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Notat fra møde 5 som kick off på Værdibyg-
projekt henh. d. 24. og 27. juni 2019 
Der er i Netværk om nedrivning afholdt møde 5 hos Sweco og Learnmark Horsens, som samtidigt var kick 
off-møde i Værdibyg-regi på projektet Værdiskabende nedrivningsprojekter, som skal munde ud i tre vej-
ledninger.  

Præsentationerne fra møderne findes på https://byggeproces.dk/netvaerk-om-nedrivning/ 

Værdibyg fortalte kort om deres konstruktion og projektet, hvor Netværk om nedrivning giver input til vej-
ledningerne sideløbende med, at der afholdes to workshopforløb. 

Der var herefter oplæg fra to bygherrer – Bo-Vest og Kolding Kommune, Golder Associates som rådgiver og 
J. Jensen som nedriver om deres respektive perspektiver på nedrivningsprocessen fra beslutning over pro-
jektering og udførelsen. 

Bygherreperspektiv Rådgiverperspektiv Nedriverperspektiv 
- Bygherren skal søge svar og af-

dække risici som grundlag for 
et gennemskueligt udbud 

- Det er givtigt med en klar pro-
cesplan for udbuds- og udførel-
sesprocessen. Kimen til et godt 
projekt lægges i projekterin-
gen, så der bør prioriteres den 
nødvendige tid 

- Der er pligter ift arbejdsmiljø 
og miljø 

- Beslutning om entrepriseform 
får betydning for tilrettelæg-
gelse af sagen 

- Det er godt at søge tidlig dialog 
med kommunen om affalds-
håndtering 

- Der er gode erfaringer med 
som bygherre at initiere samar-
bejde med nedriver gennem 
opstartsmøde og ugentlige 
byggemøder. Bygherren skal 
være klar til at rykke ud ved 
behov, så problemstillinger kan 
løses hurtigt og fremdrift hol-
des. 

- Det kan være nødvendigt at få 
hjælp fra en rådgiver 

- Rådgiveren har ansvar for, at 
rådgive bygherre om ansvar, så 
skal kende dette og kunne for-
midle behov 

- Golder lagde vægt på, at byg-
herren ved totalentreprise af 
nedrivning stadig skal udføre 
forundersøgelser og lave enty-
digt udbud, jf AB18. Rådgiveren 
skal præsentere fordele og 
ulemper ved forskellige entre-
priseformer og andre valg, som 
bygherren skal træffe. Vigtigt at 
prioritere nedrivningsdelen li-
geså meget som resten af byg-
geprojektet  

- Rådgiveren skal medvirke til et 
entydigt udbudsmateriale for 
fair konkurrence. Det er vigtigt 
at beskrive udfaldskrav og det 
nedrivningsarbejde, som skal fo-
regå 

- Rådgiveren som projekterende 
har ansvar for at kortlægge og 
beskrive arbejdsmiljørisici 

- Bygningens størrelse og tidli-
gere funktion er afgørende for 
de antal prøver, som er nød-
vendige i forundersøgelsen. En 
screening er ikke nok. 

- Som arbejdsgiver har nedrive-
ren brug for indgående kend-
skab til bygningen, så miljøsa-
nering og nedrivning kan plan-
lægges forsvarligt. Har også be-
tydning for korrekt affaldshånd-
tering. 

- Der er behov for enighed i 
branchen om niveau for forun-
dersøgelser, saneringsmetoder 
og kontrol af sanering 

- Der var en opfordring til, at 
bygherre får inddraget arbejds-
miljøkoordinator (P) under pro-
jekteringen og sikre overdra-
gelse til arbejdsmiljøkoordina-
tor (B) 

- J. Jensen ønsker at blive invol-
veret tidligt og har udviklet –
”fast pris”-koncept. De bruger 
laserscanning og 3D-modeller 
til at planlægge og afrapportere 
miljøsaneringen 
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Gruppedrøftelser  
Efter oplæg var der gruppedrøftelser ud fra fire temaer. 

Hvilke elementer indeholder den gode udbuds- (og tilbudsproces) af nedrivningsopgaver? Skal nedrivning 
udbydes selvstændigt eller som del af renoveringsentreprise – fordele og ulemper. 

