NEDRIV
VNINGEN
N AF BOL
LIGFORE
ENINGEN
N AAB’s
HØJHUS
SE I RØD
DOVRE
SØNDA
AG D. 13. MAJ 20112

FACTS OM
M HØJHUSENE






Højhusene ”Ruskær” og ”Age
erkær” er opfført i henhold
dsvis 1954 og
g 1956 i en blaanding af
betonelementerr og vægge, der
d er støbt ppå stedet.
Russkær har 13 ettager, er 37 m.
m høj og måller i grundpla
an ca. 12 x 69 m. Etageareealet er 11.600 m2.
Ageerkær har 15 etager, er 42 m. høj og m åler i grundp
plan ca. 12 x 69
6 m. Etagearrealet er 13.4
400 m2.
Russkær og Agerrkær havde tilsammen 3122 lejemål.
Boligforeningen
n AAB’s afdeling 43 har i d ag 318 bolige
er og er stadig én af AAB’ss største afde
elinger.

NINGEN
FACTS OM SPRÆNGN





Derr bruges 35 kilo sprængsto
of i hvert hus .
Sprrængstoffet er
e placeret i højhusenes
h
bæ
ærende vægg
ge i tre niveauer. Sektioneerne sprænges med 0,2
sekunders melleemrum.
Sprrængstoffet har
h form af lange snore ogg er placeret i huller i beto
onvæggene.
Før sprængningen er alt inve
entar fjernet ffra højhusene
e og bygningerne er bleveet miljøsaneret.

TIDSPLAN
N FOR SPRÆNGNING
GEN SØND AG D. 13. MAJ
M 2012
6.00

Milestedet Sko
ole åbner for om
mrådets evakue
erede beboere.
Biler fjernes fra
a området indeen for den indre
e afspærring.

8.00

Evakuering påb
begyndes.
Den indre afspærring bemanddes. Der er nu kun
k adgang for personale indeen for den indre
e afspærring.
Den ydre afspæ
ærring bemanddes. Der er nu kun adgang for personer med æ
ærinde i områd
det.

10.00

Beboerområde
et åbner for gæ
æster og beboerre.
Hendriksholmss Skole åbner foor områdets bø
ørnefamilier.
Brøndby Østerr station og Røddovre station affspærres.

Kort før spræn
ngning

Forvarsel med sirene – én langg hyletone.
Der vil lyde et knald,
k
som ska l skræmme evtt. dyr ud af bygningen.

Tidligst kl. 12

”Ruskær” spræ
ænges, når alle fforberedelser er
e klar– dog tidligst kl. 12.
Sirene – to korte hyletoner – eefterfølges af sprængning.
s

Kort efter spræ
ængning af
Ruskær

Sprængningsle
eder tjekker ressultatet af 1. sprængning.

Efter klarmeld
ding fra
sprængningsleeder

”Agerkær” spræ
ænges.

Inden for 30. m
min. efter
sprængning aff Agerkær

Sprængningsle
eder tjekker ressultatet af 2. sp
prængning.

+ 1‐2 timer

Afspærringer forventes
f
ophæ
ævet.

Sirene – to korte hyletoner – eefterfølges af sprængning.
s
Afblæsning me
ed sirene – 3 koorte toner.
Der er dog forttsat adgang forrbudt inden for det opsatte by
yggepladshegn rundt om højhusene.

STØV FRA
A NEDRIVN
NINGEN
En støvsky vvil opstå, når bygningerne
e kollapser. V
Vi regner med
d, at støvet læ
ægger sig i løbbet af nogle minutter
m
efter nedrivningen.
Støvet efterr sprængning
gen er IKKE fa
arligt, men kaan virke ubeh
hageligt, hvis du står i vinddretningen. Personer
P
med åndedrrætsbesvær anbefales
a
derrfor at opholdde sig indend
døre.
Vi udleverer støvmaske
er til alle, derr færdes indeen for afspærringen.
d og øjne, rådder vi dig til at
a vende rygg
gen til skyen, holde hånde
en over
Hvis du vil undgå støvpartikler i mund
e støvmaske og evt. brille
er.
munden og lukke øjnenee – eller bruge

BAGGRUN
NDEN FOR
R NEDRIVNINGEN
Historien om
m nedrivningen strækker sig nogle år ttilbage. Allere
ede i maj 200
07 blev det beesluttet, at
Boligforenin
ngen AAB’s højhuse
h
i Rødovre skulle riives ned. Beslutningen ble
ev taget på bbaggrund af, at
a det var
blevet konsttateret, at byygningerne behøvede omffattende renovering. Det skabte beky mring om hø
øjhusenes
stabilitet og
g nytårsdag 2007 blev beboerne evaku eret på grund
d af varsler om kraftig stoorm og mistanke om fare
for nedstyrtning.
å ikke bygninggernes stabillitet, der
Videre undeersøgelse vistte dog, at derr ikke var faree for kollaps. Det var altså
nødvendigg
gjorde en ned
drivning. Men
n den renoverring, der var påkrævet,
p
visste sig ikke att kunne betale sig
økonomisk. Det ansvarlige valg var derfor at rive hhøjhusene ne
ed.
Beslutningeen om nedrivn
ning af husen
ne blev truffeet i maj 2007. Herefter skulle beboernee genhuses, og
o en
grundig risikkovurdering skulle
s
foretag
ges for at væ lge den sikre
este nedrivnin
ngsmetode foor områdets beboere og
miljø. Både nedklipning og sprængning blev overvvejet.
Da man i 2008 fandt det miljøskadelige stof PCB i husenes udvvendige malin
ng, skabte deet behov for øget
ø
forsigtighed
d ved nedrivn
ningen. I 2010
0 faldt valget på nedrivnin
ng ved sprængning som deen sikreste lø
øsning.
Siden oktob
ber 2011 har nedrivningen
n
taget fart. B
Bygningerne er
e renset for alt inventar, PCB‐malinge
en er fjernet
fra væggenee og lejlighed
derne er bleve
et asbestsaneeret for at kla
argøre husene til sprængnning.

MERE INF
FORMATION
Du kan læsee mere om needrivningen på
p vores hjem
mmeside www
w.aab.dk/ned
drivning
Du er også vvelkommen til
t at kontakte
e os med spøørgsmål på
tlf.: 33 76 01 79
mail: sob@aaab.dk

Med venlig
ge hilsner

