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2

FORORD

2.1

Hva omhandler denne veilederen?

Denne veilederen omhandler betong og andre tunge rivemasser. I dette dokumentet er det som en
forenkling mange steder kun nevnt betong, men når det brukes som en samlebetegnelse menes det
alle tyngre rivemasser av mineralsk opphav som:
•
•
•
•
•
•

Betong (plasstøpt, prefabrikkert, sprøytebetong, betongvarer som rør, kummer,
jernbanesviller, heller, støttemurer, takstein osv)
Tegl (murstein og takstein)
Lettklinker
Gassbetong
Kalksandstein
Sementbasert lim og fugemasse

Og lignede. Se for øvrig også Vedlegg 6 – Definisjoner.
Ved riving og rehabilitering genereres store mengder tunge rivemasser. Disse består i stor grad av
betong og tegl, som ofte kan være pusset og/eller malt eller på andre måter overflatebehandlet. Ved
miljøkartlegging av bygg er det viktig å beskrive de tunge rivemassene slik at man sikrer forsvarlig og
rett håndtering, i tillegg til å danne et godt nok beslutningsgrunnlag for de aktuelle
håndteringsmåtene. Videre er det en forutsetning at kartleggingen utføres så likt som mulig
uavhengig av hvem som er miljøkartlegger. Denne veilederen er laget for å fremme omforent
praksis, lik prøvetakingsstrategi, samt omforent vurdering av tunge rivemasser.
Denne veilederen er laget for å gi svar på blant annet følgende spørsmål:
•
•
•
•
•
•

Hvor mange prøver er det anbefalt å ta? Representativitet og relevans.
Hvordan skal man ta prøvene (borkjerne, blandprøve, XRF, osv.)?
Hvilke kjemiske forbindelser skal de ulike materialtypene analyseres for?
Hvordan skal man forholde seg til lagdeling?
Hvordan sikre anvendelighet i analyseresultatene i forhold til ulike disponeringsmåter?
Hvordan skal regelverket forstås?

Veilederen gir også anvisninger på hvordan man miljøkartlegger betongkonstruksjoner med tanke på
mulig nyttiggjøring av massene. Man ønsker da å få avklart om massene er egnet til nyttiggjøring og
eventuelt hvilke tiltak som er nødvendig for at den skal være egnet, eller om massene må deponeres.
Veilederen angir også hvordan man kan utforme en søknad til Miljødirektoratet dersom
grenseverdiene for nyttiggjøring blir overskredet. Søker må da redegjøre for hvorfor betongen er
egnet for nyttiggjøring selv om grenseverdiene er overskredet.
Håndtering av betongavfall er en øvelse som går noe lenger enn tradisjonell miljøkartlegging. Fordi
betong er tungt og ofte utgjør store volumer kan kostnader for deponering bli høye, selv om avfallet
ikke klassifiseres som farlig avfall. Det er også bedre ressursbruk om masser som er egnet for det kan
nyttiggjøres i stedet for å deponeres. I en utvidet miljøkartlegging inngår derfor en vurdering av om
betongen kan være egnet for nyttiggjøring. Dersom dette ikke er aktuelt vurderes det hvilken
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avfallsfraksjon massene må håndteres som. Vi har følgende mulige avfallstyper for betong (i stigende
rekkefølge i forhold til kostnad for levering):
•
•
•
•

Betong som er ren nok til å kunne nyttiggjøres
Inert avfall/lettere forurenset
Ordinært avfall
Farlig avfall

I denne veilederen har vi brukt begrepet «råbetong» om «ren, ubehandlet betong», betong som ikke
er malt, impregnert eller behandlet på noen måte.
2.2

Vi ønsker tilbakemeldinger!

Forum for miljøkartlegging og -sanering vil veldig gjerne ha tilbakemeldinger på denne
veilederen. Send innspill til post@miljokartlegging.com.
Vi har forsøkt å la veilederen speile Miljødirektoratets holdning til tillatt grad av
forurensning. Miljødirektoratet har også kommet med innspill til teksten.
Direktoratet har også opprettet en egen epostadresse for spørsmål om betong:
betongavfall@miljodir.no – der kan du stille spørsmål som du ikke får svar på i denne
veilederen. Sett gjerne post@miljokartlegging.com på kopi hvis du sender et spørsmål til
direktoratet.
Denne veilederen vil bli oppdatert ved behov, eller etter at det kommer innspill fra forumet,
myndigheter eller andre på nyheter og andre momenter som krever en oppdatering.
Alle tips og triks som kan gjøre hverdagen lettere for både miljøkartleggere og miljøsanererne er
velkomne! Hovedformålet med denne veilederen er å hjelpe miljøkartleggerne til å bruke de samme
prosedyrer.
Vi er spesielt interessert i å motta opplysninger om Cr(VI)-innhold i betong, samt antatt årstall for
betongen. Sender du en mail til post@miljokartlegging.com, vil du få tilsendt en regnearkfil som kan
fylles ut.
2.3

Bli medlem i Forum for miljøkartlegging og -sanering!

Forum for miljøkartlegging- og sanering er ansvarlig for utarbeidelse, vedlikehold og publikasjon av
veilederen. Arbeidet med utarbeidelse av veilederen er finansiert gjennom medlemsbedriftenes
årskontingent og gjennom Forumets arbeid med arrangement av fagdager og fagseminarer.
Mer informasjon om Forum for miljøkartlegging- og sanering på: www.miljokartlegging.com.
Vi er også på Facebook: https://www.facebook.com/Forum-for-milj%C3%B8kartlegging-og-sanering185681211462482/
Vi har også et diskusjonsforum på Facebook, hvor du raskt får svar på mange svar:
https://www.facebook.com/groups/466026486800846
Du kan også melde deg på vår nyhetstjeneste, hvor du får nyhetsbrev ettersom vi har noe å meddele,
normalt 6-7 ganger årlig: nyhetsbrev@miljokartlegging.com
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3

REGELVERK

Det er to hovedalternativer for håndtering av betong fra rive- og rehabiliteringsprosjekter: Enten
deponering som avfall, eller nyttiggjøring av betong som er ren nok til dette. Felles for hvilken
håndtering man velger, så gjelder sanerings- og destruksjonsplikten først. Reglene er beskrevet i de
neste underkapitlene.
Regelverk knyttet til deponering av masser er i hovedsak regulert gjennom avfallsforskriften og
forurensningsloven.
For nyttiggjøring av betong og tegl er regelverket fra 1. juli 2020 regulert gjennom avfallsforskriftens
kapittel 14A. Miljødirektoratet har også opprettet en nettbasert veiledning til forskriftsteksten:
https://www.miljodirektoratet.no/naringsliv/avfall/massehandtering/betong-og-tegl-frariveprosjekter/. Hvis du går helt nederst i denne, får du valget «Last ned som PDF». Da får du et ca.
20 siders dokument med all teksten.
Den nettbaserte veiledningen inneholder også en «Spørsmål og svar»-side om hvordan forskriften
skal forstås. Beskrivelsen i dette veiledningsmateriellet er ment som et supplement til veiledningen
fra Miljødirektoratet. Ved uoverensstemmelse mellom veiledningstekst i dette dokumentet og
forskriftsteksten / den nettbaserte veiledningen til Miljødirektoratet (f.eks. ved endringer), så er det
naturlig nok forskriftsteksten og veiledningen for forurensningsmyndigheten som er gjeldende.

3.1

Sanerings- og destruksjonsplikt

I avfallsforskriftens kap. 14A er det i § 14a-3 innført en sanerings- og destruksjonsplikt som gjelder
ved riving av byggverk og konstruksjoner.
«Før et byggverk eller en del av et byggverk i betong eller tegl rives, skal eventuelle malinglag, fuger,
avrettingsmasser, murpuss, og tilstøtende betong og tegl der den høyeste konsentrasjonen av ∑
7PCB er lik eller høyere enn 50 mg/kg fjernes. Dersom dette er uforholdsmessig dyrt eller teknisk
vanskelig, kan Miljødirektoratet gjøre unntak.
Avfall som er fjernet i henhold til første ledd, skal behandles slik at all PCB i avfallet blir destruert.»
Dette betyr at dersom du har et betong- eller teglbygg som skal rives, og det ikke er råbetong, men
en tilført overflate av maling, puss, gulvavretting eller fugemasse, må du ta prøver av denne
overflaten for PCB. Dersom PCB-konsentrasjonen er høyere enn 50 mg/kg ∑7PCB, skal denne fjernes,
og sendes til destruering. Sanerings- og destruksjonsplikten gjelder alle byggverk og konstruksjoner,
uavhengig om det er planlagt å nyttiggjøre massene eller deponere dem.
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3.2

Deponering

Tunge rivemasser fra yrkesmessig riving er næringsavfall, og skal etter forurensningsloven §32
bringes til lovlig avfallsanlegg (med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte, se kapittel
3.3). I Norge er det tre kategorier deponier:
•
•
•
•

Deponi for farlig avfall (deponikategori 1)
Deponi for ordinært avfall (deponikategori 2)
Deponi for inert avfall (deponikategori 3)
I tillegg finnes det mottak som kan ta imot tunge rivemasser som ikke er forurenset.

Hvis man ønsker å deponere betong/teglavfall, må man først undersøke PCB-konsentrasjon i tilført
overflatelag. Saneringsplikten for PCB (se kapittel 3.1) gjelder også ved deponering, dvs at dersom
det er PCB-holdig tilført overflate over 50 mg/kg ∑PCB-7, må denne saneres før betongen deponeres.
Dersom betongen ikke inneholder ∑PCB-7 over 50 mg/kg, kan betongen deponeres. Da er det
konsentrasjonen av relevante stoffer i hele avfallet som skal vurderes i forhold hvilken av de tre
deponikategoriene avfallet kan leveres til.
Dersom maling, eller annen overflatebehandling, er avflassende eller løs fra underlaget vil dette
kunne tolkes som et eget avfall. Dette vil være en skjønnsbasert vurdering. En mulig måte å definere
det på kan være at det er så løst at det enkelt kan skrapes av, mens hvis det er nødvendig med
mekaniske virkemidler, som sliping e.l., vil det ikke være å anse som løst fra underlaget.
Figur 1 beskriver prosessen med å vurdere hvilket deponi-/mottaksalternativ massene egner seg for.
Dette er også nærmere beskrevet i påfølgende underkapitler.
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Figur 1 Flytskjema for vurdering av deponialternativer.

3.2.1

Deponering som farlig avfall

Dersom konsentrasjon er over grensen for farlig avfall må betongen leveres som farlig avfall. Enkelte
mottak for ordinært avfall har også anledning til å ta imot masser som overskrider grensen for farlig
avfall, under gitte vilkår (avfallsforskriften kap. 9 Vedlegg II pkt. 2.3).
Denne veilederen omtaler flere steder farlig avfall, men for beskrivelse av hvordan man vurderer om
avfall er farlig avfall vises det til generelt til Forum for miljøkartlegging og -sanering og NFFAs
veiledning «Hva gjør farlig avfall?». Du finner informasjon om hvordan du får tilgang til denne på
miljokartlegging.com eller nffa.no.

3.2.2

Deponering som ordinært avfall

Betong kan leveres som ordinært avfall dersom innhold av miljøgifter er lavere enn grenseverdier for
farlig avfall. Betong som overskrider grenseverdiene for farlig avfall kan som nevnt over også leveres
til deponi for ordinært avfall så fremt kravene til utlekking og andre parametere gitt i
avfallsforskriftens kapittel 9 vedlegg II er overholdt.
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3.2.3

Deponering som inert avfall

Ren betong, som ikke inneholder nivåer av metaller eller andre parameter over normverdiene, kan
leveres til deponier for inert avfall. Dersom konsentrasjonen overstiger normverdier, men man har
oppfylt kriteriene for inert avfall i Vedlegg II til kapittel 9 i avfallsforskriften, kan betongen leveres til
deponi for inert avfall.
Kriteriene er kort oppsummert:
•
•

•

Avfallet må bestå av kun utsortert bygge- og rivningsavfall (betong, murstein, takstein og
keramikk, eller blandinger av disse).
Avfallet skal oppfylle kriteriene til utlekking gitt i Avfallsforskriftens kapittel 9, vedlegg 2, og
ikke inneholde mer enn 3% organisk materiale, 6mg/kg BTEX, 1 mg/kg PCB-7, 500 mg/kg
mineralolje, 20 mg/kg PAH-16, eller 2 mg/kg BaP.
Det må ikke foreligge mistanke om forurensning ut over dette.

Inert avfall defineres slik: Avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk
omdanning. Inert avfall vil ikke oppløses, brenne eller på annen måte reagere fysisk eller kjemisk, det
er ikke biologisk nedbrytbart og skader ikke andre stoffer det kommer i kontakt med på en måte som
kan medføre forurensning av miljøet eller være til skade for menneskers helse. Avfallets totale
utlekkingsegenskaper og innhold av forurensende stoffer og sigevannets økotoksisitet må være
ubetydelige, og framfor alt ikke representere noen fare for kvaliteten på overflatevann og/eller
grunnvann.
Tilgang og kostnad for levering av masser til inert deponi er varierende rundt omkring i landet. Det
kan hende at deponiet krever utlekkingstester av avfallet, noe som både tar tid og koster endel
penger. Derfor blir også mye betong som er lett forurenset levert til deponi for ordinært avfall.
Noen deponitillatelser er utformet slik at det er mulig å fravike kravet om utlekkingstester, dersom
man har tilstrekkelig grunnlag for å mene at utlekkingsrisikoen er lav. Vi vil komme med
oppdateringer på dette når mer kunnskap foreligger.

3.2.4

Mottak eller gjenvinningsanlegg for tunge rivemasser som ikke er
forurenset

Masser som leveres til slike mottak eller gjenvinningsanlegg må være dokumentert rene (dvs. under
forurensningsforskriftens normverdi) med hensyn på aktuelle analyseparametere. Det er viktig at
masser kun leveres til mottak med tillatelse etter forurensningsloven eller hvor dette på annen måte
er tatt inn i gjeldende tillatelse. Det kan være verdt å kontakte mottaket og/eller undersøke
mottakets tillatelse for å undersøke nærmere nøyaktig hvilke type masser de kan ta imot og under
hvilke forutsetninger.
Massene skal ikke leveres til ordinære terrengfyllinger.
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3.3

Nyttiggjøring / materialgjenvinning

Betong kan være en ressurs som kan erstatte masser som ellers ville blitt brukt til oppfyllingsformål i
bygge- og anleggsprosjekter. Den miljømessige fordelen ved nyttiggjøring av betong er redusert
behov for uttak av jomfruelige masser, redusert transport, redusert bruk av deponiplass og økt
nyttiggjøring / materialgjenvinning / ombruk.
En forutsetning for å kunne nyttiggjøre betongen er at den tjener et nyttig formål ved å erstatte
anvendelse av andre materialer som ellers ville vært benyttet. Dette innebærer at betongavfall kan
erstatte pukk eller lignende masser i forbindelse med bygge- og anleggstiltak. Dette kan være
forsterkningslag i veier, under parkeringsplasser, utforming av støyvoller, rehabilitering av terreng
ved gravearbeider eller andre oppfyllingsformål. Betongmassene må være egnet til formålet, og
mengden betongmasser som brukes må stå i forhold til behovet for masser.
Betong fra riving og rehabilitering er også lovlig å bruke massene på annen eiendom uten søknad om
tillatelse så lenge kriteriene i forskriften er oppfylt og grunneier har dokumentasjon som krevd i
forskriften.
Dersom bruken ikke innfrir kravene i avfallsforskriften 14A, er det iht. §14a-6 kun tillatt å benytte
betongen dersom forurensningsmyndigheten har gitt tillatelse til dette etter forurensningsloven §
11. Prosessen for søknad er nærmere beskrevet i Miljødirektoratets nettbaserte veiledning (steg 4
av 8) og i vedlegg 3.
Før avfallsforskriften kap. 14A trådde i kraft hadde man i større grad anledning til skjønnsmessige
vurdering i forhold til bestemmelsen i siste avsnitt i forurensningsloven §8 om at «Forurensninger
som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper kan finne sted uten tillatelse etter § 11». Nå
ligger kriteriene for hva som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper til grunn for
grenseverdiene og vilkårene i avfallsforskriften 14A, hvor det også er beskrevet at konsentrasjonene
«må ikke overstige […] grenseverdier». Dette åpner i liten grad for skjønnsmessige vurderinger.
Dersom man mener at overskridelsene er marginale og av liten miljømessig konsekvens er det mulig
å kontakte Miljødirektoratet på telefon eller epost hvor man begrunner hvorfor man anser bruken
som akseptabel og avklarer om det vil kreve søknad.
I forskriften er begrepet «nyttiggjøring» fra det nå utgåtte Faktaark M-14 erstattet med «bruk av»
betong/tegl og «gjenvinning» av betong/tegl. Vi har likevel valgt å opprettholde begrepet
«nyttiggjøring» i denne veilederen.

3.3.1

Krav om miljøkartlegging

Det generelle kravet er at miljøkartlegging skal foretas i henhold til TEK-17 § 9-7. Det vil si at dersom
tiltaket er byggemeldingspliktig og under 100m2, skal det foretas en enkel miljøkartlegging, og er
tiltaket større enn 100m2, skal det foretas en full miljøkartlegging i henhold til § 9-7. For ikke
byggemeldingspliktige tiltak er det ingen krav i TEK-17 som gjelder. Da er det den generelle plikten i
forurensningsloven til ikke å forurense som gjelder. Avfallsforskriften medfører også et generelt krav
om at farlig avfall skal håndteres riktig, slik at forurensning ikke oppstår. Dette betyr i praksis at
miljøkartlegging skal gjennomføres, selv om det ikke eksplisitt er sagt i lovverket.
I avfallsforskriften 14A er det grenseverdier for innhold i selve betongen og til innhold i eventuelle lag
med maling, sementbaserte fuger, avrettingsmasse og fugemasse. Vurdering av om betongen
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oppfyller kravene i forskriften medfører derfor at det må være gjennomført en kartlegging og
prøvetaking av disse fraksjonene før riving. I § 14a-5 står det at «Kartleggingen må gjennomføres av
en aktør med miljøteknisk kompetanse før rivning.». Den nettbaserte veiledning til Miljødirektoratet
(steg 2 av 8) gir en nærmere angivelse av hva de legges i miljøteknisk kompetanse og hva som er
kartlegging i nødvendig utstrekning.
I § 14a-7 stilles det krav til hva som må foreligge av dokumentasjon for at det skal være tillatt å bruke
betong i til anleggsarbeid (forutsatt at den oppfyller kravene i forskriften):
a)

entydig angivelse av den eller de eiendommer hvor betongen eller teglet har oppstått og
grunneiers navn

b)

hvem kartleggingen av helse- og miljøfarlige stoffer er utført av

c)

dato for kartleggingen

d)

byggeår og årstall for vesentlig endring hvis det er kjent

e)

beskrivelse av prøvetaking av ev. malinglag, sementbaserte fuger, avrettingsmasser og
murpuss

f)

beskrivelse av prøvetaking av betong og tegl

g)

resultater fra analyser av materialprøvene

h)

hvilke mengder betong og tegl som er brukt fra det enkelte riveprosjekt

i)

hvor og hvordan betongen og teglet er brukt.

