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Referat fra fagtreff i Stavanger 12. september 2017 
Referatet er ført i pennen av Silje Skogvold, Multiconsult.  Eirik Wærner (Hjellnes Consult) har justert og lagt til 
noe. 
 
Betongveilederen – Eirik Wærner, Hjellnes Consult 
Siste utkast av betongveilederen ble gjennomgått. Det er gjort en del endringer fra forrige utgave, og det gjenstår 
enda noe redigering før ny versjon sendes ut. Endringer går i hovedsak på presiseringer og justering av tekst, samt at 
det er tatt inn noe om analysemetode for seksverdig krom.  
 
Det er ønskelig å ha med noen eksempler på bruk av retningslinjene i faktaarket i praksis – her vil forumet 
ha innspill hvis noen har gode eksempler. 
 
Det ble opplyst om at det finnes en veileder for prøvetaking av blyholdig maling fra USA – veldig detaljert. Noe 
stoff fra denne blir tatt inn i betongveilederen. 
 
Iht. nye krav til prøvetaking av ubehandlet betong, er det større behov for kjerneprøver nå enn tidligere. Det ble 
diskutert bruk av utstyr for kjerneboring, og krav til opplæring. Det skal være dokumentert opplæring ved bruk av 
slikt utstyr.  
 
Det anbefales å lese gjennom vedleggene til veilederen, her er mye interessant info.   
 
 
Grenseverdier – praktisk tilnærming – Eirik Wærner, Hjellnes Consult 
Veilederen for farlig avfall ble publisert i april. Veilederen er kun tilgjengelig for medlemmer i NFFA og Forum for 
miljøkartlegging. Veilederen og vedleggene med grenseverdiene ble gjennomgått og det ble gitt eksempel på 
hvordan denne skal brukes.  
 
Grenseverdiene er gitt for spesifikke forbindelser, og en av utfordringene er at vi spesielt ved vurdering av metaller 
sjelden vet hvilke forbindelser vi har. Det ble diskutert hvilke grenseverdier man skal bruke i slike tilfeller, skal man 
tenke konservativt og velge den laveste grenseverdien, eller skal man benytte samleverdiene der dette finnes. I 
utgangspunktet bør man være konservativ, men dette må samtidig vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra hvilken 
informasjon man har.  
 
Det ble påpekt at man ved å bruke grenseverdier for spesifikke forbindelser må regne ut konsentrasjonen (molvekt) 
av forbindelsen. For eksempel må man multiplisere konsentrasjonen av sink med 1,25 for å få konsentrasjonen av 
sinkoksid.  
 
Er moderne trykkimpregnert trevirke farlig avfall? – Eirik Wærner, Hjellnes Consult 
Trykkimpregnert trevirke er i utgangspunktet ikke definert som farlig avfall, men Miljødirektoratet har uttalt at det 
muligens kan være det.  
 
Den nye veilederen for farlig avfall er benyttet for å vurdere om dette er farlig avfall eller ikke. Følgende 
fremgangsmåte ble benyttet:  
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 Innhentet info om hvilke stoffer som finnes i impregneringsmidler 
 Fant faresetningene til hver forbindelse.  
 Benyttet oppgitt info om hvor mye impregneringsmiddel som benyttes (0,15 % i trevirket) 
 Fant konsentrasjonene av hvert stoff i trevirket og sammenlignet dette med grenseverdiene for farlig avfall 

 
Basert på oppgitte verdier og grenseverdiene ble det konkludert med at impregneringsmidlet i seg selv er farlig 
avfall, men det impregnerte trevirket er ikke farlig avfall. Det ble reist tvil om det kun er 0,15% 
impregneringsvæske i trevirket. 
 
På bakgrunn av diskusjon i etterkant kom vi frem til at det ikke er så enkelt. Analyser på slikt treverk viser at 
konsentrasjonen av kobber kan være høyere enn det som er oppgitt. Vet man noe om hvilke forbindelser kobber 
foreligger som i trevirket? Dette må undersøkes nærmere før man med sikkerhet kan si at dette ikke er farlig avfall.  
 
