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Material  
Health

Troldtekts akustikserie i natur- och 
standardfärger C2C-certifierad.

Produktutveckling baseras på C2C-principerna.

Handelsprodukter tillverkade under eget 
varumärke har granskats

Trälisterna till Troldtekt® contrast har som 
första handelsprodukt tillverkad under 
Troldtekts eget varumärke uppnått Material 
Health-certifiering.

C2C-nivå SILVER.

• Optimera färgreceptet, för att Troldtekts 
akustikserie i natur- och standardfärger ska 
avancera till C2C-nivån GULD.

• Handelsprodukter som tillverkas under eget 
varumärke ska ha Material Health-certifiering.

Material  
Reutilization

Produktionsavfall sorteras till flera fraktioner, 
så att resurser från avfallet nyttjas på högsta 
möjliga värdenivå.

Program för insamling av riv- och byggavfall 
(cementbunden träull) har testats i den danska 
byggbranschen.  

Etablerat program för att ta tillvara partiklar 
från produktionen och använda dem som 
råvara i ny cement hos Aalborg Portland.

C2C-nivå GULD.

• Introducera och etablera nya lösningar för 
återvinning av cementbunden träull i det 
biologiska kretsloppet. 

• Avtal om krossning av plattavfall med extern 
partner, i syfte att bredda återvinningen i det 
biologiska och tekniska kretsloppet.

• Utveckling av nya produkter, som innehåller 
avfall från produktionen (till exempel kapbitar). 
Att på längre sikt utveckla produkter som 
baseras på uttjänta akustikplattor från 
byggnader. 

• Pilotprojekt med sju kommuner genomförs med 
fokus på insamling från återvinningsstationer 
för återinföring i det tekniska kretsloppet.

Renewable  
Energy

Ørsted klimatpartner. 100 % förnybar energi 
för elförbrukningen (vindkraft) från 2013. 

Ny energieffektiv biovärmeugn är i drift. 

60 % av diesel- eller bensindrivna gaffeltruckar 
har bytts ut mot eltruckar.  

Ljuskällorna i merparten av produktionen har 
bytts ut mot LED-belysning.

C2C-nivå GULD.

• 84 % av diesel- eller bensindrivna gaffeltruckar 
har bytts ut mot eltruckar.

• 97,7 % av den energi som används i 
produktionen kommer från förnybara källor 
(vindkraft och biovärmeugn).

• Kartläggning av möjliga alternativa lösningar för 
energi från sol, vind eller liknande.

• Möjlighet att använda spillvärme från 
torkprocessen utreds.

Water  
Stewardship

Inget utsläpp av orenat spillvatten från 
produktionen. 

Vattensparande system etablerat. 

Avloppsseparering för alla fabriksbyggnader 
har genomförts. Regnvatten leds till kommunal 
reservoar.

C2C-nivå PLATINA.

• Möjlighet att använda vattenånga från 
torkprocessen utreds.

• Kartläggning av möjlighet att etablera 
uppsamlingsbassäng med växtlighet. 

 

Social  
Fairness 

CSR-rapportering till UN Global Compact från 
2010.

CSR-rapport enligt GRI G4-struktur. 

C2C-principer introducerade i organisationen 
och värdekedjan. 

C2C-nivå GULD.

• Två vuxenlärlingar är anställda i produktionen.

• Handlingsplanen för bullerreducering i den 
ursprungliga produktionslinjen är genomförd.




