Dette kravet er altså uavhengig av om tiltaket er byggemeldingspliktig eller ikke.
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3.3.2

Nyttiggjøring av råbetong eller ren tegl

I dette kapittelet blir det beskrevet ren råbetong eller tegl, det vil si:
• Betong som er støpt uten bruk av miljøfarlige tilsetningsstoffer, eller som er behandlet på
andre måter.
• Murstein av tegl mm.
• Ren råbetong eller tegl omfatter ikke pusslag på vegger, avrettingslag på gulv eller maling og
andre stoffer som er smurt på betong/tegl.
Råbetong og tegl er egnet til nyttiggjøring dersom det foreligger representative analyser som viser at
ingen parametere ligger over verdiene avfallsforskriften § 14a-4 a) (gjengitt i tabell 1).
Tabell 1: Grenseverdier for råbetong og tegl.
Stoff
Metaller:
Arsen
Bly (uorganisk)
Kadmium
Kvikksølv
Kobber
Sink
Krom (III)
Krom (VI)
Nikkel
Σ 7PCB
Σ 16 PAH
Benso(a)pyren
Alifatiske hydrokarboner:
Alifater C5-C6
Alifater >C6-C8
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C35

Konsentrasjonsgrense
(mg/kg)
15
60
1,5
1
100
200
100 (tot)
8
75
0,01
2
0,1
7
7
10
50
100

Analysene kan begrenses til relevante parametere. Dersom det ikke er mistanke om oljesøl på
betongen, er det derfor ikke nødvendig å analysere alifater (parametere markert med grønt i Tabell
1). Man analyserer heller ikke for PCB i bygg oppført etter 1980.
I tillegg gjelder følgende krav:
• Betongen eller teglet må ikke være tilsølt med kjemikalier som inneholder andre stoffer enn
de som er nevnt i bokstav a (Tabell 1), og som kan føre til nevneverdig skader eller ulemper
for helse eller miljø. (§ 14a-4 b) )
• Betongen eller teglet må ikke inneholde myke fuger, armeringsjern eller plast. (§ 14a-4 c) )
• Betongen må ikke bestå av sprøytebetong (§ 14a-4 c) )
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3.3.3

Nyttiggjøring av overflatebehandlet betong/tegl

I dette kapittelet behandles overflatebehandlet betong eller tegl, det vil si betong med tilført maling,
fugemasser, avrettingsmasser, murpuss eller mørtel mellom murstein. For at overflatebehandlet
betong og tegl skal kunne nyttiggjøres er det en forutsetning at selve betong/teglet er egnet iht.
kravene i § 14a-4 som beskrevet i forrige kapittel.
Dersom overflatebehandlet betong/tegl inneholder maling, sementbasert fugemasse,
avrettingsmasse eller murpuss må konsentrasjonen av PCB, kadmium, bly og/eller kvikksølv ikke
overskride grenseverdiene i forskriftens § 14a-5 a). Sementbasert fugemasse vil si fuger mellom
keramiske fliser. Myke, elastiske fuger skal ifølge veiledningen til Miljødirektoratet alltid fjernes.
Myke, elastiske fuger er syntetiske fugemasser med PCB, klorparafiner og tilsvarende, som har blitt
brukt som dilatasjonsfuger eller fuger mellom for eksempel gulv og vegg.
Ved vurdering av massene kan nyttiggjøres må det tas prøve av hvert av lagene, så langt dette er
praktisk mulig. Dette gjelder også underliggende betong/tegl (se Figur 3).
Miljødirektoratet har valgt å ikke sette grenseverdier for andre metaller enn de som er nevnt i Tabell
2. I veiledningen står det «Da malinglaget kun utgjør en liten del av betongen som helhet, har vi
vurdert at høye konsentrasjoner av for eksempel sink ikke vil lede til at avfallet utgjør en miljørisiko.
Det er derfor ikke nødvendig å analysere for andre tungmetaller og miljøgifter fra
overflatebehandlingen.» og «Vi presiserer at ved tilsøling av andre kjemikalier, f.eks. oljeforurensning
eller PFAS-holdig brannskum, må det gjøres konkrete vurderinger og i noen tilfeller kan en bruke
tabell i § 14A-4 som et utgangspunkt for vurderingen.».

Tabell 2 Grenseverdier for forbindelser i maling, fugemasse, avrettingsmasse eller murpuss på tyngre
rivemasser som skal vurderes hver for seg ved nyttiggjøring (konsentrasjoner i mg/kg).
Stoff
Bly
Kadmium
Kvikksølv
Σ 7PCB

Konsentrasjonsgrense
(mg/kg)
< 1500
< 40
< 40
<1

Det stilles noe ekstra krav til nyttiggjøring i dette tilfellet:
• Betongen og teglet må tildekkes med et toppdekke. Med mindre det benyttes fast dekke,
herunder asfalt og betong, skal toppdekket utgjøre minst 0,5 meter.
• Betongen og teglet må ikke brukes i sjø1, myrområder eller andre områder der betongens
eller teglets pH og kjemiske stabilitet vil påvirkes betydelig.
• Avfallet legges minst en meter over høyeste grunnvannstand.
Dersom alle disse kravene er oppfylt, i tillegg til at selve betongen/teglet overholder kravene i
kapittel 3.3.2, kan betongen nyttiggjøres uten søknad.
Prosessen med å vurdere om massene er egnet for nyttiggjøring er oppsummert i figur 2.

1

Forskriften gjelder kun bruk på land. Bruk i sjø, også for uforurenset råbetong, krever søknad om tillatelse hos Fylkesmannen.
Praksis tyder på at det er kun betongen som overholder forurensningsforskriftens normverdier som normalt blir tillatt.
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Figur 2 Beskrivelse av flyt for nyttiggjøring av betong.
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4

PRØVETAKINGSSTRATEGI

Kartlegging av betong kan gjøres som en del av en miljøkartlegging, men ofte er bygget fortsatt i
bruk, noe som gjør det vanskelig å ta slike prøver i stort omfang. Derfor kan denne delen av
oppdraget ofte være gunstig å utføre på et tidspunkt hvor det er god adgang til konstruksjonen og
det gjerne også er mer klart hvordan massene kan nyttiggjøres.
Det er også viktig å være klar over at det er to alternativer: Deponering som avfall eller nyttiggjøring.
Reglene er forskjellige, se kapittel 3.

4.1

Før prøvetakingen

Under en miljøkartlegging og før prøvetaking av et bygg bør det hentes inn så mye informasjon som
mulig om bygget (ene):
• Byggeår
• Antall byggetrinn
• Årstall for rehabiliteringer og om- eller påbygginger
• Hvilken aktivitet som har pågått i byggene
• Gamle tegninger kan også gi mye verdifull info om både bruk av byggene, oppbygging og
materialer som er benyttet. Mange kommuner har gjort et formidabelt arbeid med å
digitalisere hele byggesaksarkivet sitt, og det er dermed mulig å sitte ved egen PC og gå
gjennom alt som finnes i arkivet av gamle dokumenter.
• På blant annet finn.no finnes det gamle flyfoto, som kan brukes til å finne ut av når bygg eller
deler av bygg er oppført.

Videre bør det avklares med byggherre hvor mye betong/tegl som skal fjernes og hvor vidt det er
behov for knust betong/tegl i prosjektet eller i andre prosjekter som byggherre har eller kjenner til.
På prøvetakingstidspunktet vet man ofte ikke nok om hvordan betong skal håndteres, så da må man
enten ta prøver som tar høyde for både deponering og nyttiggjøring, eller komme tilbake når det er
bestemt nærmere om betongavfallet skal nyttiggjøres.

4.2

Omfang av prøver

Formålet med prøvetakingen er å gi et mest mulig representativt bilde av forurensninger på
betongen og dermed kunne fastslå håndtering av den, samtidig som forekomster av farlig avfall
avdekkes. Hvor mange prøver som er nødvendig
for at prøvetaking skal være representativt er
vanskelig å gi et generelt svar på da det er
avhengig av faktorer som bygningens alder,
byggemåte, vedlikehold og rehabiliteringer.
Planlagt videre håndtering av betongen vil også ha
betydning for omfang og valg av prøver. Det må
derfor utvises skjønn.
Figur 3 Skisse som viser at det skal tas prøver av
hvert enkelt lag (ill: SFT).
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Generelt bør man etter prøvetaking ha tatt prøver som dekker følgende:

4.2.1

Råbetong

Et bygg består av fundament, bæresystem, gulvdekker og vegger.
Fundamentet er ofte laget i en bedre betongkvalitet enn resten av bygget, og kan utgjøre en stor
andel av total betongmengde.
Bæresystemet kan være plass-støpte vegger og søyler, eller prefabrikkerte søyler og bjelker.
Gulvdekker kan være prefabrikkerte hulldekke-elementer eller plass-støpte dekker.
Vegger kan være laget i tre, plass-støpt betong, prefabrikkerte elementvegger, eller murte vegger av
tegl eller Siporex. Det finnes også mange eksempler på at flere av metodene kombineres i en vegg.
Hvis fundamentet utgjør en større andel av total betongmengde, vil det være av interesse å få tatt
prøver av dette. Men det kan by på praktiske problemer fordi fundamentet ikke er tilgjengelig.
Det er viktig å ha en formening om hvor representative prøvene dine er, derfor bør du tenke litt
gjennom hva du egentlig tar prøver av.
I et betongbygg uten påbygg vil det normalt kunne være tilstrekkelig med fem betongprøver:
•
•
•
•
•

Fundament (kan være vanskelig tilgjengelig)
Kjellervegg
Yttervegg
Innervegg/søyler
Gulvdekke

Dette fordi vi antar at det er brukt samme betongresept i alle dekker, mens det i alle kjellervegger
kan være brukt en annen resept (mer vannfast betong). Hvis bygget står på betongpæler som skal
fjernes, kan disse være støpt med en annen resept.
Dersom bygget er bygget på/til, må det tas tilsvarende antall prøver for hvert tilbygg/påbygg.

4.2.2
•
•

•
•
•
•
•

Tilførte overflatelag
Utvendig maling: Hovedtypene av maling evt. andre overflatebehandlinger i bygget, se også
vedlegg 1 kapittel 1.12
Innvendig maling: Maling fra de dominerende malingstypene i bygningen, samt
rom/konstruksjoner hvor det erfaringsmessig kan være høye konsentrasjoner, for eksempel
tekniske rom, toaletter mm, se også vedlegg 1 kapittel 1.12.
Murpuss fra alle byggetrinn og rehabiliteringer (minst en prøve fra murpuss i hver etasje), se
også vedlegg 1 kapittel 1.7
Avrettingslag fra alle byggetrinn og rehabiliteringer (minst en prøve fra avrettingslag i hver
etasje), se også vedlegg 1 kapittel 1.8 og 1.9
Lim, se også vedlegg 1 kapittel 1.13
Fugemasser, se også vedlegg 1 kapittel 1.14
Evt. søl og annen forurensning fra aktivitet i bygget

Forum for miljøkartlegging og -sanering
c/o Multiconsult v/ Eirik Wærner
Plogveien 1, 0679 OSLO

www.miljokartlegging.com

Side 17 av 74

Betongveilederen 2021
Versjon 3.0, 2021

4.2.3

Generelt

Det skal tas en egen prøve av hvert lag, for eksempel maling, puss og betong. Som hovedregel bør
det tas prøver av alle ulike typer overflatebehandling og puss/avretting i bygget. Så kan man etter
kartleggingen velge ut hvilke som skal analyseres. Da har man mulighet til å supplere med ytterligere
prøver hvis den første prøverunden viser at det er behov for avgrensning eller ytterligere avdekking.
For forekomster som utgjør store arealer bør man ha flere prøver per type for å ha et bedre statistisk
grunnlag og ta høyde for variasjoner i materialet.

Figur 4: En typisk kjerneprøve fra gulv. Til høyre sees gulvbelegget, deretter et ca 6 cm tykt avrettingslag, og til
venstre selve råbetongen. Legg merke til at avrettingslaget består av sand og sement, mens råbetongen har
tydelige innslag av pukk (foto: Eirik Wærner).

I tillegg til å avdekke forekomster av farlig avfall er det ofte ønskelig at resultatene fra
miljøkartleggingen kan benyttes til å vurdere videre håndtering av alle tyngre bygningsmaterialer.
Dette kan kreve prøvetaking og analyseparameter utover minimumskravene til en miljøkartlegging i
TEK17. Formålet er å kunne dokumentere om massene er egnet til nyttiggjøring, og ved behov utføre
en risikovurdering. Det er ikke alltid mulig eller hensiktsmessig å ta ut ekstra prøver som tar høyde
for alle mulige utfall av analyseresultatene. Ved store eller komplekse bygg, eller dersom det skal
utføres risikovurdering og søknad til Miljødirektoratet, kan det derfor ofte være nyttig med
supplerende prøvetaking.

4.3

Prøvemengde

Det holder som regel med en prøvemengde tilsvarende en spiseskje per analyse. Men dersom du
skal sende prøven til analyse for flere ulike kjemiske analyser, kan det hende at du må pakke en
prøve for hver analyse. Da trenger du desto mer prøvemateriale. Prøver som skal til asbestanalyse
skal alltid i egen prøvepose og laboratoriene stiller ofte krav til dobbelprøvepose. Mer detaljert
informasjon om prøvemengde, emballering, innsending, priser etc. kan fås hos laboratoriet.
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Vær klar over at krom-6 analysen krever vesentlig mer prøvemateriale enn de andre analysene (100
gram). Utlekkingstester krever enda mer prøvemateriale (0,5 kg for ristetest og 2 kg for kolonnetest).

4.4

Hva skal det tas prøver av og hvilke parametere skal
det analyseres for?

De høyeste forurensningsnivåene finnes i overflatebehandling, og det er viktig å prioritere prøvetaking av disse. Generelt skal det tas prøver av alle lag og materialer hver for seg, så fremt det er
praktisk mulig. Det er også viktig å være klar over at de ulike reglene om deponering eller nyttiggjøring av tunge rivemasser er forskjellige i forhold til hvilke parametere som skal undersøkes. Vi vet
ikke alltid hvordan betongen skal disponeres på kartleggingstidspunktet, og dette vil også være
avhengig av resultatet av analysene. Derfor er det mest fornuftig å analysere på alle relevante
parametere, evt. holde tilbake noe prøvemateriale, slik at man kan gjøre tilleggsanalyser.
Husk at du må ta prøve av råbetongen for å undersøke krom-6-nivået.
I kapittel 5 er det nærmere beskrevet ulike betongkvaliteter og behandlinger, samt hvilke analyser
som kan være aktuelle.
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4.5

Utstyr og metode

4.5.1

Prøveuttak

I tillegg til ordinært utstyr som kniv,
malingskrape osv, trenger du dette for å ta
betongprøver:
Meisel: Betongprøver kan tas ut med
håndholdt meisel og minislegge. Husk at
meiselen bør ha knokebeskytter! Dette er best
egnet når det er begrenset omfang eller hvis
man må begrense mengden utstyr man har
med på kartlegging eller jobber i soner med
restriksjoner i forhold til elektrisk utstyr.
Meisel er godt egnet til å ta ut puss prøver.
Hvis man finner et hjørne e.l. hvor man kan
sette meiselen inn fra siden i overgangen
mellom puss og betong, detter ofte pussen fint
av. Hvis man først har skrapet av maling som
egen prøve kan man få prøve av kun puss.
Tilsvarende kan gjøres med avretting, men er
som regel en del vanskeligere.
Borhammer: Skal man ta mange prøver (som
man ofte må) tar det kortere tid, og er mindre
slitsomt, med en elektrisk, batteridrevet
borhammer meisel. Fungerer bra til å ta prøver
av overflate/avrettingslaget, «noe mer»
krevende å ta prøver dypt ned i betongen
(egentlig relativt uegnet).

Figur 5 Bruk av elektrisk borhammer for prøvetaking
av betong (terrazzo, i dette tilfellet) (foto: Geir
Sandberg).

Figur 6 Prøvetaking med kjernebor (foto: NGI).

Kjernebor: For å ta prøver av råbetongen kan
det være nyttig å kjernebore. Kjerneboring er et eget fag som krever en del utstyr og
spesialkompetanse i forhold til sikkerhet og utførelse, og gjøres derfor normalt av spesialfirmaer.
Forum for miljøkartlegging og -sanering anbefaler at prøven deles opp i følgende deler for analyse:
• Maling
• Puss/avretting
• Betong / tegl

Dersom nyttiggjøring av betongen er uaktuelt og man kun ønsker å avklare avfallskategorisering kan
hele kjernen sendes til analyse for å finne konsentrasjon i hele avfallet, men merk at for bygg hvor
det kan være anvendt PCB (før 1980) så er det krav til at fuger, avrettingsmasser, murpuss, og
tilstøtende betong og tegl undersøkes separat og vurderes mot sanerings- og destruksjonsplikten i
avfallsforskriften ( se kapittel 3.1). Det vil derfor måtte suppleres med egne analyser for dette.
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For å vurdere nyttiggjøring av betongen vil man alltid ønske å finne konsentrasjon i betong / tegl,
puss/avretting og maling hver for seg. Rent praktisk kan det være vanskelig å dele opp en
betongkjerne slik at man får en egen prøve av malingen. Da vil det være lettere om man tar
malingsprøve først ved å skrape av maling på overflaten som ved normal malingsprøvetaking. Hvis
man skraper av all maling i området som det skal bores blir avretting/murpuss-prøve uten
innblanding av maling.
Avrettingslaget eller murpussen kakkes eller skjæres av, slik man har avrettingslag, murpuss og
råbetongen i separate fraksjoner, i tillegg til separat prøve av ev. maling.
Det er også mulig å ta ut prøve av råbetong med meisel/minislegge/borhammer – fortrinnsvis på et
hjørne, kant utsparing e.l. Prøvetaking utføres som følger:
- Skrapes av egen malingsprøve (hvis overflaten er malt). Mest mulig, helst akt, skrapes av slik
at prøve av neste lag er uten maling
- Meisel settes ca. 1-2 cm inn fra overflate det man forventer overgang mellom betong/tegl og
puss. Man får da oftest ut et godt stykke murpuss eller avretting og tar ut stykke som er uten
maling.
- Det slås av godt med murpuss/avretting slik at man står igjen med en
betong/tegl/lettbetong-overflate uten murpuss/avretting. Slå gjerne av litt av overflaten
også, slik at prøve som tas ut er av upåvirket betong/tegl/lettbetong/lettklinker.
SINTEF Norlab gjorde et forsøk på ulike prøvetakingsmetoder for å se om det kunne påvises
forskjeller i analysesvarene. Metodene som ble benyttet var: Kjerneboring, meisling og boring med
betongbor. Det ble påvist forskjeller i analysene, men det var ikke mulig å trekke noen konklusjoner
fra forsøket, annet enn at det er behov for flere prøver for å få et større statistisk grunnlag.
Boring med betongbor har den fordelen at man har ferdig knust prøvemateriale. Ved meisling er det
viktig å huske på å ta med alle biter, samt støv, fordi ellers gjør man en sortering som kan gi feil svar.

4.5.2

Analyse

For analyse av seksverdig krom anbefaler Miljødirektoratet i nettbasert veiledning til
avfallsforskriften kap. 14a at analyse utføres iht. ISO 151922.
Prøvene som har blitt tatt pakkes og sendes iht. laboratoriets krav.
I tillegg til laboratorieanalyser har det i flere år vært utbredt med bruk av håndholdt XRF
(Røntgenfluorescens-spektrometri) til å på stedet fastslå innhold av miljøfarlige stoffer i ulike
bygningsmaterialer. Dette er en elementanalyse og kan således ikke fastslå innholdet av organiske
forurensninger som f.eks. PCB, men kan være svært nyttig til å undersøke metallinnhold. Fordelen
med instrumentet er at man kan gjennomføre svært mange målinger og få svar på stedet uten at det
medfører noen ekstra analysekostnad når man først har instrumentet. Ulempen er at hvis man
ønsker resultater som korrelerer godt med laboratorieanalyser krever dette preparering av prøven.
Hvis man ikke ønsker å bruke tid på dette kan det være nyttig å bruke instrumentet som en screening
for å fastslå hvor man ønsker å ta materialprøver. XRF-målinger blir ofte ikke ansett som like pålitelig
dokumentasjon på innhold som analysebevis fra et akkreditert laboratorium.
2

Vi ser at det er forskjeller på analyseresultatene på identiske prøver som er sendt til forskjellige laboratorier. Selv om
laboratoriene baserer analysene sine på anerkjente metoder og standarder, kan det være forskjeller i hvordan prøvene
behandles som gir utslag på analyseresultatene. Ett punkt for videre arbeid er å få enda mer omforent praksis vedrørende
behandling og analyse av prøvene.
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4.5.3

SHA

Ved bruk av hammer/minislegge og meisel er det viktig med knokebeskytter for å unngå skader.
Ved bruk av lett elektriske håndverktøy bør manualens anvisninger i forhold til sikker bruk følges. For
tyngre verktøy som kjernebor er det krav om dokumentert opplæring3. Ikke alle vil være komfortable
med eller ønske å bruke slikt utstyr. Man kan da engasjere et betongborefirma som ofte har lang
erfaring med å ivareta egen og andres sikkerhet, og kan som regel gjøre det både raskere og billigere
enn en miljøkartlegger (særlig ved større volum).
Det er også viktig å gjøre grundige tekniske undersøkelser, slik man er sikret at det ikke bores
gjennom elektriske ledningsføringer eller vann/gassrør.
Ved prøvetaking av bygningsdeler som kan inneholde asbest er det viktig å gjøre nødvendige tiltak
for å unngå spredning og eksponering av asbestfibre. Det er viktig å huske på brukere av bygget i
tillegg til at egen sikkerhet skal ivaretas.
PCB-holdige produkter kan danne PCB-damp eller dioksingass ved oppvarming.