Det ble også påpekt at det er snittkonsentrasjonen i hele treverket som skal vurderes, ikke bare i de ytterste lagene. 
Dette må tas hensyn til ved prøvetaking.  
 
Etterskrift: Wærner har innhentet flere opplysninger fra Treteknisk institutt, og gjort en følsomhetsvurdering av 
dataene.  Det brukes 9 kg impregneringsvæske pr m3 trevirke, men det er kun yteveden som blir impregnert.  
Leverandøren har regnet med 50%.  Følsomhetsberegningen viser at selv om 100% av trevirket blir impregnert, 
kommer det ikke over grensen for farlig avfall.  Leverandøren har i tillegg regnet konservativ vekt for furu med 576 
kg/m3.  Hvis man antar høyere vekt (noe som ikke er uvanlig i konstruksjoner som står ute), vil konsentrasjonen 
synke enda mer. 
 
Nyttiggjøring av betong fra jernstøperiet i Kristiansand – Tollef Eliassen, Veidekke 
Veidekket presenterte en case hvor de har revet et bygg med mye forurenset betong, og det ble søkt 
Miljødirektoratet om nyttiggjøring av forurenset betong. Etter riving av bygget ble det søkt om å knuse og sikte 
betongen, med prøvetaking av de ulike fraksjonene med én prøve pr. 500 tonn betong. Det ble søkt om direkte 
nyttiggjøring av fraksjoner som ble påvist å tilfredsstille normverdiene, samt nyttiggjøring av fraksjoner over 
normverdiene som etter utlekkingstest tilfredsstilte kravene til utlekking iht. avfallsforskriften. Miljødirektoratet 
godkjente nyttiggjøring av betong som etter knusing og sikting ble påvist å tilfredsstille normverdiene, men 
resterende betong måtte leveres til godkjent mottak. 
 
Knusing og sikting av betongen førte til at 6000 tonn betong kunne nyttiggjøres (grovfraksjon). Uten denne 
behandlingen ville de ikke kunne nyttiggjort noe betong.   
 
Knusing og sikting av betong på byggeplass ble vurdert som behandling av avfall, og ble derfor vurdert å 
være søknadspliktig.   
 
 
Analyse av krom 6 – Torgeir Rødsand, ALS 
ALS presenterte teori om seksverdig krom og ulike analysemetoder for bestemmelse av dette. Seksverdig krom er et 
sterkt oksidasjonsmiddel, og derfor svært giftig. Det er få naturlige kilder, og de fleste forekomster anses å være 
tilført forurensning. Seksverdig krom finnes blant annet i portland sement. Må ikke prøvetas med utstyr som 
inneholder rustfritt stål – kan være en kilde til forurensning.  
 
Det er store ulikheter i forbehandling og metode for ekstraksjon av prøvemateriale i ulike standarder, som igjen vil 
gi ulike resultater. De forskjellige laboratoriene benytter ulike metoder, men det er vanskelig å si hvilken som er den 
«rette». Det er også noen metoder som gir totalinnhold, mens andre angir den vannløselige fraksjonen.  
 
Når man skal vurdere betong som skal nyttiggjøres som fyllmasse, er forholdene på stedet også viktig.  Det bør 
være en forutsetning at betong med krom-6 over grenseverdi ikke brukes som tilbakefyllingmasser, men legges i 
tørt deponi over grunnvannstand og med tett toppdekke. Høy pH i betong medvirker til å holde krom-6 som krom-6, 
men tørr fylling medfører liten utlekking.  Ønsker MD et analyseresultat som viser totalt utlekkingspotensiale, eller 
årlig utlekking?  Hvis det siste er riktig, må det kjøres utlekkingstester. 
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Vi som kartleggere kan ikke «velge» analysemetode, men må være bevisst på hvilken metode som er benyttet og 
hva dette betyr når vi skal vurdere resultatene.   
 
