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Netværk om nedrivning

Netværkets formål er at:
• Sætte fokus på hvordan nedrivningsprojekter kan blive gennemført 

bedre arbejdsmiljø- og miljømæssigt, herunder også i forhold til 
affaldshåndtering.

• Afdække udfordringer i nedrivningsprojekter og pege på løsninger der 
virker i praksis hos de enkelte aktører i de enkelte faser

https://byggeproces.dk/netvaerk-om-nedrivning/



Møderække
1. Etablering af netværk og aktørernes udfordringer
2. Udbudsmaterialer og omsætning af kortlægning til beskrivelse
3. Støv ved nedrivningsprojekter
4. Cirkulær økonomi og øget grad af genanvendelse – udfordringer og muligheder for 

arbejdsmiljø
5. Input til Værdibygs vejledning om den værdiskabende nedrivningsproces
6. Nedrivning til genbrug og den cirkulære omstilling
7. Lancering af Værdibygs vejledninger
8. Nye informationsmaterialer og projekter
9. Temamøde 1 med Værdibyg: Samarbejde og den cirkulære dagsorden
10. Temamøde 2 med Værdibyg: Samarbejde og den cirkulære dagsorden
11. Lancering af Værdibygs vejledninger



Program 2/3 2022
13.00 Velkomst v. Signe Mehlsen, tovholder for netværket

13.05 Indledning om projektet Selektiv nedrivning v. Johannes Linnet, Miljøstyrelsen

13.20 Oplæg om rapporter – metode og resultater v. Katrine Hauge Smith, Teknologisk Institut/Julie Katrine 
Jensen WSP

14.00 Case: Børnehuset Svanen

• Intro til analyse og overordnede fund v. Mikael Hallstrøm, Center for Cirkulær Kemi

• Erfaringer fra nedrivning og genanvendelse v. Rasmus Krag, Tscherning

14.40 Pause

14.55 Gruppedrøftelser om resultater og implementering i branchen 

15.30 Opsamling

15.55 Tak for i dag

16.00 Netværk



Program 7/3 2022
9.00 Velkomst v. Signe Mehlsen, tovholder for netværket + Christian Husted, Nedriveruddannelsen 

9.10 Indledning om projektet Selektiv nedrivning v. Johannes Linnet, Miljøstyrelsen

9.20 Oplæg om rapporter – metode og resultater v. Katrine Hauge Smith, Teknologisk Institut/Julie Katrine 
Jensen WSP

10.00 Case: Børnehuset Svanen

• Intro til analyse og overordnede fund v. Mikael Hallstrøm, Center for Cirkulær Kemi

• Erfaringer fra nedrivning og genanvendelse v. Rasmus Krag, Tscherning

10.40 Pause

10.55 Gruppedrøftelser om resultater og implementering i branchen 

11.30 Opsamling

11.55 Tak for i dag

12.00 Netværk/Sandwich



Gruppedrøftelser 2/3 2022
Selektiv nedrivning og 

sortering

1. På hvilke områder mangler 
I viden for at kunne sortere 
renere ved nedrivninger?

2. Er der nogle materialer, 
der i højere grad end andre 
skaber usikkerhed ifm
sortering?

3. Hvordan forholder I jer til 
byggematerialer med 
miljøfremmede stoffer?

Nedrivningsplan

1. Hvilke punkter/tilgange/ 
screeninger er svære at 
standardisere, når skal 
laves en standardiseret 
nedrivningsplan?

2. Hvilke faser i nedrivnings-
processer adskiller sig fra 
opgave til opgave?

3. Hvad mener I om 
nedrivningsplanen? 
Mangler der noget? Er der 
noget, der skal tilføjes? 
Hvad er jeres syn på det 
praktiske/udførelsen?

Miljø- og ressource-
koordinator

1. Hvordan kan miljø- og 
ressourcekoordinatoren 
være med til at skabe mere 
selektiv nedrivning?

2. Hvad skal miljø- og 
ressourcekoordinatorudda
nnelsen indeholde for at 
klæde de kommende koor-
dinatorer bedst muligt på?

3. Hvilke erfaringer kan man 
trække fra arbejdsmiljø-
koordinatorrollen?



Gruppedrøftelser 7/3 2022
Virksomhedsordning

1. Hvordan kan man sikre 
synergi/samarbejde 
mellem miljø- og 
ressourcekoordinator og 
den ressourceansvarlige i 
nedrivningsvirksomheden?

2.  Kan en ressourceansvarlig 
(entreprenøren) udfylde 
nedrivningsplanen eller 
skaber det udfordringer?

3. Hvordan sikres 
arbejdsmiljøet i takt med 
mere selektiv nedrivning – 
heraf manuelt arbejde ift. 
genbrug?

Nedrivningsplan

1. Hvilke punkter/tilgange/ 
screeninger er svære at 
standardisere, når skal 
laves en standardiseret 
nedrivningsplan?

2. Hvilke faser i nedrivnings-
processer adskiller sig fra 
opgave til opgave?

3. Hvad mener I om 
nedrivningsplanen? 
Mangler der noget? Er der 
noget, der skal tilføjes? 
Hvad er jeres syn på det 
praktiske/udførelsen?

Miljø- og ressource-
koordinator

1. Hvordan kan miljø- og 
ressourcekoordinatoren 
være med til at skabe mere 
selektiv nedrivning?

2. Hvad skal miljø- og 
ressourcekoordinatorudda
nnelsen indeholde for at 
klæde de kommende koor-
dinatorer bedst muligt på?

3. Hvilke erfaringer kan man 
trække fra arbejdsmiljø-
koordinatorrollen?



Vælg en station

- Man kan nå to stationer – eller blive ved den samme hele tid
- Skriv pointer på plancher



Opsamling

• Hvad er der talt om de tre steder?
• Hvad er de største udfordringer?
• Hvilke input har I til Miljøstyrelsen
• Hvad skal der til for at få tilstrækkelige afsætningskanaler for 

genanvendeligt byggemateriale?