3

Kravet finnes i Forskrift om utførelse av arbeid. Det betyr at det skal være en enkel opplæring, og at dette skal dokumenteres
med et underskrevet notat.
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5

BETONGKVALITETER OG –BEHANDLINGER

Vi har i det etterfølgende beskrevet mange bruksområder som kan være relevant å undersøke ved
miljøkartlegging, men dette er ikke nødvendigvis alt. Enhver miljøkartlegger må bruke eget skjønn
ved kartlegging, og ta prøver av det man mener er relevant. En nærmere utdyping av mange av
temaene nedenfor er gitt i vedlegg 1.

5.1

Tegl

Tabell 3 Vurdering av tegl.
Vanlig tegl inneholder i liten grad helse- og miljøfarlige stoffer. Det er likevel krav til å
dokumentere renhet ved nyttiggjøring og mottak kan kreve dokumentasjon ved levering. PCB fra
fugemasser og maling kan trenge langt inn i teglstein, se Figur 9. Er det mye tegl, bør man sjekke
mørtelen som er brukt for å mure teglsteinen.
Pipetegl er normalt forurenset av sot og vil være lettforurenset av først og fremst PAH, men også
dioksiner og tungmetaller kan forekomme – avhengig av hva som er brent.
Glasert takstein regnes som inert avfall. Selv om glasuren kan inneholde mye tungmetaller, er
dette så hardt bundet at det ikke er noe utlekkingspotensiale. Vi tar derfor ikke prøver av glasert
tegl (se for øvrig kapittel 5.7).
Ildfast stein (gul) kan inneholde asbest. Borgestad fabrikker hevder at de aldri har brukt asbest i sin
stein, så spørsmålet er om asbesten finnes i limet?
Analyseparameter
Periode
Aktuelt ved
PAH
Alle
Pipetegl
Dioksin
Alle
Pipetegl
Tungmetaller
Alle
Pipetegl
Asbest
tom 1985
Ildfast stein

5.2

Plasstøpt betong

Tabell 4 Vurdering av plasstøpt betong.
Det er generelt påvist lite forurensning i ubehandlet betong, og fokuset bør i hovedsak være på
overflatebehandlinger hvor man finner de høye konsentrasjonene av helse- og miljøfarlige stoffer.
Det er likevel viktig å vurdere prøvetaking også av ubehandlet betong i hvert tilfelle.
PCB kan finnes som smitte fra fugemasser og forskalingsolje.
Miljødirektoratet krever også analyse av PCB, tungmetaller og krom(VI) av råbetong dersom den
skal nyttiggjøres. Noen deponier/mottak krever dokumentasjon på ubehandlet betong, samtidig
som det ved levering av rivemassene til mottak for rene masser bør dokumenteres at massene
faktisk er rene.
Analyseparameter
Periode
Aktuelt ved
PCB
1950-75/80
Avrettingslag og puss, se også 5.8 og 5.9.
Forskalingsolje
Tungmetaller
1900-dd
Krom-6
1900-dd
Nyttiggjøring
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5.3

Prefabrikkerte betongelementer

Tabell 5 Vurdering av prefabrikkerte betongelementer.
Det er rapportert at betongelementer kan ha vært tilsatt asbest eller plastfiber som
fiberforsterkning. PCB finnes kanskje først og fremst som smitte-forurensning fra fugemasser
mellom betongelementer.
Miljødirektoratet krever også analyse av PCB, tungmetaller og krom (VI) av råbetong dersom den
skal nyttiggjøres. Noen deponier/mottak krever dokumentasjon på ubehandlet betong, samtidig
som det ved levering av rivemassene til mottak for rene masser bør dokumenteres at massene
faktisk er rene.
Analyseparameter
Periode
Aktuelt ved
PCB
1950-75/80
Tilsetning i betongen eller forskalingsolje
Asbest
1950-1980
Ukjent hvor vanlig bruk er. Forumet ønsker at
det tas mer prøver og at resultater rapporteres
til Forumet.
Tungmetaller
1900 - dd
Krom-6
1900- ca. dd
Nyttiggjøring

5.4

Sprøytebetong

Tabell 6 Vurdering av sprøytebetong.
Sintef sier i (Engelsen, Plessner, Aarstad, NG, & Justnes, 2014) at det kan være opptil 10 %
akseleratorer i sprøytebetong. Vi vil også tro at det kan ha vært tilsatt asbest og andre
fiberforsterkninger (plast og stål). Miljødirektoratet godkjenner ikke nyttiggjøring av
sprøytebetong.
Analyseparameter
Periode
Aktuelt ved
Asbest
1950-1980 Ukjent hvor vanlig bruk er. Forumet ønsker at det
tas mer prøver og at resultater rapporteres til
Forumet.
Akseleratorer: Aluminiumsulfat,
Alle
Analyseres ikke, men medfører at sprøytebetong
fosfonsyre og -salter (f.eks.
ikke er egnet til nyttiggjøring.
aminotrimetylforsfonsyre)

5.5

Lettklinker (LECA)

Tabell 7 Vurdering av lettklinker (LECA)
LECA og tilsvarende produkter fra andre produsenter består av oppblåste leirkuler bundet
sammen med sement.
De samme vurderinger gjelder som for betong.
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5.6

Gassbetong

Tabell 8 Vurdering av gassbetong.
Vanlig gassbetong i hvit eller lys grå farge inneholder ingen kjente farlige stoffer. Gassbetong med
gråblå farge inneholder derimot alunskifer. Da må det gjøres inneklima-undersøkelser med
sporfilm, slik at man måler radon-konsentrasjoner. For høye radon-konsentrasjoner kan utløse
avbøtende tiltak. Dersom slik betong skal rives, må massene trolig håndteres som alunskiferholdige masser. Det er aktuelt med analyse av radon.
Analyseparameter
Periode
Aktuelt ved
Radongass
1946-1972
Blågrå farge (mindre vanlig i Norge enn i
Sverige).

5.7

Glasert teglstein og keramiske flis

Tabell 9: Vurdering av glasert teglstein og keramiske flis
Glasert teglstein (særlig takstein) og glaserte keramiske flis kan inneholde bly og andre
tungmetaller. I avfallslisten er takstein og keramikk klassifisert som avfall uten stjerne selv om det
er kjent at glasuren ofte inneholder bly og andre tungmetaller. (Avfall uten stjerne er avfall som
ikke defineres som farlig avfall). Dette er trolig på grunn av hvordan stoffene er bundet og
utlekkingsegenskapene. Analyse er derfor ikke nødvendig.
Vi vil likevel hevde at glasert teglstein er avfall, og ikke ren betong som kan nyttiggjøres.

5.8

Murpuss på vegger

Tabell 10 Vurdering av murpuss.
Det må tas egen prøve av murpuss, så langt dette er praktisk mulig. Det kan være brukt ulike typer
murpuss på ulike steder i bygget. Det bør derfor tas flere prøver av murpuss. Spesielt viktig for å
avdekke bruk av PCB-holdig Borvibet. Det kan være utført reparasjon av pusskader, hvor det er
brukt PCB-holdig tilsetning i reparasjonsmørtelen. Det gjøres oppmerksom på at PCB i murpuss vil
smitte inn i bakenforliggende materiale.
Analyseparameter
Periode
Aktuelt ved
PCB
1955-1975/80
Asbest
1900-1985
Tungmetaller
Alle

5.9

Avrettingslag på gulv

Tabell 11 Vurdering av avrettingslag.
Det må tas egen prøve av avrettingslaget, så langt dette er praktisk mulig. Det er ofte nødvendig å
ta hull i gulvbelegg, parkett e.l. for å komme til for å ta en representativ prøve. Det må tas prøve i
alle etasjene. Det må også undersøkes om det kan være flere lag avretningsmasse i eldre bygg.
Det kan være en ide å sende inn en blandprøve med litt materiale fra hver etasje. Hvis du får
utslag på PCB eller asbest, må du sende inn alle enkeltprøvene for å avgjør hvilke etasjer det er
brukt PCB/asbest. Får du høy konsentrasjon i blandprøven, har du trolig PCB/asbest i alle etasjene.
Analyseparameter
Periode
Aktuelt ved
PCB
1940-1980
Asbest
1900-1985
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Tungmetaller

Alle

5.10 Terrazzogulv
Tabell 12 Vurdering av terrazzo.
Terrazzo kan være tilsatt både PCB og asbest. I tillegg kan terrazzo inneholde forhøyede verdier av
tungmetaller
Analyseparameter
Periode
Aktuelt ved
PCB
1950-1980
Asbest
1940-1980
Tungmetaller
Alle

5.11 Fuktsperre på betong
Det har vært benyttet ulike andre overflatebehandlinger på betong i tillegg til maling. Det må tas
prøver av alle overflatebehandlinger, og valg av analyseparametere må vurderes for hver type.
Blant annet kan man ofte finne tjærebelegg på betong. Svart belegg på betong bør det alltid tas
prøve av, da slike kan være farlig avfall både med hensyn på oljeforbindelser, PAH og PCB. Innhold
av asbest bør også alltid vurderes i overflatebehandling, da spesielt hvis overflaten er synlig fibrøs.
Analyseparameter
Periode
Aktuelt ved
PCB
1950-1980
Tungmetaller
1900-dd
Olje
1900-dd
Verksteder og industri
PAH
1900-1970
Tjæremaling, svart grunning (goudron) på
grunnmur o.l.
Asbest
1900-1985
Fibrøse eller krakelerte malinger

5.12 Anti-tagg midler
Tabell 13 Vurdering av anti-tagg midler.
Det er kjent at det er brukt PFOS og andre tilsvarende «glatte» stoffer i slike midler, men vi har lite
informasjon om dette. Anti-tagg midler brukes i hovedsak på de nederste to meterne av
betong/teglvegger utvendig, og på flater som er synlige fra gateplan og kollektivtrafikk.
Analyseparameter
Periode
Aktuelt ved
PFOS
2000-dd
Utvendige betongoverflater i tilgjengelig høyde
i byer og langs veier/jernbane
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5.13 Maling
Tabell 14 Vurdering av maling.
Det må tas egen prøve av malinglaget, så langt dette er praktisk mulig. Det bør tas prøve for de
dominerende malingstypene i bygningen, samt på steder hvor det er økt sannsynlighet for høy
konsentrasjon av miljøgifter i malingen, som i tekniske rom etc. Ofte er det flere malinglag. Selv
om det er én dominerende malingtype i bygget kan det være flere ulike over- eller underliggende
malinger som påvirker resultatet. Det må også skilles på for eksempel gulvmaling, maling på
vegger og maling på himling selv om fargen er den samme. Det er funnet PCB i epoxy gulvmaling i
Danmark. Vi har lite statistisk grunnlag, men det kan se ut til at det oftere er forhøyede verdier av
PCB i takmaling. (I en bygning på NMBU ble det funnet 3500 mg PCB i takmaling.)
Det er også viktig å unngå å få med puss/betong i prøven, det vil føre til fortynning av prøven.

Figur 7 Prøve tatt av maling hvor noe av pusslaget
kom med i prøven, resultat: Lave konsentrasjoner
(foto: Eirik Wærner).

Analyseparameter
PCB
Tungmetaller
Klorparafiner

Periode
1940-1985
1900-dd
1940-1990

Figur 8 Prøve av samme vegg, hvor malinglaget
løsnet uten puss. Resultat: Høye konsentrasjoner
(over grensen for farlig avfall) (foto: Eirik Wærner).

Aktuelt ved

5.14 Lim
Tabell 15 Vurdering av lim.
Lim på betong under linoleum- og vinylbelegg (ofte svart) kan inneholde asbest, PAH, klorparafiner
og/eller PCB. Limet ble kalt «Linolag». Som hovedregel skal alt lim fjernes fra betongen før
betongen knuses ned for gjenbruk eller levering til godkjent mottak.
Analyseparameter
Periode
Aktuelt ved
Asbest
1900-1980
Svart lim under linoleum
PAH
1900-1980
Svart lim under linoleum
PCB
1950-1980
Kontaktlim
Klorparafiner
1950- 1990?
Kontaktlim
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5.15 Fugemasse
Tabell 16 Vurdering av fugemasse.
Fugemasse er det bygningsmateriale som oftest inneholder svært høye konsentrasjoner av PCB og
er viktig å avdekke. Nyere fugemasse kan også inneholde bl.a. ftalater og klorparafiner. Fugemasse
kan være både mørtel/sementfuger, og gummibaserte fuger. Det er også viktig å huske at spesielt
PCB i høye konsentrasjoner smitter til nærliggende materialer. Myke og klissete fugemasser kan
inneholde høye konsentrasjoner, men det finnes ingen enkle fasitsvar. Man må ta mange prøver
av fuger, fordi en liten fugemasse med 100.000 mg PCB kan forurense store mengder betong.

Figur 9 Illustrasjon som viser hvordan PCB og klorparafiner vandrer fra fugemasse til betong/tegl
(illustrasjon: SWECO Danmark).

Analyseparameter
PCB
Asbest
Klorparafiner
Ftalater
PAH

Periode
1940-1980
1940-1985
1940-2000
1980-dd
1900-1980

Aktuelt ved

Svarte fuger

5.16 Søl på gulv
Tabell 17 Vurdering av søl på gulv.
Søl på gulv kan være olje- og/eller løsemidler, avhengig av hva som har blitt håndtert i lokalet. Slik
forurensning kan også finnes under nyere belegg av epoxy. Husk at prøver som skal analyseres for
BTEX og BaP må emballeres i spesiell emballasje som sikrer at man får tatt reelle analyser av de
flyktige forbindelsene. Du bør også vurdere om søl på gulvet er mer eller mindre homogent
fordelt på gulvet, eller om det kun er snakk om avgrensede flekker. Dersom avgrensede flekker,
bør du foreta en kartlegging av flekkene, slik at saneringskostnadene kan reduseres. Det er
gjennomsnittsverdi av forurensningen som gjelder, ikke hot-spots.
Analyseparameter
Periode
Aktuelt ved
Olje
1900-dd
Verksted, industri etc.
PAH
1900-1980
Verksted, industri etc.
BaP
1900-dd
Verksted, industri etc.
BTEX
1900-dd
Verksted, industri etc.
PCB
1940-1880
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5.17 Skumplast støpt fast i betongen
Tabell 18 Vurdering av skumplast.
Det kan også være isolasjon i rivemassene som er vanskelig å skille fra betongen. Dette gjelder
blant annet isopor, XPS-plater og kork. Takbelegg kan være limt direkte på betong. Skumglass kan
også være limt til betong med asfaltlim – dette er nesten umulig å skille fra hverandre.
I slike tilfeller er det viktig å også ta prøver av isolasjonen fordi det kan få store økonomiske
konsekvenser hvis denne er farlig avfall. Dersom isolasjonen sitter fast på betongen, blir det
ordinært avfall dersom det ikke defineres som farlig avfall.
Analyseparameter
Periode
Aktuelt ved
KFK
Til 2002 (XPS)
BFH
EPS: Til 1995
XPS: Til 2001
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6

TOLKNING AV ANALYSERESULTATER

Ved tolkning av analyseresultatene bør dette sees opp imot hva man ønsker å gjøre med massene;
nyttiggjøring eller deponering.
I forhold til nyttiggjøring skal man ha prøve av hver enkelt del (betong/tegl, maling, puss/avretting
etc.) og resultatene skal vurderes mot grenseverdiene beskrevet i avfallsforskriften kap. 14A (se
kapittel 3.3).
Ved deponering er det konsentrasjon i hele avfallet (gjennomsnittskonsentrasjon) som brukes for å
vurdere hvilken avfallskategori massene tilhører.
I det videre er det beskrevet noen spesielle momenter som kan være viktig ved vurdering av
resultatene mot disse kriteriene.

6.1

Nyttiggjøring av massene

Forurensede overflater er mulig å sanere for å overholde kravene i avfallsforskriften om
nyttiggjøring, men innhold av krom(VI) er ofte en utfordring. Innhold av krom(VI) kan ofte være over
grenseverdien i forskriften, selv etter konsentrasjonsgrense ble hevet til 8 mg/kg (fra 2 mg/kg som
opprinnelig var grenseverdien i faktaark M-14). Innholdet av krom(VI) er heller ikke mulig å sanere,
slik at når konsentrasjonsgrensen overskrides så er det normalt ikke anledning å nyttiggjøre
betongen uten at man har tillatelse etter forurensningsloven. Mye tyder på krom(VI) kan ha store
variasjoner selv i samme prøvematerialet. Det er derfor viktig med nok prøver, så man er sikker på å
fange opp disse variasjonene og komme til riktig konklusjon.
For vurdering av andre forurensninger og parametere enn de nevnt i forskriften oppgir
Miljødirektoratet i nettbasert veiledning følgende:
«Vi presiserer at ved tilsøling av andre kjemikalier, f.eks. oljeforurensning eller PFAS-holdig
brannskum, må det gjøres konkrete vurderinger og i noen tilfeller kan en bruke tabell i § 14A4 som et utgangspunkt for vurderingen.»
Dette gjelder for tilsøling som inneholder andre stoffer enn det som er nevnt i § 14a-4 a). Det er ikke
oppgitt hvordan denne vurderingen skal gjøres, men dersom man vurderer tilsølingen med andre
stoffer å ikke utgjøre nevneverdig risiko for spredning av forurensning, så er det akseptabelt iht.
forurensningsloven. Dersom det er stoffer det finnes normverdi for, og som ikke er tatt med i § 14a-4
a), vil det normalt regnes som at det ikke medfører risiko for spredning av forurensning dersom
konsentrasjon er under stoffets normverdi for forurenset grunn.
For malinglag , sementbaserte fuger, avrettingsmasser og murpuss er det oppgitt i veiledningen at
disse ikke trenger å undersøkes for andre stoffer enn PCB, bly, kadmium og kvikksølv (for å
sammenholde med grenseverdiene i § 14a-5 a) ).
Hvis miljøkartleggingen viser at deler av massene er for forurenset til at de kan nyttiggjøres iht.
regelverket, kan det være verdt å se på om det kan være aktuelt med en delvis miljøsanering eller
utsortering for å tilfredsstille kravene. Dette kan ha som formål å gjøre at innholdet av helse- og
miljøfarlige stoffer blir så mye redusert at tiltaket ikke er søknadspliktig eller at det reduseres så mye
at man gjennom risikovurdering tror at en søknad vil godkjennes.
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6.2

Deponering

Ved deponering i en av deponikategoriene nevnt i kapittel 0 er det som nevnt
gjennomsnittskonsentrasjon som benyttes for klassifisering. Det er viktig å ikke blande inn reglene
som gjelder for nyttiggjøring når det skal vurderes deponering, med mindre det gjelder et godkjent
mellomlager for masser egnet til nyttiggjøring.
Gjennomsnittskonsentrasjonen kan finnes ved to hovedprinsipper:
• Nedknusning, homogenisering og analyse av hel prøve
• Teoretisk beregning
Det er viktig å være oppmerksom på at det er krav til egne prøver av maling, murpuss, avretting etc.
for å vurdere om deler av avfallet er omfattet av sanerings- og destruksjonsplikten i
avfallsforskriftens § 14a-3, selv om det er planlagt deponering.

6.2.1

Analyse hel prøve

Dersom man har en prøve som representerer hele avfallet vil en nedknusing, homogenisering og
analyse av denne gi en korrekt klassifisering i forhold til deponering. Ofte vil en kjerneprøve være
enkleste å måte å få dette til på, på grunn av at da er man sikker på at mengdeforholdet mellom de
ulike delene av avfallet/produktet er riktig. Dette krever at kjerneprøven går tvers igjennom hele
betongkonstruksjonen, slik at den representerer hele avfallet. Hvis ikke må det gjøres konservativ
vurdering eller en teoretisk beregning. En konservativ vurdering vil være en blandprøve som består
av alle deler av avfallet, men ikke hele tverrsnittet betongen (som er forventet å ha lavest
konsentrasjon), slik at gjennomsnittskonsentrasjon kan bli høyere enn hva som reelt er tilfelle. En
teoretisk beregning basert på konsentrasjon i hver enkelt del av prøven vil da gi et mindre
konservativt anslag.
Prøven kan også tas ut på andre måter enn kjerneprøvetaking, så lenge man er sikker på at prøven er
representativ for laget som skal vurderes. Vurdering av resultatene krever da en teoretisk vurdering
som beskrevet i neste kapittel.

