
 
 

I et samarbejde mellem    og     
 

 

Nedbrydning og genbrug af byggematerialer 

Hvad sker der egentlig når en bygning rives ned? Det kan du få svar på, når du besøger Kingo 

Karlsen A/S. De er Danmarks førende nedbrydningsvirksomhed med over 60 års erfaring i 

branchen. Temaet for besøget er ”Fra nedbrydning til genbrug” 

Kingos hovedsæde ligger i Silkeborg, hvor Kingo har drevet nedbrydningsvirksomhed siden 1955. 
Kingo udfører nedbrydningsarbejde i hele Danmark, og i 2006 åbnede man en afdeling i Gadstrup 
på Sjælland for at styrke positionen i Østdanmark. 

Kingo har adskillige gravemaskiner og nedbrydningsrobotter, som gør virksomheden i stand til at 
gennemføre nedbrydningsarbejde af enhver art. Lige fra små ændringer i eksisterende bygninger 
til totalnedbrydninger af kraftværker. 

Ud over nedbrydningsarbejdet dækker Kingos aktiviteter ligeledes modtagelse af jord til rensning 
samt salg af bl.a. grus fra knusning af modtagne materialer som beton og tegl. 

Kingo har også salg af genbrugsmaterialer til byggeri. 

 

Forberedelse 

• Læs om Kingo og hvad de laver på deres hjemmeside. 

• Find ud af hvornår Kingo er startet og hvordan virksomheden op i gennem tiden har 

udviklet sig til det den er i dag. 

• Overvej hvor mange forskellige materialer der er, når man fjerner et hus og overvej hvilke 

af nedbrydningsprodukterne, der kan være farlige for miljøet og hvilke, der typisk vil kunne 

genbruges. 

 

 

https://kingo.biz/
https://kingo.biz/nyheder/2018/kingo-laver-historisk-aftale-med-3f/
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• I virksomheden har man ansat forskellige faggrupper eksempelvis maskinfører, 

bygningskonstruktør, miljøteknolog, ingeniør og administration/kontor Gå ind på 

hjemmesiden www.ug.dk og undersøg hvilke adgangskrav der er til de enkelte 

uddannelser, der er beskrevet ovenfor, hvor lang tid de varer, løn under uddannelse, hvor i 

landet man kan gennemføre dem. 

• Der findes også en uddannelse til branchen ”Nedbryderuddannelsen”. Gå ind på 

hjemmesiden https://www.nedbrydningssektionen.dk/nedriveruddannelsen/ og læs om 

uddannelsen. 

• Du får kendskab til forskellige trin i en nedbrydningsproces, herunder sortering af 

nedbrydningsprodukter.  

 

Aktiviteter  

Du får forklaret og vist de forskellige trin i en proces, hvor man fjerner en bygning. Du får forklaret, 
hvilke forskellige affaldstyper der er og hvordan man sorterer, hvad der kan genbruges og hvad der 
skal til farligt affald. 

Du får også en gennemgang af, hvordan virksomheden laver biologik rensning af forurenet jord og 
får lejlighed til at tage en jordprøve, og se på analyseresultater af en jordprøve. 

 

Program for dagen 

Tid Aktivitet 
08.30 – 09.00 Information om Kingo og gennemgang af sikkerhedsregler. Udlevering af 

sikkerhedsudstyr. 

09.00 – 11.00 Fra nedbrydning til genbrug  
 

11.00 – 11.30 Kahoot konkurrence. Her skal du bruge din smartphone og konkurrere med 
dine klassekammerater om den viden, du har fået i løbet af besøget. 

11.30 – 11.45 Afslutning og evaluering  
 

 

 

Praktiske oplysninger 

• Tid Onsdag d. 2. oktober 2019, kl. 08.30-11.45 

• Sted: F.L.Smidths Vej 17, Silkeborg 

• Kontaktoplysninger: HR og Uddannelsesansvarlig Liselotte Lyngvad, ll@kingo.biz,  

87229000 eller 25169148 

• Beklædning: Praktisk tøj og fodtøj til udendørsaktiviteter  

 

Skolen skal kontakte virksomheden på dagen, hvis de bliver forsinket. 
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http://www.ug.dk/
https://www.nedbrydningssektionen.dk/nedriveruddannelsen/
mailto:ll@kingo.biz

