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v. Jens Olesen, direktør, entrepriseleder og medejer,
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Hvad har nedriveren brug for at vide - set fra
nedriverens vinkel
• Kort præsentation af P. Olesen
• Udbuddet - nedriverens synlighed
• Hvilke udfordringer er der i projekteringen
• Projektets planlægning og gennemførelse – andre aktører,

tidsplan, samarbejde
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75 66 25 00 – mail@p-olesen.dk



Vi vil have tilfredse kunder

Grundlagt i 1968 af nu afdøde Peder Olesen.
Nu 2. og 3. generation arbejdende i og medejende af virksomheden

Virksomheden

Afdelinger

Ansatte

Hovedkontoret ligger i Hovedgård med afdelinger for modtagelse af ikke-farligt bygningsaffald i
• Fredericia
• Hasselager
• Hovedgård
• Materialeplads i Ringsted

Ca. 110 ansatte dertil styring af 50-150 indlejede personer.
Pt. 9 Entrepriseledere, med stor erfaring inden for nedbrydning
og bygge/anlægsbranchen

P. Olesen & Sønner – hvem er vi

Arbejdsområde Vi arbejder hovedsageligt i Jylland og på Fyn men er inden for de
sidste par år etableret os godt på Sjælland. Pt. beskæftiger vi ca.
50 mand på Sjælland
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Hovedforretning • Miljøsanering – fjernelse af Asbest, PCB, Tungmetaller m.m. med sikre metoder til beskyttelse af
vores medarbejdere og vores omgivelser

• Nedbrydning – mindre ejendomme, store fabriksanlæg, siloer, broer m.m.

• Manuel og maskinel nedbrydning. Lige fra små robothamre til gravemaskiner op til 90 ton.
Knusning af beton, træ eller asfalt.

• Modtagelse og behandling af bygningsaffald – Beton, tegl, asfalt, metaller, glas, kabler m.m.

P. Olesen & Sønner – hvem er vi
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Udbuddet - Nedriverens synlighed

ULEMPE når nedrivning er en del af en anden entreprise
• Stilladser ofte ikke tilstrækkelige - for lave klasser ift. vores behov
• Affaldsfraktionering - ikke tilstrækkelig plads til vores containere
• Svært at afgrænse vores områder, når andre entrepriser skal ind i

området jf. deres tidsplan
• Manglende deltagelse i opstartsmøder og byggemøder – ikke

mulighed for give input og få et overblik over sagen

• Er eksempelvis nedtagning af ventilation indskrevet i
ventilationsentreprisen og fjernelse af tag i tømrer entreprisen,
giver det os meget materiale og tegninger at granske.

• 5 års garantistillelse giver ingen mening for nedbrydning

• Entreprenøren for en given entreprise lægger et overhead ind for
at indhente sit tilbud hos nedbryderen – gælder også ekstra
arbejde

• Tilbudslisten er typisk meget detaljeret. Nogle dele har vi overskud
på andet går i nul eller endda sætter penge til. Problematisk hvis
nogle dele efterfølgende bliver trukket ud af projektet

Sag fra Silkeborg: Nedrivning er en del af tømrerentreprisen.
Tømrerentreprisen har stilladser med . Passer ikke til nedrivningsopgaven

Forslag
• Nedrivning som separat entreprise
• Afholde pre-kontrakt møde med alle entrepriser, så

misforståelser kan afklares
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Hvilke udfordringer er der i projekteringen

Komplekse bygninger
• Tvivl om statikken i konstruktionen og manglende tegninger hvis der igennem

tiden har været flere renoveringer af bygningen.

• Ansvaret for korrekt afstivningsplan – risiko for sætninger eller kollaps

• Savner ofte en angivelse af metoder fra rådgiverens side, især statiske beregninger
og en afstivningsplan

Er der den mindste usikkerhed omkring konstruktionens sikkerhed, adresserer P.
Olesen altid denne problemstilling til bygherrerådgiveren eller totalentreprenøren.

