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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.



Møderække

1. Etablering af netværk og aktørernes udfordringer
2. Udbudsmaterialer og omsætning af kortlægning til 

beskrivelse
3. Støv ved nedrivningsprojekter



Støv ved nedrivningsprojekter

• Nedrivning generer ofte støv, særligt når bygningsdele 
skal fraktioneres ift. Affaldsbekendtgørelsen. Påvist i 
studie mht. grænseværdier, men ofte overset

• Forskellige typer af støv og deraf sygdomme. Afhænger 
af indholdet, samt eksponeringens størrelse

• Det er væsentligt både at forebygge (undgå) støvet, samt 
håndtere det, bl.a. med personlige værnemidler

• Forskningsprojekt har udviklet værktøj til at sætte fokus 
på støv i dialogen mellem formænd og medarbejdere



Støv ved nedrivningsprojekter

• Behov for tilpasning af støvforebyggende metoder –
kræver samarbejde

• Forebyggelsesteknologi er ikke indskrevet i udbud og 
dermed ikke med i tilbud

• Projekterende skal tidligt forholde sig til, om de enkelte 
aktiviteter i projektet støver, og hvordan de kan udføres 
på den mest støvfrie måde

• Der skal udarbejdes en støvplan, samt 
arbejdsbeskrivelser i udbudsmaterialet

• Kan være fordel at samme person er miljørådgiver og 
arbejdsmiljøkoordinator (P)



Workshop på Molio Miljødage

• Stor interesse
• Resultater fra netværk
• Fokus på ansvar og handlemuligheder



Dagens møde

• Cirkulær økonomi og øget grad af genanvendelse –
udfordringer og muligheder for arbejdsmiljø



Program
Tid Aktivitet

9.00 Velkommen og siden sidst

9.10 Oplæg v. Københavns Kommune, Finn Rasmussen

9.30 Oplæg v. Amager Ressourcecenter, Per Brask

10.00 Pause

10.10 Oplæg v. Tscherning, Rasmus Krag

10.40 Præsentation af case til drøftelse, v. Kolding Kommune, Ole Lund

10.50 Gruppearbejde, inkl. Pause

11.30 Plenumopsamling

12.00 Tak for i dag, inkl. sandwich



Gruppedrøftelser
1. Hvilke overvejelser skal bygherren have på et 

konkret nedrivningsprojekt, når man vil bygge 
cirkulært? Lav liste med konkrete emner

2. Hvordan kan man byde en opgave ud, så man sikrer 
genanvendelsen af byggematerialer? Hvem skal have 
tage risikoen i forhold til at få byggematerialerne 
genanvendt?

3. Hvordan sikrer man både miljø og arbejdsmiljø på 
en sådan sag?



Opsamling



Afrunding

Find din telefon frem:
• Hvad tager du med fra mødet i dag?



https://byggeproces.dk/netvaerk-om-nedrivning/



Tak for i dag!

Kilde: Rasmus Klump bygger radiostation


