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Brøndby Strand
Opført: 
• 1968-74

Areal: 
• 300.000 m2 boliger
• 35 ha udearealer - 2,5 km fra øst til vest 

Bygninger: 
• 12 højhuse, 
• 66 stk. 4-etages blokke, 8 rækkehusblokke, 

4 centerbygninger 

Antal boliger: 
• 2.900 

Antal beboere:  
• 8.000 = 1/4 af Brøndby Kommune

Antallet af boligorganisationer er 4 – 3 for nedrivningen



Brøndby Strand sagen og dens udfordringer.

Bygherres pligter ved nedrivning og affaldshåndtering –
miljø og arbejdsmiljø.

Hvad er vigtigt for bygherre?

Entrepriseform. Totalentreprise eller hovedentreprise?

Hvordan kan bygherre være sikker på at nedrivninger 
håndteres korrekt og mest hensigtsmæssigt. 
Hvilke spørgsmål skal bygherre søge svar på.

Oplæggets indhold



Brøndby Strand nedrivnings sagen

Omfatter total nedrivning af 5 højhuse med PCB i 
fugerne. Sekundær og tertiær spredning af PCB til 
beton. 
Oprindeligt var der planer om PCB-sanering og 
renovering. Forsøg viste at renoveringens pris var svær 
at forsvare og at muligheden for at nedbringe 
koncentrationen af PCB i indeluften til under 300 
ng/m3 var usikker. 
Sagens udvikling har betydet, at hvor der før skulle 
håndteres 5.000 ton farligt affald i facader og malinger, 
skal der nu i tillæg håndteres 45.000 ton PCB-forurenet 
beton.
I forbindelse med nedrivningen/demontering og 
kraning vil der være et stort impact på naboer – støv, 
støj, vibrationer og sikkerhedsafstande. 
Skal koordineres af 3 bygherre.



Bygherres pligter 

• Bygherre skal sikre, at nedrivningen udføres med mindst mulig påvirkning på 
arbejdsmiljø og omgivende miljø.

• Bygherre skal sikre, at affaldet bortskaffes korrekt og efter gældende love og 
regler, herunder EU-regler, nationale krav og kommunale krav.

• Bygherre skal sikre, at naboer ikke påvirkes af støv, støj og vibrationer over 
kommunens grænseværdier.

• Bygherre skal sikre, at der ikke er ulykkesrisici for 3. mand ved kraning mm.
• Bygherre skal sikre, at naboer kan færdes omkring nedrivningen – trafikplaner.
• Mindske ressource forbrug (moralsk forpligtigelse).



Hvad skal bygherre søge svar på? 

• Entrepriseform?
• Hvem skal man hyre, hvordan sikrer bygherre at 

han overholder reglerne?
• Økonomi, risikovurdering?
• Arbejdsmiljø?
• Naboer, VVM?
• Affald, helst genbruges - Nyttiggørelse i Holland
• Kommunen, tæt dialog vedr. affald og nærmiljø



Miljøkoordinator – Ekspert som kan se mulighederne
Hurtigere dialog med kommunen – fx genbrug af fundamenter 
Totalentreprise, hvis de vigtige præmisser udmeldes til totalentreprenør –
bortskaffelse af affald, trafikplaner, grundige miljøundersøgelser, grænseflader 
mellem byggeplads og sikkerhedsafstande mm.                                                   
Totalentreprenør kan så detailprojekterer, herunder afstivnings-, kranings-, affalds-
og trafikplaner
Afsæt den nødvendige tid til undersøgelser og projektering
Ekstra kvalitetskontrol – Nedrivning er ny disciplin for de fleste bygherre

Gode råd - erfaringer


