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Kort om G. Tscherning A/S
• Ca. 220 ansatte
• Omsætning ca. 400 mio/år
Forretningsområder:
• Nedrivning og miljøsanering
• Anlæg: Jord, beton, kloak og belægninger
• Materieludlejning



Arbejdsmiljø ved genanvendelse/genbrug
Cases:
• Genbrug af mursten til elementer
• Genbrug af trægulve og termoruder
• Genbrug af spær
• Genbrug af ovenlys, betonbjælke, vaffelplader og 

mursten



Første case:
Genbrug af mursten til elementer



Case: Genbrug af mursten i elementer. Lokation: Carlsberg Byen, Stødpudelageret. 



Case: Genbrug af mursten i elementer. Modtager Lendager Group



Case: Genbrug af mursten i elementer



Case: Genbrug af mursten i elementer



Case: Genbrug af mursten i elementer

• Skåret fri

• Hejst ned og sat på paller

• Transporteret til forarbejdning

• Færdigt element klar til transport 
til nyt byggeri



Case: Genbrug af mursten i elementer

• Anvendt til facader på 
Ressourcerækkerne i Ørestaden

• Opført af Arkitektgruppen



Case: Genbrug af mursten i elementer

• Arbejdsmiljø
• Miljøfarlige stoffer:

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

• Tunge løft:
• Murstenskvadrat må selvfølgelig ikke håndteres med håndkraft.

• Der anvendes normale hjælpemidler til hejsning og flytning.

• Tid:
• Skæring og håndtering af murstenskvadrater tager længere tid end normal nedrivning af 

murstensfacade.

• Særlige forhold:
• Nedhejsning af murstenskvadrater kræver sikkerhedsforanstaltninger, men der tale om en normal 

arbejdsproces i forhold til nedrivningsprojekter.

• Ingen særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø



Anden case:
Genbrug af trægulve og 
termoruder



Case: Genbrug af trægulve

• Lokation: Kalvebod Brygge

• Trægulve Junkers massiv eg

• Modtager er Lendager Group



Case: Genbrug af trægulve
• 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: Genbrug af trægulve
• 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: Genbrug af termoruder

• Trelags super lavenergi 
termoruder fra 2012 på ca. 1,25 
x 1,25 m

• Modtager er Lendager Group

• 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: Genbrug af 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: Genbrug af trægulve og termoruder

• Arbejdsmiljø
• Miljøfarlige stoffer:

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

• Tunge løft:
• Ingen forskel i forhold til normal håndtering ved udsmidning. Ingen emner over 15 kg.

• Flyttes og læsses med truck/palleløfter.

• Tid:
• 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 normal procedure i forhold til 

nedrivningsprojekter.

• Ingen særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø



Tredje case:
Genbrug af spær



Case: Genbrug af spær

• Lokation: Papirøen

• Modtager er Nordkranen og 
COBE Arkitekter

• Gammel spær konstruktion

• Skråbånd demonteres separat

• Spær demonteres og hejses ned 
nænsomt med maskine



Case: Genbrug af spær

• Læsset på blokvogn og kørt i 
depot

• Skal muligvis genbruges i nyt 
byggeri på Papirøen



Case Papirøen

• Arbejdsmiljø
• Miljøfarlige stoffer:

• Ikke undersøgt men vurderes til at være råt træ.

• Tid:
• Demontering og nedhejsning tager selvfølgelig længere tid, end hvis de bare skulle være kørt til 

forbrænding.

• Særlige forhold:
• Demontering kræver planlægning så sikkerheden er på plads, og spærene forbliver intakte.

• Nedhejsning kræver sikkerhedsforanstaltninger, men det er en normal procedure i forhold til 
nedrivningsprojekter.

• Håndtering af tunge emner til genbrug stiller særlige krav.



Fjerde case:
Genbrug af ovenlys, betonbjælke, 
vaffelplader og mursten



Case: Genbrug af mursten
• Modtager er Arkitektgruppen

• Murstensbygning skal rives ned

• Facadesten skrælles af bygning 
med gravemaskine

• Mursten renses på stedet og 
stables på paller

• Sættes i depot i eksisterende hal 
på ejendommen

• Genbruges i nyt byggeri på 
ejendommen



Case: Genbrug af ovenlys
• Ovenlys kassetter skal 

demonteres 

• Pakkes for transport

• Vides ikke hvor de skal 
genbruges



Case: Genbrug af betonbjælke

• CT betonbjælke

• Længde ca. 20 m, bredde ca. 1,8 
m og vægt ca. 12 tons

• Skal demonteres og hejses ned 
med kran

• Læsses på blokvogn

• Genanvendes til gangbro i 
Ørestaden



Case: Genbrug af vaffelplader
• 2,2 m x 2,2 m og vejer ca. 500 

kg/stk

• Skal demonteres og hejses ned

• Stables og sættes i depot i 
eksisterende hal på ejendommen

• Genbruges i nyt byggeri på 
ejendommen



Case: Genbrug af ovenlys, betonbjælke, vaffelplader og mursten

• Arbejdsmiljø
• Miljøfarlige stoffer:

• I dette tilfælde var der ingen miljøfarlige stoffer. Rå mursten, rå beton og råt træ.

• Støv
• Afrensning af mursten kræver brug af filtermaske.

• Ensidigt gentaget arbejde:
• Afrensning og stabling af mursten.

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

• Særlige forhold:
• Arbejde på tag. Demontering af ovenlys kassetter kræver nok arbejde på tag og dermed 

sikkerhedsforanstaltninger, men arbejde på tag er en velkendt arbejdsproces i nedrivningsprojekter.

• Demontering og nedhejsning af meget tunge emner. Dette kræver kendskab til bygningens konstruktion, 
så demontering kan foretages sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Derudover kræver det kendskab til 
løftepunkter, og man kan ikke regne med, at eksisterende gamle løfteøjer kan anvendes. Processen 
skal planlægges og forberedes grundigt, da det er farligt arbejde.

• Håndtering af tunge emner til genbrug stiller særlige krav.



Samlede overvejelser ved øget genbrug fra nedrivning

• Arbejdsmiljø
• Øget genbrug af materialer fra nedrivning medfører ikke umiddelbart nye arbejdsrutiner, som 

har betydning for arbejdsmiljøet.  

• Sikkerhed
• 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. Sådanne emner bør vel have en form 

for en DV vejledning med sig?




