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PCB i inneluft – Nadja Lynge Lyng, Statens Byggeforskningsinstitut, Danmark 

Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark har gjort undersøkelser på avgassing av PCB fra byggematerialer til inneluft. 

Konsentrasjonen av PCB i luft avhenger av blant annet type materialer, inne- og utetemperatur og luftfuktighet. Test 

med ventilering viser at økt ventilasjon gir økt avgassing og er ikke nødvendigvis en løsning på problemet. 

Myndighetene krever ikke noen generell undersøkelse av dette, men dersom noen har mistanke, er byggeier pålagt å 

undersøke det. Dersom undersøkelsen viser PCB over grenseverdi, må byggeier gjøre tiltak. Det finnes et fond som gir 

tilskudd til tiltak på offentlige boliger, men ikke skoler eller private bygg. 

 

Vurderinger etter spørsmål og kommentarer fra salen: 

- Grenseverdien på 300 ng/m3 PCBtotal i luft er basert på tyske verdier som igjen er basert på helseeffekter fra 

inntak av PCB. Det er vanskelig å si om dette er en høy eller lav verdi da det finnes lite forskning på 

helseeffekten av lave konsentrasjoner PCB i inneluften.  

- I hht «Forskrift om tiltaks- og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet» er norsk 

grenseverdi 0,01 mg/m3, dvs 10.000 ng/m3, men det er per i dag ingen som sjekker for dette.  

- Finland har masse statistiske data på helseeffekter av PCB, dette kan kanskje benyttes. 

- Det ble i et tilfelle registrert høyere konsentrasjon av PCB52 enn PCB28. Det betyr i dette tilfellet at kilden til 

PCB52 er mer tilgjengelig, den er ikke mer flyktig. 

- Undersøkelsen utføres ved at en måler er plassert en meter fra bakken og minimum en meter fra veggene, og 

drar luft gjennom i et filter i 24 timer. En vifte kan plasseres i rommet for å få jevnere temperatur og blåse opp 

støv slik at det blir med i målingen. 

- Det er blitt et stort marked for rådgivere/fagfolk i Danmark for måling i forbindelse med renovering av bygg. 

Prisen for å sanere PCB i en leilighet er ca. 1 million kroner. 

- Danmark bruker en offentlig standard for måling av støv, tilsvarende det vi har i Norge. 
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HMS instruks – Eirik Wærner (Hjellnes Consult AS) 

Forumet arbeider med å lage et forslag til en felles HMS-instruks for bransjen. De viktigste endringene siden forrige 

fagtreff er  

- Holde dialog med byggherren 

- Fokus på verneutstyr mot asbest 

- Dersom man går alene på befaring, bør man melde fra til en kollega 

- Ved lukt av muggsopp ("potetkjeller"), må man benytte verneutstyr 

- Vi mangler fremdeles anbefaling for tiltak ved arbeid på branntomt. Forumet ber om at de som har kunnskap 

om dette kommer med innspill på epost snarest. 

 

Vurderinger etter spørsmål og kommentarer fra salen: 

- Noen tilbakemeldinger har vært at instruksen er noe begrenset. Grunnen til dette er at mange rådgivere har egne 

HMS-instrukser for generelt opphold på byggeplass, derfor er denne instruksen rettet spesifikt mot arbeidene 

ved miljøkartlegging. Forumet vil sende ut instruksen til alle medlemmer når den er ferdig. 

 

Helseundersøkelse – Eirik Wærner (Hjellnes Consult AS) 

De rutinene for undersøkelser som er under utarbeidelse gjelder arbeider med miljøkartlegging, ikke forurenset grunn. 

Dagens forskrifter gjelder i hovedsak personell som jobber med asbest til daglig, det er vanskelig å konkretisere risikoen 

for helseskader ved miljøkartlegging. Hjellnes presenterte sine prosedyrer der miljøkartlegger skal undersøkes hvert 1, 3 

og 5 år. Undersøkelsen skal omfatte sjekk av lunger samt blodprøver for bly, kvikksølv, PCB og klorparafiner. De skal 

gjøre en evaluering av resultatene og vurdere de opp mot antall års erfaring i yrket, samt de som har kortere erfaring 

med miljøkartlegging og lengre erfaring med forurenset grunn. 

 

Vurderinger etter spørsmål og kommentarer fra salen: 

- Rambøll har hatt interne undersøkelser for flyktige organiske stoffer, bl.a. benzen. Forumet ønsker å vite 

resultatene av dette om det er mulig. 

- Dersom forumet skal forsøke å lage statistikk på dette, må det registreres et sted og forholdene må ivareta krav 

om taushetsplikt og personbeskyttelse. Hjellnes benytter en bedriftshelsedatabase. 

- En statistikk må også ta hensyn til bakgrunnsnivå slik at man kan separere påvirkning fra arbeidet fra 

påvirkning fra andre steder. Hva setter helsemyndighetene som grenseverdier for hvilke verdier som er 

problematiske? 

- Generelt, finnes også AMAP-program for folk som jobber i Arktis og en midtnorsk undersøkelse. 

