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GENANVENDELSESANVISNING

Kompost

Hede Danmark

Produktions-
affald

Træ

Cement

Produktion Byggeplads

Byggeplads- 
affald

Bygning/Brugsfase

Nedrivnings affald

Genanvendelse som  
byggeblokke eller lign.

Genbrugsstation/
Modtagerstation

Genbrug/ 
Secondhand

Aalborg Portland
afbrænding/energi

Cement 
råvarer

Energi

GENANVENDELSE AF  
PRODUKTIONSAFFALD

Produktionsaffald fra vores fabrik i  
Trold hede leverer vi til blandt andre  
HedeDanmark, som modtager, behandler  
og oparbejder restprodukterne til jord-
forbedringsmidler. På denne måde 

recir   ku leres kulstof og næringsstoffer  
til landsbrugsjord og skovbrug. Kvaliteten  
af komposten analyseres og kontrolleres  
jævnligt.

PRODUKTLIVSCYKLUS FOR TROLDTEKT TRÆBETON

SUNDE RÅVARER OG CRADLE  
TO CRADLE CERTIFICERING

Troldtekt træbeton består af 100 procent 
naturmaterialer: træ og cement. Vi anvender  
PEFCTM- eller FSC®-certificeret rødgran, og 
begge certificeringer sikrer, at træet stam-
mer fra ansvarlig skovdrift. Til produktionen 
af Troldtekt anvender vi udelukkende  
cement fra Aalborg Portland, som med 
størst mulig hensyn til miljøet udvinder  
råvarerne af den danske undergrund.  
De centrale råstoffer i Portland-cement  
er kridt og sand.

Hele serien af Troldtekt træbetonplader – 
også Troldtekt agro og den ikke-brændbare 
Troldtekt A2 – er Cradle to Cradle certifice-
ret i kategorien sølv. Dermed har vi fuld  
dokumentation for indholdsstofferne i  
produkterne og for, at produkterne kan 
komposteres og vende sikkert tilbage til  
naturens kredsløb som jordforbedringsmid-
del. Cement-indholdet i Troldtekt pladerne 
øger iltningen i komposteringsprocessen,  
og træet indgår som organisk materiale  
i komposten. 
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GENANVENDELSE AF  
BYGGEAFFALD FRA  
BYGGEPLADSER 

Rent Troldtekt affald fra byggepladser  
– fraskær og spild fra Troldtekt plader –  
kan ligesom produktionsaffald vende sikkert 
tilbage til naturens kredsløb som jordforbed-
ringsmiddel.

HedeDanmark har modtagestationer på 
Sjælland, Fyn og i Jylland og kan modtage 
Troldtekt byggeaffald, forudsat at der er 

tale om rent og kildesorteret Troldtekt  
affald. HedeDanmark varetager al admini-
stration og myndighedsbehandling. 

Kontakt HedeDanmark, som anviser en  
relevant komposteringsplads i nærheden:  
Kasper Axelsson
Telefon: +45 21 69 26 79
E-mail: kan@hededanmark.dk

GENANVENDELSE AF  
NEDRIVNINGSAFFALD

Troldtekt træbeton har en lang levetid  
(typisk 50-70 år), og brugte træbetonplader  
kan i dag ikke returneres sikkert til naturens 
kredsløb, da det ikke er muligt at spore, om 
pladerne har været overfladebehandlet eller 
på anden vis har optaget stoffer fra omgi-
velserne i løbet af brugsfasen.  

Træbeton-nedrivningsaffald kan i stedet 
indgå i det tekniske kredsløb som råvare i ny 
cement. Cementfremstilling er en termisk 
proces, der uskadeliggør eventuel overflade-
behandling. Træindholdet i træbetonplader-
ne bidrager til forbrændingsprocessen 
(energi), mens cement-delen i pladerne  
bliver til en råvare i ny cement. Sammen 
med Aalborg Portland, nedrivningsfirmaer 
og kommuner arbejder vi på at kunne tilbyde  

denne løsning i 2018 eller 2019. Ordningen 
vil indebære opsamling af træbetonaffald  
på genbrugsstationer samt indsamling af  
træbeton-nedrivningsaffald fra byggeplad-
ser. Vi samarbejder også med en række 
kommuner om at frasortere træbeton som 
en selvstændig affaldsfraktion, der kan  
genanvendes i for eksempel byggeblokke. 
Denne del af take back-systemet vil gradvist 
blive udbredt til alle kommuner.

Indtil da kan Troldtekt affald afbrændes i 
genbrugsstationernes forbrændingsanlæg, 
hvor materialet bidrager til forbrændingen 
(nedre brændværdi ca. 1000 kcal/kg VS). 

Kontakt den lokale genbrugsstation/ 
modtagestation.

GENBRUG / SECOND HAND Troldtekt faciliterer ikke genbrug af brugte 
plader, men pladerne er meget robuste  
og monteres ofte med skruer, så demonte-
ring er enkel, og der er stort potentiale for  
genbrug af pladerne. Brugte Troldtekt plader 

handles typisk af private i Den Blå Avis  
og på De Gule Sider, mens nedrivningsin-
dustrien sørger for nyttiggørelse/genbrug  
af brugte plader fra erhvervsbyggeri. 

SERVICEAFTALER OM  
TILBAGETAGNING

I forbindelse med projektleverancer tilbyder 
Troldtekt serviceaftaler om tilbagetagning  
af de leverede Troldtekt plader. Med service-
aftalen forpligter Troldtekt sig til at tage  
de leverede plader retur ved køb af nye 
Troldtekt plader. Forudsætningen er, at  
brugeren ikke overfladebehandler eller på 

anden vis forurener Troldtekt pladerne  
i brugsfasen, og at serviceaftalen  
opbe vares sammen med bygningens  
drift- og vedligeholdelses dokumenter.

Kontakt Troldtekt A/S for indgåelse af  
serviceaftaler. 

www.troldtekt.dk
mailto:kan%40hededanmark.dk?subject=