6.2.2

Teoretisk beregning

En teoretisk beregning baserer seg på at man kjenner til konsentrasjon og vekt av hver enkelt del av
avfallet og at disse delene kan antas en viss grad av homogenitet. Det holder da med konsentrasjon
av representativ del avfallet, f.eks. en malingsprøve, en pussprøve og en prøve av betongen/teglet
som ikke er påvirket av forurensning i overflaten. Gjennomsnittskonsentrasjon kan da beregnes med
formel som angitt i Figur 10.
For å beregne massen til hver enkelt del trenger man noen data om materialet. For betong/tegl
trenger man tykkelse og egenvekt. For puss trenger man tykkelse og egenvekt, eller erfaringstall på
forbruk eller vekt per kvadratmeter. Tilsvarende som for puss gjelder for maling.
Dersom man har målt konsentrasjonen i del av en betongkjerne og prøven f.eks. har knekt og man
ikke får ut den andre delen, trenger man forhold mellom lengde på prøve og tykkelse på betongen
om man ønsker å beregne konsentrasjon av hele denne delen (som ikke er basert på representativ
del, men på alt prøvematerialet man har fått ut). Da kan man beregne massen av den total
betongtykkelsen (Mb i Figur 10).
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Figur 10: Beregning av gjennomsnittskonsentrasjon.

6.3

Forurenset grunn

Høye konsentrasjoner av PCB, klorparafiner og tungmetaller i fugemasser og maling, særlig utvendig,
vil ofte føre til at disse stoffene også finnes igjen i jorda rundt bygget. Dette er et resultat av
avflassing og skraping av maling, eller utsvetting av PCB fra fugemasse. Derfor er det viktig å vurdere
dette også. Det er målt PCB over 100 meter fra husveggen, men konsentrasjonene avtar
eksponentielt med avstanden, se Figur 11.

Figur 11 PCB-innhold i prøver av overflatejord tatt i økende avstand fra en PCB-holdig husfasade (fra
(Jartun, 2008).
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6.4

Inneklima-vurderinger

I Danmark og USA er det ofte konsentrasjonen av f.eks. PCB i inneluft som utløser
miljøsaneringstiltak, mens dette i liten grad er et tema i Norge. Dette er først og fremst aktuelt for
bygg i drift og rehabiliteringsprosjekter. Dette bør bransjen bli flinkere til å sette på agendaen. Både
asbest, PCB, klorparafiner, ftalater, bisfenol A og en rekke andre stoffer emitterer til innelufta, og kan
skape problemer.

6.5

Eksempler

Under er tre eksempler som illustrerer ulike konsekvenser av regelverket for håndtering av betong.
Det er tatt utgangspunkt i reelle analyseresultater, men forenklet og justert for å vise ulike utfall.
Farlig avfall er omtalt i eksemplene, men for fullverdig veiledning vises det til veilederen «Hva gjør
avfall farlig?» (Lindstad, Wærner, Lægreid, & Amlo, 2020).
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6.5.1

Eksempel: Ubehandlet betong og tegl

I forbindelse med opparbeiding av et uteområde skal diverse dekker og rester av bygningsavfall rives og fjernes:
- Et mindre betongdekke på nordre del av området
- Et større betongdekke på søndre del av området
- Rester av en grunnmur
- Rester av vanlig rød teglstein (ikke tegn til å være pipetegl)
All betong og tegl er ubehandlet og uten noen form for maling, puss, avretting, fugemasse etc. Massene er prøvetatt og analyseresultatene er vist i Tabell
19. Tiltakshaver ønsker primært å nyttiggjøre massene på stedet.
Tabell 19: Analyseresultater utenomhusmasser.
Stoff
Enhet B1 BetongB2 Betongdekke nord
dekke sør
Arsen
Kadmium
Krom (tot.)
Kobber
Kvikksølv
Nikkel
Bly
Sink
PCB-7
Cr6+

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

1
<0,02
39
11
<0,01
11
5
31
Ikke påvist
18

2,4
0,08
49
4
<0,01
11
4
18
Ikke påvist
1,8

B3 Betongdekke sør

B4 Betongdekke sør

B5 Rester av
grunnmur

B6 Rester
tegl

<0,50
0,04
28
3,5
<0,01
8
13
190
Ikke påvist
0,9

<0,50
0,61
34
18
<0,01
10
32
79
Ikke påvist
1,5

16
0,09
14
7,9
<0,01
11
180
250
Ikke påvist
1,9

<0,50
<0,02
0,5
11
<0,01
3
1
6,1
Ikke påvist
-

Grenseverdi
Betong/tegl
§ 14a-4
15
1,5
100
100
1
75
60
200
0,01
8

Siden det kun er snakk om ubehandlet betong og tegl, og massene er ønsket brukt som fyllmasse er resultatene kun sammenlignet med første del av
avfallsforskriften 14A med grenseverdier for betong/tegl (§ 14a-4 a) ). Resultatene viser at det lille betongdekket i nord inneholder for mye krom(VI) til å
være egnet for nyttiggjøring. Rester av grunnmur har også for høye konsentrasjoner av metaller til å nyttiggjøres. Øvrige prøvetatte konstruksjoner er egnet
for bruk som fyllmasse.
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Masser som ikke er egnet for nyttiggjøring må sorteres ut og leveres til godkjent mottak. Både levering som inert avfall og ordinært avfall kan være aktuelt.
Ved levering som inert avfall vil det også iht. avfallsforskriften være krav til utlekkingstester. Siden det kun er snakk om mindre overskridelser av grenseverdi
i M-14 som tilsvarer normverdi er det utelukket at massene kan være farlig avfall. Formelt sett bør man også sammenligne med grense for farlig avfall for
masser som skal deponeres.
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6.5.2

Eksempel: Behandlet betong og tegl

Enebolig og garasje skal rives. Det er vegger og gulv av betong i bolig og et malt betongdekke i garasje. Massene er ønsket å bruke til å fylle igjen rivegrop
etter riving av bolig med kjeller.
Stoff

Enhet

Betong,
vegg, kjeller,
bolig

Puss,
innervegg,
Kjeller, bolig

Maling,
yttervegg,
kjeller, bolig

Betong,
Dekke,
kjeller bolig

Betong, gulv,
garasje

Maling,
gulv,
garasje

Arsen
Kadmium
Krom (tot.)
Kobber
Kvikksølv
Nikkel
Bly
Sink
PCB-7
Cr6+

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

1
<0,02
89
11
<0,01
22
14
17
Ikke påvist
6,9

1,1
0,03
39
20
0,06
7
680
22
0,5
22

<0,50
3,5
120
29
<0,01
7
850
4500
14,1
-

<0,50
0,61
34
18
<0,01
10
32
79
Ikke påvist
12,1

1,2
0,18
14
7,3
0,07
7
91
35
Ikke påvist
6,4

<0,50
<0,02
0,5
11
<0,01
3
1
6,1
71
-

Grenseverdi Grenseverdi
Betong/tegl
Maling,
§ 14a-4 a)
puss,
avretting
§ 14a-5 a)
15
1,5
40
100
100
1
40
75
60
1500
200
0,01
1
8
-

Saneringsog destruksjonsplikt
§ 14a-3

50

Vurdering:
• Betong i vegger kjeller overholder grenseverdier for nyttiggjøring med hensyn på betong (§ 14a-4 a) ).
• Puss på vegger i kjeller overholder grenseverdier for nyttiggjøring med hensyn på puss (§ 14a-5 a) ). Puss har konsentrasjon av krom-VI over 8
mg/kg, men dette betyr ikke noe fordi det ikke er satt krav til krom-VI-innhold i maling, puss, avrettingslag.
• Maling på yttervegg har konsentrasjon av sink over grensen for farlig avfall (2500 mg/kg), men dette er ikke til hinder for nyttiggjøring. Regelverket
stiller ikke krav til sinkinnhold i malinglag. Konsentrasjon av PCB overskrider grenseverdi for nyttiggjøring (1 mg/kg). Dersom betongveggen skal
nyttiggjøres må altså malinglaget saneres. Konsentrasjonen overskrider også grense for farlig avfall (10 mg/kg PCB-7 ~ 50 mg/kg PCB-total). Det
sanerte materialet må derfor håndteres som farlig avfall (også på grunn av sink-innhold). Konsentrasjonen av PCB er imidlertid under grensen for
sanerings- og destruksjonsplikt (50 mg/kg PCB-7). Dette betyr at dersom man ikke ønsker å sanere malingen, vil man kunne levere betongen som
ordinært avfall da konsentrasjonen i avfallet som helhet (betong+puss+maling) vil ha konsentrasjon under grensen for farlig avfall (pga. betongens
store masse i forhold til malingen).
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•
•
•

Betongdekke i kjelleren overholder ikke grenseverdi for krom-VI og må leveres til godkjent mottak for inert eller ordinært avfall.
Gulv i garasje overholder grenseverdi for krom-VI, men har for høy konsentrasjon av bly. Kan ikke nyttiggjøres og må leveres til godkjent mottak for
inert eller ordinært avfall.
Maling på gulv i garasje har konsentrasjon av PCB som overskrider sanerings- og destruksjonsplikt. Malinglaget må saneres og leveres til godkjent
mottak for farlig avfall for destruksjon.

Dersom maling på yttervegg av kjeller saneres kan altså betongen fra boligen nyttiggjøres. Det er da en forutsetning at krav øvrige krav i avfallsforskriftens
14A til hvordan massene benyttes og dokumenteres ivaretas.

Forum for miljøkartlegging og -sanering
c/o Multiconsult v/ Eirik Wærner
Plogveien 1, 0679 OSLO

www.miljokartlegging.com

Side 37 av 74

Betongveilederen 2021
Versjon 3.0, 2021
6.5.3

Eksempel: Tilsølt betong

To verksted og to brannøvingsfelt skal rives. Betongen er ønsket å nyttiggjøre.

Stoff

Enhet

Betong- Betong- Yttervegg Tjæremaling Betong Betong Grenseverdi Normverdi
gulv,
Gulv,
Verksted1 Yttervegg
BØF1
BØF2 Betong/tegl forurensverksted1 verksted2
Verksted1
§ 14a-4 a)
for. kap 2

Arsen

mg/kg

1

14

2,1

-

0,9

3,1

15

8

Bly

mg/kg

45

27

51

-

24

55

60

60

Kadmium

mg/kg

<0,02

<0,02

<0,02

-

<0,02

<0,02

1,5

1,5

Kvikksølv

mg/kg

<0,01

<0,01

0,05

-

<0,01

0,04

1

1

Kobber

mg/kg

29

21

54

-

22

41

100

100

Sink

mg/kg

32

59

141

-

101

23

200

200

Krom

mg/kg

57

11

56

-

18

11

100 (tot)

50 (tot)

Krom (VI)

mg/kg

2,7

<0,5

6,1

-

<0,5

4,5

8

2

Nikkel

mg/kg

59

24

66

-

41

22

75

60

∑ 7PCB

mg/kg Ikke påvist Ikke påvist Ikke påvist

-

-

-

0,01

0,01

∑ 16 PAH

mg/kg

< 0,5

< 0,5

-

291

< 0,5

< 0,5

2

2

Benso(a)pyren

mg/kg

<0,01

<0,01

-

14

< 0,01

< 0,01

0,1

0,1

Alifater C5–C6

mg/kg

<2,5

<2,5

-

-

<2,5

<2,5

7

7

Alifater >C6–C8

mg/kg

<7,0

10

-

-

<7,0

<7,0

7

7

Alifater >C8–C10

mg/kg

<10

12

-

-

<10

<10

10

10

Alifater >C10–
C12

mg/kg

<10

29

-

-

<10

<10

50

50

Alifater >C12–
C35

mg/kg

89

1400

-

-

<10

78

100

100

Benzen

mg/kg

< 0,005

0,039

-

-

-

0,01

Toluen

mg/kg

<0,04

<0,04

-

-

-

0,3
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Stoff

Enhet

Betong- Betong- Yttervegg Tjæremaling Betong Betong Grenseverdi Normverdi
gulv,
Gulv,
Verksted1 Yttervegg
BØF1
BØF2 Betong/tegl forurensverksted1 verksted2
Verksted1
§ 14a-4 a)
for. kap 2

Etylbensen

mg/kg

<0,04

<0,04

-

-

<0,04

<0,04

-

0,2

Xylener

mg/kg

<0,04

<0,04

-

-

<0,04

<0,04

-

0,2

PFOS

µg/kg

-

-

-

-

<5

121

-

100

Vurdering:
•

Betong, Verksted1: Overholder grenseverdiene i § 14a-4 a). Betongen er også analysert for BTEX-forbindelser som ikke er oppgitt i § 14a-4 a). Det
må gjøres en egen vurdering. Siden konsentrasjonene er under analysens deteksjonsgrense og forurensningsforskriftens normverdier, vurderes
innholdet å ikke utgjøre en fare for spredning av forurensning. Betongen vurderes egnet for nyttiggjøring.

•

Betong, Verksted2: Konsentrasjon av olje overskrider grenseverdi for nyttiggjøring og må leveres til godkjent mottak for ordinært avfall. Betongen
inneholder også forhøyet konsentrasjon av benzen.

•

Yttervegg Verksted1: Betongen overholder grenseverdier for nyttiggjøring. Betongen er påført tjæremaling. Dette regnes som tilsøling og
konsentrasjon vurderes mot grenseverdiene i § 14a-4 a). Konsentrasjon overstiger grenseverdien og tjæremalingen må saneres om betongen skal
nyttiggjøres.

•

Betong BØF1: Overholder grenseverdiene i § 14a-4 a). Betongen er også analysert for BTEX-forbindelser og PFOS som ikke er oppgitt i § 14a-4 a).
Det må gjøres en egen vurdering. Siden konsentrasjonene er under analysens deteksjonsgrense og forurensningsforskriftens normverdier, vurderes
innholdet å ikke utgjøre en fare for spredning av forurensning. Betongen vurderes egnet for nyttiggjøring.

•

Betong BØF2: Overholder grenseverdiene i § 14a-4 a). Betongen er også analysert for BTEX-forbindelser og PFOS som ikke er oppgitt i § 14a-4 a).
Konsentrasjon av PFOS er over forurensningsforskriftens normverdi. Kan anses som en tydelig indikasjon på at massene trolig ikke er egnet for
nyttiggjøring. Ved usikkerhet rundt disse vurderingene anbefales det å avklare med Miljødirektoratet.
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VEDLEGG 1: MULIGE HELSE- OG MILJØSKADELIGE
STOFFER I TYNGRE BYGNINGSMATERIALER
Vi har i det etterfølgende beskrevet mange bruksområder som kan være relevant å
undersøke ved miljøkartlegging, men dette er ikke nødvendigvis alt. Enhver
miljøkartlegger må bruke eget skjønn ved kartlegging, og ta prøver av det man mener
er relevant.

1.1

Tegl

Figur 1 Gammel teglstein murt med
kalkmørtel.

Figur 2 Moderne
maskinprodusert teglstein med
sementmørtel.

Figur 3 Uglassert takstein av tegl
(alle fotos: Eirik Wærner)

Tegl er leire som er brent, slik at det blir et keramisk materiale. Ren tegl inneholder derfor ingen
farlige stoffer. Tegl brukes som murstein, takstein eller som gulvfliser. Tidligere var tegl en kortreist
byggevare, det vil si at det fantes mange teglverk som brant lokal leire. Dermed inneholdt teglet de
samme tungmetallene som jordsmonnet i området. Etter hvert som teglverkene har blitt lagt ne, har
tegl blitt importert fra andre land, og dermed kan teglsteinen inneholde en annen tungmetall-miks
enn lokalt.
Glasert tegl kan inneholde tungmetaller i glasuren, kanskje først og fremst bly. Men det kan også ha
blitt brukt fargepigmenter som inneholder andre tungmetaller. NGU har gjort undersøkelser som
tyder på at glasurer på VVS-porselen inneholder bly over grense for farlig avfall, men det foreligger
ingen undersøkelser som kan bekrefte eller avkrefte at tungmetaller i glasur kan innebære en
forurensningsmessig fare ved utlekking. Glasert tegl er imidlertid ført opp i EUs avfallsliste som ikke
farlig avfall.
Ildfast stein kan inneholde asbest. Dette er stein som finnes i peiser, inne i jernovner og tilsvarende
steder.

1.2

Plass-støpt betong

Forurensninger i betong kan deles inn i to:
•
•

Stoffer i mineralske bindemidler, tilslagsstoffer og
forskalingsoljer
Stoffer som blir tilsatt ved produksjon av betong

I den første gruppen er det krom-6 og gammel
forskalingsolje som kan føre til forurensninger (PCB mm).
Sement inneholdt relativt høye verdier av krom-6 før 1986.
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I den andre gruppen er det en rekke tilsetningsstoffer, men vi vet lite om bruksomfanget av disse, og
de er dårlig dokumentert. Vi vet dog at PCB har vært tilsatt gjennom superplastifiserende stoffer
som Borvibet (en PVA-dispersjon med PCB som gjorde at betongen f.eks. ble selvutjevnende).
Dessuten har det blir tilsatt asbest i flere betongkvaliteter, som terrazzogulv, magnesittgulv,
avrettingslag, pussmørtel og betongelementer med frilagt grus i overflaten.
SINTEF gjorde for Miljødirektoratet en litteraturstudie av mulige forurensninger i betong og dets
tilsetninger, og kom ikke fram til noen vesentlige forurensningskilder (Engelsen, Plessner, Aarstad,
NG, & Justnes, 2014). Vi velger derfor å konkludere med at ubehandlet ren betong ikke inneholder
PCB i konsentrasjoner som kan skape problemer4. Kunnskap om alle andre stoffer omtalt i vedlegg
2 vet vi imidlertid lite om.

1.3

Prefabrikkerte betongelementer

Prefabrikkerte betongelementer kan være både søyler, dekker og fasadeelementer. I slike bygg er
som regel grunnmur/kjeller/fundamenter samt heissjakter plasstøpt, og alt øvrig over terreng er
prefabrikkert betong. Elementene er ferdig armerte (spenn/slakkarmert) og dekkene kan være utført som
hulldekkeelementer hvor det i kanalene kan være lagt diverse
infrastruktur for bygget. Vi er ikke kjent med at det har vært
benyttet asbest ved produksjon av søyler og dekker.
Det finnes også dekkeelementer som det plasstøpes oppi
(conform), og da blir dekkene en kombinasjon av prefab og
plasstøpt.
Krom-6 kan også være et problem i prefabrikkert betong.
Behovet for avrettingsmasser på dekker/gulv vil vi tro vil være
det samme for både plasstøpt og prefab.
Som tetting mellom elementene benyttes fugemasser og ulike
tettingsbånd.
«Naturbetong» er ferdigstøpte betongelementer med frilagt
betongoverflate (små runde elvestein), populært på 70- og 80tallet. Her kan det være asbest i selve betongen, og PCB i
fugemasser rundt elementene – PCB vandrer mange millimeter
inn i betongen. Det finnes også prefab-elementer hvor det er
Figur 4 Naturbetong (foto: Eirik
brukt eternitplater som grunnlag for støpen, hvor eternitplaten
Wærner).
framstår som platenes bakside.

1.4

Sprøytebetong

Sprøytebetong er en tynnere form for betong som er tilsatt akseleratorer for å øke herdingen.
Sprøytebetong er som regel også tilsatt fiberarmering. I dag er dette hovedsakelig stål- eller
polypropylenfibre, men før 1980 ble det brukt asbest til dette formål
4

Det har i noen tilfeller blitt rapportert for høye konsentrasjoner av PCB i tilsynelatende ubehandlet betong (og oftere lave
konsentrasjoner), uten at man har klare svar på hva som er kilden til dette. Blant annet kjenner vi til at NGU har funnet høy
konsentrasjon av PCB i betongen i en brukonstruksjon (Puddefjordsbroen i Bergen). Her hadde man en teori om at PCB-holdig
Borvibet kan ha blitt tilsatt betongblandingen for å få betongen til å bedre fylle formen ved støping av spesielt krevende deler av
konstruksjonen. Senere undersøkelser viser at det er maling som er synderen. En annen undersøkelse viste også relativt høye
verdier av PCB i ubehandlet betong, og teorien var at det kom fra forskalingsolje. En nærmere undersøkelse viste at det var en
kommafeil.
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1.5

Lettklinker

Lettklinker er porøse kuler laget av leire, som blir bakt i ovn. Disse blandes med sement og formes til
blokker. Et av de mest kjente merkevarene er LECA, som er en forkortelse av Light Expanded Clay
Aggregate.
Vanlig LECA inneholder ingen farlige stoffer. Men LECA Isoblokk, som har en kjerne av
polyurethanskum, kan inneholde KFK dersom de er produsert i perioden 1981-1985.

