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Notat fra møde 3 om støv henh. d. 31/8 og 
7/9 2018 
Der er afholdt møde 3 i netværk om nedrivning, som er etableret af Videntjenesten om arbejdsmiljø for 
bygherrer og rådgivere, Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB), 
Bygherreforeningen, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) og Dansk Byggeris sektion for 
Nedrivning og Miljøsanering. 
 
De to møder havde samme program og blev afholdt hos Skanderborg Kommune d. 28/8 2018 og hos 
Orbicon i Taastrup d. 31/8 2018. Der deltog ca. 40 i Skanderborg og 50 i Taastrup fordelt på bygherrer, 
miljørådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer, projekterende, kommunale myndigheder, samt uddannelses- og 
organisationsfolk. 
 
Temaet for møderne var støv ved nedrivningsprojekter. Nedrivningsprojekter generer ofte støv, særligt når 
bygningsdele skal fraktioneres ift. Affaldsbekendtgørelsen. Derfor er emnet relevant for både arbejdsmiljø- 
og miljøfolk. 

Oplæg og drøftelser 
Præsentationerne fra møderne findes på https://byggeproces.dk/netvaerk-om-nedrivning/ 

Der var først en indledende præsentation om sidste møde i netværket og formålet med dagens emne: 

- Støv er overset problem, især almindelig byggepladsstøv 
- Det er væsentligt at undgå støv, eller i hvert fald forebygge eksponeringen 
- Bam-bus er i gang med kampagne sammen med Arbejdstilsynet om at anvende H-mærkede 

støvsugere 

Der var oplæg fra arbejdsmedicinsk klinik om sundhedsproblemer ved støv med fokus på lungefunktionen 
og særligt asbest.  

Pointer fra oplægget var:  
- Der er forskellige typer af støv, og de kan give forskellige sygdomme. Det afhænger af indholdet, 

samt ekponeringens størrelse 
- De typiske sygdomme er KOL, astma og asbestrelaterede sygdomme 
- Det er påvist i studie, at nedrivningsopgaver er støvende arbejder ift grænseværdier 
- De fleste bliver først syge, når de er oppe i årene. 
- Der findes forskellige typer af åndedrætsværn ift. arbejdstid og koncentration. Åndedrætsværn skal 

passe til ens hovedform mm. Vær obs på at halvmasker ikke slutter tæt ved skæg 
- Det er væsentligt både at forebygge (undgå) støvet, samt håndtere det, bl.a. med personlige 

værnemidler 

Herefter holdt Anders Kabel fra TeamArbejdsliv oplæg om et igangværende forskningsprojekt om støv i 
nedriverbranchen. 
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Pointer fra oplægget var:  
- Der er gennem projektet udviklet et værktøj til at sætte fokus på støv i dialogen mellem formænd 

og medarbejdere. Det handler om at have en positiv tilgang, fokus på ledelse og motivation 
- App til sikkerhedsrunderinger Safety Observer kan anvendes til at kortlægge og håndtere 

støvproblematikker 
- Der findes en række gode metoder til at forebygge og håndtere støv, men de skal tilpasses den 

enkelte plads i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere 
- Brug af forebyggelsesteknologi er ikke indskrevet i udbud og kommer dermed i med i tilbud og 

kontrakter  

Sluttelig holdt Martin Sparvath fra Golder et oplæg om håndtering af støv ved renovering ved Nyboder. 

Pointer fra oplægget var:  
- Projekterende skal tidligt forholde sig til, om de enkelte aktiviteter i projektet støver, og hvordan de 

kan udføres på den mest støvfrie måde 
- Der skal udarbejdes en støvplan, samt arbejdsbeskrivelser i udbudsmaterialet 
- Det har været en fordel, at Martin både er miljørådgiver og arbejdsmiljøkoordinator (P) 

Herefter var der et kort gruppearbejde, hvor deltagerne blev bedt om at komme med ideer til konkrete 
foranstaltninger/metoder til forebyggelse af støv på byggepladsen, og hvilke aktører der skal medvirke.  

Ideer til konkrete foranstaltninger/metoder:  

Forebyggelse Håndtering 
- Vanding/forstøvning af byggeplads/bygningsdele 
- Luftrensere 
-  Støvbinder 
- Alternative afrensningsmetoder og andre mindre-

støvende metoder 
- Processug på værktøj 
- Vådskæring 
- Boring, vådt 
- Befugtning på maskiner der nedbryder tegl og 

beton 
- Klippe beton, fremfor at hugge, fx med hydraulisk 

værktøj/saks/hammer 
- Langsomtgående værktøj 
- Centralt udsugningsanlæg og mammutsug 
- Indtænke affaldshåndtering i de enkelte rum  
- Støvplan med løsninger på hotspots 
- En god kortlægning af de miljøfarlige stoffer 
- Undersøge hvad der findes af tekniske 

hjælpemidler 
- Projektering så indgreb i overflader reduceres. 

