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Værdibyg – et branchefællesskab
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We do byggeproces!
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1 Tidsplanredegørelse

2 Kvalitet som tildelingskriterium

3 Perspektiver på faseskift

4 Kend din målgruppe

5 Vælg dit medie

6 Projektoptimering

7 Etablering af samarbejde 

8 Afregning af vinterforanstaltninger

9 Rigtigt fra start

10 Brugerinvolvering

11 Effektiv Prækvalifikation

12 Driftorienteret byggeproces

13 Commissioning-processen

14 Perspektiver på renoveringsprocesser

15 Leverandør- og samprojektering

16 Inddragelse af underentreprenører

17 Afleveringsprocessen

18 Samarbejde og kommunikation i 
renoveringsprojekter

19 Brugere og beboere i renoveringsprojekter

20 Forundersøgelser i renoveringsprojekter

21 Risikohåndtering i renoveringsprojekter

22 Gode Råd i Renoveringsprocessen

23 Renoveringsstrategi

24 Dialog i udbudsprocessen

25 Udbud med forhandling

26 Brugervenlige kontrakter

27 Totaløkonomi i udbud 

28 Totaløkonomiske beslutninger

29 Totaløkonomiske metoder

30 Risikostyring: Værktøjer og eksempler

31 Risikostyring på byggeprojekter

32 Risikostyring i udbud og tilbud

33 Etablering af risikostyring

34 Mediation og mægling

35 Cirkulær nedrivning

36 Udbud af nedrivningsopgaver

37 Miljøkortlægning og nedrivning

38 Strategiske partnerskaber - fra ide til kontrakt

39 Strategiske partnerskaber - samarbejdets 
gennemførelse)

40 Kvalitetssikring

41 Projektgennemgang

42 Fagtilsyn

43 Dilemmaer og beslutninger 
i den cirkulære nedrivningsproces 

44 Samarbejder i 
nedrivningsprojekter

Vejledninger
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Fra praktiker til praktiker

• Workshops i Øst og Vest

• Temamøder med Netværk om nedrivning

• Penneførere fra Golder (TRE) og Teknologisk 
Institut

• Publiceret i hhv. 2020 og 2021

• Med støtte fra Grundejernes Investeringsfond

• Tak!
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Fra nødvendigt onde 
til potentialer og 
værdiskabelse 
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Formål og målgruppe

• Anvisninger til hvordan nedrivningsprojekter kan 
planlægges og udføres, så genbrug og genanvendelse 
fremmes mest muligt 

• Henvendt primært til dem der er involveret i 
nedrivningsprocessen: 

• Bygherre, bygherrerådgiver, tekniske rådgivere, 
entreprenører og myndigheder

• Sekundært dem, der skal aftage materialerne

10



Nedriver-bygherre eller aftager-bygherre?

Scenarie 1: Bygherre bruger selv materialerne

Scenarie 2: Bygherre videregiver materialer til kendt aftager

Scenarie 3: Bygherre ønsker at andre kan bruge materialerne
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Begreber
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Genbrug

Når materialer bruges igen til samme 
formål, som de var udformet til
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Forberedelse for genbrug

Når materialer forberedes (kontrolleres, 
rengøres eller repareres), så de kan 
genbruges uden anden behandling 
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Genanvendelse

Når materialer forarbejdes til nye 
produkter eller materialer
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Materialenyttiggørelse

Genanvendelse af materialer til andre 
formål
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Affald

Alle materialer er affald, medmindre der er 

tale om direkte genbrug uden behov for 

væsentlig behandling. 

Affald skal anmeldes til kommunen, og 

transportører og modtagere, der modtager 

affaldet, skal have de fornødne godkendelser 

til at modtage materialerne.
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Den cirkulære
nedrivningsproces
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Ressourcekortlægning

• Afklaring af formål: Bygherrens behov og 
ambitioner

• Desk research: Input til planlægning

• Bygningsgennemgang: Materialer 
identificeres og placering, mængder, tilstand 
m.m. noteres.

• Databehandling: Opgørelse og vurdering af 
mængder og tilstand, nedtagningsmetoder, 
LCC eller LCA
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Planlægning og 
projektering

• Rådgivers projektering – eller entreprenørens 
metodefrihed?