 
Betong: Case betongavfall Skorpo – Eirik Wærner, Hjellnes Consult 
Betongavfall fra en øy, hvor det er vanskelig og dyrt å få transportert det til mottak.  Hva gjør man da? 
 
Et bygg er revet, og det er ønskelig å nyttiggjøre betongen. Det er funnet en del nivåer over normverdiene. 90 mg/kg 
krom totalt i takstein, 13 mg/kg arsen i betong. Det er ønsker om å nyttiggjøre betongen, men hvor går grensen 
mellom nyttiggjøring og deponering for å bli kvitt masser? Og er det mulig å utøve skjønn ved vurdering av nivåer i 
forhold til grenseverdiene gitt i faktaarket?  Hvis man legger betongrestene inn i kjellerfundamentet vil det ligge tørt 
uten utlekking.  Det kan ikke kalles nyttiggjøring, men «midlertidig oppbevaring av avfall». Det vil i så fall kunne 
føre til prisreduksjon ved salg av eiendommen. 
Det ble diskutert litt rundt dette i salen, og det var ulike meninger både til vurdering av praktiske løsninger og 
nyttiggjøring, samt hvor direkte grenseverdiene skal benyttes. Det kom også forslag om å undersøke de naturlige 
nivåene av metaller i området hvor massene ønskes nyttiggjort. Hvis de naturlige forekomstene er høyere enn 
grenseverdiene, kan dette benyttes i vurdering av om nyttiggjøring av massene vil føre til fare for nevneverdig 
forurensning eller ikke.  
 
Miljødirektoratet har uttalt at grenseverdiene i faktaarket er veiledende, og at det er opp til hver enkelt å vurdere om 
tiltak kan føre til nevneverdig forurensning. De samme grenseverdiene er foreslått i ny forskrift for betong, og hvis 
forskriften blir godkjent vil grenseverdiene være absolutte.  
 
NS3420C – Eirik Wærner, Hjellnes Consult 
Forslag til endring av NS3420C har vært ute på høring i sommer. Det har ikke kommet inn noen høringsuttalelser til 
forslaget. Det kan likevel bli gjort noen endringer før den ferdigstilles, blant annet kan det være aktuelt å ta ut noen 
av kapitlene slik at den blir enda mer rettet direkte mot miljøsanering og riving. Tabellene med oversikt over stoffer 
og bygningsdeler er oppdaterte. Blant annet er tabellen med bygningsdeler betraktelig forkortet og er nå mer 
brukervennlig.  
 
Det er laget et eget kapittel knyttet til behandling av betong for nyttiggjøring, her er det en del nye poster. Det er 
laget en tabell til slutt som viser hva som er nytt og hva som er endret.  
 
Ved utarbeidelse av anbudsgrunnlag for miljøsanering og riving anbefales det bruk av poster for mengdeavregning 
for fjerning av farlig avfall, utførende riveentreprenør får da betalt for det farlige avfallet de faktisk finner og ikke 
tjener på å lure unna det farlige avfallet. 
 
Etterskrift: Standard Norge har bestemt at standarden skal splittes opp, slik at det blir én standard for 
miljøsanering, hvor hulltaking, hussopp-sanering mm blir overført til egne standarder. 
 
 
Konstruksjoner som står igjen – er det avfall1?  – Eirik Wærner, Hjellnes Consult 
Når er bygningsdeler avfall? Skal gjenstående bygningsdeler i grunnen defineres som avfall og inkluderes på 
avfallsplaner?  
 
Det ble vist til ett eksempel hvor byggherren har ambisiøse mål om lav avfallsmengde pr/m2, men hvor dette blir 
ødelagt av at det ligger igjen mye betong fra tidligere virksomhet (som måtte fjernes).  Betong regnes som avfall, 
men hadde det vært jord og stein, ville det ikke regnes som avfall.  Det ble derfor bestemt at avfallet fra fjerning av 
gamle konstruksjoner skulle tas inn i en egen avfallsplan for «riving», ellers ville man ikke ha mulighet til å oppnå 
ambisiøse mål om spesifikk avfallsmengde. 
 
