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Notat fra møder d. 6/10 og 29/10 2020 om nye 
projektresultater og informationsmaterialer 
 

Der er afholdt to online-møder med samme tema. Præsentationer findes på: https://byggeproces.dk/net-
vaerk-om-nedrivning/ under Afholdte møder. 

EKJ bød velkommen til første møde og fortalte om deres fokus på at genanvende bygge- og anlægsmateria-
ler i deres projekter:  

- Det starter med en screening af bygningen og dialog med bygherren om ambitionsniveauet. Der er brug 
for en grundig ressourcekortlægning 

- Der er etableret et team på tværs af afdelinger, som beskæftiger sig med nedrivning, og værktøjer er ind-
arbejdet i EKJs systemer, bl.a. i projektmodellen 

Katrine Hauge Smith, Teknologisk, fortalte om de foreløbige resultater i Miljøstyrelsens projekt: Selektiv 
nedrivning:  

- Katrine redegjorde for historikken i andre projekter med relevans for selektiv nedrivning og krav i andre 
lande.  

- Desuden de data, som kommer til at ligge til grund for de livscyklus- og samfundsøkonomiske analyser 
ved nye tiltag, herunder øget selektiv nedrivning, en virksomhedsordning for nedrivervirksomheder og 
uddannelse for en miljø- og ressourcekoordinator for henholdsvis planlægning (P) og byggefase (B) 

- Input til beregningerne kan sendes til Katrine – se kontaktoplysninger i præsentationen. 
- Det var følgende kommentarer:  
o Der vil nok bliver brug for mere end de estimerede 100 miljø- og ressourcekoordinatorer årligt 
o Der er også behov for at udvikle på muligheden for at afsætte og indbygge de demonterede byggemate-

rialer i andre bygninger. Der mangler et marked, og der er andre uafklarede forhold 
o Der var bekymring for, at uddannelsen for miljø- og ressourcekoordinator på små projekter kun vil være 

1 dag, da affaldsudfordringerne kan være ligeså komplekse på en lille som en stor sag 

Pia Vestergaard Lauridsen, BFA Bygge & Anlæg, fortalte om revideret https://asbest-huset.dk/ og nyt på 
vej: 

- BFAs materialer er gennemgået af Arbejdstilsynet og normdannende for tilsynsførende 
- Asbest-huset er en branchevejledning og revideret i anledning af Asbest-handleplan fra Beskæftigelsesmi-

nisteriet 
- Asbest-huset kan anvendes af både mindre erfarne og erfarne bygherrer, rådgivere og entreprenører. Der 

er suppleret med en branchevejledning om forundersøgelser, som redegør for, hvem der skal gøre hvad. 
- En ny branchevejledning / hjemmeside er på vej, hvor også bly, pcb, klorerede paraffiner og gammelt mi-

neraluld er omfattet. 

Richard Kristensen, Kingo, fortalte om Sektion for Nedrivning og Miljøsanerings vejledninger om asbest, bly, 
PCB og støv 

- Vejledningerne er blevet opdateret og ensartet. De supplerer andet materiale på området, og anvendes i 
sektionens kontrolordning. De kan downloades gratis på https://www.nedbrydningssektionen.dk/  

- Vejledningerne indeholder best practice på håndtering af de forskellige forureninger.  
- Richard gennemgik indhold i de enkelte vejledninger. 
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- Der er udarbejdet en ny vejledning om det støv, som ligger, når nedrivning starter – kaldet historisk støv. 
Der har været eksempler, hvor Arbejdstilsynet kræver støvet undersøgt. 

- Der er et ønske om bedre kortlægning af forureninger og også indhold i gammelt støv, så de rigtige foran-
staltninger kan træffes. 

Herefter var der en drøftelse i grupper af, hvordan man bruger informationsmaterialer og projektresultater 
aktivt i nedrivningsprojekter, samt hvilke barrierer og muligheder der kan være i det. Opsamlingen viste at:  

- Netværk om nedrivning er et godt sted at blive opdateret 
- Man videreformidler information til kolleger fra netværksmøderne 
- Der er et ønske om, at alt materiale er samlet et sted. Selv om man følger diverse nyhedsbreve, så 

glipper det nogle gange med at holde sig opdateret. Der er flere initiativer i gang, som kan samle 
branchen mere, udover netværket her og VCØB. 

- Følgende barrierer blev nævnt:  
o Det er svært at holde overblik over de mange regler og informationsmaterialer 
o Det er udfordrende at finde løsninger, når der er flere forureninger at tage højde for. Infor-

mationen beskæftiger sig typisk kun med én forurening.  
o Informationsmaterialer er ofte teksttunge. Flere håndværkere har svært ved at læse og/el-

ler er udenlandske. Asbest-huset roses for visuelt layout 
o Der mangler lovstof, fx på arbejdsmiljøområdet, så der skal tolkes 
o Der er forskellige holdninger i branchen til håndtering – både arbejdsmiljø og miljømæssigt 

- Følgende løsninger blev nævnt: 
o Der er behov for at se på projekterne med flere fagligheder, herunder miljø og arbejds-

miljø. Det kan være en person med flere kompetenceområder, eller et team af personer for 
at dække områderne 

o Der er forskningsprojekter i gang, som skal gøre os klogere på metoder og eksponeringer  
o Udbud skal indeholde krav til miljø, arbejdsmiljø og affaldshåndering 
o Man kan bruge informationsmaterialerne i udarbejdelsen af udbud. Der nævnes Værdibygs 

vejledninger, SBi-anvisning, BFA-branchevejledninger og Sektionens vejledninger 
o Der er god erfaring med, at miljørådgiver efter udbud indgår i dialog med entreprenør 
o Der er forhåbninger om at den nye affaldsbekendtgørelse vil forbedre området 

Forslag til nye emner:  

- Håndtering af blandede forureninger, herunder hvilket niveau af foranstaltninger man skal lægge 
sig på, og hvordan kommer man af med affaldet? 

- Mulighed for at afsætte og indbygge de demonterede byggematerialer i andre bygninger. 
- Hvad skal en miljørådgiver kunne, og hvad er tilstrækkelige forundersøgelser? 

 


