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Notat fra temamøde 2 med Værdibyg om Brøndby 
Strand-projektet og Musicon-bydelen, 22/4 2021, online 
 

Værdibyg fortalte om status på deres vejledninger om den værdiskabende nedrivningsproces, del 2.  

Niels Trap fra Golder og Nico Jørgensen fra Kingo fortalte om Brøndby Strand-projektet: 

- Brøndby Strand-huse skal rives ned pga. høje forekomst af PCB i bygninger og indeklimaet. Det har 
vist sig for vanskeligt at fjerne PCB og renovere husene 

- Planlægningen har taget 3 år med forundersøgelser m.m. 
- Der er lavet VVM-undersøgelse, hvor man har forholdt sig til en masse emner i planlægningen, fx 

sikkerhed, socioøkonomiske effekter og forskellige nedrivningsmetoder, enten med kran eller klip-
ning. VVM er tidskrævende og dyr at lave, men gør at man kommer godt rundt om projektet og 
processen 

- Af særlige forhold kan nævnes håndtering af PCB-affald, støv og trafik 
- Samarbejdet er vigtigt igennem hele processen. Aktører skal være aktive og konstruktive, samt 

kommunikation skal prioriteres. Kommunen har også været samarbejdsvillig. 
- Nedrivningen kommer til at foregå med tårnkran. Bygningen strippes og saneres først, herefter ri-

ves ned. Hver bygning tages for sig. 
- Det er afgørende for nedriveren at få etableret en god cyklus, så produktiviteten holdes, hvorfor 

lokationsbaseret planlægning anvendes: 
o Nedtagning skal ske forsigtigt for at undgå spredning af PCB i omgivelserne  
o Elementer er afhængige af hinandens stabilitet. Derfor skal der ved nedrivning af de tunge 

elementer skråstivere på, før vægge kan skæres op og fjernes. Herefter fjernes vægge i cy-
klus, så man får nedrevet en etage ad gangen 

o Der vil være inddækket stillads som også skal nedtages undervejs 
o Det vil være nødvendig med kortvarig afspærring af trafik og andre steder spærres af i peri-

oder. Håndtering af trafik har vist sig at være en stor udfordring at finde løsninger på.  
o Der vil være dage, hvor det blæser for meget til kraning  

Opsamling Workshop 1 
Herefter blev afholdt en workshop omkring samarbejdet i nedrivningsprocessen. Her følger nogle af poin-
terne. 

Generelt: 

- Tidlig inddragelse af entreprenøren er vigtig. Denne mulighed er der ved total- og hovedentreprise  
- Det er vigtigt at håndtere grænseflader og få koordineret imellem underentreprenører  

Projektbeskrivelser: 

- Gode beskrivelser er nøglen til et godt resultat 
- Lovgivning bliver ikke altid overholdt, og når det bliver opdaget, så skaber det problemer  

Møder: 

- God erfaring med ugentlige møder, gerne hvor også miljørådgiver, arbejdsmiljøkoordinator og byg-
geleder deltager 
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- I forbindelse med mødet kan man går en rundering og på den måde følge tæt op på arbejdsproces-
ser, samt få dokumenteret, at krav overholdes 

- Det er vigtigt, at rådgiver møder formand på pladsen, så de kender hinanden og bliver ligeværdige 
samarbejdspartnere  

- Det er vigtigt at kunne tale sammen. Sprogforskelle kan være en barriere. 

