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✓ Kort om Troldtekt A/S

✓ Corporate Branding 

Bæredygtighed, Cirkulær Økonomi og CSR -

principper i alle processer

✓ Dokumentation og troværdighed

✓ Ny megatrend på vej  

✓ Gør det ordentligt – så ses det på bundlinjen 



Vores lokationer
Hovedkontor / Showroom

Salg og administration i Tranbjerg 
syd for Aarhus

Produktion

Fabrik og lager i Troldhede

Troldtekt Deutschland GmbH

Salgskontor i Hamburg, Tyskland

Troldtekt AB

Salgskontor i Malmø, Sverige

Ansatte

Ca. 115 medarbejdere 

65 i produktion og 45 funktionærer



Troldtekt er en familieejet 

virksomhed grundlagt i 

1855



Fabrikken i Troldhede købte 

vi i 1935



220.000
Hele fabriksarealet 

er på cirka  
kvadratmeter



Det svarer til 31fodboldbaner 





Alene under tag har vi 

60.000 kvadratmeter



Vi bruger certificeret træ 

fra ansvarligt skovbrug 



Troldtekt er Danmarks  
forbruger af hvid cement.

største

Ved fuld kapacitetsud-
nyttelse anvender vi ca. 

tons cement årligt
40.000 



Derfor har vi en samlet 
silokapacitet på 750 tons



Vores fabrik er 

fuldautomatiseret 



Og vi arbejder ud fra bæredygtige principper



Al elektricitet i produktionen kommer 

fra vindkraft



Og                               af energien til procesvarme 
og opvarmning af produktionsbygninger 
kommer fra C02 neutralt brændsel 

100% 

100% 



Vores kapacitet er op til                  millioner 
kvadratmeter akustikløsninger pr. år

6,5 



Det svarer til lofterne i cirka 
parcelhuse hvert år47.000 



Eller klasseværelser hvert år104.000



Akustikplade produceret af 

100% naturmaterialer, træ 

og cement.

Troldtekt® akustik



Troldtekt A/S



Vores rolle i byggeriet



LEDESTJERNE

BÆREDYGTIG INDEKLIMA

understøtter rejsen fra  

Product branding

til  

Corporate branding



Ikke blot en masse ord

Det vi siger er det vi g……

Adgang til dokumentation



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® .

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.

Lokale samarbejdspartnere på 

primære eksportmarkeder.

Dokumenteret bæredygtighed



Livscyklus: fremstilling

Produktion i lukket system uden udledning af 

spildevand.

100% 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

Affaldsfraktioner fra produktionen sorteres

Eksempler på genanvendelse: 

Træbeton kan komposteres og vende tilbage til 

naturen som jordforbedringsmiddel.

Faseaffald returneres til Aalborg Portland, hvor 

trædelen bidrager til forbrændingsprocessen og 

cement-delen indgår som råvare i ny cement.

Restprodukter fra råtræ opsamles og 

genanvendes som træpiller

Forsøg med barkaffald hos Pindstrup mosebrug

Dokumenteret bæredygtighed



UN Global Compact

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



• Ej blot et miljøstempel

• Tredjepartsverificering af 

produktlivscyklusbeskrivelse

Cradle to Cradle & dokumentationspakker

• Dokumentationspakker for bæredygtigt byggeri LEED, DGNB and BREEAM
• EPD, miljøvaredeklaration (EN 15804) 







Cirkulær økonomi, bæredygtighed og CSR

Gør det ordentligt  
✓ Topledelsen skal være involveret og være en del af 

styregruppen

✓ Få det skrevet ind i virksomhedes værdigrundlag

✓ Er i parat til at lade kunder, samarbejdspartnere (kollegaer) 

kikke jer over skulderen = åbenhed 

✓ Cirkulære processer og dokumentation kræver 

en tovholder – en ildsjæl(e)

✓ Det tager tid, ressourcer og økonomi - langsigtet investering



Fravælge CØ og Verdensmål er penge ud af vinduet

Tak for jeres opmærksomhed !