 

XRF-undersøkelser av isolérglassvinduer – Silje Marie Skogvold (Multiconsult AS) 

Vurdering av avfall Norges forsøk på lokal behandling av isolérglassvinduer med klorparafiner slik at frakt av farlig 

avfall blir enklere og billigere.  

 

Vurderinger etter spørsmål og kommentarer fra salen: 

- Risikoanalysen viste at lokal håndtering ville være forsvarlig dersom det ble utført noen tiltak. Erfaringen var at 

tiltakene ikke ble fulgt tilstrekkelig opp av utførende. Det ble ikke brukt riktig vernetøy, sortering og 

oppbevaring av farlig avfall ble gjort feil og de som utførte jobben hadde ikke fått riktig opplæring. 

- Undersøkelsen ble gjort ved at det ble tatt ett XRF-skudd på hvert prøvepunkt. Noen mener dette er for lite da 

en prøve ikke er representativt, det er vanlig å ta flere analyser og bruke et gjennomsnitt. Det ble heller ikke 

brukt folie eller tilsvarende for å hindre at XRF-pistolen ble forurenset.  

- Knusing av vinduer i container foregår ved at vinduene knuses og dermed tar mindre plass og hele fraksjonen 

leveres som farlig avfall. Må få tillatelse av Fylkesmannen til dette.  

- Generelt anser mange undersøkelsen som poengløs da det tydeligvis ikke ble tildelt nok tid og penger til å gjøre 

en ordentlig undersøkelse. I tillegg ble ikke anbefalinger fra fagfolkene, blant annet om å søke forumet om 

økonomisk bistand til kjemiske analyser fulgt. 

- Generell diskusjon om XRF-pistolen er pålitelig da man ofte får avvik mellom måleresultater og kjemiske 

analyser. Analysene kan ofte imidlertid inneholde fragmenter av andre materialer som puss, som kan bidra som 

feilkilde. En kommentar til dette var at man ved riving ønsker resultatet av blanding puss/maling da man ofte 

sanerer dette samlet og ikke kun det ytterste malinglaget. 
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Prøvetaking betong – Silje Marie Skogvold (Multiconsult AS) 
Er det behov for at forumet nedsetter retningslinjer for prøvetaking av betong? 

 

Vurderinger etter spørsmål og kommentarer fra salen: 

- Positive tilbakemeldinger til dette, blant annet fordi noen aktører selger jobber med altfor få prøver, noe som 

kan gi uriktige resultater og dyr avfallshåndtering. Generelt ønsker bransjen å få gjennomslag i at 

prøveantall ikke kan gis som fastpris og at oppdragsgivere ikke skal tildele jobber basert på dette. 
- Forumet etablerer en gruppe som skal lage forslag til retningslinjer for betongprøvetaking. Gruppen ledes av 

Silje Skogvold. Viktig å forsøke å gi dette tyngde.  

Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av: Bergfinn Alund, Mirja Ottesen, Tollef Eliassen, Said Hashem, Kristian 

Ulla, Eirik Wærner og Silje Skogvold (leder). 

 

Betongavfall – Kristian Ulla (Norconsult ASA) og Christian John Engelsen (SINTEF) 
Myndighetene ønsker økt gjenbruk av betong og andre tunge masser. PCB, bly og sink er de største problemfaktorene i 

lavforurenset betong (mellom normverdi og farlig avfall). Undersøkelsen viser at mesteparten av PCB kommer fra 

murpuss og avrettingsmasse. Myndighetene ønsker å tillate konsentrasjoner som er høye nok til at en større del kan 

gjenbrukes uten søknad, men lave nok til at det er forsvarlig. Ved å legge grensen så høyt som mulig innen det 

forsvarlige vil også andelen søknader til myndighetene forbli lav. 

 

Vurderinger etter spørsmål og kommentarer fra salen: 

- Miljødirektoratet håper å få laget en ny versjon av faktaarket i løpet av i år. Lite trolig.  

- Et gjennomgående problem er at personer hos Miljødirektoratet gir muntlige beskjeder som motstrider 

faktaarket om gjenbruk av betong, og som de nekter å bekrefte skriftlig. Det er dermed stor uvisshet i bransjen 

om hva retningslinjer direktoratet står for.  

- Faktaarket brukes ulikt, noen aktører gjør stedsspesifikk risikovurdering for gjenbruk på samme sted, mens 

noen risikovurderer massene til bruk på andre lokaliteter. Uenighet om hva som er riktig. 

- Dersom en rådgiver risikovurderer betong til å kunne gjenbrukes, og det senere påvises utlekking av 

forurensning, er det tiltakshaver som har overordnet ansvar. 

- Det har vært erfaring med at et tilsetningsstoff i betongen slo ut på mineralolje på analysen og opprinnelig rene 

masser ble fremstilt som forurenset. Det kom ingen avklaringer på årsak. 

 

Malt betong – Eirik Wærner (Hjellnes Consult AS) 
Avklaring av reglement. Miljødirektoratet er uklare på om maling over grensen for farlig avfall på betong skal alene 

anses som farlig avfall eller om betong og maling samlet anses som farlig avfall. 