Husk at angive miljøfremmede stoffer i journalen 
- Planlægning af bygningsarbejder med fokus på 

støv 
- Det snigende støv – for eksempel murer og tømrer 

- Sluser, undertryk og støvvægge med tape 
(forebygger spredning) 

- Løbende rengøring  
- Støvsugning 
- Indfør støv- og partikelmåling under nedrivningen 
- Afgrænsning af aktiviteter 
o Støvende aktiviteter samles i dertil indrettede 

rum/zoner 
o Afskærmning, fx på stillads 

- Tage støvende arbejder hjem på værksted, hvor 
der er bedre mulighed for ventilationsløsninger 

- Korrekt opbevaring af støvet og efterfølgende 
håndtering 

- Transportbånd til fjernelse af affald, så det ikke 
skal håndteres i samme omfang 

- Overdækning af lastbil ift transport af affald, der 
støver 

- Miljøscreening/vurdering, så man bliver 
opmærksom på, hvor man skal sætte ind 
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har ikke fokus på, at når de udvikler støv under 
arbejdet 

Strategiske/organisatoriske/procesmæssige løsninger 
- Nedrivning skal ses som selvstændigt projekt / disciplin. Det vil øge fokus på problemerne og øge 

kompetencerne i branchen 
o Særskilt udbud 

- Ansvar 
o Efterkommelse af ansvar på alle niveauer 
o Bygherren skal stille flere krav til entreprenøren. Krav skal defineres 
o Bygherren forventer ofte, at totalrådgiver faciliterer dialog mellem aktører i projektet, 

men det sker ikke altid 
- Støvplan udarbejdes løbende gennem projektering, udbud og udførelse 
- Under projekteringen 

o Bygherre og projekterende skal levere et bygbart projekt, hvor der er foretaget vurdering 
af støvproblematikker og foreligger en plan  

o Bedre koordinering mellem arkitektarbejder og miljørådgiverens arbejde, så der er dialog 
om at finde alternative løsninger. Det hjælper at sidde sammen 

o Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal forholde sig til støv i risikovurderingen 
o Projekterende skal have større kendskab til nedriveres arbejdsmetoder og 

arbejdsmiljøløsninger for bedre at kunne forebygge arbejdsmiljøproblemer 
o Affaldshåndtering med i planlægningen 
o Anvende markedsdialog for at indsamle viden om metoder 
o Tag kommunen med på råd ift krav til fraktionering og affaldshåndtering 

- Elementer i udbud:  
o Gennemarbejdet udbudsmateriale 
o Detaljerede beskrivelser af, hvordan de specifikke opgaver skal løses. Ellers er det ofte de 

billige løsninger, der følges, fordi der ikke er eksplicit krav. Dog stadig plads til 
metodefrihed, så anvendelse af udfaldskrav ift udførelsen. Entreprenøren har stadig 
ansvar for den valgte metode 

o Beskrivelse af arbejdsområdet i udbud 
o Gøre opmærksom på miljøkortlægningen i udbudsmaterialet, gerne som en oversigt så 

man hurtigt kan få overblik 
o Krav til støvløsninger skal fremgå af PSS, som skal med i udbud 

- På byggepladsen: 
o Opstartsmøde med afstemning af forventninger 
o Overføre de gode principper for rengøring ved sanering af miljøfarlige stoffer til alle 

nedrivningsprocesser 
o  Informationsmateriale til formænd, som de kan kommunikere videre til håndværkerne, 

herunder information om farlighed 
o Dialog om metoder og rækkefølge 
o Dynamisk indretning af byggepladsen 
o Løbende italesættelse af behov for oprydning, rengøring og støvsugning. Kan både var 

arbejdsmiljøkoordinator (B), byggeledelse og arbejdsgiver 
o Placering af ansvar for proces og affald hos udvalgt medarbejder hos entreprenøren 

- Certificering 
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Relevante links 
- Branchevejledning om støv på byggepladsen: https://www.bfa-ba.dk/kemi-og-stoev/stoev/stoev-

paa-byggepladsen  
- Branchevejledning om asbest: www.asbest-huset.dk  
- Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer: 

https://www.bfa-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-stoffer/haandtering-og-fjernelse-af-pcb-holdige-
bygningsmaterialer  

- Arbejdstilsynets nyhed om støvsugere: 
https://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyheder/2018/07/stoevsuger-til-byggebranchen-hvad-skal-
jeg-vaelge 

PCB 
På mødet i Skanderborg var der spørgsmål om sundhedsfaren ved PCB.  

PCB-guiden: http://pcb-guiden.dk/   
PCB kan være helbredsskadelig, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for 
høje værdier der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i 
forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes 
PCB for at være kræftfremkaldende. 

Arbejdstilsynet: https://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/pcb-i-
arbejdsmiljoet/pcb-paa-byggepladsen 
 PCB ophobes i kroppen og kan være sundhedsskadeligt, hvis det ophobes over en længere periode.  

PCB giver ikke akutte skader eller sygdom ved kortvarig påvirkning fra selv stærkt forhøjede PCB-værdier. 

Længere tids udsættelse for PCB i store mængder kan skade vores immun- og nervesystem, 
forplantningsevne, give skader på bl.a. lever og skjoldbruskkirtel, medvirke til at vi udvikler sukkersyge, øge 
risikoen for kræft, give hudproblemer samt problemer med indlæring og hukommelse. 

Spædbørn samt gravide og ammende kvinder er særligt sårbare grupper, som ikke bør udsættes for 
langvarige påvirkninger og høje koncentrationer af PCB. 

  


