
IDA BYGNINGSFYSIK

Byggebranchen er en kæmpe 
klimasynder

Papiruld Danmark A/S
Brødeskovvej 40, 3600 Hillerød

d. 5. februar 2019 kl. 15:30 -18:00



Program
• 15:30 – 16:00: Rundvisning i produktionen v/Sana Saleem, Ingeniør hos Papiruld Danmark A/S.

• 16:00-16:15: Velkomst og kort intro v/Sana Saleem, Ingeniør hos Papiruld Danmark A/S.

• 16:15-16:30: Bygningsfysik - fakta og forskning i hygroskopiske isoleringsmaterialer 
v/Ruut Peuhkuri, Forskningschef hos SBI.

• 16:30 – 16:45: Luft og damptæthed samt erfaringer med blowerdoortest fra lette byggerier 
med plademateriale som dampbremse v/Hans Dollerup, Energirådgiver.

• 16:45-17:00: Pause med snacks og drikke.

• 17:00-17:20: Årets Byggeri 2018 'Lisberg Bakke' og træ som fremtidens byggemateriale v/Kim 
Dalgaard, Arkitekt hos Vandkunsten.

• 17:20-17:45: Brug af organiske isoleringsmaterialer i etagebyggeri af træ, hermed de hvordan 
de kan anvendes i fremtidens byggeri iht. BR18 ”Præ-accepterede brand-
løsninger” v/Morten Steen Johansen Brandteknisk rådgiver hos 
Tyréns A / S Consulting Engineers.

• 17:45-18:00: Spørgsmål





Ny skarp dansk klimalov …? 

1: Danmark skal yde sit bidrag til at nå Paris-aftalens mål (COP21) (den 
globale temperaturstigning skal holdes på maksimalt 1,5 grader)

2: Der skal sættes femårige delmål mindst 15 år frem (”CO2 budgetter”)

3: Klimahensyn skal integreres i andre politikker (tværgående hensyn)

4: Klimarådet skal styrkes og sikres uafhængighed (bl.a. opgøre det danske 
CO2-budget)

5: Danmark skal satse på udvikling af grønne løsninger (fastholde og 
udbygge dansk knowhow)

6: Danmark skal være drivkraft i international klimapolitik (klima skal være 
en af hovedprioriteterne i Danmarks udenrigs-, udviklings- og EU-politik)

Kilde: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-02233

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-02233




Kilde: 
https://www.verdensmaalene.dk/fakta/ve
rdensmaalene

Global Goals Tours 2019: 
http://ipaper.mediehusdanmark.dk/ggt-
2019/?page=1

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
http://ipaper.mediehusdanmark.dk/ggt-2019/?page=1


Derfor Papiruld…

• Et af verdens ældste isoleringsmaterialer – Start i USA siden 
1800.

• Papiruld Danmark start i 1989 – i dag ca. 50 autoriseret 
isolatører landsdækkende

• Genanvendelse – Upcycling – nyt produkt af aviser

• Hygroskopisk produkt – optage og afgive fugt 

• Lavt CO2 aftryk under fremstillingsprocessen



Brug af vedvarende energi 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=vindm%C3%B8lle&source=images&cd=&cad=rja&docid=xcf3eX4975WiFM&tbnid=eHtLagQ4KBgeMM:&ved=&url=http://360skat.dk/vindmoeller&ei=8etnUYiFJcjR4QTfoYH4Bg&bvm=bv.45175338,d.bGE&psig=AFQjCNG2tPw9TixIJ-bY1x3-OBbwnsXthQ&ust=1365851505781856


Fremstillingsfase - Upcycling 
(EPD – vugge til port)

- Transport af 
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Brugsfase - mulighed for Recycling

Modtagelse af 

Papiruld på 

byggepladsen

Nedrivning af 

byggeri –

Papiruld 

genanvendes til 

nyt byggeri

Indblæsning og 

anvendelse af 

Papiruld

Småt 

brandbart

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitrr2ilsnSAhXD3CwKHc60Da8QjRwIBw&url=http://bygge-anlaegsavisen.dk/genanvendelse-af-byggematerialer&psig=AFQjCNF6g_oZr2TmBXi8-QL7d0f1iP_fVg&ust=1489140357836173


Cellulosegranulat opsparer CO2 i stedet for 
at udlede CO2

Juni 2015



Tekniske data

• Granulatprodukt baseret på overskudsaviser.

• Kan indgå i DGNB-certificeret byggeri.

• CE-mærket produkt i henhold til ETA-13/0623.

• Varmeledningsevne: 39 mW/mK.

• Ingen skimmelvækst, evalueringsniveau 0.

• Miljøvaredeklaration, EPD.

• Brandklasse: D-s2,d0, som kan sidestilles med et 
klasse B materiale.



Anvendelsesområder for Papiruld
- Indblæsning og wetspray

Skunkrum

Paralleltag

Gitterspær

Indvendig 
isolering

Derudover anvendes Papiruld i flade tage, hulmure, etageadskillelser, skillevægge og 
krybekælder.

wetspray med lyd.mp4


Tag endelig fat i mig i pausen for yderligere 
tekniske spørgsmål 


