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Vi har arbeidet videre med dette

• Koblinger mot regneark som oppsummerer data

• Lager etasjeplaner

• Lager kontrollplaner

• Lager prøvesammenstilling



• Over til visning av UniZite

Neste skritt:  Integrering mot 
erfaringsdatabasen

Databasen
• Opprette en database for analysesvar fra 

miljøkartlegging av bygg.

• Hensikt: Fremskaffe datagrunnlag som kan ligge 
til grunn «statistikk» for påviste stoff i 
forskjellige bygningsdeler/-materialer fra 
forskjellige tidsperioder. 

• Mål: Optimalisere prøvetakingen som i praksis er 
avgrenset i et kost/nytte perspektiv. 

• Miljøkartleggeren legger inn grunnlagsdata i 
databasen

• Han søker på bygningsdel og finne hvilke 
miljøgifter som har blitt påvist i denne 
bygningsdelen 

• Prøvetaking, merking av prøver

• Innlegging av spesifikke data i databasen

•Databasen vil da generere et ferdig utfylt 
analyseskjema som sendes online eller sammen 
med prøvene til laboratoriet. 

• Laboratoriet analyserer prøvene og sender 
analysesvar/verdier til miljøkartlegger og til 
databasen ved standardiserte filformat

• Rapporteringen fra laboratoriet til databasen vil 
bruke de samme prøvenumrene, slik at databasen 
kobler grunnlagsdata og spesifikke data som ble 
lagt inn i databasen av miljøkartleggeren tidligere.

• Deteksjonsgrenser skal kunne vises sammen med 
hvert enkelt prøvesvar

• Andre data som kan være relevante for databasen 
skal også overføres til databasen
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Nytte
• Unngå å bruke ressurser på prøvetaking av materiale 

som sannsynligvis er farlig avfall. 

• Og heller bruke ressursene til å oppdage nye stoffer og 
bygningsdeler som kan utgjøre farlig avfall – det er nok 
å ta av!

• Samle alle resultater på et sted medføre at fagfeltet vil 
utvikle seg, dette gir mer arbeide til laboratoriene

• Avfallsmottakene kan sjekke  om gjennomført 
miljøkartlegging ved mottak – gir mer miljøkartlegging

• Offentlige myndigheter (SSB, Miljødirektoratet)

• Grensesnitt rundt databasen vil lette miljøkartleggeren 
sin jobb i felt. 


