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Baggrund
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- Ingeniør, Civ. Ing & Msc. Environmental Management

- Arbejdet med planlægning projektering nedrivningsarbejdsarbejde siden 1995

- Skrevet en række vejledninger og anvisninger om nedrivning og byggeaffald

- Med i MSTs projekter om selektiv nedrivning

- Fagredaktør på Moliobeskrivelser for nedrivning

- Formand for DAKOFAs affaldsnetværk

- Med i nedrivningsnetværket 
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Nedrivning
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Historisk et lavt prioriteret område 
hos mange rådgivere

Udbredte holdninger: 

- ”Nedrivning, hvor svært kan det 
være – det skal jo bare væk!”

- ”Vi ringer til en entreprenør, så 
klarer han det for os…”



___
Stigende fokus på nedrivning som et fagområde på 
linje med nybyggeri

4

Erkendelser omkring nedrivning: 

- ”Manglende planlægning koster tid og penge”

- ”Nedrivning er en første vigtig forudsætning for at kunne bygge”

- ”Der er i dag mange regler der skal følges”

- ”Bygherre og rådgiver har ansvar – ikke blot nedriveren”

- ”Nedrivning er fagligt krævende og forbundet med risici”

- ”Den uoplyste rådgiver/bygherre er nemt bytte for den oplyste nedriver”

- ”Stigende frekvens af politianmeldelser, ikke blot af nedriver”
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Nedrivning skal også planlægges
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Nedrivningsarbejde skal planlægges ligesom andet byggearbejde:

- Arbejdsmiljøreglerne er de samme

- AB18 & ABT18 (tidl. AB92 og ABT93) gælder også for nedrivning

- Udbuds- og tilbudsloven er de samme 

- Miljøreglerne er om muligt mere relevante



___
Udbudsformer
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En klassisk misforståelse: 

”Vi skriver bare det er totalentreprise, så klarer entreprenøren det hele…”



___
Rådgivning i relation nedrivning
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Dispositionsforslag

Byggeherreoverslag 

Tidsplaner

Forundersøgelser

Risikovurderinger

Arbejdsbeskrivelser for udførelse

Udbud

Byggeledelse

Tilsyn og fagtilsyn

Myndighedstilladelser

Arbejdsmiljøkoordinering

Affaldsanmeldelse

Ressourcekortlægning

Slutkontrol

Byggemodning

Jordhåndtering



___
AB18 og ABT18 er enslydende om hindringer
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Hindringer

§ 26.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser 
vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening, ledninger, kabler, farlige 
stoffer og materialer samt andre hindringer. I det omfang, udbudsmaterialet ikke 
indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne 
herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder.

Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af forundersøgelser som nævnt i stk. 3, der 
er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed 
og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige 
påbud eller forbud, der medfører, at arbejdets videreførelse hindres eller bliver 
urimeligt byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen. Ved afbestilling 
skal bygherren betale entreprenøren erstatning for det tab, entreprenøren lider 
ved afbestillingen, bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister ved ikke at 
fuldføre arbejdet.
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Udbudsformer
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Hvad bør man vælge?

Totalentreprise, typisk totalnedrivning, planlægning 

og styring overlades til entreprenøren. Bygherre mister 

styring. Forudsætter at rammerne er på plads. 

Bygherre overdrager risiko til entreprenøren. Ikke alle 

entreprenører kan magte alle planelementer. 
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Udbudsformer
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Hovedentreprise, typisk totalnedrivning. Bygherre har 

mere indflydelse på planlægningen. Styringen 

overlades til entreprenøren.

Fagentreprise, typisk partiel nedrivning ved 

renovering. Entreprenøren løser en afgrænset og 

veldefineret opgave.



___
Udbudsformer
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 Uanset udbudsform er arbejdet det samme – det er prisen i 
udgangspunkt også.

 Ved totalentreprise betales dog ofte i praksis et risikotillæg.

 Mange bygherrer (og rådgivere) opfatter totalentreprise som 
nemmere. 

 Planlægningsusikkerheden for bygherre er mindre for 
bygherre ved totalentreprise. Det er en fordel ved store 
komplekse projekter.



___
Bygherre har en række forpligtelser
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Bygherre er ansvarlig for:

 Screene og kortlægge bygninger

 Anmelde affald

 Afdække risici i projektet

 Koordinere arbejdsmiljø

 Beskrive grænseflader

 Sikre nødvendige tilladelser er på plads

 Sikre fair konkurrence (offentlige udbud)



___
Rådgiver har en række forpligtelser
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 Rådgiver skal vejlede bygherre om dennes 
forpligtelser.

