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Dilemmaer og beslutninger i den cirkulære nedrivningsproces

Ved Julie Katrine Jensen, WSP Danmark og Stig Andersen, A Enggaard



De 3 centrale dilemmaer

Transformation eller nedrivning. 

➢ Hvordan og hvornår gør man op med sig selv om en bygning skal rives ned eller transformeres så den 
kan bruges i en ny funktion? 

➢ Hvad er det for nogle overvejelser og udefrakommende ting, der kan spille ind på valget?

Vurdering af materialer:

➢ Ressourcekortlægningen som det centrale værktøj

➢ Hvilke overvejelser skal man gøre sig, når man skal vurdere, hvilke materialer der kan genbruges eller 
genanvendes?

Juridiske forhold: 

➢ Opmærksomhed på ting som lovgivning, garanti og dokumentation ved genbrug og genanvendelse
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I Vridsløse-
projektet 

håndteres alle 3 
dilemmaer



Lidt facts om Vridsløselille
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▪ Fængslet er opført i 1850erne.

▪ En række af de omkringliggende bygninger opført efterfølgende.

▪ Det har fungeret som fængsel frem til 2018, og bygningerne har 
stået tomme siden da. 

▪ Projektarealet udgør ca. 160.000 m2.  Er beliggende bynært.

▪ Der er ca. 25.000 etagemeter bygninger (inkl. ca. 4000 m2 kælder).

▪ Regeringen besluttede af overdrage fængslet til Freja Ejendomme 
mhb. på salg primo 2018. 

▪ Der er lavet en række forundersøgelser fra primo 2019. 

▪ Overdrages til A Enggaard i 2021.  



Hvis vi skal imødegå de her dilemmaer bedst muligt, 
skal det tænkes ind tidligt i projektet og der skal være et 
samarbejde mellem rådgiver, bygherre, arkitekt og 
kommune. 
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Et centralt værktøj: Ressourcekortlægningen

— Hvornår skal den ligge? Hvilket omfang kan/skal den have?
— Hvilke kompetencer bør inddrages når den laves? 
— I vores tilfælde er den lavet tidligt i processen; inden man vidste 

særlig meget om slutprojektet. Det betyder at den kan være med 
som en del af beslutningsgrundlaget for projektets udformning!

— Men det betyder også at der er et supplerende arbejde, der skal 
laves. Udover resultaterne af kortlægningen, som jeg lige vil give et 
eksempel på om lidt, så har vi valgt at kalde det et ide-katalog. 
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Væsentlige pointer vedr. genbrug/genanvendelse

• Få lavet en klar beskrivelse af hvilke konstruktioner, der bibeholdes i de bygninger, 

der transformeres. Resten af bygningen er potentielle ressourcer, der kan 

genbruges/genanvendes. 

• Få skabt et samlet overblik over ressourcer. 

• Processen vedr. mursten er allerede i gang. Undersøge muligheder for afrensning 

lokalt, da det er mange sten at flytte rundt på. Men det hele rives jo ikke ned 

samtidig, så det vil være en proces over flere omgange, der skal planlægges.

• Er det muligt at have lokalt oplag af materialer der skal genbruges og 

genanvendes?
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Væsentlige pointer vedr. genbrug/genanvendelse 

• Sikre sig helt fra start at genbrug/genanvendelse inkl. håndtering af 
miljøfremmede stoffer dokumenteres i henhold til kravene i DGNB

• Gå i dialog med kommunen om ønsker/muligheder for genbrug og 
genanvendelse.

• Overveje om det er ”nødvendigt” at genbruge/genanvende i bærende 
konstruktioner. Man kan godt nå en høj grad af genanvendelse alligevel. 

• Konkretisering af økonomi og CO2 udledning i forhold til de ønskede valg.

• Beskrive nøje i udbudsmaterialer (når det når dertil), hvordan de materialer 
der skal genbruges/genanvendes, de skal tages ud, håndteres og 
miljøsaneres. Det er jo typisk ret vigtigt for potentialet efterfølgende at der 
taget hensyn i nedrivningsprocessen. 
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Tak for opmærksomheden!