Fremmedsproget arbejdskraft: 

- Udenlandsk arbejdskraft skal også inddrages tidligt  
- God erfaring med let tilgængelighed af personlige værnemidler, fx stationer på hver etage. Gene-

relt er nudging relevant for både dansk og udenlandsk arbejdskraft 
- Nogle bruger plakater med fotos og piktogrammer for lettere kommunikation, samt praktiske in-

struktioner i brug af værktøj 
- Formanden har en central rolle i at videreformidle budskaber 

Rådgivers opfølgning: 

- Tilsyn på byggepladserne virker ift. overholdelse af krav 
- Digital opfølgning er ikke så udbredt, men har potentiale 

Gunilla Stine Rasmussen fra Musicon-sekretariatet og Stig Hansen fra Roskilde Ejendomme fortalte om ned-
rivning og genbrug i Musicon-bydelen: 

- Formålet har være at samskabe sig frem til bydel, frem for en masterplan 
- Musicon-sekretariat er placeret i området og har samarbejde med fagstærke kolleger på rådhuset, 

fx i Roskilde Ejendomme og tæt sparring med driftsfolk i kommunen 
- Roskilde Kommune har strategi for at DGNB- certificere alle større byggerier 
- I oplægget var opførelse af affaldsskure en gennemgående case.  

o Det har været lysten til at genbruge som fra Musicon-sekretariatet har drevet initiativet 
med affaldsskure. Roskilde Ejendomme var med, da risikoen ikke er så stor ved denne type 
bygningsværk, samt for at opnå erfaringer. 

o Man så en synergi mellem nedrivning af oprindelige bygninger og opførelsen af affalds-
skure i disse byggematerialer 

- Processen med affaldsskure: 
o Der er valgt blandt de nedrevne byggematerialer ud fra arkitektonisk betragtning ift. de nye 

affaldsskure. Når man har gamle byggematerialer, så må man finde passende byggeme-
tode, og der har været sparring herom undervejs 

o Byggematerialer blev lagt på lager i området, indtil de skulle bruges 
o Man delte udbud af byggemodning og opførelse af affaldsskure, da det kræver forskellige 

kompetencer. Efter valg af entreprenør blev afholdt en workshop med rådgivere om pro-
cesser 

- Der har været et samarbejde med myndigheder om at udvikle lettilgængeligt materialepas. Frem-
over vil man  

- Samle miljøundersøgelsen, beskrivelse af nedrivning, beskrivelse af senere behandling i materiale-
pas og forlægge for miljømyndighed 

- Det er generelt en udfordring at brugte byggematerialer skal overholde Bygningsreglementet 
- City Loops har værktøj, som vil blive anvendt i kommende projekter for en mere systematisk ar-

bejdsgang 



Netværk om nedrivning 

3 
 

Opsamling Workshop 2 
Herefter blev afholdt en workshop omkring. Her følger nogle af pointerne. 

Tema 1 – Transformation vs. nedrivning: 

- Der er behov for værktøj til simpel livscyklusvurdering LCA 
- Det er vigtigt med totaløkonomiske betragtninger i vurderingen 

Tema 2 – Juridiske udfordringer: 

- Der er nogle lovmæssige rammer, som ikke er afklaret, og det er ikke afklaret, hvem der skal tage 
ansvar 

- Bygningsreglementet understøtter ikke genbrug 
- Forslag om mulighed for en slags ejerskifteforsikring 
- Det blev rejst spørgsmålet, om man kan udbyde på baggrund af en miljøscreening, eller der skal 

mere til?  

Tema 3 – Vurdering af materialer: 

- Det er svært at finde aftagere, og som bygherre at få overblik over erfaringer, så man ikke skal op-
finde det hele selv  

- Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes og tekniske hjælpemidler skal bruges uanset at det er cir-
kulær nedrivning 

o Nedrivere kan blive mere nedslidte af demontage, fordi man ikke altid kan bruge tekniske 
hjælpemidler. Det er svært at bruge maskiner, når demontagen skal ske skånsomt. Det er 
især de indvendige materialer, som kan give problemer. 

o Der bliver ofte flere delhåndteringer af de enkelte bygningsdele, herunder forsigtig demon-
tage, transport ud af bygningen, pakning og transport til lager. Det kræver mere tid og kan 
være forbundet med arbejdsmiljøproblemer 

- Materialepas kan anvendes til overblik over miljøfremmede stoffer 
- Det er svært at vurdere restlevetiden 

 

Næste møde 
Her vil Værdibygs vejledninger blive lanceret. 