- Opfattelsen er, at nedrivning skal være fagentreprise eller holdes helt ude af renoveringen 
- Ved totalentrepriser er planlægningen ofte ikke på plads 
- Grænseflader skal kortlægges og beskrives 
- Der bør anvendes stipulerede mængder i udbud 
- Bygherren bør efterspørge referencer i rådgiverudbud, så det sikres kompetencer inden for nedrivning og 

miljøsanering. Det besidder alle ingeniør- og arkitektvirksomheder ikke nødvendigvis 

 

Hvordan bliver forundersøgelser og miljøkortlægning et fælles aktiv? Hvad skal der til for at få forundersø-
gelser og miljøkortlægning bedre ind i projektet? 

- Kortlægningen skal bruges som aktiv ift. at lave entydigt udbud med beskrivelser af arbejdet og omfang. 
Grundig forundersøgelser og god planlægning er kimen til godt samarbejde 

- Miljørådgiveren bør deltage i hele processen. Der er brug for faglig stolthed, som kan styrkes ved øget 
involvering 

- Der er brug for brancheniveau for omfang af kortlægning og antal forundersøgelser, mere standisering 
- Der er gode erfaringer med prøvescreening og pilotprojekt 
- Det er nødvendigt med faste aftaler for processen, hvis noget dukker op undervejs – og det gør der altid. 

Kan beskrives i udbud 
- Der var en drøftelse om supplerende kortlægning efter udbud efter fælles besigtigelse - verificeringsperi-

ode. Undersøgelse af bygninger i drift er en udfordring 
- Der er brug for enighed om best practice 

 

Hvordan får / sikrer vi at miljø- og arbejdsmiljøhensyn til at gå hånd i hånd i nedrivningsprocessen?  

- Der bør være et bedre samspil mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og miljørådgiver, da de begge er ni-
chefag i projekteringen og derfor kan styrke hinanden. Men hvem skal tage initiativ til dialog? 

- Det vil være godt at gå en tur i bygningen sammen med de projekterende og få en fælles forståelse af 
opgaven 

- Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal generelt tidligere med end tilfældet er i dag. Bygherren skal udpege og 
sætte penge af.  

- Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal kende resultater af forundersøgelser, og miljørådgiver skal have input 
om potentielle arbejdsmiljørisici ift hvad der skal undersøges for 

- Der er brug for grundig risikovurdering under projekteringen 
- Der er behov for flere grænseværdier. I dag bruges miljøkrav til at sige noget om arbejdsmiljø, men giver 

det mening? 
- Der er behov for en bedre fortolkning af niveauet af projekterendes arbejdsmiljøpligter  
- Arbejdsmiljøkoordinator (P) og miljørådgiver bør deltage i opstartsmøde med nedriver, så viden bliver 

overført 
- Affaldsmyndighed bør også påpege behov for arbejdsmiljøfokus, men har de viden? 
- Man bør overføre erfaringer fra kortlægning og tilsyn med jordforurening til bygningsforurening 
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Hvordan kan vi blive bedre til at samarbejde om nedrivningsprocessen?  Hvad kan parterne gøre sammen 
eller hver for sig for at skabe bedre processer omkring nedrivning? 

- Tidlig opstart af samarbejdet mellem bygherre og nedriver.  
- Opfattelsen er, at samarbejdet er bedst, når nedrivning er fagentreprise og ikke underentreprenør. Samt 

når nedrivning foretages før andre arbejder. Nedrivning skal ses som et selvstændigt projekt ift tid og øko-
nomi 

- Der bør være en fælles interesse i at finde løsninger sammen, frem for at gå i konflikt. Aktørerne skal sam-
les, så de får et fælles billede af projektet, og hvad vej det skal gå 

- Markedsdialog kan anvendes før udbud, men obs på at de bydende ikke må have særlig viden 
- Nedriver kan vejlede bygherren om, hvordan opgaven løses – igennem rådgiveren. Opfattelsen er, at råd-

giverne generelt ikke er stærke nok på feltet  
- En autorisation af nedriver, rådgivere og entreprenører på området kan sikre bedre kompetencer 
- Nedrivningsopgaven skal beskrives bedre, så udbud bliver entydigt, fx gennem granskning og teknisk gen-

nemgang, samt stipulerede ydelser. Det er godt grundlag for samarbejde. De projekterende skal se ned-
rivning som en omvendt byggeproces 

- Mere ensartethed på tværs af kommuner mht tolkning af affaldsregler og miljøkontrol og standardisering 
af miljørapporter kan reducere konfliktstof 

- Hvis man ikke kommer rigtigt fra start, så kan man samle op på et stormøde, udarbejde tilbudsliste på det, 
der er opstået, og rådgiver kan være med til at optimere  

Afslutningsvis kunne deltagerne via telefonen indsende deres bud på vigtigste pointe.  


