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VCØB – Community og Videnscenter



Hvad findes i Videnscentret

• Gratis vejledning 

• Vejledninger baseret på 
eksisterende viden 

• Viden og værktøjer 



Community’et

• Medlemsdrevet 

• Konferencer for hele branchen

• Green papers

• Webinarer



Nye processer ved selektiv 
nedrivning



Selektiv nedrivning  

I dag, krav om:

• Identifikation og fjernelse af 
problematiske stoffer

• Kildesortering af affald

• Fokus på genanvendelse

• Lovgivning vedr. selektiv nedrivning 
af statsbygninger/NMK96

Med selektiv nedrivning

• Mere fokus på genbrug af byggematerialer

• Mere fokus på identifikation og udsortering 
af værdifulde fraktioner

• Standardiserede nedrivningsplaner og 
uddannelse



Selektiv nedrivning har impact på hele værdikæden for 
byggeriet



Der er mange ‘indover’ = kompleksiteten stiger
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Den lineære procedure          VS.   Den cirkulære procedure

Bygninger bliver i høj grad designet ud 
fra standardiserede hyldevarer

Tidsbegrænset periode til nedrivning 
umuliggør selektiv nedtagning

Bygninger nedrives uden øje for 
ressourcekortlægninger og det udføres 
kun af få og meget manuelt

Bygninger vil blive designet ud fra 
tilgængeligt, genbrugt materiale

Værdien af genbrugte materialer stiger, 
EU taksonomien stiller krav til mængde 
af genbrug og CO2-krav ændrer 
prioriteterne

Ressourcekortlægninger hjælpes af 
digitaliserede og automatiserede 
værktøjer og bliver en integreret del



Den lineære procedure          VS.   Den cirkulære procedure

Designfasen er beregnet til at forholde 
sig til standardvarer, ikke genbrugte, 
ukurante materialer

Arkitekten/ingeniøren definere kvalitet 
af materialer, men valget er op til 
entreprenøren

Der arbejdes meget i siloer og én fase 
før en anden

Designfasen bliver længere pga. 
behovet for at eksperimentere med 
materialernes formåen 

Designere reserverer og køber 
materialer allerede i designfasen, som 
skal oplagres og fragtes

Samarbejdet starter tidligere og bliver 
mere essentielt



Arbejdsmiljø ved selektiv 
nedrivning
Et måske overset problem 

Eller udfordring



AT – ulykker byggeri og anlæg



Hvem kommer til skade og hvor/med hvad?



I den cirkulære dagsorden – potentielt øget risiko for 
arbejdsulykker

Selektiv nedrivning eller skånsom 
nedrivning kræver mere manuel 
håndtering

• Øget risiko for arbejdsulykker  -
snitsår, vrid, tunge løft mm

• Vanskelige arbejdsstillinger 

• Støj og vibrationer

• Støv

• Nedslidning

Tid er en faktor

Klargøring af byggekomponenter til 
genbrug/genanvendelse

• Øget manuelle arbejdsgange →
højere risiko for ulykker

• Øget risiko for EGA – hvis fx skal 
skille den samme 
byggekomponent ad igen og igen

• Vanskelige arbejdsstillinger 

• Støj og vibrationer

• Støv

• Nedslidning 



Asbest

120-130 får konstateret lungehindekræft om året – og kurven er stigende

Mange er blevet udsat for asbest, da de være lærlinge  - dvs de er typisk i midt 
40’erne når de bliver syge

Det findes i eternittage, VVS installationer og mange andre steder

Håndværkere ved ikke hvad de går i, da bygningen ikke er kortlagt korrekt

Og de mest grelle tilfælde, bliver oplysningerne tilbageholdt



Udfordringer ved selektiv 
nedrivning
Gør vi det rigtige?



BURDENSHIFTING

Geographical and industries Temporal Are we wearing blindfolds?



Risiko for burden shift

Miljø vs Klima

Miljø vs Økonomi vs social status (materielle goder)

Geografisk – flytter vi arbejde/jobs fra en region til en anden

Geografisk – forskyder vi forurening mellem brancher eller mellem regioner 

På tværs af livscyklus faser

Temporal – vi forskyder problemer ud i fremtiden



Spørgsmål?
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