
Netværk om nedrivning 

1 
 

Notat fra møde 6 om nedrivning til genbrug 
og den cirkulære omstilling henh. d. 9/10 og 
23/10 2019 
Der er i Netværk om nedrivning afholdt møde 6 hos Dansk MiljøAnalyse og Kingo, som handlede om Ned-
rivning til genbrug og den cirkulære omstilling, og samtidigt var input til Værdibygs vejledninger om den 
værdiskabende nedrivningsproces. Der var en række oplæg og herefter workshop, som på Sjælland hand-
lede om udfordringer og ansvar, og i Jylland om løsninger. 

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

Værdibyg fortalte kort om deres konstruktion og projektet, hvor Netværk om nedrivning giver input til vej-
ledningerne sideløbende med, at der afholdes to workshopforløb. 

Anders Sørensen fra Enemærke & Petersen holdt på Sjælland oplæg om deres erfaringer med cirkulære 
processer:  

- De arbejder typisk på renoveringssager, og derfor er fokus genbrug og genanvendelse, og det ser 
han en forretning i 

- Der er brug for marked for salg, tid til at ”høste” og afsætte materialerne og juridisk afklaring af, 
hvem der har ansvar for de indbyggede genbrugsmaterialer. Bygherren bør gå foran 

- En ressourceplan kan være et nyttigt værktøj 
- Der er gode erfaringer fra TRUST-samarbejdet, hvor teamet deltog i indledende screening, hvilket 

blev afbilledet i digital model. Efter forundersøgelser blev aftalt, hvilke materialer, som kunne gen-
bruges. Ressource- og arbejdsmiljøkoordinator har været samme person, og det har været en for-
del, så miljø- og arbejdsmiljø kan blive vurderet samlet. Desuden giver projektporteføljen et mar-
ked internt mellem projekter 

Christian Wittrup fra Lendager Group holdt begge steder oplæg om deres motivation og tilgang til cirkulære 
processer og genbrug af byggematerialer:  

- Lendager Group består af henholdsvis arkitektfirma, rådgivning og UP, som upcycler genbrugte byg-
gematerialer. Christian er ansat i sidstnævnte 

- Der er behov for omstilling i byggebranchen, da der skal bygges stadigt mere på verdensplan og af-
trykket er stort. Vi skal udvikle os ud af problemerne 

- UP’s materialer kommer fra byggeindustrien, andre industrier, samt høstning af bygninger 
- Christian viste en lang række eksempler på bygninger, hvor genbrugte materialer er anvendt inde 

og ude. Der er gode muligheder for at lave arkitektonisk spændende løsninger 

Rune Haven Østergaard fra Teknologisk og Signe Mehlsen fra Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer 
og rådgivere holdt i Jylland oplæg om de barrierer, der er for cirkulære processer, samt miljø- og ressource-
koordinator som forslag til ny rolle:  

- Der er stort fokus på cirkulær omstilling i Danmark og EU.  
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- Flere bygherrer er ambitiøse, men det viser sig i praksis svært at genbruge byggematerialer, da 
branchen ikke er gearet, der ikke er afsat tid nok til at finde byggematerialer, samt ansvaret ikke er 
fastlagt.  

- Det er igennem fasemodellen behov for et løbende fokus helt fra bygherrens indledende overvejel-
ser, over ressourcekortlægning, projektering, udbud og selve nedrivningsprocessen, hvis demonte-
rede byggematerialer i praksis skal kunne genbruges på en anden byggeplads 

- En miljø- og ressourcekoordinator kan bidrage med både viden og systematik, som kan medvirke til 
at få gamle byggematerialer spottet, kortlagt, forundersøgt og vurderet ift. genbrugspotentialet. 

