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Kort om Kingo Karlsen A/S

• Startet i 1955

• Ca. 200 ansatte

• Omsætning ca. 300 mio/år

• Nedrivning og miljøsanering

Andre forretningsområder:

• Kingo Recycling A/S

- Jordrens og genbrug

• Bango A/S

- Genbrugsbyggemarked



Arbejdsmiljø historisk set

1955
• Manuelt fysisk hårdt arbejde
• Ringe sikkerhed – nedstyrtningsfare
• Ingen kendskab til farlige stoffer

• Høje materialepriser
• Lave lønninger
• Lav effektivitet
• Cirkulær økonomi

2018
• Maskiner udfører det hårde arbejde

• Maskinfører i førerkabine uden for risiko
• Kraner, lifte og løfteudstyr
• Fjernstyrede nedbrydningsrobotter 

• Operatør uden for risikozone
• Miljøsaneringer af farlige stoffer

• Høje lønninger
• Lave materialepriser
• Høj effektivitet
• Cirkulær økonomi elle bare cirkulær?



Nedbrydning historisk set

1955 2018

Kr. Materialer Lønninger



Arbejdsmiljø ved genanvendelse/genbrug

Cases:

• Genbrug af gamle mursten

• Genbrug af stålfacader

• Genbrug af mursten til elementer

• Genbrug af trægulve og termoruder



Case 1: Genbrug af gamle mursten

• Folkeskole

• Opført i 1949

• Grundplan 3500 m2

• Ca. 10.000 etagemeter

• 25 containere mursten afhentet af Gamle Mursten A/S

Første case:
Genbrug af mursten



Case 1: Genbrug af gamle mursten

Traditionel nedbrydning:

• Gravemaskine med sortergrab vælter væggene og læsser brokker i container

• I visse tilfælde benyttes brokker til at skabe højde for gravemaskine.

• Håndmand til sortering af isolering, kabler træaffald mv.

Nedbrydning ved genanvendelse af mursten:

• Nænsomt maskinarbejde, sortering og læsning

• Håndmand til sortering af isolering, kabler træaffald mv.



Case 1: Genbrug af gamle mursten

Arbejdsmiljø

• I dette tilfælde var der ingen miljøfarlige stoffer, rå mursten

• Mursten håndteres nænsomt med maskiner

• Der anvendes normale hjælpemidler til hejsning og flytning

• Nænsom håndtering af mursten tager længere tid end 
normal nedrivning af murstensfacade

• Særlige forhold:
Der må ikke køres maskine op i brokkerne

Ingen særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø



Case 2: Genbrug af stålfacader

Falkoner Centret, Frederiksberg



Case 2: Genbrug af stålfacader



Case 2: Genbrug af stålfacader

Traditionel nedbrydning
• Facadepladerne demonteres med hydraulisk gravemaskine med sortergrab
• RS-Stålplader lægges i container og bortskaffes til skrot genbrug

Nænsomt nedbrydning
• Facadeplader demonteres manuelt fra lifte
• RS-stålplader lægges på paller
• Plader valses i nye profiler og leveres til genopsætning (Lendager Group)



Case 2: Genbrug af stålfacader

Arbejdsmiljø
• Manuel demontering fra lift med sikkerhedsline
• Vanskelige arbejdsstillinger og fysiske belastninger
• Håndtering af facadeplader på paller og løft med kran/truck

Særlige forhold
• Demontering tager længere tid end nedbrydning med maskiner



Case 3: Genbrug af mursten i facadeelementer.

Mursten fra Jydsk Pædagog Seminarium i Aarhus får nyt liv i Ressourcerækkerne i Ørestaden i København.
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Case 3: Genbrug af mursten i facadeelementer

Arbejdsmiljø

• I dette tilfælde var der ingen miljøfarlige stoffer, rå mursten.

• Murstenskvadrat må selvfølgelig ikke håndteres med håndkraft.

• Der anvendes normale hjælpemidler til hejsning og flytning.

• Skæring og håndtering af murstenskvadrater tager længere tid end 
normal nedrivning af murstensfacade. Arbejde i højder med skæring fra lifte.

• Skærestøv (kvarts)/slam 

• Støj fra skæring

Særlige forhold

• Nedhejsning af murstenskvadrater kræver sikkerhedsforanstaltninger, men der er tale om kendte 
arbejdsprocesser i forhold til nedrivningsprojekter.



Case 4: Genbrug af trægulve og termoruder

• Lokation: Kalvebod Brygge

• Trægulve Junkers massiv eg

• Modtager er Lendager Group

• Nedbryder Tscherning



Case 4: Genbrug af trægulve og termoruder

• Udlagt som svømmende gulv

• Hæftet sammen med bøjler og limet 
over enderne. Ingen søm/stifter

• Underlag betongulv med dug imellem

• Skæres i længder på 2-2,5 m, 
da de limede ender ikke kan skilles ad



Case 4: Genbrug af trægulve og termoruder

• Skilles ad i felter af typisk 8-12 brædder,
som lægges på paller

• Transporteres ned med vareelevator 
eller hejses ned med kran gennem hul i bygning

• Pakkes i sidehængt skibscontainer og 
køres til midlertidig opbevaring

• Vides ikke hvor de skal bruges



Case 4: Genbrug af trægulve og termoruder

• Tre lags super lavenergi termoruder fra 2012 

• Mål ca. 1,25 x 1,25 m

• Termoruder tages ud af vinduesrammen (aluminium) 
indvendigt fra og sættes på glasbukke

• Transporteres ned med vareelevator eller 
hejses ned med kran gennem hul i bygning



Case 4: Genbrug af trægulve og termoruder

• Termoruderne skal genbruges i nye 
vinduesrammer (træ), der er bygget 
til termoruderne 

• Foto viser Upcycle Studios i Ørestaden, 
hvor der i det nederste store 
vinduesparti er anvendt genbrugs 
termoruder



Case 4: Genbrug af trægulve og termoruder

Arbejdsmiljø
Miljøfarlige stoffer:

• I dette tilfælde var der ingen miljøfarlige stoffer i lak på trægulve 
eller i termoruderne.

Tunge løft:
• Ingen forskel i forhold til normal håndtering ved udsmidning. 

Ingen emner over 15 kg.
• Flyttes og læsses med truck/palleløfter.

Tidsforbrug:
• De materialer som skal genbruges, skal håndteres mere skånsomt, og demontering tager længere tid.

Særlige forhold:
• Nedhejsning med kran kræver sikkerhedsforanstaltninger, men det er en kendt procedure i forhold til 

nedrivningsprojekter



Konklusion

Generelle udfordringer med arbejdsmiljøet
• Mindre maskinarbejde – mere manuelt arbejde
• Nænsomt nedbrydning koster længere tid

Arbejdsmiljø
• Mere manuel håndtering og varetagelse af materialer
• Personlige værnemidler ved manuel arbejde
• Kendte arbejdsmiljøforhold i nedriverbranchen
• Demontering og nedhejsning af tunge emner er farligt arbejde

• Skal projekteres af rådgiver inden udbud
• Alternativt kan projektering være en del af udbuddet og en selvstændig post i tilbudslisten

Sporbarhed
• Genbrug af materialer med indhold af miljøfarlige stoffer. 


