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 Beskæftiger dagligt 250 medarbejdere
 Omsætning 250 mio.
 Vi er specialister i alle former for selektiv nedrivning 
 Vi er specialister i miljøsanering 
 Afdelinger i Lynge og Viborg
 Byggepladsdrift er en integreret del af J. Jensen A/S

Overordnet om J. Jensen A/S



J. Jensen A/S byder på projektet med miljøsanering og nedrivning af 7 
bygninger på det gamle ”grønttorv” – Vi vinder opgaven til en pris på ca. 6. mio.
I udbudsmaterialet er der vedlagt en nedrivningstilladelse på de 7 bygninger.

Projektet er både en miljøsanering og en totalnedrivning.

Projektet er udbudt ud fra en beskrivelse og en screeningsrapport.
(Den første alarm bør ringe her) – Der skal altid laves en miljøkortlægning.

Case



Case



Opstartsmøde afholdes med rådgiver og bygherre

• Her gør vi opmærksom på følgende:
• Der er kun udført en screeningsrapport
• Der er brugt XRF-scanner til måling af metaller
• Der er ingen udfaldskrav til miljøsaneringen
• Der er ikke planlagt nogen renhedskontrol af afrensede overflader
• Der er udtaget meget få prøver, og en del visuelle vurderinger
• Vi gør opmærksom på at vi ikke mener at der kan anmeldes affald på 

baggrund af screeningsrapporten

Til vores store undren får bygherre anmeldt affald, og godkendt nedrivningen 
på baggrund af den mangelfulde screeningsrapport  

Case



Case



Der er udover de to visuelle prøver konstateret asbest i: Bitumen, vægbeklædninger, vinduesfuger i 
forbindelse med supplerende prøvetagning.

Vi mener i henhold til arbejdsmiljølovgivning og miljølovgivning, ikke at en visuelkontrol er 
dokumentation nok i forbindelse med asbestsanering.

Analysemetode: En stereo mikroskopi (overflade) undersøgelse af materialet for identifikation af fibre 
i materialet der kunne være asbest

Case



For at nå til en kortlægning ændre prøve antallet sig fra 31 til 241.

Konsekvenserne hvis ikke der blev foretaget supplerende prøver:
• Farligt og forurenet affald kunne være blevet blandet med rent affald
• Forurening af grunden
• Arbejdsmiljø udsætning af medarbejdere

Efter kortlægning:
• Ny affaldsanmeldelse
• Tidsplanen ændrede sig væsentligt
• Økonomi ændre sig væsentligt

Case



• Visuel gennemgang på stedet
• Google maps til overblik
• BBR meddelelse
• Historik på bygningen f.eks. OIS
• LER Oplysninger

Vi kigger på hvilke materialer bygningerne 
er lavet af og har altid fokus på om der er 
malede overflader

Hvordan gør vi



10 prøver

100 – 200 m2

Screening

Ingen miljøfarlige
stoffer

Miljøfarlige
stoffer

Kortlægning
Min. 25 ekstra

prøver

Alm. Nedrivning
Kildesortering

m.m.

- Mængder
- Lokation
- Udfaldskrav
- Renhedsprøver
- Billeder / Plan

Fra screening 
til kortlægning
(Vores erfaringer)



30 prøver

200 – 2000 m2

Screening

Ingen miljøfarlige
stoffer

Miljøfarlige
stoffer

Kortlægning
Min. 100 ekstra

Prøver
(Årstal / anvendelse)

Alm. Nedrivning
Kildesortering

m.m.

- Mængder
- Lokation
- Udfaldskrav
- Renhedsprøver
- Billeder / Plan

Fra screening 
til kortlægning
(Vores erfaringer)



Worst case tilgang til et projekt kan i en del tilfælde være en god løsning.
Hos os kalder vi det ”fast pris”

Få risikovurderet din nedrivning ordentligt fra start, og brug en rådgiver med ekspertise i nedrivning 
og miljøsanering.

Inddrag nedriveren så tidligt som muligt, og få bragt dennes viden i spil.

Få kortlagt hvad bygningen indeholder og få lagt en ordentlig plan for udførelsen, særligt i forhold til
de arbejdsmiljømæssige udfordringer der kan være. (Særligt farligt arbejde)

Tidlig inddragelse



Få valgt og inddraget arbejdsmiljøkoordinator (AMK) P så tidligt som muligt.

Afsæt tid og økonomi til at undersøge bygningen/bygningerne grundigt.

Udfør en grundig overdragelse fra AMK P til AMK B

Brug miljøkortlægningen som et værktøj til også at planlægge arbejdsmiljøet

Tænk over indretningen af byggepladsen, i forhold til miljøsanering og nedrivningen

Bring nedriveren i spil så tidligt som muligt, og få lavet en god plan for samarbejde 

Risici og gode råd



• Fast pris / ”Worst case”
• Uvildig rådgiver (Bygherrens valg)
• Laserscanning til opmåling og screening
• Mængde beregning ud fra scanning og 3D model
• Fotodokumentation af containere og GPS lokation

Hvordan ser vi fremtiden
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