EN SERIØS & KOMPETENT MEDSPILLER

Familien Søndergaard
har været beskæftiget
med nedrivning
siden 1958, hvor
grundlægger Ejnar
Søndergaard startede
som selvstændig
med nedrivning af
et gammelt hus i
Nordsjælland. I dag
ejes og ledes virksomheden af 2. og 3.
generation med Mads
Søndergaard i spidsen
som adm. direktør.

NÅR DET
GÆLDER
NEDRIVNING
“Søndergaard Nedrivning er
en kompetent og kvalitetsorienteret medspiller som vi
ofte benytter os af til mange
forskellige opgaver.
Søndergaards evne til hurtig
og fleksibel opgaveløsning,
samt viden og erfaring indenfor miljøsanering, gør
Søndergaard til en attraktiv
samarbejdspartner”
Lars Kjær
Entreprisechef, Einar Kornerup

www.soendergaard.dk
Smedetoften 16
3600 Frederikssund
T: 4731 1871
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■ HOVEDENTREPRISE

Med årtiers erfaring i ryggen tør vi
godt kalde os selv
eksperter inden
for nedrivning og
miljøsanering. Vi
beskæftiger os
udelukkende med
disse områder og
har udviklet en høj
grad af specialisering som sikrer,
at du er i trygge
hænder hos os.

Det har på flere store projekter
vist sig at være en succes, når
nedrivening og/eller mijløsanering har været udbudt i egen
hovedentreprise.
På sådanne opgaver påtager vi
os typisk bygherrens ansvar for
koordinering på pladsen.
Forpligtelsen omfatter også
udarbejdelse og vedligeholdelse
af den lovpligtige Plan for Sikkerhed og Sundhed, instruktion
af underentreprenører og dokumenteret tilsyn, som krævet
i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherres pligter.
En opdeling af projektet i to hovedentrepriser, kan umiddelbart
virke lidt “bøvlet”, men det har

■ TOTALNEDRIVNING

■ INDVENDIG NEDRIVNING

Mange tænker at totalnedrivning
blot handler om at vælte en bygning med en stor maskine, men
det er kun delvis sandheden.

Vores absolutte spidskompetance ligger i netop indvendig
nedrivning

Typisk fjernes først alt løst
inventar. Herefter fjernes alle
miljø-og sundhedsskadelige
stoffer og materialer, hvorefter
der sker en selektiv nedrivning af
døre, gulve, lofter, installationer
m.v. Alle materialer kildesorteres
på stedet, for at opnår så høj en
grad af genanvendelighed som
muligt.
Inden maskinerne kommer og
piller bygningen fra hinanden, er
der udarbejdet en plan for rækkefølgen, så nedrivningen kan
ske sikkert og forsvarligt.

Vi har ryddet mange tusinde
kvadratmeter kontorbygniner, skoler, institutioner mv. ,
hvor vi efterlader bygningen
pæn, ren og fri for miljø- og
sundhedsskadelige stoffer, så
de efterfølgende håndværkere
har de bedste betingelser for
renoveringen.
Selektiv nedrivning, som det
også kaldes, betyder i virkeligheden at alle byggematerialer
kildesorteres med henblik på
størst muligt genbrug.
På årsplan sørger vi for at mere
end 90 % af de nedbrudte

mateialer bliver genbrugt eller
nyttiggjort, og at der maksimalt
køres 5 % til deponi. Vi producerer 300.000 tons affald årligt.
Indvendig nedrivning stiller
store krav til logistik og planlægning, samt særligt hensyn
til omgivelser i forbindelse med
støv, støj og vibrationer.

ved flere lejligheder vist sig at
være en rigtig god idé.
Dels får bygherre og rådgiver
et meget bedre overblik over
fremdriften, og dels spares
der både tid og penge, idet det
naturligvis er noget nemmere
at renovere en bygning, når
denne forinden er klargjort så
håndværkerne ikke skal rende
rundt oven i hinanden.
I den indledende klargøring
kan der foruden miljøsanering
også ligge indvendig rydning
af inventar, lette vægge, lofter,
installationer mv., samt evt.
hultaning til trapper eller fjernelse af hele etagedæk.

Kontakt os og få
en dialog om dit
nye projekt - vi er
altid klar med gode
råd, og beregner
gerne et gratis og
uforpligtende tilbud!

Vi råder over alt nødvendigt
og relevant udstyr til indvendig nedrivning, herunder
såvel store som små nedbrydningsrobotter, som kan køres
igennem smalle åbninger og op
af trapper.

WWW.SOENDERGAARD.DK

