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Bakgrunn

• Sikre riktig håndtering av betongavfall

• Omforent praksis rundt prøvetaking og vurdering av resultater

• Oversikt over materialer og relevante analyseparametere

• Revidert faktaark M14 fra 
Miljødirektoratet – behov for 
klargjøring og revidering av 
prøvetakingsstrategi
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Hva ønsket vi svar på?

• Hvor mange prøver er det anbefalt å ta?  Representativitet og 
relevans.

• Hvordan skal man ta prøvene? 

• Hvordan skal man forholde seg til lagdeling?

• Hvilke kjemiske forbindelser skal de ulike materialtypene 
analyseres for?

• Hvordan sikre anvendelighet i analyseresultatene i forhold til 
ulike disponeringsmåter?

• Hvordan skal regelverket forstås?

• Vurderinger knyttet til videre håndtering
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Hva inneholder veilederen?

• Prøvetakingsstrategi

• Regelverk

• Vurdering av analyseresultater

• Vedlegg til veilederen: 

- Mulige helse- og miljøskadelige stoffer i tyngre 
bygningsmaterialer

- Oppsummering av funn i dansk rapport om stoffer i betong

- Søknad om nyttiggjøring av forurenset betong

- Beregning av totale mengder
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Prøvetakingsstrategi

• Før prøvetaking

- Innhente tegninger og informasjon om bygget

• Omfang av prøver

- Hva skal prøvetas?

- Hva er representativt antall prøver?

• Prøvemengde

• Utstyr og metode
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Prøvetakingsstrategi

• Vurdering opp mot videre håndtering

• Prøvetaking av hvert enkelt lag: maling – puss – betong

• Ved gjenbruk – M14: 

- Større krav til dokumentasjon av ubehandlede tyngre 
bygningsmaterialer

- Nye krav til overflatelag

• Deponering

- Gjennomsnittskonsentrasjoner

Bilde fra NGU-rapport 2010:023
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Prøvetakingsstrategi

• Materialer og analyseparametere

- Oversikt over de vanligste materialtypene

- Relevante analyseparametere for hver materialtype

- Relevant tidsperiode for de ulike parameterne

Tegl Maling

Plasstøpt betong Terazzogulv

Prefabrikkerte betongelementer Fuktsperre

Sprøytebetong Anti-taggmidler

LECA isoblokk Lim

Gassbetong Fugemasse

Glassert tegl og flis Søl på gulv

Murpuss Materialer limt fast på betong

Avretting
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Eksempel - ubehandlede tyngre bygningsmaterialer

• 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.
Ved nyttiggjøring krever Miljødirektoratet krom (VI) analyser, i tillegg til analyser av 
tungmetaller og PCB, av råbetong.  Noen deponier/mottak krever også dokumentasjon på 
ubehandlet betong. 
Analyseparameter Periode
PCB 1940-75
Tungmetaller 1900-dd
Krom-6 1900-ca. 1995
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Eksempel - overflatebehandling

• Maling:
Det må tas egen prøve av malingslaget, 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 malingslag. 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 og maling på vegger selv om fargen er 
den samme.  Det er funnet PCB i epoxy gulvmaling. 
Det er også viktig å unngå å få med puss/betong i prøven, da dette vil føre til fortynning av prøven. 
 

Figur 1 Prøve tatt av maling hvor noe av pusslaget 
kom med i prøven, resultat: Lave verdier (foto: Eirik 
Wærner). 

Figur 2 Prøve av samme vegg, hvor malinglaget 
løsnet uten puss.  Resultat: Farlig avfall (foto: Eirik 
Wærner). 

Analyseparametere: Periode  

PCB 1940-1985 

Tungmetaller 1900-dd 

Klorparafiner 1940-1990 
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Kort oversikt over gjeldende regelverk

• Levering til deponi

- Tipp/deponi for ren betong

- Deponi for inerte masser

- Deponi for ordinært avfall

- Deponi for farlig avfall

• Nyttiggjøring

- Nyttig formål 

- Erstatning for andre masser

- Ikke i strid med forurensningsforbudet i forurensningsloven
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Nyttiggjøring iht. faktaark M14

• Større krav til dokumentasjon av ubehandlet betong og tegl

- Metaller inkl. seksverdig krom 

- PCB

- Andre relevante parametere (for eksempel ved søl)

• Overflatebehandling vurderes iht. utvalgte parametere

- PCB, bly, kadmium, kvikksølv

• Overskridelser av grenseverdiene gjør i 
utgangspunktet nyttiggjøring
søknadspliktig – kan gjøres 
skjønnsmessige vurderinger ved små 
overskridelser
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Videre arbeider

• Veilederen sendes på høring til 
medlemmer av Forumet. Ca. 2 ukers 
høringsfrist.

• Forumet ønsker innspill på nivåer av 
PCB, metaller og spesielt seksverdig 
krom i ubehandlet betong. 