1.6

Gassbetong

Gassbetong kalles også for porebetong; Sand, gips, kalk, sement, vann og aluminiumpulver blandes
og helles i former. Kalsium og aluminium reagerer og danner hydrogen, som fører til at produktet får
luftbobler. Etter dette legges blokkene i autoklav, hvor temperaturen stiger og blokken stivner. På
engelsk heter produktet «autoclaved aerated concrete». Produktet ble først produsert i Yxhult i
Sverige, derav handelsnavnet Ytong. Et annet varemerke er Siporex.
Gassbetong inneholder i dag normalt ingen farlige stoffer. Men da produksjonen startet i 1929
brukte man alunskifer som tilslagsmateriale. Alunskifer inneholder ofte radioaktive kilder som
utvikler radongass. I 1972 bestemte svenske strålevernmyndigheter at dette var uegnet som
bygningsmateriale, og i 1975 sluttet Ytong/Siporex å produsere gassbetong med alunskifer
(Autoclaved aerated concrete, 2020).

Figur 5 Ytong/Siporex uten radioaktivt tilslag er gråhvit (foto: Eirik
Wærner).

Figur 6 Blåbetong, Ytong med
radioaktivt tilslag (foto: Eirik Wærner).

Dagens gassbetong er gråhvit i fargen, mens gassbetong laget av alunskifer er blågrå. Derfor har
alunskifer-varianten blitt kalt «blåbetong» i Sverige. Det finnes eksempler på blåbetong-bygg også i
Norge. Avfall fra slike bygg må håndteres på samme måte som alunskifer; Deponering i områder
hvor massene blir liggende under vann, eller innpakket i leire, for å hindre at luft og fuktighet
kommer til (og utvikler varme, tungmetallavrenning og radongasser). I Sverige har myndighetene
gått inn og finansiert riving av boligblokker med blåbetong, fordi leilighetene får negativ verdi. I
Norge har ikke myndighetene erkjent at blåbetong har blitt brukt, og dermed heller ikke avsatt
midler til slikt. Vi kjenner ikke til hvor mye blåbetong det kan finnes i Norge, men det er i alle fall
registrert i flere prosjekter.
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1.7

Murpuss på vegger

Pussmørtel på vegg kan være tilsatt både asbest som fiberforsterkning og PCB (i form av Borvibet).
Figur 7 viser at murpuss og avrettingslag trolig representerer en av de største gjenværende PCBforekomstene i Norge.

1.8

Avrettingslag på gulv
Avrettingslag på gulv finnes i minst tre
varianter:
• Magnesittgulv
• Avrettingslag
• Avrettingsmasse

Magnesitt-gulv kan i mange tilfeller
være tilsatt asbest.
«Avrettingslag» er vanlige
betongblandinger uten pukk, som ble
brukt til å få et rett gulv. Slike
betongblandinger kan være tilsatt
superplastifiserende stoffer som PVAFigur 7 Avrettingsmasse og murpuss står for 69% av
dispersjoner (”sløydlim”), som fram til
gjenværende PCB-mengde i norske bygg, ifølge
1980 ble tilsatt PCB, og det er også
Miljødirektoratet.
mulig at det er asbest i disse. Det er
identifisert tre fabrikater hvor PCB ble
tilsatt: Borvibet, Elasticrete og Tranaved. Ifølge Miljødirektoratet står avrettingslag og murpuss for
den største gjenværende andel av PCB i norsk bygningsmasse, se Figur 7.
«Avrettingsmasse» er moderne blandinger som er selvutjevnende, og som leveres som
spesialprodukt i sekk eller ferdigblandet på bil. Det er ikke kjent at disse moderne blandingene
inneholder noe miljøfarlig.

Figur 8 Prinsipp-skisse med råstøp, primer og
avrettingslag (illustrasjon: Weber Norge).
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Borvibet ble produsert av Borregaard i
perioden 1961 til 1996, og det var PCB i
dette i alle fall fram til 1975, mulig til
1980. Varemerket opphørte i 1996.
Elasticrete var et tysk varemerke fra
1954. Varemerket ble kjøpt av en
amerikaner i 1996, og han er helt ukjent
med at det har vært PCB i dette
produktet tidligere. PCB ble fjernet fra
produktet en gang mellom 1976 og
1996, sannsynligvis nærmere 1976 enn
1996. Det er i flere tilfeller funnet PCBkonsentrasjoner over grense for farlig
avfall i gulvmasse.
Tranaved har det ikke lykkes oss å finne

Figur 10 Prøvetaking med borkjerne (foto: NGI).

ut noe om.
Det finnes også avrettingsmasser for tregulv, som kan ha blitt brukt på betong. Et varemerke var
«Egaline», et produkt som er rosa i fargen. Det er uklart om det kan være asbest i dette. Magnesittgulv er beskrevet på samme måte, men det er uklart om det er samme produkt.
Alle avrettingslag er fra 20 mm og oppover i tykkelse – avhengig av skjevheten i rågulvet. Figur 12
viser et bilde av en typisk gulvkonstruksjon med råstøpen nederst og avrettingslaget øverst.

1.9

Terrazzogulv

Terrazzogulv er typiske gulv fra 50- og 60-tallet: Avrettingslag oftest med hvite marmorbiter, som blir
slipt slik at du ser marmorbitene. Det er påvist over 50 mg PCB i enkelte slike gulv, men det er uklart
hvor vanlig det er.

Figur 11 Terrazzo-belegg i et skoletoalett (foto: Eirik
Wærner).

Figur 12 Prinsipp-skisser for hvordan terrazzo påføres
gulvet (illustrasjon: SINTEF Byggforsk).

Påførte overflateforurensninger
I den siste gruppen finner vi maling, lim, tetningsprodukter og andre overflatebehandlinger.
Bitumen, PAH og steinkulltjære kan finnes i smøremembraner, asbest har vært brukt i de fleste
sammenhenger, PCB, klorparafiner og tungmetaller finnes i eldre malinger.
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1.10 Membran på betong
Fuktsperre på betong under eller nær bakkenivå: Fra før andre verdenskrig og opp til knotteplasten
ble vanlig, smurte man tjæreprodukter på veggen for å hindre fuktinnslag. Tjæren kunne på
begynnelsen av 1900-tallet være steinkulltjære (som inneholder mye kreftfremkallende), men fra 50tallet ble det vanligere med bitumen-blandinger med noe tjære (PAH). Det kan være PCB i tjære fra
etter andre verdenskrig, men det er ikke nødvendigvis i konsentrasjoner som gjør det til farlig avfall.
Det er ikke usannsynlig at det kan være asbest også i slik membran. Slike membraner ble avløst av
korrugerte eternit takplater (asbest), som ble satt ned inntil veggen, som igjen ble avløst av Platon og
andre typer knotteplast samt andre materialer.

1.11 Anti-tagg-midler
Anti-tagg-midler er stoffer som blir tilført betongoverflaten for å gjøre det lettere å vaske tagginger
og graffiti på vegger (se Figur 13 til venstre). Slike produkter kan inneholde PFOS eller tilsvarende
fluorforbindelser, som mange er på myndighetenes prioritetsliste (her er det behov for prøvetaking
for å øke kunnskapsnivået).

1.12 Maling
Maling legger seg som et belegg på overflaten, og blir et mye tykkere lag enn anti-tagg (Figur 13 til
høyre). Utendørs malinger kan inneholde PCB, klorparafiner, asbest, tungmetaller og
silikonforbindelser, samt nanoprodukter5. Innendørs maling kan også inneholder PCB, klorparafiner
og tungmetaller.

Figur 13 Illustrasjon på hvordan ulike overflatebehandlinger fyller betongoverflaten (illustrasjon: SINTEF
Byggforsk).

1.12.1

PCB

Følgende malingtyper er de som vanligvis har vært tilsatt PCB:
•
•
•

Klorkautsjuk-maling (engelsk: Chlorinated rubber paint)
Epoxy-maling
Vinylacetat-maling

Klorkautsjuk-maling har bla blitt brukt på følgende objekter:

5

Vi vet lite om nanoprodukter, og om det skal betraktes som farlig avfall.

Forum for miljøkartlegging og -sanering
c/o Multiconsult v/ Eirik Wærner
Plogveien 1, 0679 OSLO

www.miljokartlegging.com

Side 46 av 74

Betongveilederen 2021
Versjon 3.0, 2021

•
•

•
•
•
•

Betong:
Sklisikre gulv i næringsmiddelindustri, sykehus og kantiner, industri, trykkerier og militære
anlegg, samt balkonger og trapper Fjøs, gjødselkjellere, svømmebasseng og
høydevannstanker
Våtrom (både gulv og veggmaling): Toaletter, særlig på skoler, vaskerom
Gulvmaling (på betong): Kjellere, verksteds- og industrilokaler og tekniske rom (fyrrom osv).
Brannhemmende maling
Vegger

Andre bruksområder: (flere av disse kan være relevante å kartlegge ved miljøkartlegging av anlegg)
• Skipsmaling
• Maling på andre metallobjekter: Rørledninger (ute og inne), stålbruer, siloer i landbruket,
kraftmaster, industri, gass- og bensintanker, flyhangarer, jernbanevogner, atomkraftverk osv.
• Eternitplater
• Teknisk utstyr som valseverk, sveiseanlegg, ovner, varmepumper, møller, knuseverk,
varmtvannsradiatorer osv
• Veimaling
Det er rapportert mange funn av epoxy-maling med PCB i Danmark, men dette er ikke noe som det
er tatt så mange prøver av i Norge. Erfaringene så langt er at det sjelden blir konsentrasjoner som
gjør det til farlig avfall. Hvis noen har andre erfaringer, vil vi gjerne høre om det.
Amerikanske forskere har avdekket at det også finnes PCB i nyprodusert maling. Det er i hovedsak
PCB-kongeneren PCB-11 som dannes, trolig ved produksjon av syntetiske azo-fargestoffer som har
overtatt etter at tungmetall-pigmenter ble faset ut (Hu, Martinez, & Hornbucle, 2008), altså et ikke
tilsiktet biprodukt. Trolig er det forholdsvis lave konsentrasjoner som finnes, men det er ikke
verifisert.

1.12.2

Tungmetaller

Tungmetaller påvises i alle malingstyper, men konsentrasjonsnivået vil være svært forskjellig og
avhenger trolig av flere faktorer som bl.a. type maling, farge og alder. Særlig alder virker å være en
viktig faktor. I Norconsults datainnsamling for Miljødirektoratet viste det seg at det var flest
forekomster av malinger med høye konsentrasjoner av tungmetaller i bygg fra 50-tallet, men det ble
også påvist høye konsentrasjoner i nyere bygg. Amerikansk forskning viste også lignende resultater.
Bly ble brukt som hvitt pigment særlig fram til ca. 1930, etter dette overtok sinkhvitt.

1.12.3

Asbest

Asbest i maling er mest vanlig knyttet til korrugerte stålplater (Robertson-plater). Den asbestholdige
malingen kjennetegnes gjerne ved krakelering/oppsprekking i malingen. Malingen er gjerne også
svart/mørk inn mot metallet, se Figur 14. Også strukturmaling som ble brukt på brannmurer på 7080-tallet kan inneholder asbest og kanskje PCB.
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Figur 14 Eksempel på Robertson-plater med
krakelert overflate (begge foto: Kristian M. Ulla).

1.12.4

Andre forbindelser

Klorparafiner finner vi i enkelte malinger, men oftest under grense for farlig avfall. Men det er målt
opptil 40.000mg/kg i enkelte tilfeller. Maling kan i prinsippet være tilsatt «hele det periodiske
systemet», og vi vet ikke nok om dette. I hvilken grad silikonforbindelser, nanoprodukter og annet er
et problem er det opp til oss miljøkartleggere å finne ut av.

1.13 Lim
Det er rapportert om PCB som tilsetning i
kontaktlim for bruk på vinylfliser, uten at vi har
noe mer opplysninger om dette.
En vanlig monteringsmåte for linoleumsbelegg
var å smøre et svart lim på betongen, og legge et
lag ullpapp på dette. Deretter er linoleumen limt
på ullpappen. Det svarte limet er et PAH-holdig
lim som også kan inneholde både PCB og asbest.
Det er funnet PCB i slikt lim fra 60-tallet, men
konsentrasjonene har ikke vært farlig avfall. PCB
kan vandre ned i betongen, men dersom det ikke
er høye konsentrasjoner i limet, vil det neppe
være høye konsentrasjoner i betongen.

Figur 15 Her er det eldste linoleumsbelegget limt til
ullpapp, og ullpappen er limt med svart lim til
betongen. I senere tid er det lagt et lag vinylbelegg
på toppen (foto: Geir Sandberg).

1.14 Fugemasser
Fugemasser kan være tilsatt en rekke miljøfarlige stoffer. Verstingene er PCB, klorparafiner, ftalater
og asbest.
Den vanligste fugemasse-typen som inneholdt PCB var såkalt «polysulfid». Andre typer er
polyuretan, epoxy, mercaptan, acryl og bitumen-fugemasser.
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Det absolutt vanligste handelsnavnet for PCB-fugemasse var «Thiokol». Andre handelsnavn er
Thioflex, Vulkseal, Vulkfil, Lasto-meric, 1k, Terostat, PRC og Rubberseal. PRC-407 ble brukt i
isolérglassvinduer.
PCB-holdig fugemasse inneholdt fra 20-50 % PCB. PCB i så høye konsentrasjoner vil vandre inn i
omkringliggende materialer, både betong og trevirke. I Sverige har man erfart at 3-5 mm av
betongen mot fugemassen må fjernes, ellers vil PCBen i betongen vandre inn i den nye fugemassen
som legges til erstatning.
Fugemasser finnes man på en rekke forskjellige steder i et bygg:
•
•
•
•
•

Mellom ulike bygningselementer
Overgang mellom ulike byggetrinn (dilatasjonsfuger)
Overgang mellom ulike bygningsmaterialer (ulike materialer har ulik temperatur og
fuktighetsbevegelse)
Rundt vinduer
Gjennomføringer i vegger, gulv etc.

Noen av disse har brannhemmende funksjon (gjerne mellom innvendige vegger og gjennomføringer)
mens andre skal holde tett mot omgivelsene (vær og vind) og er derfor en viktig del av "klimaskallet"
til bygningen.

Bunnfyllingslist
Sagblad

Figur 16 Mye av opprinnelig PCB-holdig
fugemasse er fjernet med kniv, men det
sitter fortsatt en del igjen som må saneres.
Den nye fugemassen inneholdt
klorparafiner, og måtte også saneres (foto:
Eirik Wærner).

Betong

Fugemasse

Figur 17 Prinsipp-skisse for fjerning av PCB-holdig fugemasse:
Man sager vekk 3-4 mm av betongen for å få med all
forurensning (illustrasjon: Fogspecialisten).

PCB vil også diffundere fra fugemassen til andre materialer. Danske forskere har funnet at PCB
vandrer fra f.eks. fugemasse med høy konsentrasjon av PCB til lav konsentrasjon i alle materialer i
rommet, men kanskje mest til oljemaling (se Figur 18). Nyere forskning viser også at lekkasje fra PCBholdige kondensatorer i lysstoffrørarmaturer er den viktigste kilden til å forurense andre materialer i
rommet.
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Figur 18 Illustrasjon på hvordan PCB sprer seg fra høy konsentrasjon i fugemasse
rundt vindu, til lav konsentrasjon i hele rommet (illustrasjon: Nadja Lynge Lyng).

PCB i fugemasser utvendig vil svette ut på varme sommerdager, og renne nedover veggen. Derfor er
det ofte høyere konsentrasjon i gammel fugemasse på nordveggen enn sørveggen. PCB som svetter
ut vil også føre til forurenset jord ved huset. Konsentrasjonene avtar med avstanden fra veggen, og
det er faktisk målt PCB 100 meter fra et hus.

1.15 Søl på gulv mm
I verksteder og andre rom med bruk av flytende kjemikalier kan det vært sølt mange forskjellige
stoffer. Men olje er kanskje den viktigste. Vær klar over at i et gammelt verkstedlokale kan det ofte
være oljeforurenset betong under et relativt nymalt lag epoxymaling.
Oljeforurenset betong må ofte leveres som farlig avfall.

1.16 Skumplast-isolasjon støpt fast i betongen
Fra 60-tallet har det vært mer og mer vanlig å bygge golv på grunn6 med Isopor7 (EPS) som isolasjon
under betongdekket. Under selve bankett/fundamentet er det bruk Styrofoam8 (XPS), som er mer
trykkbestandig. I dag beskriver SINTEF Byggforsk bruk av plastfolie som glidesjikt mellom
skumplasten og betongen, men dette var ikke vanlig før i tiden. Dermed ble skumplasten støpt fast i
betongen. XPS inneholder ofte KFK-gasser fram til 2002, og begge typer inneholder bromerte
flammehemmere. I EPS er konsentrasjonen av bromerte flammehemmere normalt ikke så høy at det
blir farlig avfall. Det største problemet er at når skumplasten sitter fast i betongen må betongen
leveres som vanlig avfall, og ikke rene masser. Dette får en kostnadskonsekvens.

6

«Gulv på grunn» vil si bygg der grunnmuren ikke er murt ned til frostfri dybde.
Isopor er et handelsnavn for plater og rørskåler av EPS-isolasjon (Ekspandert polystyren = EPS). Det finnes mange andre
handelsnavn som markedsfører EPS.
8
Styrofoam er også et handelsnavn, kanskje det mest kjente, for XPS-isolasjon (Ekstrudert polystyren = XPS).
7
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Figur 19 Isopor brukt til isolering av gulv på grunn
(foto: Norsk Saneringsservice).

Figur 20 Isopor som sitter fast i betong (foto: Norsk
Saneringsservice).

Figur 21 Resultat: Blandet avfall (foto: Norsk
Saneringsservice).

Figur 22 Styrofoam (blå) brukt til isolering av dekke
(Foto: Norsk Saneringsservice).
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VEDLEGG 2: KROMKJEMI
Dette vedlegget er sakset fra rapporten «Kartlegging av utvalgte typer farlig avfall» (Wærner, Bøe, &
Syed, Kartlegging av utvalgte typer farlig avfall, 2019).
Krom har en komplisert kjemi, og dette skyldes bl.a. at metallet har seks mulige
oksidasjonstrinn. Vi har ikke funnet litteratur som spesifikt beskriver kromkjemi i forbindelse
med sement, det aller meste blir beskrevet i forbindelse med forurenset grunn-problematikk.
Resten av dette avsnittet er en syntese av tekst fra (Hawley, Deeb, Kavanaugh, & Jacobs, 2004)
og (Grosse, Richards, & Puls, 2000).
Egenskapene til krom er sterkt avhengig av molekylstrukturen til kromforbindelsen, spesielt på
oksidasjonstilstanden (eller oksidasjonsnummeret) av krom. Krom eksisterer hovedsakelig i to
forskjellige oksidasjonstilstander; seksverdig eller treverdig, symbolisert som hhv Cr(VI) og
Cr(III). Bortsett fra elementært krom med oksidasjonsnummer på null, Cr(0), (som sjeldent
finnes naturlig) er andre oksydasjonstilstander av krom ustabile, og derfor ikke funnet i det
naturlige miljøet. Oksidasjonstilstanden til krom har stor innvirkning på hvordan krom
transporteres i miljøet, samt hva slags behandling som kreves (og dermed også kostnadene)
for å redusere kromkonsentrasjonen til akseptable nivåer.
Eh/pH-diagrammer, også kalt Pourbaix-diagrammer (etter han som fant opp dette)
presenterer likevektsdata og angir oksidasjonstilstandene og kjemiske former for de kjemiske
stoffene som finnes innenfor spesifiserte Eh og pH-områder. Figur 1 viser et Eh/pH-diagram for
krom, hentet fra (Ščančarab & Milačič, 2013). Dataene presentert i Figur 1 er avledet fra
parametere som representerer typiske vandige forhold. Selv om diagrammet antyder at
grensen mellom en form og en annen er tydelig, er transformasjonen ikke så klar i
virkeligheten. Konsentrasjon, trykk, temperatur og fravær eller tilstedeværelse av andre
vandige ioner kan alle påvirke hvilken form krom vil finnes i. Man må være forsiktig med bruk
av dette diagrammet, da stedsspesifikke forhold kan endre de faktiske Eh/pH-grensene
betydelig.