• Præcise krav til nedrivningsarbejdets udførelse

• Krav og forudsætninger skal beskrives:

• Arbejdsmiljøforhold

• Tidsplan

• Midlertidig lagring

• Ansvarsforhold

• Markedsdialog med udførende 
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Udbud og kontrahering

• Bygherren aftager selv materialer: traditionelt udbud

• Anden / ukendt aftager:

A. Bygherre angiver bestemte modtagere 
(traditionel bygherreleverance)

B. Entreprenører kommer med forslag til afsætning 
(afsætning som underkriterium)

C. Entreprenørens gevinster afspejles i lavere tilbudspriser 
(mulighed for genbrug som underkriterium)

D. Bonus til entreprenøren, når materialer er afsat
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Nedrivningsprocessen

• Opstart: Dialog og grundig gennemgang af 
projektet

• Registrering af materialer

• Prøver og metodetest af om arbejdet kan 
udføres som planlagt

• Håndtering af ændringer og nye forhold
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Formål og målgruppe

• Nuancering af de mange, ofte modsatrettede, faktorer 
der gør beslutningsprocessen ifm. en cirkulær 
nedrivning særdeles vanskelig – både ift. planlægning, 
udbud og udførelse.

• Henvendt til dem, der skal træffe afgørende 
beslutninger i den cirkulære nedrivningsproces:

• Bygherren, rådgiveren og entreprenøren
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De centrale dilemmaer

Nedrivning eller renovering?

• Hvordan har arbejdsmiljø, miljø og ressourcekortlægning, arbejdsgange 

m.m. indflydelse på valget mellem nedrivning og renovering?

Udvælgelse af materialer til genbrug og genanvendelse

• Hvordan vurderer man økonomi, arbejdsmiljøet, selve udførelsen af 

nedrivningsarbejdet, beskaffenhed, afsætningspotentialer m.m.?

Regelsæt for cirkulære nedrivninger

• Hvad må man når det kommer til genbrug og genanvendelse af 

materialer?
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Renovering eller 
nedrivning?

• Funktion: Eksisterende kontra ny? 

• Konstruktion: Er de bærende elementer og 

ydervæggene robuste og er indervægge flytbare? 

• Tag og etagedæk/terrændæk: Hvor meget kan 

man belaste bygningen med?

• Bygningens og materialers tilstand og 

restlevetid: Få lavet en god og grundig 

ressourcekortlægning og en miljøkortlægning!
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Renovering eller 
nedrivning?

• Ventilationsforhold, energikrav og 

brandkrav: Lever bygningen op til nutidens krav?

• Fredet eller bevaringsværdig: Er der kulturarv 

som er værd at bevare?

• Drift: Sammenhold driftsomkostningerne ved 

renovering og nybyggeri.
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Udvælgelse af materialer

• Miljø- og ressourcekortlægning: Fokuser på 

miljøskadelige stoffer, adskillelse af materialer, og 

den tekniske kvalitet

• Mængder: Lav realistiske estimater, så det reelle 

volumen kan indgå i en cost-benefit-analyse.

• Afsætning: Undersøg muligheder gennem 

markedsdialog, og indskriv evt. afsætning som et 

underkriterium i udbuddet 
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Udvælgelse af materialer

• Oplagring: Hvilke behov og muligheder for 

midlertidig oplagring er der – og hvad koster det?

• Usikker leverance: Afsæt buffere i tidsplanen, så 

projektet kan tilrettes, når der opstår nye forhold 

vedr. materialerne

• Arbejdsmiljø: Kan det lade sig gøre at udtage 

materialerne forsvarligt?
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Udvælgelse af materialer
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Mursten: 

• Før 1950? 

• Kalk- eller cementmørtel?

Konstruktionstræ: 

• Korrekt ventilerede tagrum og etagedæk? 

• Søm, skruer eller nagler? 

• Overfladebehandling, fugt, råd, asbest?

Tagbelægning:

• Understrygning med asbestholdig materialer, 
mørtel eller skumprodukter eller med tjærekit?



Udvælgelse af materialer

Gulvbrædder: 

• Lim, søm, bøjler eller fer og not?

• Overfladebehandling?

Vinduer: 

• Gældende krav i bygningsreglementet?

• Termoruder fra 1950-1977 kan indeholde PCB

• Fuger kan indeholde PCB

Døre: 

• Krav til dimensioner og brandkrav?

• Ældre branddøre kan indeholde en asbestholdig 
eternitplade
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Regelsæt for cirkulær
nedrivning

Byggevareforordningen:

• Stiller bl.a. krav om CE-mærkning af byggevarer

Bygningsreglementet:

• Administrative og funktionsbaserede tekniske krav
til bygninger

Affaldsbekendtgørelsen:

• Fastsætter regler for sortering af bygge- og 
anlægsaffald og kortlægning af bygninger
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Affald eller ej?

Genbrug:

• Er ikke affald og ikke omfattet af affaldsbekendtgørelsen

• Er omfattet af byggelovgivningen (dvs. byggevareforordningen og 
bygningsreglementet)

Forberedelse til genbrug / Genanvendelse:

• Er omfattet af affaldsbekendtgørelsen, når produktet forberedes til 
genbrug eller genanvendes

• Er omfattet af byggelovgivningen, når produktet sættes på markedet og 
indgår i et byggeri
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