- Der er behov for at inddrage miljø- og ressourcekoordinatoren i forløbet fra ide over projektering til 
nedrivning 

Herefter var der gruppearbejde. På Sjælland medvirkede netværket med input om udfordringer i fasemo-
dellen, og i Jylland angav man løsninger på de opstillede udfordringer 

 Udfordringer Opmærksomhedspunkter 
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- Bygherren er usikker på risici og omkostnin-
ger 

- Der mangler erfaringer med cirkulære pro-
cesser 

- Der er forskel på, om bygherren selv kan 
genanvende eller skal afsætte byggemateri-
aler 

- Der er brug for afklaring af ambitionsniveau 

- Bygherren bør have en strategi, evt. udviklet 
med hjælp fra rådgivere, så bygherren er klar 
på incitamenter/motivation for cirkulært fo-
kus 

- Tidsplanen skal tage højde for at der er tid til 
ressourcekortlægning og afsætning, og der 
skal være tid til at indarbejde målsætninger 
og/eller resultater fra kortlægninger i ud-
budsmateriale 

- Der skal afsættes tilstrækkelig økonomi 
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- Vi skal supplere miljøkortlægning med en 
ressourcekortlægning, og her er erfarin-
gerne begrænsede 

- Miljøkortlægningen er tit ikke repræsenta-
tive for den opgave, der efterfølgende skal 
udføres og ikke rettet mod bygherrens am-
bition og behov 

- Arbejdsmiljøkoordinator involveres ikke i 
kortlægning, hvorfor arbejdsmiljøhensyn 
ikke tages med i vurderingen 

- Ressourcekortlægning skal tage højde for ren-
tabilitet, leveringskapacitet, afsætningsmulig-
heder mm 

- Kompetencekrav til kortlægger er bl.a. viden 
om byggeteknik, miljø, jura, samt markeds-
kendskab 

- Der er brug for tæt samarbejde med andre i 
projektet, fx arbejdsmiljøkoordinator (P), evt. 
fælles besigtigelse, samt tidlig dialog med 
nedriver  

Pr
oj

ek
te

rin
g/

pl
an

læ
gn

in
g - Der mangler overblik over proces, når der 

skal projekteres med genbrug, og traditio-
nelt projekteres nedrivningsprojekt ikke el-
ler i begrænset omfang 

- Arbejdsmiljørisici kortlægges og forebygges 
ikke 

- Beslutning om genbrug og genanvendelse 
overlades reelt til nedriver 

- Særligt for processen: forhåndsdialog med af-
faldsmyndighed, beslutning om oplag og vær-
dibevarelse. Ressourcekortlægning skal bru-
ges aktivt 

- Det er nødvendigt at afklare med bygherren, 
hvad de ser som ressource vs affald 

- Der er behov for grundig risikovurdering af 
miljø-, arbejdsmiljø- og andre forhold. Kræver 
fyldigt kendskab til bygning.  

- Nedrivere kan med fordel inddrages tidligt 
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- Det er generelt en udfordring at defi-
nere opgave og grænseflader, så det 
er også fokus ved genanvendelse 

- Bløde værdier kan være svære at få 
vægtet ift pris 

- Nedrivning er ofte del af en anden en-
treprise, og derfor er udbud ikke fyl-
destgørende  

- Miljøkortlægning skal ’oversættes’ til udbud – 
ikke bare vedlægges. Nedriver skal vide, hvad 
der ønskes genanvendt og til hvad ift evt. be-
arbejdning 

- Der skal være styr på mængder, samt tydelig-
hed om, hvilke byggematerialer, der er rene 
og forurenede, bl.a. ift arbejdsmiljø 

- Bygherre og nedriver kan dele risiko ift. over-
slag på genanvendelige byggematerialer 

- Markedsdialog kan anvendes 
- Der er et ønske om, at plan B er beskrevet i 

udbud, hvis nedrivning ikke kan udføres som 
planlagt 
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- Tidsplaner tager ikke højde for, at de-
montage tager længere tid end kon-
ventionel nedrivning 

- Byggepladsen er ikke klar, når nedriv-
ning starter 

- Der mangler erfaring med den fysiske 
håndtering af genbrugsmaterialerne 
fra demontage til lagring 

- Sørg for at få viden overført fra rådgiver til 
nedriver. Der er brug for dialog mellem byg-
herre, rådgiver og nedriver, samt ’oversæt-
telse’ af udbud til praksis 

- Der er behov for en afklaring om proces med 
demontage, oplag, fastsættelse af mængder, 
anmeldelse af affald mm, fx på opstartsmøde  

- Ansvarsfordeling skal være entydig, fx fælles 
sikkerhedsforanstaltninger 

- Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal være til 
stede allerede fra nedrivning 

 
 

 

 