Figur 1 Såkalt Pourbaix-diagram for krom.
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Cr(VI) er langt mer mobilt enn Cr(III), og vanskeligere å fjerne fra vann. Det er også den
giftigste formen av krom, 100 ganger mer giftig enn Cr(III) ved akutt oralt inntak. C&L Inventory
klassifiserer Cr(VI) som «kan forårsake kreft ved innånding, svært giftig for vannlevende
organismer, svært giftig for vannlevende organismer med langtidsvirkning, og kan forårsake
allergiske hudreaksjoner». De vanligste Cr(VI)-former er kromat (CrO42-) og hydrogenkromat
(HCrO4-) også kalt bikromat, se Figur 1. Den relative mengden av disse to formene avhenger av
pH. Dikromat (Cr2O72-) kan også forekomme. Cr(VI) -forbindelser er anioner.
Likevektskonsentrasjonen av oppløst Cr(III) i rent vann er liten sammenlignet med Cr(VI). I
vann er Cr(III) er for det meste på friionsformen Cr3+, selv om disse ioner forbinder seg med
hydroksid (OH)-ioner avhengig av pH, som danner Cr(OH)2+, Cr(OH)2+, Cr(OH)3, og Cr(OH)4- (se
Figur 1). Krom felles ut i fast form som Cr(OH)3, og har en likevektsbalanse mot disse oppløste
formene. Cr3+ vil også danne komplekse forbindelser med organiske og uorganiske ligander slik
som SO42-, NH4+, og CN-. Dette er de viktigste krom-formene som finnes i vandige løsninger.
Ved pH lavere enn 6 og Eh større enn 0,6 V kan HCrO4- også løses i vann.
Krom er et vanlig spormineral i jord og fjell, og finnes normalt som amorf Fe(III), Cr(III)hydroksider, eskolaitt (Cr2O3(s)) og kromitt (FeCr2O4(s)), som alle er Cr(III)-former. Det er en
stor naturlig variasjon i krom-konsentrasjonene i jord og bergarter. Leirskifer, oppløst
elvemateriale og finkornet jord har de høyeste konsentrasjonene, mens granitt, karbonater og
grovkornede, sandige sedimenter har de laveste konsentrasjoner.
Naturlige bakgrunnskonsentrasjoner av krom er vanligvis minimale sammenlignet med
menneskeskapt forurensning. Konsentrasjonen av totalt Cr i grunnvann fra naturlige prosesser
er vanligvis under 10 mg/l. I forurensede områder ligger Cr(VI) konsentrasjonene vanligvis på
300 - 500 mg/l og har blitt rapportert helt opp til 14 g/l. Vann får en gul farge ved ca 1 mg/l
Cr(VI).
Krom eksisterer, som nevnt ovenfor, i flere oksidasjonstilstander som strekker seg fra 0 til 6.
Under reduserende betingelser er Cr(III) den mest termodynamisk stabile oksidasjonstilstand.
Imidlertid kan Cr(VI) også være stabil i lengre tidsperioder. I jord og akvatiske systemer er de
mest utbredte formene de treverdige og seksverdige oksidasjonstilstandene.
Cr(III) finnes i brede Eh- og pH-områder, følgende Cr(III) former eksisterer med hensyn til pH
(se Figur 1):
•

Cr(III) dominerer som ionisk (dvs. Cr3+) ved pH-verdier lavere enn 3,0.

•

Ved pH-verdier over 3,5 gir hydrolyse av Cr(III) i et Cr(III)-vannsystem treverdige
kromhydroksid-former (CrOH2+, Cr(OH)2+, Cr(OH)3o og Cr(OH)4-). Cr(OH)3o er den eneste
faste formen som eksisterer som et amorft bunnfall.

•

Cr(III) kan danne stabile, oppløselige (og dermed mobile) organiske komplekser med
organiske syrer med lav til moderat molekylvekt (f.eks. sitronsyre). Betydningen av disse
kompleksene er at de tillater at Cr(III) forblir i oppløsning ved pH-nivåer hvor man kunne
forvente at Cr(III) vil felles ut.

Oksidasjonskinetikken er avhengig av en rekke faktorer og gjør det faktiske forholdet mellom
Cr(VI)/Cr(III) enda mer komplisert. Kinetikk er en funksjon av biogeokjemiske faktorer,
inkludert pH, redoks og næringsstoffer som styrer mikrobiell aktivitet. Cr(VI) reduseres til den
mindre giftige og mye mindre mobile formen Cr(III) ved reduksjonsreaksjoner. Den tilsvarende
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oksidasjonen av Cr(III) til Cr(VI) forekommer også, spesielt ved tilstedeværelse av MnO2 og
bakterier. Kinetikken er imidlertid svært langsom.

1.1

Krom i sement
Krom finnes i flere av de grunnleggende bestanddelene i sementen. I betong med normal høy
pH (pH12-13) finnes vanligvis krom(VI) som kromat. Kromat finnes hovedsakelig i AFt og AFm
(ettringitt og monosulfat) fasene i betongen, mens krom(III) er tatt opp i C-S-H fasen.
(Engelsen, Plesser, Aarstad, Ng, & Justnes, 2014).
Mengde krom i betong avhenger av råmaterialet (kalkstein), forbrenningsmaterialet og
tilsetningsmaterialet som er brukt i produksjonen av sement, og kan derfor variere.
Oksidasjonsformen til krom i sementklinkeren vil avhenge av forbrenningsprosessen under
produksjon av sement. I betong stammer hovedsakelig krom fra sementen. (Eckbo, 2018)
oppgir med SINTEF som kilde at råmaterialet kalkstein inneholder opptil 60 % krom. Dette
faller på sin egen urimelighet. Vår erfaring fra andre prosjekter er at kalksteinen som brukes i
Brevik er en blanding av stein fra Dalen, Verdal og Bjørntvedt, og at steinen fra Verdal har 94
mg/kg krom. Vi har ikke informasjon om krominnholdet i de andre kildene.
(Eckbo, 2018) oppgir at NGI har analysert krominnholdet i sementklinker (råvaren før
sementen tilsettes gips, jernsulfat og flyveaske, og de finner 46 mg/kg Cr(VI).

1.2

Reduksjon av krom(VI) til krom(III)
Gjennomsnittlig innhold av totalt krom i sement, CEM I – CEM III, varierer fra 41 – 123 mg/kg
(Engelsen, Plesser, Aarstad, Ng, & Justnes, 2014). I Norge ligger krom-innholdet i sement stort
sett innenfor grenseverdien på 50 mg/kg, men innholdet av krom(VI) er i mindre grad kartlagt.
I følge (KROMOS ecochem, 2011) kan sement inneholde opptil 30 mg/kg krom(VI). All sement
som selges i EU/EØS må ha krom(VI) verdier under 2 mg/kg av total tørrvekt av sement. Disse
bestemmelsene er i dag nedfelt i REACH-regelverket, annex VII, punkt 46. Bestemmelsene ble
opprinnelig innført som endring i arbeidsmiljøloven (av yrkeshygieniske grunner) i 1986. Derfor
har sementleverandørene siden 1986 tilsatt jernsulfat som reduserer vannløselig krom(VI) til
ikke-løselig krom(III) i henhold til følgende formel (KROMOS ecochem, 2011):
CrO42- + 3 Fe2+ + 4 OH- + 4 H2O → Cr(OH)3 + 3 Fe(OH)3

(1)

Som det fremgår av formelen, starter ikke reaksjonen før vann tilsettes under blanding av
betong. Jernsulfat har sine begrensninger ved at den kun er stabil over en begrenset
tidsperiode og at tilgangen over tid vil være begrenset. Krom(VI)-nivået i sement som har ligget
lagret lenge kan derfor være vesentlig høyere enn 2 mg/kg.
Det ser ut til at enkelte av tilsetningsstoffene som brukes i betong (ekspanderende og
akselererende) kan være en medvirkende årsak til at vi i noen tilfeller finner høyere
konsentrasjoner av krom(VI) i betongen (Hagby, 2017).
Sementen skal derfor ikke normalt inneholde mer enn 2mg krom(VI) og 50 mg krom(III).
(Engelsen, Plesser, Aarstad, Ng, & Justnes, 2014) har beregnet konsentrasjon av tungmetaller i
betong, basert på innholdet i sement. For M90-M60-betong skal krom(total)-konsentrasjonen
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ligge i intervallet 4,7-16 mg/kg, og for M45/MF45-M40/MF40-betong 5,6-20 mg/kg. Det er ikke
opplyst om krom(VI)-konsentrasjoner. Resultatene fra analyseinnsamlingen som Forum for
miljøkartlegging har stått for, viser derimot at krom(VI)-verdiene kan variere fra ikke detektert
til 30 mg/kg, og krom(III) fra ikke detektert til hele 115 mg/kg.
I en eldre materialstrømsanalyse fra SFT (Statens forurensningstilsyn, 1992) angis det at det er
mellom 15-25 mg Cr(tot) i sement, og at det på dette tidspunktet ble omsatt 1,1 millioner tonn
sement i Norge, hvilket skulle tilsi at det tilføres ca 20 tonn krom årlig til
bygningsmassen/miljøet.

1.3

Testmetoder
Miljødirektoratet har stilt krav om at det skal gjennomføres analyse av seksverdig krom i
betongen (Krom(VI)), men de har ikke stilt noen krav til analysemetode.
Seksverdi krom kan analyseres med (minst) to forskjellige metoder, som vist i Tabell 20.

Tabell 20 De vanligste analysemetodene for krom(VI).
Metodens navn

Beskrivelse

EN 15192

Spektrometrisk bestemmelse: Totalmetode ved bruk av alkalisk oppslutning og
ionekromatografi med spektrometrisk bestemmelse. Prøven analyseres for
totalmengde krom som foreligger som krom(VI)

HPLC-ICP-MS (også
kalt MST-REFLAB)

Metode hvor prøven ekstraheres med løsemiddel og deretter kjøres igjennom
en ionebytter for å separere krom(VI) før ekstraktet analyseres med ICP-MS.
Prøven analyseres etter den delen av krom(VI) som er vannløselig (ikke en
totalmetode, men en metode som viser mengden krom(VI) som er lett
tilgjengelig og vil lekke ut av prøven)

Den spektrometriske metoden (EN 15192) benyttes først og fremst for krom(VI) i
bygningsmaterialer, mens HPLC-ICP-MS benyttes for krom(VI) i jord. Det fremkommer
imidlertid etter samtale med flere laboratorier at det er ulik praksis for hvilke metoder som
benyttes, da det ikke er fastsatt spesifikke myndighetskrav til hvilke metoder som skal
benyttes. Den største utfordringen er å ekstrahere krom(VI) uten å redusere denne til krom III.
Det kan dermed ikke benyttes sterke løsemidler. Ved en spektrometrisk bestemmelse (EN
15192) er den største feilkilden fare for at andre stoffer kan detekteres som krom(VI) og
dermed føre til høyere konsentrasjoner, mens ved HPLC-ICP-MS er den største feilkilden fare
for at ionebytteren mettes. Det er ingen fasitsvar på hvilken metode som er den beste å
benytte for krom(VI).
I analysemetoden EN 15192 slås det fast at det ikke må benyttes utstyr av rustfritt stål til
oppbevaring og håndtering av prøvematerialet, da Cr(VI) kan omdannes til Cr-III. Det er derfor
mulig at dette også vil kunne ha betydning for prøvetakingen. En prøvetaking med meisel
utsetter trolig prøvematerialet for mer nærkontakt med rustfritt stål enn en kjerneboring.
Det benyttes en alkalisk løsning med buffer der bl. a. MgCl2 er tilsatt for å sikre at pH er > 11.5.
Dette løser ikke opp betongen/tilslagsmaterialer, men når ISO 15192 benyttes, fordrer dette at
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prøven males/mortres ned til partikkelstørrelse < 250 µm for å øke tilgjengeligheten for Cr(VI),
dvs. sand/pukk i prøven vil også males ned og gjøres mer tilgjengelig for ekstraksjon. Dette må
ansees som det nærmeste man kommer en fullstendig ekstraksjon uten å risikere å omdanne
Cr(III) til Cr(VI) eller motsatt (Rødsand, 2018).
Dersom det leveres en kjerneprøve, knuses hele prøvematerialet ned og homogeniseres,
derfra tas det ut en delprøve som siden mortres ned til < 250 µm (ref over).
Tilslagsmaterialene sorteres ikke ut, med mindre det er støpejern etc. i prøven som ikke kan
knuses ned. Tilslagsmaterialene vil dermed komme med i analysen. Dersom man kun ønsker
betongen må man be om dette på bestillingen, men dette er en ganske tidkrevende jobb. Hvis
man er så heldig/uheldig å levere inn en borkjerne med mye tilslagsmateriale vil dette bidra til
et lavere resultat enn om bare betongen analyseres fordi Cr(VI) i liten grad forefinnes i
naturlige materialer. Tilslagsmaterialet vil derfor også kunne bidra til en del variasjon mellom
analyseresultatene på samme betongkonstruksjonen. Typisk: Andelen tilslagsmateriale vil nok
være høyere nederst i en konstruksjon enn øverst, evt. ligger de i soner dersom
konstruksjonen er støpt i flere trinn (Rødsand, 2018).
Forurensningsforskriftens normverdi er i utgangspunktet utarbeidet for jord og det vil dermed
i utgangspunktet være naturlig å sammenlikne resultatene for metoden som benyttes for jord
(HPLC-ICP-MS).
I et møte som Miljødirektoratet arrangerte 11.12.2017, hvor representanter for laboratoriene,
Forum for miljøkartlegging og NGI var til stede, ble det enighet om at man vi krever at EN
15192 benyttes, da denne standarden er den best dokumenterte. Det var også enighet om at
prøver skal tas som kjerneprøver. Videre kommer det høyst sannsynligvis krav om at det må
gjøres utlekkingstester av betongen som skal nyttiggjøres.
Det burde være den vannløselige komponenten av krom(VI) som er interessant for
myndighetene. Men det er foreløpig uklart om den ikke-vannløselige komponenten av
krom(VI) også kan lekke ut over tid. Dette vil være spesielt viktig dersom knust betong
nyttiggjøres som fyllmasse i mettet sone uten bruk av separerende fiberduk. I slike tilfeller kan
det tenkes at en bør utføre en utlekkingstest. I følge (NGI, 20.april 2018) gir analyse med
metoden MST REFLAB2000 (analyse av vannløselig krom-VI) betydelig lavere krom-VI
konsentrasjoner enn metoden EN 15192 (analyse av totalinnhold).

1.4

Krom-total, krom(III) eller krom(VI)?
Er krom-total det samme som krom-III? Krom-total er lik summen av krom(III) og krom(VI),
men i de aller fleste sammenhenger er krom(III)-innholdet langt større (dvs. krom(VI) er
tilnærmet fraværende), så normalt sett kan man si at krom-total ≈ krom(III). Unntak er f.eks.
CCA-impregnerte materialer og jord/vannprøver fra gamle CCA impregneringsverk, masser fra
garverier etc. der krom(VI) har vært benyttet i store mengder (Rødsand, 2018). Det betyr at
når det er snakk om betongprøver som er målt med krom-total, vil det stort sett være
samsvarende med krom(III)-verdier.
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VEDLEGG 3 SØKNAD OM NYTTIGGJØRING AV
FORURENSET BETONG
1

FØRINGER FOR NYTTIGGJØRING AV BETONG

Dersom betong- og teglmassene ikke overholder regler i avfallsforskriften kapittel 14A for
nyttiggjøring, men man fortsatt ønsker å bruke betongen til bygge og anleggsarbeid er det mulig å
søke forurensningsmyndigheten om tillatelse.
I de fleste tilfeller er det Miljødirektoratet som er forurensningsmyndighet i slike saker.
Fylkesmannen er rette myndighet når det gjelder bruk av betong eller tegl i et område de er
konsesjonsmyndighet for. Dette kan for eksempel være tilfeller der betongen skal brukes på området
til en industrivirksomhet som allerede har en tillatelse fra Fylkesmannen. Fylkesmannen er
myndighet ved utfylling i sjø og vassdrag (etter forurensningsloven § 11), og myndighet til å kunne gi
unntak for annen disponering av betong- og teglavfall i sjø og vassdrag (etter forurensningsloven §
32).
En søknadsprosess er ofte ressurs- og tidskrevende i forhold til behovene i mange byggeprosjekter.
Det kan derfor ofte være gunstigere å gjennomføre sanering eller sortere ut deler av massene slik at
nyttiggjøring av massene ikke er søknadspliktig, enn å søke tillatelse.
Ved mindre overskridelser, eller dersom det er andre grunner til å tro at bruken medfører svært liten
risiko, kan det være mer hensiktsmessig å gjøre en avklaring med forurensningsmyndighet på epost
om de anser bruken som søknadspliktig.
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2

SØKNAD OM NYTTIGGJØRING AV FORURENSET
BETONG

NB: Vi har revidert teksten i dette kapittelet, men vi føler ikke at denne jobben er gjort slik at vi kan
stå helt inne for resultatet. Det er ikke sikkert at vi har bearbeidet teksten god nok i hht
Miljødirektoratet søknadsmal. Teksten må derfor tas med et visst forbehold.
Dersom ikke oppfyller kriteriene for når massene kan nyttiggjøres uten søknad om tillatelse til
forurensningsmyndigheten ikke oppfylles, har man følgende valg:
•
•
•

Gjennomføre tiltak slik at kriteriene møtes
Søke forurensningsmyndigheten om tillatelse til å bruke massene
Ikke nyttiggjøre massene. Levere massene til godkjent avfallsmottak.

Om bruken av massene møter kriteriene for når massen kan nyttiggjøres uten tillatelse krever en
kvalifisert, faglig vurdering av både forurensningsnivåer og om tilleggskriterier kan møtes. I en slik
vurdering kan det også undersøkes hvilke tiltak som eventuelt er nødvendig for å møte nevnte
kriterier. I avfallsforskriften er det stilt krav til vurderingen skal dokumenteres (§ 14a-7), selv om
bruken ikke er søknadspliktig. Innholdet i dokumentasjon sammenfaller i stor grad med informasjon
som allerede bør finnes i miljøsaneringsbeskrivelsen, med unntak av at miljøsaneringsbeskrivelsen
slik det er definert i TEK17 kun omhandler farlig avfall, mens her kreves det også dokumentasjon i
forhold til masser som ikke er farlig avfall. Man må derfor sørge for at enten
miljøsaneringsbeskrivelsen inneholder tilstrekkelig informasjon til å være dokumentasjon for både
farlig avfall og forurensede masser under grensen for farlig avfall, eller dokumentere vurderingen av
nyttiggjøringen i et eget dokument.
Dersom det ikke er ønskelig å gjøre tiltak for å møte nevnte kriterier, dette kan for eksempel være
om det gjelder store arealer med kun mindre overskridelser av kriteriene, og man likevel ønsker å
nyttiggjøre massene, kan man søke forurensningsmyndigheten om tillatelse. I søknadsmal fra
Miljødirektoratet er det beskrevet hvilket innhold søknad bør ha. Søknadsmalen finnes på
Miljødirektoratets nettbaserte veiledning til avfallsforskriften 14A eller her:
https://www.miljodirektoratet.no/sharepoint/downloaditem?id=01FM3LD2T3I7WTZ32J5FF23
FECQEN7KQWJ
I de påfølgende underkapitlene er dette beskrevet nærmere ulike utdypende informasjon som kan
være aktuell å ta med i en søknad. Søknadens omfang bør tilpasses sakens kompleksitet, men som
minimum belyse informasjon etterspurt i Miljødirektoratets søknadsmal. Kapitlene kan også brukes
som et forslag til en disposisjon for en søknad. Generell informasjon om søker, tiltakshaver etc. kan
gis i innledning eller oversendelsesbrev. Det kan også være nyttig å innledningsvis eller i
oversendelsesbrev ha en tabell med alle punktene over og referanse til hvor i søknaden dette er
beskrevet. Da er det enkelt for forurensningsmyndighetene å kontrollere at søknaden er komplett.

