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Naturkraft, Ringkøbing  

Naturkraft bygger en arena for naturens 
kræfter 
 
”De flytter klitter, skubber vandmasser og æder huse. 
Naturens kræfter er så fascinerende, at de kan hive 
dig med udenfor – selv når vestenvinden rusker, og 
regnen siler ned! 
 
Naturkraft bygger en fascinerende oplevelsesarena 
med et hav af muligheder for at udforske naturens 
kræfter både inde og ude. Spaden er sat i jorden, så vi 
er klar til at åbne 4. juni 2020. 
 
Processen er lang, og meget kan stadig ændre sig. Men 
det ligger fast, at Naturkraft i sin endelige form gør dig 
klogere på naturens kræfter og måden, vi bruger dem 
på. Det bliver vildt, sjovt og lærerigt!” 
 

- Citat Fonden Naturkraft på sin hjemmeside. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggepladsen Naturkraft, Ringkøbing  

I det naturskønne Ringkøbing opfører Fonden 
Naturkraft en oplevelsesarena, hvor man kan mærke 
og føle naturens kræfter.  
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Konstruktionen af arenaen integreret i ringvolden har 
være en særlig udfordring, hvor DURAPOR®’s tekniske 
egenskaber har været med til at sikre bygningsdelene 
mod tryk fra de omgivende jordmasser.  

DURAPOR® vejer kun ca.10% af jord og grus, så de 
støttende konstruktioner kunne dimensioneres mere 
beskedent, hvilket naturligvis også mindsker 
miljøbelastningen fra byggeriet. 

At DURAPOR® er 100% upcyclet er kun et plus for en 
miljøbevidst bygherre som Fonden Naturkraft. 

 

  

Eksempel på lastkompensation af lodrette konstruktioner 

Tekniske fordele ved indbygningen 

Også entreprenørerne har haft gavn af fordelene ved 
at anvende DURAPORÒ .  Opbygningen i DURAPORÒ  
er meget nemmere end i andre kendte materialer. 
Friktionsvinklen er mindst 45o, så materialet kan 
stables og modelleres, uden at det er nødvendigt at 
lave forskalling eller forme. 

Rationelle byggeprocesser er med til at sikre lønsomt 
byggeri, godt arbejdsmiljø og tilfredse kunder. 

 

DURAPOR® suger ikke vand 

Lukket cellestruktur betyder at DURAPORÒ ikke kan 
suge vand og egner sig derfor langt bedre til 
lastkompensering end konkurrerende materialer.  

I praksis betyder det at der skal fjernes færre 
materialer, så der skal anvendes færre nye materialer, 
så omkostninger og miljøbelastning bliver betydeligt 
lavere. 

 

Bedre arbejdsmiljø 

Da DURAPORÒ kun vejer 1/10 af grusmaterialer og 
forbedrer arbejdsmiljøet markant, både fordi det er 
stabilt at gå i og forhindrer vridskader, men også 
nedslidning fordi tunge løft undgås. 

DGNB Bygningscertificering 

Som en helt naturlig ting er Dansk Celleglas medlem af 
Green Building Council Denmark, der administrerer 
DGNB bygningscertificeringer i Danmark 

 

 
Kontakt os og få mere at vide om hvordan DURAPORÒ 
gør dit byggeri grønnere og bidrager bære-
dygtighedscertificering gennem DGNB og samtidig 
understøtte FN’s verdensmål, 9, 11, 12 og 13. 
 
 


