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Troldtekt A/S



Indhold
 Kort om Troldtekt A/S
 Corporate Branding 

Bæredygtighed, Cirkulær Økonomi og CSR 
Principper i alle processer

 Dokumentation og troværdighed
 17 verdensmål – Impact forpligter
 Gode intentioner bør understøttes af en business-case 



Vores lokationer



Akustikplade produceret af 
100% naturmaterialer, træ 
og cement.

Troldtekt® akustik



Vores rolle i byggeriet



LEDESTJERNE 
BÆREDYGTIGT INDEKLIMA

understøtter rejsen fra  
Product branding

til  
Corporate branding



Dokumenteret bæredygtighed
• Materialer
• Transport
• Produktion
• Brug
• Bortskaffelse



Livscyklus: materialer 

Cement:
Baseret på kridt, sand og ler og 
produceret under miljøskånsomme 
forhold af Aalborg Portland.

Træ: 
Tilbyder certificeret træ fra ansvarlig 
skovdrift, FSC®

Fokus på råtræ tæt på produktionen

Høj vækst i Troldtekt’s eksport 
øger behovet markant for  
FSC certificeret træ

Dokumenteret bæredygtighed



Livscyklus: transport

Lokale råvarer – dansk rødgran og 
dansk cement – derfor er 
miljøbelastningen til transport minimal.

Forhandles gennem danske 
trælaster/forhandlere, der er 
lagerførende og optimerer transport til 
slutbrugeren.

Bredt distributionsnetværk med lokale 
forhandlere på eksportmarkederne.

Dokumenteret bæredygtighed



Livscyklus: fremstilling

Produktion i lukket system uden udledning af 
spildevand.

95% af energi til opvarmning fra CO2-neutralt 
træaffald fra produktionen.

DONG Klimapartener, al elektricitet baseret på 
vindenergi.

DONG er strategisk partner på kontinuerlige 
energiscreeninger af anlæg og processer samt 
rådgiver på energirigtige ny-investeringer 

Dokumenteret bæredygtighed



Livscyklus: brug

Sundt indeklima og ingen skadelige 
eller allergifremkaldende stoffer.

Dokumenteret bæredygtighed



Livscyklus: bortskaffelse
Produktionsaffald sorteres i fraktioner for 
optimere genanvendelsesgrad, eksempelvis:
 Indgår i komposteringsproces 

(jordforbedringsmateriale)
 Bark affald forarbejdet til surbunds gødning 

testes ved Pindstrup mosebrug
 Træaffald indgår i træpille produktion
 Affaldsfraktioner som metal, plast, folie, 

pap, papir, etc. indsamles til genanvendelse
 Genanvendelse i cement produktion ved ÅP

indgår i forbrændingsprocessen og
restproduktion indgår som cement-filler

Projekt on-going: Etablering af Take-back-
mulighed for bygge- og nedrivningsaffald 
sammen med Aalborg Portland 

Dokumenteret bæredygtighed



Vi ønsker at være transperante !
Troldtekt tilsluttede sig UN Global Compact i 2010 og 
støtter op om de 10 principper inden for:

 Menneskerettigheder
 Arbejdstagerrettigheder
 Miljø
 Anti-korruption

Årlig CSR-rapportering til FN



• Miljøstempel

• Tredjepartsverificering af bl.a. 
produktlivscyklusbeskrivelse

Cradle to Cradle

• Dokumentationspakker for bæredygtigt byggeri LEED, DGNB and BREEAM

• EPD, miljøvaredeklaration (EN 15804)



Cradle to Cradle





Hvorfor er kommunikation om cirkulær 
økonomi godt ?
• Kommunikation forpligter, derfor ! 
• Fokus på forbedringer hvert år signalerer fremskridt
• Vi tænker nu cirkulære principper ind i 

 Forretningsudvikling
 Udviklingen af nye produkter/ydelser 
 Processerne
 Kontinuerlige forbedringer er principper Cradle-2-Cradle
 Next-step er implementering af valgte verdensmål 



FSC Troldtekt Verdensmål



Impact = hvor kan Troldtekt gøre en forskel
Vi kan ikke redde hele verden ved at producere 
Troldtekt akustiklofter ! 

Verdensmål 2: Stop sult
Eksempel på undermål: Inden 2030 skal alle former for 
fejlernæring og sult udryddes og alle skal sikres adgang til 
tilstrækkelig mad  …………





Impact = hvor kan Troldtekt gøre en forskel
Verdensmål 15: Livet på land

Støtte bæredygtig brug af økosystemer på land og sikre øget 
biodiversitet
Finansiere bæredygtig skovforvaltning og tilskynde beskyttelse 
og genplantning af fældede skovområder

Lænestols-princippet
Troldtekt køber allerede FSC certificeret træ 



Impact = hvor kan Troldtekt gøre en forskel
Verdensmål 15: Livet på land

 Vi kan via vor indkøbsvolumen og unikke markedsposition 
påvirke begge retninger i værdikæden:

 Bidrage til positiv udvikling inden for bæredygtig skovbrug
 Bidrage til øget bio diversitet
 Mulighed for impact forpligter i.f.t. FN Verdensmål
 Gode intentioner bør understøttes af en Business case
 Kundekrav om transparens i.f.t virksomheders produkter
 Efterspørgsel/udbud af FSC cert. træ er forretningskritisk 



Fravælge CØ og Verdensmål er penge ud af vinduet

Tak for jeres opmærksomhed !
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