2.1

Tiltaksbeskrivelse

I søknaden må det gis en beskrivelse av hvor og hvordan massene er tenkt nyttiggjort. Jo mer entydig
og presist dette er beskrevet, desto lettere vil det være for myndighetene å behandle søknaden. Det
vil ofte være nyttig å vise på kart hvor betongen er tenkt nyttiggjort, gjerne knyttet opp mot
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reguleringsplan, utomhusplan e.l. slik at det også fremkommer hvilken bruk som er planlagt på
arealene. Det må også oppgis en oversikt over hvor store mengder man ønsker å nyttiggjøre.
Videre må det beskrives hvordan massene skal nyttiggjøres. Eksempel:
«I forbindelse med rivearbeidene vil betongen pigges opp og transporteres til mellomlager på
området. Ev. fuger fjernes fra betongen før den pigges opp, og armering og isolasjon vil fjernes med
saks eller manuelt. For å få ønskelig kornstørrelse (hovedsakelig kornfraksjon 4-100 mm) kjøres
betongen gjennom et mobilt knuseverk som etableres på området hvor betongen mellomlagres.
Dette gjør det mulig å ha en jevn produksjon av knust betong, og massene kan legges ut i én rask og
effektiv operasjon når det er behov for slike masser. Finstoffet vil sorteres ut for seg, det tas prøver til
kjemisk analyse, og avhendes til godkjent mottak.
Betongen vil tildekkes med fastdekke (asfalt eller betong).
Betongen bør skilles fra eksiterende masser med for eksempel fiberduk.»
Et krav for å kunne nyttiggjøre betong er at det benyttes til nyttig formål, det vil si at betongen må
være egnet for formålet og være en reell erstatning for andre materialer. Eksempler på nyttig formål
kan være oppfylling av byggegrop, terrengutforming, omfyllingsmasser i grøfter eller som
forsterkningslag/bærelag. Med andre ord gjenvunnet betong/tegl kan brukes i tilfeller der man har
behov for fyllmasser, men ikke der man fyller ut et område fordi man først og fremst har behov for å
bli kvitt masser. I søknaden skal det redegjøres for behovet for tiltaket og hvilke typer masser
betongen skal erstatte.
Det må også beskrives forholdet til eventuelle oversikts- og reguleringsplaner.
Det må gis en oversikt over interesser som antas å bli berørt av tiltaket og hvem som bør varsles.
Søker skal ikke stå for varslingen selv. Dette gjøres av forurensningsmyndigheten. Det er viktig at
søker gir en så fullstendig oversikt som mulig. Dersom det blir en klagesak får søker anledning til å
kommentere dette.
Dersom det er vedtak eller uttalelser fra offentlige organer som er aktuelle for saken må dette
informeres om.

2.2

Beskrivelse av gjennomførte undersøkelser

Det må gis en beskrivelse av gjennomført miljøkartlegging og relevante resultater fra denne.
Utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelse bør vedlegges søknaden og relevante data bør beskrives i
søknadsdokumentet.
Dersom det er gjort supplerende prøvetaking for å bedre datagrunnlag for søknad og risikovurdering
beskrives det også hvordan dette er gjennomført og resultatene fra dette.
Dersom råbetongen overskrider grenseverdiene i Tabell 1 i Faktaark M-14 må det redegjøres for
dette, og dersom overflatelagene ikke tilfredsstiller kravene i Tabell 2 i Faktaark M-14, må dette
forklares. Redegjørelsen må inneholder beskrivelse av lagene, analyseresultater, vurdering av
påviste konsentrasjoner areal/volumberegninger (både av total mengde betong og mengder av
påvist forurensning over normverdi jf. vedlegg 4) og hvordan betongen er tenkt nyttiggjort.
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2.3

Risikovurdering

For å dokumentere at nyttiggjøring av betongen ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper,
må det gjennomføres en risikovurdering som vurderer omfanget og virkningen av forurensningen
i/på betongen og om det er miljømessig forsvarlig å nyttiggjøre betongen.
De viktigste momentene i risikovurderingen er omfanget og virkningene av forurensningen. Dette
avhenger i stor grad av følgende tre punkter. Risikovurderingen av forurensningspotensialet skal
gjøres av noen med fagkompetanse på området.
•
•
•

2.3.1

Hvilke helse- og miljøfarlige stoffer som finnes i/på betongen, konsentrasjonsnivåer og
totalmengder av stoffene
Lokale naturverdier og resipientforhold
Risiko for at stoffene lekker ut (spredning)

Hvilke helse- og miljøfarlige stoffer som finnes i/på betongen,
konsentrasjonsnivåer og totalmengder av stoffene

Det må gjøres en vurdering av:
• Hvilke stoffer som er påvist, hvor de er påvist, i hvilket omfang de finnes
Det må redegjøres hvorvidt forurensningen kun er på overflaten av betongen (maling,
murpuss, spredning fra fuger) eller om selve betongen er forurenset som følge av
tilsetningsstoffer/tilslag i betong.
• Stoffenes forurensningspotensial
Årlig spredningsmengde er en god metode å beskrive forurensningspotensialet på (se også
kapittel 2.3.3).
• Vurdering av påviste konsentrasjoner. Her kan man se mot Faktaark M-14 og gjøre en
vurdering av hvor langt unna man er grenseverdiene, og se dette opp imot omfang av
forekomsten.
• Et estimat av de totale mengdene av de enkelte miljøgiftene i betongen. For PCB har
Miljødirektoratet tidligere satt en grense på 10 g for hvor mye PCB som kan nyttiggjøres.
Dette er nå fjernet fra Faktaark M-14 og finnes heller ikke i forskriftsforslaget.
Miljødirektoratet ønsker allikevel å få en oversikt over totalmengder i en søknad selv om det
ikke er skriftlig stilt krav til dette. De ser dette som en god måte å beskrive
forurensningspotensialet på. Direktoratet vil imidlertid ikke kunne vurdere totalmengder like
strengt som tidligere, da man gjennom faktaark M-14 potensielt kan tillate relativt store
mengder uten søknad. En søknad vil ikke behandles strengere enn føringene gitt i faktaarket.
Totalmengden vil vurderes opp mot de totale mengdene betong som skal brukes, mot
resipientforhold og spredningsforhold, samt hvordan betongen er tenkt gjenbrukt, derunder
hvilken type overdekning som skal benyttes. For å regne ut totalmengder av stoffene er det
gitt et eksempel i vedlegg 4.

2.3.2

Lokale naturverdier og resipientforhold

Det må undersøkes om det er sårbare biotoper, vannforekomster eller andre forhold i nærheten av
tiltaksområdet. Det kan være registrerte vernede områder, drikkevannsforekomster eller lokalisert
sårbare resipienter i nærhet av området hvor betongen er tenkt nyttiggjort. For eksempel bør ikke
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betong nyttiggjøres i et område hvor grunn-/overflatevannet benyttes som drikkevann, eller i et
område hvor nyttiggjøringen kan få negative konsekvenser for naturverdier eller artsmangfoldet.
Løsmassegeologi, geokjemiske og hydrokjemiske forhold må også undersøkes for å forsikre at det
ikke skjer en uønsket spredning og/eller en økt fare for utlekking av helse- og/eller miljøskadelige
stoffer. For eksempel bør ikke lettere forurenset betong nyttiggjøres i et område med alunskifer, i et
myrområde, sjø eller i andre områder som kan påvirke betongens pH og kjemiske stabilitet.
Gjenbruk skal heller ikke skje i områder med stor flomrisiko eller løsmasseskred slik at betongen kan
blottlegges. En må også vite noe om grunnvannstanden i området, pH og andre forhold som kan
påvirke betongen, og potensiell spredningsretning. I utgangspunktet skal det være 1 m avstand fra
høyeste grunnvannsstand eller normalflommål.
Nyttige linker:
Naturforhold: http://kart.naturbase.no/
Verneområder, naturmangfold, fremmede arter, jord- og flomskredfare:
http://www.miljostatus.no/kart/
Grunnvann og løsmassegeologi: http://geo.ngu.no/kart/granada/
Elver, innsjøer, kyst-, brakk-, og grunnvann: http://vann-nett.no/portal/map

2.3.3

Risiko for at stoffene lekker ut (spredning)

Risiko for at stoffer lekker ut fra betong og potensielt forurenser grunnvann, overflatevann, grunn og
sedimenter er i stor grad avhengig av hvor og hvordan betongen ønskes nyttiggjort. Blant faktorer
som påvirker utlekking nevnes nedbørsmengde, tildekking, temperatur, partikkelstørrelse, aldring på
betongen, redoksforhold, pH og miljøgiftenes vannløselighet.
Spredning av helse- og/eller miljøskadelige stoffer som gjensettes i/på betong skjer via
partikkeltransport eller som løst i vann.

Potensiell spredning som løst i vann
For å vurdere vannløseligheten til et stoff (som vil være av stor betydning for spredningspotensialet),
kan teoretiske eller reelle Kd-verdier9 benyttes. Benyttes teoretiske Kd-verdier anses de som
«konservative», da det er lagt inn en sikkerhetsfaktor ved beregningen av disse. Dersom man vet
eksakt hvilke produkt som er benyttet (type betong, belegg, maling etc.), kan en også finne
vannløseligheten ved å se på produktark.
I SINTEFs rapport «Estimering av utlekking fra betong» (Engelsen, Justnes, Malmedal, Kalbakk, &
Plessner, 2012) er de beregnede fordelingskoeffisientene (Kd-verdier/maksimal utlekking) i knust
betong signifikant høyere enn tilsvarende for jord (dvs. mindre løselig). Utlekkingsforsøk utført i
samme rapport viser også liten utlekking fra betong. Benytter man derfor Kd-verdier for jord anses
det som konservativt og reell utlekking vil derfor være lavere. I de fleste tilfeller vil det dermed være
tilstrekkelig å benytte teoretiske Kd-verdier.

9

Kd-verdien (fasefordelingskoeffisienten) uttrykker hvor stor andel av et stoff som løses i vann i forhold til konsentrasjonen i det
faste stoffet. En Kd-faktor på 1 innebærer at alt løses i vann (som f.eks. salt), mens en høy K d-faktor innebærer at stoffet er lite
løselig i vann.
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For å finne den reelle Kd-verdien benyttes utlekkingstester (kolonnetest og ristetest i laboratoriet/ ev.
simulere potensiell spredning ved felttester). Dette er imidlertid en metode som både tar tid og er
relativt kostbar, i tillegg til at metoden beregnet på jord og ikke spesielt godt egnet for betong.
Gjennomføring av testene er i utgangspunktet mest hensiktsmessig når det er store mengder betong
som skal nyttiggjøres, ved høye konsentrasjoner eller totalmengder, eller dersom betongen ønskes
nyttiggjort i områder som anses som sårbare.
Et alternativ for å beregne potensiell spredning er å beregne konsentrasjon løst i vann ved å benytte
Kd-verdi: Dersom man kjenner konsentrasjon av en forbindelse i faststoff (Cs) og har en Kd-verdi for
samme parameter kan dette benyttes til å beregne hvilken konsentrasjon av samme parameter som
vil foreligge løst i vann (Cw). Forholdet beregnet etter følgende formel:
Cw = Cs/Kd
Beregnet konsentrasjon (Cw) vil kunne representere konsentrasjon i porevann/grunnvann. Det
beregnes videre en konsentrasjon basert på fortynning i aktuell mottaksresipient (dersom ikke
grunnvannet er mottaksresipient). Iht. (OSPAR, 2014) er det anbefalt å maksimalt bruke en
fortynningsgrad på 10 ganger ved beregning av fortynning fra grunnvann til resipient. Denne
sammenlignes med AA-EQS10-verdier (øvre grense for tilstandsklasse 2) som gitt i M608/2016 for å
vurdere om spredningen er akseptabel eller ikke. Det finnes ulike grenseverdier for hhv. ferskvann og
sjøvann. Dersom resipient benyttes som drikkevann er det viktig å også sammenlikne
konsentrasjoner mot drikkevannsforskriften.
Et annet alternativ for å vurdere spredningspotensialet fra betong er å benytte Miljødirektoratets
risikovurderingsverktøy SFT 99:01. Dersom en antar at påviste konsentrasjoner i betong er lik i jord
(det vil si at det er 100 % utlekking fra betong til jord)11 vil dette være en meget konservativ
vurdering. Beregnet grunnvannskonsentrasjon (Cgw,maks), dersom grunnvannet er mottaksresipient,
eller beregnet konsentrasjon i resipient (Csw,maks) sammenlignes med AA-EQS-verdier som beskrevet
over.
Potensiell spredning som partikkeltransport
De helse- og miljøskadelige stoffene som er brukt i/på betongen er generelt godt bundet, og det er
mindre utlekking av miljøgifter fra betong enn fra jord. Kritisk spredningsvei for de helse- og
miljøfaglige stoffene vil derfor i all hovedsak være partikkeltransport. Så ved å hindre
partikkeltransport, se neste kapittel, vil også spredningsfaren reduseres. Noen stoffer, som f.eks.
PCB, kan også fordampe.

10

AA-EQS står for «annual average-environmental quality standard» - årlig gjennomsnitt miljøkvalitetsstandard. Satt for å
beskytte mot negative effekter etter langtids (kronisk) eksponering.
11
Det presiseres at stoffene har en viss bindingskapasitet til jord etter at de er lekket ut fra betong. Transport ned gjennom
umettet sone til grunnvannet skjer med en viss bindingskapasitet og beskrives med fordelingskoeffisienten (Kd), dvs. forholdet
mellom hvor stor andel av forurensningsstoffet som bindes til jord og hvor stor andel som er oppløst i porevannet, og som
dermed kan transporteres ned til grunnvannet. Denne fordelingen mellom bundet/oppløst forurensning er uavhengig av
konsentrasjonen av forurensningsstoffet, inntil en tilnærmet frifase-tilstand oppnås. Avhengig av fordelingskoeffisient-tallet,
bremses hastigheten til transporten lik en retardasjonsfaktor (R), som er også avhengig av bl. a. effektiv porøsitet.
Retardasjonsfaktoren viser hvor mye langsommere stoffet transporteres i forhold til rent porevann. På dette grunnlaget er det
mulig å beregne hvor lang tid det tar for et stoff å transporteres gjennom umettet sone ned til grunnvann.

Forum for miljøkartlegging og -sanering
c/o Multiconsult v/ Eirik Wærner
Plogveien 1, 0679 OSLO

www.miljokartlegging.com

Side 62 av 74

Betongveilederen 2021
Versjon 3.0, 2021

2.4

Tiltak for å forebygge spredning og eksponering

For å forebygge og begrense spredning og eksponering i størst mulig grad, bør tiltak omtalt i Tabell
21 vurderes og beskrives i risikovurderingen.
Tabell 21 Forebyggende tiltak mot spredning og eksponering.
Tiltak

Utdyping

Sortere ut finstoff ved knusing.

Dersom betongen kjøres i knuseverk bør finstoffet (<20 mm) sorteres ut
og leveres til godkjent mottak, da mindre partikler øker utlekkingen, og
finstoffet inkluderer malingen/belegget påført betongen.

Sortere ut mest forurensede
bygningsdeler

Dersom det vurderes som at deler av bygningsmassen er forurenset på
en slik måte at massene er mindre egnet for nyttiggjøring, kan disse
massene sorteres ut og leveres til godkjent avfallsmottak, slik at
resterende masser kan brukes.

Sanere mest forurensede
malingstyper, fuger, puss,
avretting etc.

Ofte er det nødvendig å sanere de mest forurensede forekomstene av
maling, fuge, puss, avretting etc. for å kunne bruke resterende masser.

Nyttiggjøring over høyeste
grunnvannstand.

Betongen bør primært nyttiggjøres minst 1m over høyeste
grunnvannstand eller normalflommål for å hindre kontakt mellom
grunnvann og betong, og dermed hindre spredning med grunnvannet.
Ytterligere sikkerhetsmargin vil redusere spredningen ytterligere

Overdekning for å hindre
partikkeltransport og
eksponering.

Infiltrasjon via vann har størst betydning for spredning.

Sikre mot skred/utglidning.

Dersom det gjøres tilstrekkelig sanering og utsortering av massene kan
kriteriene for når bruken ikke er søknadspliktig oppfylles, og det vil ikke
være nødvendig å søke, samt gjennomføre risikovurdering som her
beskrevet.

For å redusere muligheten for partikkeltransport med grunnvann bør
knust betong legges med god overdekning av rene masser eller under
tett dekke som for eksempel asfalt. Tett dekke vil føre til mindre
utlekking, og en kan derfor akseptere høyere konsentrasjoner ved
nyttiggjøring av betong under tett dekke.
Toppdekket bør sikres slik at det ikke skjer erosjon i
overdekningsmassene som kan føre til blottlegging av den knuste
betongen. For eksempel kan det anlegges et vegetasjonsdekke. Dette vil
også hindre at mennesker og dyr kan komme i kontakt med skadelige
stoffer tilsatt i/på betongen. Det må også sørges for god komprimering i
overdekningsmassene.
Betongen må nyttiggjøres slik at ev. ytre påvirkninger som skred og
utglidning av masser ikke kan forekomme, slik at betongen blir blottlagt.

Hindre risiko for ukontrollert
spredning av forurensning ved
senere graving og forflytning av
massene.

Betongen som skal nyttiggjøres skal ikke være til hinder for ev. fremtidig
planlagt bruk av området. Dokumentasjon på hvor massene er brukt og
hvilke masser som er benyttet må foreligge hos tiltakshaver.

Fiberduk

For å hindre partikkeltransport inn i massene, som vil kunne øke
utvasking av forurensningskomponenter.
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2.5

Miljøkontroll

Miljøovervåkning i etterkant er normalt ikke nødvendig dersom det er redegjort for tiltak for å hindre
spredning. Ved nyttiggjøring nær følsomme resipienter/områder eller ved høye konsentrasjoner/
totalmengder kan det allikevel være nødvendig med miljøkontroll. Eksempler på miljøkontroll kan
være:
•
•
•

Nedsetting og prøvetaking av miljøbrønner
Prøvetaking i overvann- og sandfangkummer
Prøvetaking av sedimenter i nærliggende resipient
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2.6

Søknadsmal fra Miljødirektoratet

Lenke:
https://www.miljodirektoratet.no/sharepoint/downloaditem?id=01FM3LD2T3I7WTZ32J5FF23
FECQEN7KQWJ
SØKNADSMAL FOR GJENVINNING AV BETONG
Skjemaet er ment å være en hjelp til aktører som planlegger å rive betong/teglbygg og ønsker å
gjenvinne betong og teglavfall som ikke oppfyller kravene til gjenvinning uten tillatelse i henhold
til Forurensningsforskriften § 14A, som trer i kraft 1. juli 2020. Søker må selv vurdere om alle
punkter er relevant for søknaden. Myndigheten vil ta gebyr for behandling av søknaden om
tillatelse, se forurensningsforskriften kap. 39. Miljødirektoratet kan ha behov for å innhente
ytterligere opplysninger i saken fra søker, som ikke dekkes av denne søknadsmalen.
1. Navn på søker
Adresse
Tlf/e-postadresse
2. Navn til eier av bygg/konstruksjon som skal rives
Adresse, eier
Adresse/gnr/br.nr til riveobjekt
Firmareferanse
Organisasjonsnr
Tlf/e-postadresse
3. Navn på eier av eiendom der betong ønskes gjenvunnet
Adresse/gnr/br.nr
Tlf/e-postadresse
4. Navn på eventuell konsulent som utformer/bidrar til søknad
Adresse
Tlf/e-postadresse
Eventuell rapport fra konsulent (som vedlegg)
5. Oversikt over interesser som kan bli berørt av tiltaket, og oversikt over hvem som eventuelt
bør varsles (høringsinstanser) jf. forurensningsforskriften §§ 36-6 og 36-5.
Beskrivelse av det planlagte tiltaket og hvordan massene skal nyttes.
6. Redegjørelse for forholdet til reguleringsplaner og eventuelle tillatelser i henhold til planog bygningsloven. Hvis tiltaket også har/skal behandles som en bygg -og gravesak i
forurenset grunn, (se kap 2 i forurensningsforskriften) skal tiltaksplanen og eventuell
godkjenning fra kommunen legges ved. Hvis ikke kommunen har behandlet saken, skal det
opplyses om det.
7. Beskrivelse av forhold som kan forebygge eller begrense forurensning og skadevirkninger,
f.eks. under bygg, tildekking, naturlige geologiske forhold etc.
8. Redegjørelse for behovet for masser og hvilken type masser betongen skal erstatte (masser
som vil bli brukt hvis ikke det tillates bruk av denne betongen). Oppgi også om det finnes
ikke-forurensede masser tilgjengelige for gjenvinning.
9. Avstand (km) fra riveobjekt til sted for gjenvinning og mellomliggende veistandard.
10. Avstand (km) fra riveobjekt til nærmeste godkjente mottak og om mellomliggende
veistandard er betydelig dårligere enn veistandard dit betongen ønskes gjenvunnen.
11. Redegjørelse for økonomisk konsekvens om betongen må leveres til godkjent mottak i
stedet for å gjenvinnes som omsøkt.
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12. Tidsrommet søker ønsker å gjennomføre arbeid med rivning og sluttdisponering av
betong/tegl.
Informasjon om betongen/teglet
13. Byggeåret for betongen som ønskes gjenvunnet.
14. Informasjon om hva bygget har vært brukt til.
15. Mengder betong/tegl (m3/tonn) som skal rives og som ønskes gjenvunnet respektive levert til
godkjent mottak. Oppgi også hvis noe betong gjenstår og ikke hele bygget/konstruksjonen
skal rives.
16. Resultater av miljøkartlegging av bygget (legg ved konsulentrapport).
17. Opplys om hvem som har vurdert/prøvetatt betongen for analyser og valg av antall prøver
(søker, konsulent, laboratorium som utfører analysene). Det skal fremgå om prøver med
tilhørende analyser er enkeltprøver/analyser eller blandprøver. Prøvetaking skal gjøres av
person med miljøteknisk kompetanse. Analyseresultater fra laboratorium skal legges ved,
enten i miljøkartleggingsrapport eller separat til søknaden.
18. Oppsummer i tabellform i søknaden analyseresultatene av betongen uten maling og puss, og
analyser av maling/puss eller annen overflatebehandling. Det skal framgå hvilke analyser
som representerer hvilke deler av betong i bygg/konstruksjon og eventuelle tilhørende
prøver av maling/puss. Det skal fremgå hvor stor del av betongen den enkelte betongprøve
representerer (m3 eller tonn). Vi oppfordrer til at det gjøres utlekkingstester når mengden er
stor og/eller konsentrasjonene av miljøfarlige stoffer er betydelig høyere enn
grenseverdiene i forskriften.
Miljørisikovurdering
19. Beskrivelse av alle utslipp til luft, vann og grunn som gjenvinningen av betongen/teglet kan
medføre. Her skal spredningen gjennom vann beskrives.
20. Opplysninger om nærmeste resipient. Se vannmiljø.no for informasjon om vannområder.
21. Opplysninger om naturmangfold i tiltaksområdet og nærmeste omgivelse. Se naturbase for
informasjon om sårbare naturtyper, rødlistede/truede arter etc.
22. Risikovurdering av bruken av betongen/teglet. Hva får bruken for konsekvenser for
vannmiljø og naturmangfold?
Miljødirektoratet
Seksjon for avfall og grunnforurensning
Telefon: 03400/73 58 05 00
Søknader sendes til: post@miljodir.no
Spørsmål rettes til: betongavfall@miljodir.no
Post: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
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VEDLEGG 4 – BEREGNING AV TOTALE MENGDER
Ved søknad til Miljødirektoratet om nyttiggjøring av masser ønsker de at de totale mengdene av miljøgifter
som finnes i maling, murpuss og betong vurderes.
For murpuss og betongen er dimensjonene store nok til at det enkleste er å regne ut volumet og gange med
egenvekt i tonn/m3 og multiplisere med konsentrasjon i mg/kg for å beregne antall gram av miljøgiften.
Mengden vil som regel være praktisk å oppgi i gram eller kilogram.
Det kan tas utgangspunkt i følgende egenvekter for å beregne totalmengde:
•
•
•