Forslag
At arbejdsmiljøkoordinator (P) for nedrivningsdelen er tidligt inde over og har fokus på
• Grundig kortlægning af miljøproblematiske stoffer (PCB, Asbest m.m.)
• Gennemgang af statikken herunder udarbejdelse af en afstivningsplan, hvor bærende dele af

en bygning skal fjernes
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Hvilke udfordringer er der i projekteringen
Tidsplan
Kort tid fra kontraktindgåelse til opstart
Stram tidsplan for gennemførelse af arbejdet

• Anmeldelse om nedrivning (14 dage responstid)
• Anmeldelse af affald herunder asbest
• Indhentning af ledningsoplysninger (LER)
• Projektspecifik APV for det farlige arbejde
• Afbrydelser (el, gas, vand)
• Ressourceplanlægning til sagen
• Stripning og miljøsanering er tidstunge opgaver

Forslag
Tidsplanen indeholder tid til nødvendige anmeldelser

Renoveringsopgaver
Miljøsanering og delvis nedrivning er farligt arbejde – udfordringer med at afgrænse
området, fordi andre entrepriser skal være i samme område på samme tid

Renovering af badeværelse i boligblokke, ofte bliver lejeren ikke genhuset.
• Opsætning af 3-kammer sluse - optager plads i lejligheden
• Efter asbest sanering krav om 24 timers udsugning – støjproblemer for lejeren
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Hvilke udfordringer er der i projekteringen
Miljøkortlægning
Bygninger opført eller med tilbygning i perioden 1950  1977 udløser krav om screening for
miljøfremmede stoffer.

Miljørapport meget svingende i kvalitet hvad angår antal prøver og præsentation af resultater.

En god miljørapport indeholder følgende:
• I bygningen hvor den enkelte prøve er taget, skrives på væggen prøvenummer samt billede

af hvor prøven er taget.
• Tabeloversigt over prøveresultater med reference til prøvetagnings nummeret
• Oversigtstegning der viser hvor der er taget prøver.
• Kvalitetssikring af at arbejdsbeskrivelsen i udbudsmaterialet er i overensstemmelse med

resultaterne fra miljørapporten
• Anbefalinger og at disse er entydige, Ex:
”To prøveresultater af bly i maling på tapet i stuen på 1. sal og på 2. sal, viser værdier på 2170
ppm. Heraf vurderes at alle tapeter i stuen i alle lejligheder  indeholder bly på et niveau
svarende til forbrænding.”
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Projektgennemførelsen – byggeplads og myndighed
Udfordringer
Ved projekter hvor der både er stripning, miljøsanering og nedrivning har vi store pladsbehov til ex.
• Skurvogn, Miljøvogn(e)
• Diverse affaldscontainere, Værktøjscontainer
• Evt. store sugetrailere og gritblæseanlæg
”Vi fylder lige så meget, hvis ikke mere, end eksempelvis en tømrerentreprise, grundet vores behov for containere og store maskiner”

Nedrivningsarbejdet og –områderne kan typisk ikke anvendes af andre entrepriser – gælder hvor vi udfører miljøsanering eller laver
manuel/maskin nedrivning

Afbrydelser (el, gas, vand) - ofte fjernes måleren kun eller afbrydes el i nærmest el-boks ved at løfte kablet fra.
Der er behov for fysiske afbrydelser ved at ledningen / røret skæres, så afbrydelsen er fysisk og kan kontrolleres visuelt.
”Såfremt en 60t gravemaskine under fjernelse af fundament får fat i et el kabel i jorden, er der risiko for at skabe /transformerstationer
rykkes i stykker – også risiko for at vores medarbejdere får strøm igennem sig”.

Nedrivning af høje bygninger og/eller tæt på offentlig vej – desværre ser vi indsnævring af vejbanen ikke er en del projektet.

Pladsforhold rundt om bygningen – typisk teleskoplæsser der nedtager miljøaffald ud igennem vinduesåbninger

Anvendelse af knust beton på stedet, fremfor at fylde op med dyrt stabilgrus
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Projektgennemførelsen – byggeplads og myndighed
Udfordringer

AFFALDET !

Bygherrens og rådgiverens pligter - tilsyn af arbejdet, affaldet skal separeres, af hensyn til miljøfarlige stoffer og for at mindske at få
genanvendeligt bygningsaffald på deponipladser.

Ser desværre alt for ofte at man fortynder sig lidt ud af problemerne – ikke i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen.

Forslag
• At rådgiverens tilsyn  har stor fokus på Miljørapportens indhold
• Udføre Tilsyn af hvad der er i affaldscontainerne
• Kvalitetssikring efterfølgende på – at affaldet er sorteret og kørt til de korrekte

modtagestationer – kontrol af affaldsmængder og vejesedler

• At myndigheden – kommunens affaldsafdeling udfører tilsvarende tilsyn på byggepladserne
(følge op på affaldsbortskaffelsen ved at kontrollere vejesedler men det indsendte skema for
anmeldelse af affaldet)