 

Vurderinger etter spørsmål og kommentarer fra salen: 

- En muntlig tilbakemelding fra Miljødirektoratet har vært at dersom det farlige avfallet ikke kan sorteres ut, altså 

maling på betong er påvist over grensen for farlig avfall, kan hele produktet betraktes som farlig avfall. Vil ikke 

bekrefte dette skriftlig. 

- I Danmark sier reglene at dersom maling på betong er forurenset, anses også betongen som forurenset. 

- I Sverige skal konsentrasjonene beregnes for hver del og man kan ikke analysere betong og maling samlet. 

- Miljødirektoratet uttaler at faktaarket ikke er utprøvd juridisk. Usikkerhet rundt hva de mener. Hvem har siste 

ordet hos direktoratet – fagfolk på miljø eller juristene? 

 

Isopor og betong – Geir Sandberg (Hjellnes Consult AS) 

På Campus Ås ble det funnet betong som var støpt fast til isopor. Betongen var ren, mens isoporen ble ansett som farlig 

avfall. Entreprenør klarte ikke sortere ut betong og isopor etter knusing og alt måtte leveres som farlig avfall. Dette 

medførte store kostnader. 

 

Vurderinger etter spørsmål og kommentarer fra salen: 

- Isopor er ofte skjult i konstruksjonen og miljøkartleggere har ofte ikke tegninger som viser skjulte materialer. 

En mulighet for å unngå denne problemstillingen er å legge inn opsjoner i prisbærende poster for eventuell 

betong med fastsittende isopor, og betong uten. 

- Noe uenighet i salen om miljøkartleggeren skal nevne i sin rapport mulighet for store ekstrakostnader, eller om 

rapporten skal fokusere på materialer og ikke byggherres kostnader. 
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Innhold i en miljøkartleggingsrapport – Bergfinn Alund (R3 Entreprenør) 
Presentasjon av en entreprenørs syn på miljøsaneringsrapporter.  

 

Vurderinger etter spørsmål og kommentarer fra salen: 

- Utformingen av rapporten er viktig. Størrelsen på rapporten sier ingenting om den er god eller dårlig, store 

rapporter inneholder ofte mye svada. Det er også mange miljøkartleggere som ikke vil anslå mengder, noe som 

blir svært problematisk for entreprenøren.  

- Fokuset til rapporten bør være at kravene i Tek 10 skal følges, samt at entreprenør enkelt skal kunne lage 

prisbærende poster på riving/sanering basert på rapporten. Tek 10 krever at mengder farlig avfall skal oppgis, 

dermed er "omfang ukjent" ikke akseptabelt. Da må man heller estimere et tall og legge inn rom for usikkerhet.  

- Farlig avfall som kan være svært kostbart å sanere, som asbest, må beskrives bedre. Et eksempel er at 

rørisolasjon må spesifiseres i bend/strekk/endestykker etc. 

- Mange miljøkartleggere får aldri tilbakemelding fra tiltakshaver eller entreprenør om kvaliteten på rapporten. 

Her kan både miljøkartleggere og tiltakshavere bli flinkere til å kommunisere hva som fungerer og ikke. 

 

NS3420, del C – Arne Hugo Elde (Elde Consulting AS) 

NS3420C er beskrivelsestekster for miljøsanering, og bør alltid være en del av miljøkartleggingsrapporten. 

 

Vurderinger etter spørsmål og kommentarer fra salen: 

- En vanlig årsak til misforståelser og konflikter er feil bruk av "A" for avvik.  

- Ønsker en workshop med innspill fra forumet. 

 

Svanemerking – Eirik Wærner (Hjellnes Consult AS) 
Ønsker å se på mulighetene for å stille krav til utdanning/kompetanse for miljøkartleggere og krav til rapportene. 

Forumet tar i mot innspill her. 

 

Tekniske løsninger – Eirik Wærner  (Hjellnes Consult AS) og Henrik Sauleda (UniZite) 

Presentasjon av programmet Unizite (fungerer kun på iPad, men data kan overføres til PC for videre behandling der) 

med endringer siden det ble presentert på forrige årsmøte. UniZite gir en meget god kvalitetssikring av feltopplysninger, 

med stedfesting av alle bilder og prøvesteder i felt.  Gjennomgang av et eksempelprosjekt.  

 

Vurderinger etter spørsmål og kommentarer fra salen: 

- Generell tilbakemelding er at kameraet på iPad ikke er godt nok og man må gjøre dobbeltarbeid ved å ta bilder 

med eget kamera. Unizite jobber med å lage en lettere kobling mellom egne bilder og Unizite. 

- Kan brukes til å samle data fra miljøkartlegginger til databasen forumet ønsker å utarbeide. Et eksempel kan 

være at man kan sjekke opp statistikken for et produkt i databasen og vurdere om man trenger å analysere 

produktet. Databasen kan også inneholde regneark som man kan legge inn analyseresultater i, og få ut om det er 

farlig avfall – for eksempel ved fargekode. Bruk av databasen vil ha kostnader ved at man kjøper lisens. 

 

 

 

Oslo, 28.09.2015 

 


