
Temamøde 01 med Værdibyg
Netværk om nedrivning



Spilleregler

• Slukket mikrofon, mens der er oplæg
• I bliver sendt ud i grupper undervejs – her er kamera og mikrofon 

selvfølgelig tændt
• Skriv i chatten, hvis du har spørgsmål/kommentar
• Præsentationer fås efterfølgende på 

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



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

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



Møderække
1. Etablering af netværk og aktørernes udfordringer
2. Udbudsmaterialer og omsætning af kortlægning til beskrivelse
3. Støv ved nedrivningsprojekter
4. Cirkulær økonomi og øget grad af genanvendelse – udfordringer og 

muligheder for arbejdsmiljø
5. Input til Værdibygs vejledning om den værdiskabende nedrivningsproces
6. Nedrivning til genbrug og den cirkulære omstilling
7. Lancering af Værdibygs vejledninger
8. Nye informationsmaterialer og projekter



Program 29/1 2021
Kl. 9.00 Velkomst v. Signe Mehlsen 
Kl. 9.10 Introduktion til Værdibygs projekt v. Stephan P. Sander, Værdibyg
Kl. 9.20 Oplæg om håndtering af nedrivning- og renoveringssager v. Flemming 

Lindberg Eriksen, C & W Arkitekter
Kl. 9.45 Oplæg om entreprenørens håndtering af nedrivning- og renoveringssager 

v. John Engelstrup, Enemærke & Petersen
Kl. 10.05 Input og online-workshop om samarbejde
Kl. 10.30 Pause
KL. 10.40 Oplæg om initiativet Byg cirkulært i Gladsaxe Kommune v. Karen Brosbøl 

Wulf, Gladsaxe Kommune, Ninette Alto, MT Højgaard og Peter Hesselholt, 
MOE

Kl. 11.10 Input og online-workshop om nedrivning og cirkulær økonomi
Kl. 11.45 Opsamling v. Signe Mehlsen
Kl. 12.00 Tak for i dag



1. Del dit bedste eksempel på en vellykket samarbejdsproces omkring 
nedrivning - noget alle burde gøre for at få samarbejdet til at 
fungere...

2. Hvad er det vigtigste at undgå? – som kan skade samarbejdet…

Online-workshop om samarbejde

Skriv mail med noter undervejs 
til Stephan på sps@vaerdibyg.dk 
– den som har det længste navn!



Online-workshop om nedrivning og cirkulær 
økonomi 
1. Skriv dit bedste råd ned til din sidemand, som gerne vil i gang med 

et projekt hvor man skal nedrive og genbruge... – uddyb i gruppen

2. Hvad er det vigtigste at undgå? – som besværliggør genbrug…
3. Hvad kunne I ønske jer, at Værdibygs vejledninger kommer til at 

indeholde?
Skriv mail med noter undervejs 

til Stephan på sps@vaerdibyg.dk 
– den som har været længst på 

arbejdsmarkedet


