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Hvordan anvender vi 
træ mere intelligent?  
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Bygningers forbrug 
af ENERGI (28 %) 

Byggeriets forbrug af 
MATERIALER (11 %) 

Transport (23 %) 
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industri 
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Andet 
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IEA & UNEP (2018): 2018 Global Status Report: towards a zero‐emission, 
efficient and resilient buildings and construction sector 
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Byggeriets forbrug af 
MATERIALER (11 %) 

Bygningers forbrug 
af ENERGI (28 %) 



Danmark er bygget af beton, stål og mineraluld 

• Vores nybyggeri er blevet meget mere energi-effektivt 
 …men gamle bygninger har brug for energirenovering 
 …og vi har glemt at materialeproduktion kræver energi 
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Høje Gladsaxe 
Foto: Jane Mejdahl / Wikipedia.org 



Langtidsholdbare træprodukter gør mest klimanytte… 

• Træprodukter kan erstatte beton, stål, mineraluld  
  og spare CO2 fra materialeproduktion 

• Lang levetid af træprodukter  
  = færre udskiftninger i bygningens levetid  
   = mindre træforbrug og større CO2-besparelse 

• Træ skærmet fra vind og vejr 
fx i bærende konstruktioner 
eller som isoleringsmateriale 
er en ”no-brainer” 
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http://waughthistleton.com/murray-grove/ 



…men holdbarhed er en udfordring i udendørs miljø 
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Foto: Sam Zelinka, Forest Products Laboratory, USA 



…men holdbarhed er en udfordring i udendørs miljø 
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Foto: Sam Zelinka, Forest Products Laboratory, USA 

Foto: RenoSyd 

…og trykimprægnering med giftige biocider  
er IKKE den rette løsning på problemet 



Modificering: træbeskyttelse uden brug af gift 
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Flere slags modificeret træ findes allerede på markedet… 
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…men forskning i nye typer modificeringer fortsætter 
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https://doi.org/10.1038/s41467-020-17513-w 

https://doi.org/10.1021/acsami.7b10008 

Brandhæmmende modificeringer 
der ikke udvaskes Gennemsigtigt træ til 

isolerende ovenlysvinduer 

https://doi.org/10.1021/acsami.8b19967 



Hvor kommer træ hen efter endt levetid? 
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Foto: RenoSyd 

Foto: D-Kuru / Wikipedia.org 

Spånplader Energi ved 
forbrænding 

Genanvendelse vs. energi: cirka 50-50 % 
 …men halvdelen af energitræet  
  vurderes egnet til genanvendelse * 

* Miljøstyrelsen (2018) Kortlægning af 
genanvendeligt træaffald i Danmark 



Mere cirkularitet kræver bredere vifte af materialer 

• Mere fokus på  
genanvendelse 
(og modificering?)  
før neddeling 

 

• Mere fokus på (nye) kompositter og fibermaterialer 
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Facadeelementer af brændt genbrugstræ 
https://www.burntwood.dk/reuse/ 

Sydhavn Genbrugscenter 
https://www.licitationen.dk 

Fotos: Pexels / Fraunhofer / thingermejig/ Wikipedia.org 
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Transport 
(23 %) 

IEA & UNEP (2018): 2018 Global Status Report: towards a zero‐emission, 
efficient and resilient buildings and construction sector 



Elbiler kørende på vedvarende energi vinder frem… 
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Foto: Pexels / Wikipedia.org 
Foto: Mariordo / Wikipedia.org 

dr.dk / 2. jan 2019 



…men elektrificering er vanskelig i store dele af sektoren 
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Fotos: Brorsson / Mærsk Line / Wikipedia.org 



Biobrændsler kan erstatte fossile brændsler i fly og skibe 
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Flybrændstoffer fra Gas-to-Liquids (GTL) 

Winther Mortensen, A., Wenzel, H., Dalgas Rasmussen, K., Sandermann Justesen, S., Wormslev, E., & Porsgaard, M. (2019). 
Nordic GTL: A pre-feasibility study on sustainable aviation fuel from biogas, hydrogen and CO2. SDU Livscykluscenter.  

Flybrændstoffer af lignin 

https://revolution-green.com/key-technology-mass-production-
lignin-bio-aviation-fuels-reducing-greenhouse-gas/ 

Skibsbrændstoffer af lignin 

Fotos: IEA Bioenergy, Biofuels for the marine shipping sector, 2017 / Maersk.com 



Hvordan vi anvender træ mere intelligent 

• Tænk holdbare, ugiftige materialer før energi 

 

• Tænk genanvendelse/genbrug før energi 

 

• Tænk energi til transportsektoren før kraftvarme 
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Spørgsmål? 
eet@ign.ku.dk 
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