Kronospan
– en af Danmarks største
genanvendelsesvirksomheder

Grønne spånplader på
miljøets betingelser

CIRKULÆR
PRODUKTION

Vi har bevidst valgt en cirkulær
tilgang ved fremstilling af
spånplader

“Vi har været med til at definere kvaliteten og
leverer mere end 35.000 tons træ til Kronospan
om året. Det er godt for genbrugspladser og
træindustrier, at resttræ genanvendes frem for
at blive brændt. Det betyder noget for virksomhedernes genanvendelsesmål og miljøprofil.
Bjarne Larsen, Marius Pedersen A/S
“Vi har containere på genbrugspladser, og
samler rent udtjent træ på vores oplagsplads,
som vi knuser før Kronospan afhenter det.
Carsten Villadsen, AB Skovservice

Cirkulær produktion handler i bund og grund om, at vi alle
passer bedre på jordens sparsomme ressourcer ved at
genanvende materialer og produkter.
Vores cirkulære tilgang øger beskæftigelsen og
velfærden i Danmark, og medvirker til at beskytte
vores skove mod overforbrug.

Sådan gør vi ...
Udtjent træ indsamles fra
træindustrien og genbrugspladser

90 % af produktionen er genanvendt
træ. Resten er bæredygtigt skovtræ

Kronospan er en højteknologisk
og miljøansvarlig virksomhed

Vi frasorterer urent træ, så kun
rent træ går til produktionen

Årligt genanvender vi mere end
270.000 tons udtjent, rent træ
indsamlet fra genbrugspladser
og danske træindustrier.

Træet renses for urenheder, sand ol.
Metaller frasorteres og sælges

Træet findeles og tørres. Da udtjent
træ er tørt, reduceres energiforbruget

Kronospan spånplader består af
mere end 90 % genanvendt træ.
Det gør os til en af Danmarks største
genanvendelsesvirksomheder.

Vore produkter anvendes i inventar
og møbelindustrien – og i byggeriet

Gamle spånplader og andet udtjent træ
kan genanvendes rigtig mange gange,
og indgå igen og igen som bæredygtigt
råstof i produktionen af nye spånplader.

Bliv klogere på Novopan spånpladers miljøegenskaber
– hent mere viden på www.kronospan-dk.dk
Træ som CO lager

2
– bæredygtighed med forlænget livscyklus
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Træer optager CO2 så længe de lever …
Træer spalter luftens CO2 til ilt og kulstof. Ilten frigiver de til
atmosfæren, og kulstoffet bliver bundet i træet, som en del af
dets vækst.

EPD
3rd PARTY VERIFIED

Når Kronospan fremstiller højt forædlede træplader opbygger de
derved et lager af kulstof, som er bundet i træpladematerialet.

Når et træ optager CO2 fra atmosfæren, er det kun kulstoffet,
som bliver bundet i træet. Derfor vil et træ kunne omdanne
store mængder CO2 – større end hvad det selv vejer – fordi kulstoffet kun udgør en mindre del af den CO2, som træet optager.

Vi kan forlænge træ’s livscyklus betragteligt ved at bruge træ
til byggeri og i møbelindustrien – og senere genanvende det til
nye produkter (f.eks. spånplader ol.). Derved oplagrer vi kulstof
i bygninger og møbler, i stedet for at bortskaffe det og udlede
CO2 til omgivelserne.

Kulstoffet bliver frigjort igen, når et træ forgår eller bliver brændt.
Kulstoffet går sammen med ilten i luften og gendannes til CO2 i
atmosfæren.

Gennem en ansvarlig skovdrift, genplantning og genanvendelse kan vi producere bæredygtigt – og samtidig anvende et
fantastisk naturmateriale og opbygge kulstoflagre.

VERIFIED ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION | ISO 14025 & EN 15804

Her er et videnbaseret
regneeksempel:

3,67 tons CO2
Ud af 3,67 tons CO2, som et træ optager fra
atmosfæren, oplagrer træet ca. ét tons kulstof.
Tilsvarende bliver der frigjort 3,67 tons CO2,
når ét tons kulstof forbrændes*.
Men træ består ikke alene af ren kulstof.

Resumé af undersøgelse udført af
Teknologisk Institut for Kronospan

*Omregningsfaktor 44/12:
C = 12 g/mol, O = 16 g/mol; CO2 = 44 g/mol.

Indholdet af kulstof i træ udgør knap halvdelen af
træ’s samlede vægt – afhængigt af træart, vandindhold
og vækstvilkår.
Derfor vil ét tons træ indeholde lidt under et halvt tons
kulstof. Det svarer til, at træet har optaget ca 1,83 tons CO2
fra atmosfæren.
(Prof. Dr. Alexander Knohl – Head of Bioclimatology in the Faculty of Forest
Sciences and Forest Ecology ved University of Göttingen, Tyskland).

Det betyder, at afbrændes
ét ton træ, dannes der ca.

1,83 tons CO2
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