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Landøya skole, Asker:
Vi gjorde betongprøver mai 2018, noen erfaringer derfra



Skille avrettingslag og råbetong

Analysere hver for seg

Møte med entreprenør: “De klarer ikke skille
disse lagene fra hverandre ved riving”

Første prøverunde:



Veldig mange av prøvene
viste krom-VI i nærheten av
2 mg/kg - opp mot 4 mg/kg

Andre prøverunde: Blandprøver







Vi må alltid måle dekketykkelser, slik at vi
kan regne ut totalkonsentrasjon

Det er lurt å skille avretting og råbetong, og
analysere begge for seg

Mindre overskridelser av grenseverdiene
godkjente vi, fordi det var mye ren betong, og
i tillegg var det tegl i alle vegger

Men: Det vil være interessant å vite om
Miljødirektoratet mener at det er OK å regne
gjennomsnitt i et helt bygg, eller om det skal
deles opp i mindre deler (hvor små?)

Konklusjoner og erfaring:



Vi vet at avrettingslaget i
mange tilfeller er tilsatt

Borvibet med PCB

Og at dette utgjør den største gjenværende
mengde PCB i norske bygg..



I dette tilfellet delte vi ikke prøven i
råbetong og avrettingslag, fordi
entreprenørene ikke greier å skille
dem

0,764 mg/kg PCB

0,764 er i det som ble levert, og
det representerer ikke hele
betongdekket -tot kons kan derfor
lavere

Hvor mye PCB i avrettingslaget?
Næringsbygg i Oslo, sensommer 2018:



Analysere hvert lag for seg

Måle dekketykkelse

Måle lengden på prøven

Regne ut konsentrasjon i hele dekket

0,764 mg PCB i hele prøven -hvor mye er
det da i avrettingslaget?

Er konsentrasjonen høy nok i avrettingslaget,
lønner det seg kanskje å skille det fra
hverandre?

Erfaring:

Vi må:



Fram til nå hadde vi forholdt oss til tabell 1
og tabell 2 i MD M-14|2013

5.7.2018 trådte nye summerigsregler i kraft

Hvilke regler skal vi forholde oss til for
maling?

Radiumhospitalet:
Juli 2018



Endring i regelverket fra 05.07.18



Resultatet blir SVÆRT forskjellig
Øverst: M-14, nederst summeringsregler





Betongprøver.  Radiumhospitalet:
Ganske “kjedelig”



Ofte ikke detektebare konsentrasjoner av Cr-
VI i råbetong

Avrettingslaget har ofte konsentrasjoner
rundt 1 mg/kg Cr-VI

Men svært få høye konsentrasjoner

Porebetong 13,9 mg/kg Cr-VI

Siporex: rundt 60 mg/kg Cr-VI (!) men ikke i
alle, selvsagt...

Her målte vi lengdene av prøvekjernene,
men det fikk vi ikke bruk for

Radiumhospitalet



Vi må analysere avretting og råbetong hver
for seg

Måle lengde på prøven

Måle dekketykkelser, slik at vi har grunnlag
for å beregne totalkonsentrasjon av Cr-VI

Summeringsreglene for miljøfare velter alle
konklusjoner i M-14

Oppsummering




