
 
 

Pressmeddelande den 22 sept 2014 

 

Icell i Älvdalen revolutionerar byggbranschen: 

Första miljövänliga isoleringsskivorna är här 
Nu är det bara dagar kvar innan den första miljövänliga cellulosaisoleringen i skivform 

är klar, en svensk nyhet som kommer att revolutionera byggbranschen. Den nya skivan 

är miljövänlig, ger bra arbetsmiljö vid installation, reducerar ljud och är dessutom 

överlägsen för den som lider av astma och allergi.  

– Det här är kanske det största som hänt isoleringsbranschen sedan 60-talet. Redan om 

några månader finns den nya skivan i handeln, säger Roger Gudmundsäter, vd Icell. 

För två år sedan öppnade världens största och 

modernaste fabrik för miljövänlig isolering, cellulosa-

lösull, i Älvdalen, Dalarna. Nu tar Icell steget till att 

producera miljövänliga isoleringsskivor tillverkade av 

cellulosa, en produkt som har en betydligt större 

marknad i och utanför Sverige än lösullen.  

Icells satsning sammanfaller med att byggandet vänder uppåt igen efter en lång lågkonjunktur. 

Enligt Sveriges byggindustriers senaste konjunkturbedömning väntas de totala 

bygginvesteringarna stiga med hela tio procent under 2014.  

– Marknaden för våra miljövänliga isoleringsskivor, som tillverkas av returpapper, är drygt 

sex miljarder bara i Norden, vilket visar produktens oerhörda potential. Till varje lägenhet 

eller hus behövs isolering i takt med att allt fler efterfrågar miljövänliga produkter så är det 

inte svårt att spå en mycket ljus framtid för Icell, säger Roger Gudmundsäter. 

Bakom de miljövänliga isoleringsskivorna ligger ett långt utvecklingsarbete, som delvis skett 

i samarbete med ett forskarlag på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Fortfarande står 

mineralullen för hela 65 procent av marknaden, cellplasten för 25 procent och cellulosan 

enbart för 10 procent, trots att undersökningar visar att cellulosan vinner i energianvändning, 

miljöpåverkan och kostnads- och tidsanvändning. Det går åt 95 procent mindre energi att 

tillverka cellulosaull jämfört med mineralull. 

De första isoleringsskivorna kommer att vara klara i slutet av oktober, sedan väntar CE-

märkning för att de sedan ska finnas tillgängliga för bransch och konsument i bygghandeln 

första kvartalet 2015. 

– Snart går det att isolera huset enkelt, miljövänligt och billigt även med skivor. Vi siktar på 

att bli en av Europas ledande producenter av miljövänliga cellulosaprodukter för isolering, 

ljudabsorption och pressade konstruktionsdetaljer, säger Roger Gudmundsäter.



 

För att ladda ner högupplöst pressbilder, gå in på http://www.icell.se/sv/media/logotyper-

o-hogupplosta-bilder 

Om Icell 

Icells fabrik ligger i Märbäck i Älvdalen och är med sina 6 000 kvm i dag världens största och modernast 

produktionsanläggning för isolering. Här blir gamla kvällstidningar prisvärd, miljövänlig och effektiv isolering. 

Icells produktionsanläggning är miljövänlig och använder bara gröna elalternativ. Icells isolering är organisk och 

rekommenderas ur astma- och allergisynpunkt. 

För mer information, kontakta gärna: 
Roger Gudmundsäter, vd, utvecklingsansvarig och delägare Icell, 070 164 00 00, rg@icell.nu 

Karin Pontén, Vår pr-byrå, 0708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se 
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