Det var generell enighet om at betong kan stå igjen i grunnen. Men i juridisk forstand er dette «avfall». 
Miljødirektoratet har uttalt at det også i slike tilfeller er faktaark M14 som gjelder, og det må vurderes om 
gjenstående betong kan utgjøre fare for nevneverdig forurensning. Hvis det er fare for forurensning skal betongen 

                                                 
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.   
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fjernes. Ved vurdering av nevneverdig forurensning må det tas hensyn til at for eksempel fare for utlekking kan 
være forskjellig for hele betongkonstruksjoner og for knust betong som nyttiggjøres.  
 
Eiendommer vil få en heftelse hvis det står igjen konstruksjoner med forurenset betong/maling. Dette må også tas 
med i vurderingen.  
 
Klorparafiner i lim – Ørjan Jamtli, Molab 
Molab har påvist klorparafiner over grensen for farlig avfall i svart, klissete lim under gulvfliser i bygg fra 1960-
tallet (konsentrasjon over 25.000 MCCP mg/kg). Dette må tas hensyn til ved kartlegging og prøvetaking.  
 
 
Håndtering av isolerglass - et tilbakevendende tema – Eirik Wærner, Hjellnes Consult 
Nomiko har laget en veileder på oppdrag fra Norges glass- og fasadeforening. Denne sier at vinduer produsert etter 
1990 skal stables på paller og leveres til godkjent mottak som ordinært avfall. Ikke alle er enige i dette. 
 
Vi som fagmiljø bør opptre likt i forhold til hvordan vi beskriver isolérglassvinduer som farlig avfall. Det er 
sprikende oppfatninger av hvilke årstall som gjelder for hva, og om ftalatholdige vinder er farlig avfall. 
 
I veilederen fra NGF er det også innført noen håpløst ulogiske betraktninger om ftalatholdige vinduer.  Hele vinduer 
betraktes ikke som farlig avfall, fordi man fortynner vekk ftalat-konsentrasjonen i glass og karm.  Men et knust 
vindu blir betraktet som farlig avfall, for da er glass og karm borte.  Ftalat-mengden er likevel akkurat den samme – 
og like farlig.  Veilederen foreslår også at ftalatholdige vinduer skal tas ut av bygget, stables på pall og transporteres 
vekk som om det er farlig avfall, men når det kommer fram til mottak er det ikke lenger farlig avfall.  Dette vil 
neppe blir gjort, fordi kostnaden ved å ta ut vinduene og transportere dem på denne måten er alt for høy. 
 
Det er planer om en ny veileder om isolerglassruter fra Forum for miljøkartlegging, men arbeidet med denne er ikke 
startet enda.  
 
XRF for viderekomne – Arne K. Bjerklund, Holger Hartmann 
Holger Hartmann viste hvordan XRF kan brukes til å dobbeltsjekke kjemiske analyser. 
 
Tester viser god korrelasjon mellom XRF og lab-analyser for jordprøver. Nivåene kan variere noe, men de 
korrelerer slik at det er mulig å justere resultatene.  
 
XRF viser totalinnhold. En vanlig jordprøve viser syreløselig del i prøven, og vil dermed ofte vise et litt lavere nivå.  
 
Tester med sikting av prøven viser at nivået av metaller ofte sitter i finstoffet. Ved sikting vil man oppkonsentrere 
prøven. Ved måling i felt og finmaling av prøven ble det målt omtrent samme resultat. I et prosjekt gjort av Statens 
vegvesen er det svært god korrelasjon mellom laboratorieanalyser og XRF på f.eks. uran, sink, molybden, arsen, 
bly, svovel og kalsium (R2 = 0.993 – 0,9287), men litt dårligere for kobber (R2 = 0,7488) 
 
Det er viktig at man ved måling på materialer som ikke er homogene er obs på at man måler bare akkurat der man 
skyter, og det er viktig med god kalibrering mot sammenlignbare stoffer.  