 Rådgivende og projekterende skal sikre, at særlige 
risici vurderes og om muligt reduceres.

 Rådgivende og projekterende skal sikre, at 
oplysninger om særlige risici beskrives og 
indarbejdes i projektmaterialet.



___
Projektet skal være muligt at udføre
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___
Ansvar for projektering i AB18
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Entreprenørprojektering

§ 17.

Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette er aftalt (delt rådgivning). I det 
omfang entreprenørens arbejde i aftalen er beskrevet ved angivelse af 
funktionskrav, skal entreprenøren udføre den nødvendige projektering herfor. 
Entreprenørens fremsættelse af forslag, som bygherren implementerer, 
indebærer ikke, at entreprenøren påtager sig projekteringen eller har risiko eller 
ansvar for forslaget.

Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, skal bygherren udpege en 
projekteringsleder. Projekteringslederen repræsenterer bygherren over for 
entreprenøren med hensyn til projekteringens tilrettelæggelse og udførelse. 
Projekteringslederen kan give og modtage meddelelser vedrørende 
projekteringen samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de 
forskellige entreprenørers projektering i deres indbyrdes forhold.
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Entreprenørens planlægning og projektering
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(…Ved totalentreprise (ABT18) overlades den 

detaljerede planlægning og projektering til 

entreprenøren. Dog skal risici og rammebetingelser 

være klart angivet…)



___
Hvad skal projekteres ved nedrivning?
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Fx:

- Adgangsveje, flugtveje, fællesområder

- Afstivninger og stilladsforhold

- Arbejdsmiljøforhold, (udbuds PSS)

- Håndtering af særlige risici

- Primære metoder fastlægges

- Udfaldskrav, fx til sanering

- Afpropninger

- Grænseflader, afslutninger 
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Udfordringer med af få forundersøgelser indarbejdet
i projektet
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Beskrivelse af arbejdet og udfaldskrav
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”Gulvet i rummet skal fjernes”, men…

- Gælder det alle lag?

- Skal paneler også fjernes?

- Skal gulvet skæres på langs kanterne?

- Skal ledninger og rør også fjernes?

- Hvad med lette vægge der står på gulvet?

- Skal der støvsuges?

- Hvornår skal det udføres i forhold til andet arbejde?

- Skal det miljøsaneres – hvordan og hvor meget?
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SELEKTIV NEDRIVNING EN DEL AF STRATEGIEN
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Relevant at vide – Videnscenteret VCØB
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___
Relevant at vide – Molio på vej med beskrivelser
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___
Mine vinkler - opsummering
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 Nedrivning bør tages seriøst og planlægges på linje 
med andet byggearbejder.

 Totalentreprise skal ikke vælges hvis det blot 
handler om at slippe for planlægning og styring.

 Bygherre har en række forpligtelser som ofte ikke 
er erkendte.

 Viden, planlægning og professionalisme er vejen til 
gode løsninger, til tiden og til prisen.
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Aktuelt nedrivning 
af Brøndby Strand, 
5 højhuse ud af 12



___
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Selektiv nedrivning

Selektiv nedrivning er nedrivning, hvorunder materialer fra nedrivningen kildesorteres under nedrivningen. Nedrivning 
hvor bygningen først nedrives og materialerne herefter sorteres inden bortskaffelse fra nedrivningspladsen, opfattes 
ikke at være selektiv nedrivning.

Selektiv nedrivning gennemføres i følgende faser:

• Afbrydelse af forsynings- og afløbsledninger

• Udtagning af løst inventar, løse materialer og andre effekter

• Miljøsanering

• Udsortering af ikke bærende konstruktioner, lofter, gulvbelægninger, døre, vinduer mm. 

• Nedrivning af bærende konstruktioner 

• Opbrydning af fundamenter og terrændæk

• Rækkefølgen kan afviges, hvis der vurderes at være særlige bygningsmæssige forhold, eller hvis projektet 
udføres som partiel nedrivning. 

Rækkefølgen kan kun afviges såfremt dette ikke forringer mulighederne for kildesortering, eller forringer mulighederne 
for udsortering af miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

NEDRIVNING – DEFINITIONER
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SELEKTIV NEDRIVNING – FORSLAG
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En historie fra det virkelige liv
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En arkitekt som ringede - ”sidste gang fik bygherre og vi en bøde fordi vi 
ikke havde styr på affaldsbortskaffelsen – det ønsker vi ikke at prøve igen –
så vil I hjælpe os?”
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Før

PCB & bly i malingen på mange oveflader



___ Efter


