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Med udgangspunkt i casen
Nedrivning af Gamle Gladsaxe Skole

Cirkulær nedrivning



Begreber
Min fortolkning 😀

Selektiv nedrivning:
Materialer adskilles i separate rene fraktioner i 
forbindelse med nedrivningsprocessen (kildesortering), 
for at opnå maksimal genanvendelse.

Cirkulær nedrivning:
Genbrugelige materialer nedtages skånsomt, så de 
bevarer dimensioner, kvalitet og styrke. Resterende 
materialer nedtages efter principperne for selektiv 
nedrivning.



Forudsætning for selektiv/cirkulær nedrivning 
Grundig miljø- og ressourcekortlægning. Klare krav 
og beskrivelser i udbudsmaterialet, som kan 
kapitaliseres i tilhørende punkter i en tilbudsliste.

Væsentlig vægtning i tildelingskriterierne. Hvis pris 
vægtes over 50% udhules de andre kriterier.

Tildelingskriterier Gamle Gladsaxe Skole:
• Pris 40%
• Proces og risiko 40%
• Organisation og bemanding 20%

Den nødvendige plads og tid til 
kildesortering



Gl. Gladsaxe Skole
Skolen består af 5 bygninger:
• Sydfløj,
opført i mursten i 1937

• Østfløj, tilbygning i mursten fra 1962
• Vestfløj, Nordfløj og Gymnastikhal 

Østfløj opført som beton søjle drager 
konstruktion i 1967



Gl. Gladsaxe Skole
Første step var at etablere en materialeplads 
på 2.400 ଶ til opbevaring af de materialer, 
der skal genbruges.

Her er det vigtig at have gjort sig overvejelser 
om, hvordan materialerne skal opbevares, for 
at de stadigvæk er intakte og anvendelige, når 
de skal bruges.

Vil anbefale, at man i sit udbud inkluderer 
opstilling af en telthal eller lign. til opbevaring 
af de materialer, som skal ligge tørt.



Udbud
Der var lavet et godt forarbejde med at definere 
udfaldskrav for de forskellige materialer, der 
skulle udtages til genbrug.

Dette er meget vigtig for vores arbejde i forhold til 
at sortere materialerne.

Men også vigtigt i forhold til dem der 
efterfølgende skal bruge materialerne.



Første step rydning
I forbindelse med rydning af udenomsarealer 
og stripning af bygningerne, blev der udtaget 
diverse materialer til genbrug:
• Ribber
• Scenelamper
• Tavler
• Vaske
• Stålspindeltrappe
• Cykelstativer
• Pergolaer
• Indgangsriste
• Gadelamper
• Lysarmaturer
• Knagerækker



Cirkulær nedrivning
Udtagning til genbrug er ofte en dynamisk proces, hvor 
materialer udgår og andre tilgår. Som eksempler kan bl.a. 
nævnes at brædder under udhæng udgik pga. for dårlig 
kvalitet og stand, mens fx brædder fra gymnastikbænke og 
knagerækker tilgik.

Et godt samarbejde er derfor alfa og omega for succes i 
denne type projekter.

Tscherning vil gerne takke for det gode samarbejde til:
Gladsaxe Kommune v. Helen Glindvad Kristensen
Niras v. Morten Dallov Ibsen
Lendager v. Tim Riis Tolman



Cirkulær nedrivning
Man skal være forberedt på, at opbygningen 
ikke altid er som forventet, når man først får 
skilt tingene ad. Det kan have betydning for 
både demontering og genanvendelsen.

Fx viste det sig på Gl. Gladsaxe skole, at 
tagkonstruktionen var blevet ændret i 
forbindelse med en ombygning. Det betød at 
både demontering og genanvendelse skulle 
gentænkes/samtænkes midt i processen.

Så er det vigtigt med en tidsplan, hvor der er 
plads til den slags uforudsete udfordringer!



Cirkulær nedrivning
Det kan være rigtigt svært at vurdere, hvor 
lang tid det kræver at demontere materialer, 
man normalt ”bare” fjerner.
Som eksempel kan nævnes trapez 
facadeplader. Skruehoveder viste sig at være 
af plastik, som nogle steder var blevet møre 
med tiden, hvilket betød, at de knækkede. Det 
betød at der måtte anvendes vinkelsliber til at 
skære det tilbageværende af, men det 
beskadiger overfladen på pladerne. Derfor 
vigtig med en løsningsorienteret tilgang.
Samtidigt var de lange og uhåndterbare, 
hvilket gjorde arbejdet tidskrævende.

En prøve demonteringer inden udbud/låsning 
af pris kan derfor være en god ide.



Cirkulær 
nedrivning
Udtagning af materialer til genbrug 
kræver nye processer, hvor vi ikke 
skal glemme sikkerhed og 
arbejdsmiljø.
Det er dyrt at gøre nye ting første 
gang. Til at starte med er fortjenesten 
ikke kroner og øre men erfaring.



Selektiv nedrivning
Når materialer til genbrug er nedtaget, fortsætter nedrivningen som selektiv nedrivning.
Mursten skal dog nedrives mere skånsomt, når de skal genbruges.  



Aflevering
En lang liste over 
materialer der skal bruges 
i det nye byggeri.

I alt er der lagt over 6.200 
tons materialer til side til 
genbrug eller 
genanvendelse på 
pladsen.

Fraktion Mængder
Metal facadeplader
Trapezsplader gode 124 stk.
Trapezsplader ok 100 stk.
Trapezsplader dårlige 53 stk.
Sorte plader 1.200 stk.
Sort monteringslister 300 stk.
Hvide plader 413 stk.
Konstruktionstræ
Hele spær 19 stk.
Skilt spær 42 stk.
Belægningssten mv.
Sortesten 40 m²
Betonfliser 71 m²
Genstande fra 
indendørs og 
udedørsarealer
Ribber 9 stk.
Scenelamper 14 stk
Ventilationsrør 8 lbm.
Tavler 10 stk.
Vaske 18 stk
Kuppeltag (Stjernekikkert) 1 stk.
Stålspindeltrappe 2 stk.
Cykelstativer 34 stk
Perkulaer 2 stk.
Indgangsriste (Elefantriste) 5 stk.
Ur 1 stk
Gadelamper 4 stk.
Kroge 106 stk.
Brædder (Skillevægge) 45 m²
Bænkbrædder 12 stk.
Konstruktionsmateriale
Tagtegl 12.720 stk. 
Muresten 61.333 stk.
Beton 6.000 tons



Aflevering
En materialeplads fyldt med materialer til det 
kommende byggeri.

Det fylder ofte mere end man tror.



Status for det ”nye” byggeri
Der er fuld gang i byggeriet af det nye 
børnehus, men det vare lidt endnu før alle 
materialerne fra Gl. Gladsaxe Skole kommer i 
anvendelse.
Men de ligger der endnu 😊



Film – Den bæredygtige nedrivning
Der er blevet lavet en film om Den 
bæredygtige nedrivning af Gl. 
Gladsaxe Skole, som kan ses på 
YouTube.