Betong uarmert: 2,3 tonn/m3
Puss: 15-20 kg/m2 per cm tykkelse
Avretningsmasse: 15-20 kg/m2 per cm tykkelse

For maling vil malinglaget kan man enten ta utgangspunkt i filmtykkelse og egenvekt, eller malingsforbruk,
egenvekt og tørrstoffandel. I tillegg må det tas hensyn til at det vanligvis er malt flere strøk.
Malingsforbruk, egenvekt, tørrstoffinnhold vil være forskjellig fra ulike malingstyper og påføringsmetoder.
Under er en gjennomgang av data for en del vanlig betong- og murmalinger som brukes i dag:
Produkt

Rekkeevne
m2/l
Fra

Tørrstoff

Til

Jotun Mur Akryl

Filmtykkelse
pr. strøk, tørr (µm)

Egenvekt
(kg/m3)

Fra

Til

50

100

1340

Flatevekt
(g/m2)
Fra

til

67

134

Jotun Premium Mur

48

72

1540

74

111

Jorun Premium Mur filler

125

167

1700

213

284

Yunik Fasade care murmaling

8

6

60 %

1500

113

150

Yunik Pro Murmaling

10

7

53 %

1300

69

98

GJØCO PLIOLITE MURMALING

8

4

42 %

1500

79

158

Biltema murmaling

6

4

41 %

1630

111

167

Scanox taksitt takmaling
Scanox trestjerner betongmaling

50 %
10

8

48

95

1235

59

117

35

45

1200

42

54

Gjennomsnitt

92

Gjennomsnitt total

141
117

Hvis man tar utgangspunkt i dette kan man som gjennomsnitt bruke ca. 117 g/m 2 per strøk. Antall strøk man
tar med i beregningen vil ha stor betydning for den totale mengden. Det vil være helt forskjellig fra bygg til
bygg i hvor stor grad vedlikehold og renovering har bidratt til at nye malinglag har blitt påført. Man bør ut ifra
erfaringene man gjør med malingsprøvetakingen under miljøkartleggingen gjøre en skjønnsmessig vurdering av
hvor mange malingsstrøk man bør regne med. Ved prøvetaking legger man fort merke til om det kun er et tynt
malingssjikt på betongen, eller om det er kladdet på med mange malinglag (typisk gamle skoler e.l.).
Dersom man skal beregne mengden miljøgift i malingen multipliseres dette med konsentrasjonen. Dersom man
skal beregne mengden PCB må man også multiplisere med 5 for å omregne fra PCB-7 til PCB-total.
På neste side er det vist eksempler på hvordan man regner ut totalmengde av en miljøgift i maling,
puss/avretting og betong. Det er for oversiktlighetens skyld vist enkeltvis, men i praksis vil man ha flere
forekomster og flere parametere. Da vil det være nyttig å lage en oversikt og gjøre beregning for flere
forekomster og parametere samtidig, f.eks. i Excel.
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Eksempel på utregning av total mengde PCB fra en malingsforekomst:
Areal av malingsforekomsten (A): 150 m2
Antall strøk maling (str.): 3
Gjennomsnittsvekt pr. strøk (Mstr.): 117 g/m2
Konsentrasjon av PCB-7 (CPCB-7): 1,54 mg/kg
Total vekt av malingen (Mm):
Mm = A x str. x Mstr. = 150 m2 x 3 x 117 g/m2 = 52 650 gram = 52,65 kg
Vekt av PCB i malingen (MPCB):
MPCB = Mm x CPCB-7 x 5 = 52,65 kg x 1,54 mg/kg x 5 = 81,1 mg PCB-7 x 5 = 405,4 mg PCB = 0,4 g PCB

Eksempel på utregning av totale mengder Cr(VI) i en betongkonstruksjon:
Areal av konstruksjonen (A): 420 m2
Tykkelse betong (t): 0,2 m
Egenvekt betong eks. armering (ρ): 2,3 tonn/m3
Konsentrasjon av Cr(VI) (CCr(VI)): 3,4 mg/kg
Total vekt av betong (Mb):
Mb = A x t x ρ = 420 m2 x 0,2 m2 x 2,3 tonn/m2 = 184 tonn
Vekt av Cr(VI) I betongen (MCr(VI)):
MCr(VI) = Mb x CCr(VI) = 184 tonn x 3,4 mg/kg12 = 625,6 g Cr(VI) ≈ 0,6 kg Cr(VI)

Eksempel på utredning av total mengde PCB i en avretting:
Areal av avrettingsforekomsten (A): 90 m2
Tykkelse avretting (t): 1,5 cm
Vekt avretting pr. cm (Ma-cm.): 17,5 kg/m2/cm
Konsentrasjon av PCB-7 (CPCB-7): 8,1 mg/kg
Total vekt av avrettingen (Ma):
Ma = A x t x Ma-cm = 90 m2 x 1,5 cm x 17,5 kg/m2/cm = 2362,5 kg
Vekt av PCB i avrettingen (MPCB):
MPCB = Ma x CPCB-7 x 5 = 2362,5 kg x 8,1 mg/kg x 5 = 19 136 mg PCB-7 x 5 / 1000 ≈ 96 g PCB

12

mg/kg tilsvarer gram/tonn
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VEDLEGG 5: OPPSUMMERING AV VIKTIGSTE FUNN OG
ANBEFALINGER I «FORURENENDE STOFFER I BETONG
OG TEGL», MILJØPROJEKT 1806, 2015
Dette er en grundig litteraturgjennomgang av tilsetningsstoffer i
betong og tegl (Hjelmar & Houggaard, 2015). Rapporten er på 177
sider.
Rapporten deler forurensninger i betong inn på følgende måte:
Gruppe 1: Stoffer i mineralske bindemidler, tilslagsstoffer og
forskalingsoljer
Gruppe 2: Stoffer som blir tilsatt ved produksjon av betong
Gruppe 3: Stoffer som brukes i andre produkter, men som med stor
sannsynlighet vil finnes i knust betong.
Det finnes relativt mye kunnskap om stoffer i gruppe 1 og 3, men
nesten ingen informasjon om stoffene i gruppe 2.
Stoffer i gruppe 1 (mineralske bindere, tilslag og forskalingsolje):
Mineralske bindemidler: Portlandsement består i hovedsak (i Norge) av brent kalkstein, tilsatt
trietanolamin og/eller gips som antiklumpemiddel. Betongen kan også tilsettes flyveaske eller
mikrosilica, som også inneholder tungmetaller.
Tilslagsmaterialene er i hovedsak jomfruelig sand og pukk.
Forskalingsolje: Består i dag i hovedsak av raffinerte parafinoljer. (Jeg er ganske sikker på at man
brukte spillolje til dette formål tidligere, og spillolje kan bestå av olje forurenset med tungmetaller,
og PCB-holdig olje. Dette er ikke vurdert i rapporten.)
Stoffer i gruppe 2 (Tilsatt under produksjon):
Rapporten omtaler 61 stoffgrupper som kan være tilsatt i betong. En del av stoffene er ikke/lite
problematiske, og omtales ikke her. De stoffene som kan være problematiske er:
Tabell 22 Oversikt over stoffer som kan være tilsatt under produksjon av betong.
Akrylforbindelser (akrylamid)
Alifatiske aminer
Bariumsalter
Bor-forbindelser
Bromider
Kromater
Dieldrin
Epoksider
Kromgrønt
Koboltblått
Fibre (asbest)
Jodider
Kobbersalter
Mangan
Paraformaldehyd
Plastkuler (mikroplast)
Ftalater
Polyhalogenerte forbindelser
Polyhydroxycarboxylsyrer
PVA
Styren-butadien-forbindelser
Sulfonater
Sulfonerte melamin-formaldehydkondensater
Sulfonerte naftalenforbindelser
Tensider
Tiocyanater
Sinkpulver
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Rapporten omtaler ikke bruk av PCB som superplastifiserende stoff, som i Norge er brukt i form av
Borvibet i betong.
Stoffer i gruppe 3 (stoffer som brukes i andre produkter, men som sannsynligvis finnes i knust
betong):
PCB
Bitumen
PAH, steinkulltjære
Ftalater
Klorparafiner
Kvikksølv
Asbest
Stoffer i maling
Rapporten vurderer terrazzo som en ren fraksjon, til tross for at vi Norge har funnet over 50mg/kg
PCB i slik masse.
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VEDLEGG 6 – DEFINISJONER
Begrepsapparatet med relevans for bygg- og anleggsavfall er svakt utviklet og benyttes ofte feilaktig.
Nedenfor framgår det hvordan ulike begrep i denne veilederen skal forstås.13

Figur 1 Inndeling av BA-avfall i grupper.
Anlegg

Anleggsavfall
Avfall

Avfall fra nybygging og avfall
fra rehabilitering
Avfallsbasert råvare
Avfallsmottak
BA-bransjen
BAE-bransjen
Betong

Anlegg er: Veier, jernbane, broer, flyplasser, kaianlegg, vannkraft
(dammer og tuneller), kraftoverføringsnett, vann- og avløpsanlegg,
gatelys, lysløyper mm.
Avfall fra alle aktiviteter innen anleggsbransjen. Dette avfallet kan i
teorien deles opp på samme måte som byggavfall (se Figur 1).
«Avfall» er i forurensningsloven § 27 definert som
«..løsøregjenstander eller stoffer som noen har kassert, har til hensikt
å kassere eller er forpliktet til å kassere». Avfall fra bygg- og anlegg
defineres derfor som alt som kjøres bort fra byggeplassen, enten til
ombruk eller gjenvinning et annet sted. «Avfall» kan således være
fullt brukbare ting, også helt nye varer (feilleveranser), men det kan
ikke nyttiggjøres på byggeplassen.
Avfall fra hhv. bygge- og rehabiliteringsarbeider (også evt.
delrivinger). Begge disse avfallskategoriene er forholdsvis like i
sammensetning (se Figur 1).
Råvarer som oppstår etter en material-gjenvinningsprosess. Kalles
også “sekundære råvarer”.
Mottak som tar imot og bearbeider avfallet slik at det kan ombrukes
eller gjenvinnes, evt. deponeres.
Forkortelse for «Bygg- og anleggsbransjen».
Forkortelse for «Bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen».
Betong består av vann, sement, tilslag og tilsetninger. Blandingen av
vann og sement kalles sementlim eller sementpasta. Tilslaget, som er
et samleord for sand, stein og pukk, blir blandet sammen med
sementpastaen. Vanligvis, men ikke alltid, blander man også i
tilsetningsstoffer. Det er stoffer som utgjør en relativt liten andel målt
i vekt og volum, men som har stor innvirkning på hvilke egenskaper
betongen vil få, spesielt under utstøping (Wikipedia).
Se også mineralske masser.

13

Hentet i hovedsak fra (Wærner, Gundersen, & Slåtsveen, Økt materialgjenvinning av byggavfall. Innspill til St. meld om avfall
2012., 2012).
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Bygg- og anleggsavfall
Byggavfall
Deponi
Downcycling

Energigjenvinning
Energiutnyttelse
Faktorgrunnlag

Farlig avfall

Forberedelse til ombruk

Gjenbruk

Gjenvinning

Grønn retur
Lavforurenset avfall

LCA

Materialgjenvinning

Mineralske masser
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Alt avfall fra alle aktiviteter innen bygg- og anleggsbransjen (forkortes
“BA-avfall”) (se Figur 1).
Samlebegrep for avfall fra nybygging, rehabilitering og riving av
bygninger (se Figur 1).
Sted hvor avfall legges permanent.
Engelsk uttrykk for gjenvinning hvor et materiale benyttes til et
materiale av dårligere kvalitet. Eksempler er bruk av knust betong
som fyllmasse, eller å gjenvinne forskjellige typer plast til en
udefinerbar plastfraksjon (se også «upcycling»).
Brukes ofte om energiutnyttelse av avfall. Se “energiutnyttelse”.
Forbrenning av avfall med utnyttelse av energien til f.eks.
fjernvarmeproduksjon.
Faktorgrunnlag er en betegnelse for grunndata som avfallstall
multipliseres med for å få nasjonale avfallstall. Det kan f.eks. være en
faktor for avfallsmengde som oppstår pr kvadratmeter nybygg.
Denne faktoren multipliseres med antall kvadratmeter nybygg, og da
får man nasjonal avfallsmengde avfall ved nybygging.
Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med
forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller
fare for skade på mennesker eller dyr.
Enhver utnytting i form av kontroll, rengjøring eller reparasjon hvor
produkter eller produktkomponenter som er blitt avfall, forberedes
slik at de kan ombrukes uten annen forbehandling.
Nyttiggjøring av materialer og andre restprodukter ved både ombruk
og gjenvinning. (Ordet brukes ikke i denne veilederen, fordi det er et
dansk ord som lett misforstås).
Enhver utnytting hvor avfallsmaterialer bearbeides til produkter,
materialer eller stoffer som enten brukes til det opprinnelige formål
eller til andre formål. Her inngår bearbeidelse av organisk materiale,
men ikke energiutnyttelse og bearbeiding til materialer som skal
brukes til brensel eller oppfyllingsformål.
Returtransport på en bil som ellers ville kjørt tom. Grønn retur
benyttes når det er anledning til det, altså ikke transport som haster.
Avfall som ikke er så forurenset at det defineres som farlig avfall, men
som likevel inneholder miljøfarlige stoffer i så store konsentrasjoner
at det ikke kan betraktes som ”rene masser” (mest aktuelt for
betongavfall).
Forkortelse for «Life Cycle Analysis», eller livsløpsanalyse på norsk. En
slik analyse sammenstiller miljøpåvirkningen av alle ledd i en
produksjonskjede. En blyant er laget av en kullstav, trevirke og lakk.
Kullet skal utvinnes i en gruve, transporteres til en fabrikk som lager
staver, trevirket skal hogges, transporteres, tørkes og behandles.
Lakken består av olje og annet som skal utvinnes, raffineres og
produseres. Til slutt skal alt settes sammen til en blyant og pakkes,
transporteres og selges i en butikk. Underveis går det med energi til å
transportere varer og varme opp og drive fabrikkene, osv. Så selv for
et enkelt produkt blir det en komplisert øvelse.
Alle typer gjenvinning, unntatt energiutnyttelse og opparbeiding av
avfall til materialer som skal brukes som brensel. Energiutnyttelse
godkjennes likevel som gjenvinning i avfallsdirektivet dersom
energieffektiviteten er bedre enn 0,65.
Mineralske masser er en samlebetegnelse på tunge byggematerialer
som betong (plasstøpt, prefabrikkert eller sprøytebetong),
betongvarer (rør, kummer, jernbanesviller, heller,

www.miljokartlegging.com

Side 72 av 74

Betongveilederen 2021
Versjon 3.0, 2021

Miljøfarlige stoffer
Nedstrømsløsning

NHP

Nyttiggjøring

Ombruk

PBL
Ren betong
Resirkulering
Resirkulert tilslag

Riveavfall

Råbetong
Råbygg
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TEK-17
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støttemurerselementer og takstein), tegl, lettklinker («LECA»), samt
kalksandstein og gassbetong.
Stoffer som er kjente miljøgifter, uavhengig av om de er omfattet av
avfallsforskriften eller tilsvarende forskrifter.
«Nedstrøm» refererer til alle prosesser som skjer lenger ned i en
produksjonslinje eller prosess. En nedstrømsløsning er derfor enhver
form for ombruk eller gjenvinning som kan skje etter det trinn man er
på.
«Nasjonal HandlingsPlan for bygg- og anleggsavfall». NHP ble startet i
2000, og så å si hele byggebransjen deltar i nettverket, som drives på
dugnad. Nettverket har utarbeidet veilednings- og
informasjonsmateriell om kildesortering, miljøkartlegging og farlige
stoffer, samt drevet påvirkningsarbeid på politikere og offentlig
forvaltning. Sjekk www.byggemiljo.no for opplysninger og
nedlastninger.
Enhver operasjon som medfører at avfall oppfyller et nyttig formål
ved å erstatte bruk av andre materialer som ellers ville bli brukt for å
oppfylle en bestemt funksjon, eller som er behandlet for å oppfylle
den bestemte funksjon i anlegget eller samfunnet generelt (EU, 2008).
Enhver operasjon hvor produkter eller komponenter som ikke er
avfall, brukes om igjen til samme formål som de var laget for (dansk:
“genbrug”, svensk «återanvänding» jfr. avfallsdirektivet).
Plan- og bygningsloven
Avfall av mineralske masser som inneholder så lite miljøfarlig stoff at
det regnes som ufarlig, og avfallet kan nyttiggjøres fritt.
Engelsk uttrykk for gjenvinning.
Knuste betongmasser hvor armering og andre fremmedlegemer er
fjernet i tilstrekkelig grad, hvor fraksjonen er siktet til ønskede
kornstørrelser, som brukes istedenfor pukk til produksjon av ny
betong.
Avfall fra riving av bygninger som tas helt ut av bruk. Skiller seg fra
avfall fra nybygg og rehabilitering ved at riveavfall inneholder mye
mer betong, tegl og trevirke (se Figur 1).
Betong uten tilsetningsstoffer eller overflatebehandling (maling,
murpuss, avretting osv).
Byggverk som består av søyler og dekker (uten vegger, isolasjon,
innredning og tekniske installasjoner mm).
Saksbehandlingsforskriften
Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) (2017)
En gjenvinningsoperasjon hvor egnet materiale brukes til oppfylling i
utgravde områder, eller til teknisk bruk i landskapsbehandling, og
hvor avfallet erstatter materialer som ikke er avfall, jfr. EUs
rådsbeslutning.
Se mineralske masser.
Engelsk uttrykk for å gjenvinne materialer til en høyere kvalitet, for
eksempel å utnytte gamle aviser til å lage isolasjonsmateriale (se også
«downcycling»).
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