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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



Netværk om nedrivning

Netværket retter sig mod praktikere i hele værdikæden:
• bygherrer,
• bygherrerådgivere,
• miljørådgivere,
• arbejdsmiljøkoordinatorer og
• nedrivere

Landsdækkende med møder i øst og vest.



Anden møderække

• Udbudsmaterialer og omsætning af kortlægning til 
beskrivelse

• Find notat på: https://byggeproces.dk/netvaerk-om-
nedrivning/

• Ens forventning til miljøsanering og nedrivning
• Mere viden i hele værdikæden
• Behov for seriøs kortlægning af de miljøfremmede stoffer 

formidlet på en overskuelig måde
• Udbudsmaterialet skal være entydigt i beskrivelser og 

tegninger
• Ønske om at nedrivning er særskilt fagentreprise



Anden møderække

• Behov for struktureret projekteringsproces og flere 
iterationer, når mere viden opnås fra forundersøgelser

• Miljørådgiver have adgang til viden om projektet
• Tilbudsliste med specifikke mængder, samt stipulerede

ydelser ift. evt. yderligere miljøfremmede stoffer
• Projektmaterialet skal omfatte både miljø og 

arbejdsmiljø
• FBSA samlet gode råd til udarbejdelse af 

miljøkortlægningsrapporter på 
http://byggerietssamfundsansvar.dk/nyheder/guide-til-
den-gode-miljokortlaegningsrapport-2



Dagens møde

• Støv er et overset problem
• Al støv er sundhedsskadeligt – ikke kun fra 

miljøfremmede stoffer
• Øget fraktionering => mere støv
• Kampagne i Byggeriets Arbejdsmiljø om anvendelse 

af H-mærkede støvsuger + branchevejledning om 
støv https://www.bfa-ba.dk/kemi-og-
stoev/stoev/stoev-paa-byggepladsen
– Støv fra beton (respirabel kvarts) og træstøv er 

kræftfremkaldende



Program
Tid Program

9.00 Velkomst

9.15 Oplæg v. David Lee Sherson, Arbejds- og Miljømedicinsk klinik, 
Odense/Signe Bidstrup, Arbejdsmedicinsk klinik, Bispebjerg:
Sundhedsproblemer ved støv

9.55 Oplæg v. Anders Kabel, TeamArbejdsliv: Støvprojekt i nedriverbranchen

10.25 Pause

10.40 Oplæg v. Martin Sparvath, Golder: Støvindsats ved renovering af Nyboder

11.10 Gruppedrøftelser

11.35 Opsamling

11.50 Næste møde

12.00 Tak for i dag



Dagens møde

• Hvad håber du at få med fra mødet i dag?



Kort refleksion

• Hvad overraskede dig omkring sundhedsproblemer 
ved støv?



Gruppedrøftelser

• Inddeling i grupper à ca. 3 personer

Spørgsmål:
1. Kom med ideer til konkrete foranstaltninger/metoder til 

forebyggelse af støv på byggepladsen? Der skelnes 
mellem forebyggelse og håndtering

2. Hvilke strategiske/organisatoriske/procesmæssige 
løsninger er der behov for tidligt i processen for at få et 
højt forebyggelsesniveau? Og hvem skal bidrage?

• Trække på hinandens erfaringer



Opsamling



Næste møde

Cirkulær økonomi og øget grad af genanvendelse
- Hvad betyder det for den øgede grad af affaldshåndtering 
og arbejdsmiljøet?



Tak for i dag!

Kilde: Rasmus Klump bygger radiostation


