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Referat fra fagtreff i Forum for Miljøkartlegging, Oslo 10.02.16 
 
Innhold:  
Program: 

«Betongbolk»: 
 Prøvetakingsstrategi for betong.  Silje Marie Skogvold, Multiconsult rapporterer fra komitearbeidet 
 Analysemetoder.  v/ Ørjan Jamtli, MOLAB AS 
 Risikovurdering av ombruk av betong i deponi, samt enkel veileder for dette v/ Ida Kristine Buraas, Golder Associates AS 

 
«Regelverk» 

 Sentral/lokal godkjenning.  Informasjon og diskusjon av nytt regelverk 
 Tiltaksklasser i Saksbehandlingsforskriften, bør de endres?  v/ Steinar Amlo, Norconsult AS 

 Nye grenseverdier.  Informasjon om pågående utredning v/ Kristin Hovland og Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult 
 
«Helse og miljø» 

 Spredning av miljøgifter fra fasader, med PCB som eksempel.  Case fra Puddefjorden i Bergen.  v/ John Fraser Alston, Rambøll Norge  
 Klorparafiner i gulvbelegg.  Rapport fra undersøkelse.  v/ Steinar Amlo, Norconsult AS 
 HMS-instruks.  Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult 

Betongbolk 
Prøvetakingsstrategi for betong 
På fagtreffet i september ble det opprettet en gruppe som skal utarbeide retningslinjer for prøvetaking av betong. 
Det ble rapportert fra arbeidet i gruppa så langt. Det har til nå vært en god del diskusjoner og undersøkelser 
knyttet til tilsetningsstoffer i ubehandlet betong, og behov for prøvetaking av denne. Retningslinjene vil gi en 
oversikt over hva som er viktig å tenkte gjennom i forkant av kartleggingen, hva man bør ta prøver av, hvilke 
analyser som bør vurderes, samt retningslinjer for presentasjon av resultatene for å gjøre disse brukervennlige. 
Det antas at retningslinjene vil være ferdig til sommeren.  
 
Analysemetoder 
MOLAB gjennomfører en kartlegging for å finne ut hvordan de ulike laboratoriene analyserer ulike stoffer. Dette er 
spesielt viktig ved analyser på betong, fordi forskjellig metodikk kan gi svært ulike analyseresultater. MOLAB 
klarer å detektere en konsentrasjon av krom i betong åtte ganger høyere enn den konsentrasjonen som et 
konkurrerende laboratorie detekterer. Laboratoriene bruker forskjellige ekstraksjonsmidler og temperatur ved 
gjennomføring av analysen, og det virker som sterk syre og høy temperatur kan ekstrahere mer krom fra 
betongen.  
 
Sammenligningen mellom laboratoriene er ikke avsluttet, og det jobbes videre. Basert på resultatene fra 
sammenligningen vil det legges frem et forslag for Miljødirektoratet for hvilke krav som bør stilles til 
analysemetodikk ved undersøkelser av forurensninger i betong. Dette for at man skal kunne operere under like 
forutsetninger, og ikke kunne velge laboratorier som gir lavere (eller høyere) konsentrasjoner av stoffer som kan 
avgjøre om avfallet karakteriseres som farlig avfall eller ikke.  
 
Risikovurdering av ombruk av betong i deponi, samt enkel veileder for dette 
Golder har utført en del risikovurderinger knyttet til gjenbruk av betong, og har på forespørsel fra Forumet 
utarbeidet et forslag til retningslinje/eksempel på risikovurdering av betong som vil bli tilgjengelig for alle 
medlemmer. Golder presenterte forlaget til retningslinjer som er utarbeidet på bakgrunn av Miljødirektoratets 
faktaark M-14/2013. Risikovurderingen baserer seg på en vurdering av konsentrasjoner, totale mengder, samt 
beskrivelse av resipienter og planlagt område og fremgangsmåte for gjenbruk.  
 
Regelverk 
Sentral/lokal godkjenning.  Informasjon og diskusjon av nytt regelverk 
Regelverket ble endret fra nyttår.  Lokal godkjenning har bortfalt, etter en klage fra ESA.  Sentral godkjenning 
består, og regjeringen ønsker at flere virksomheter skal velge denne løsningen.  Ordningen er forsterket ved at 
sentral godkjenning nå også omfatter at man har betalt skatter og avgifter, er med på lærlingeordning mm. 
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Lokal godkjenning er erstattet med at man «erklærer ansvarsrett» for oppgaver.  Dette gjøres i et enkelt skjema.  
Ved tilsyn skal foretaket dokumentere at det oppfyller krav til utdanning og praksis som angitt.  Problemet er at 
«tilsyn» blir utført så sjelden at dette gir et stort smutthull for useriøse aktører.  Vi som miljøkartleggings- og 
saneringsbransje må selv derfor bli flinkere til å varsle myndighetene om useriøse aktører i markedet.  Hvis vi ikke 
gjør det, vil vi fort undergrave vår egen virksomhet. 
 
Tiltaksklasser i Saksbehandlingsforskriften, bør de endres? 
Tiltaksklassene i § 11-1 i SAK er uendret.  Praktiseringen av dette for PRO og UFT er også uendret.  Men det er 
grunnlag for å stille spørsmålstegn ved hele inndelingen når det gjelder miljøkartlegging.  Systemet virker som en 
oppkonstruert greie.  Det skilles på bygninger under 400m2, mellom 400 – 1000m2, og større enn 1000m2.  Enhver 
miljøkartlegger som har vært ute en vinternatt før, vet at det kan være like krevende å kartlegge et bygg på 300 m2 
som ett på 30.000m2 – det kommer mer an på byggeår og hva som kan forventes å finne av farlige stoffer i 
bygget.  Slik sett ville det kanskje vært mer naturlig å skille mellom bygg oppført før 1986 og etter 1986? 
 
Nye grenseverdier.  Informasjon om pågående utredning v/  Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult 
De fleste har kanskje fått med seg at Miljødirektoratet har gått ut og slått fast at vi ikke skal bruke grenseverdiene i 
«Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn», slik vi har gjort i mange år.  Det pågår derfor et arbeid som 
ledes av Hjellnes Consult med å vurdere hvilke grenseverdier som vi skal gå inn for.  Disse vil i hovedsak tas fra 
EU-databasen over fareklassifiserte kjemikalier.  Utfordringen blir å finne hvilke tilsetningsstoffer i maling som skal 
vurderes.  Vi forventer å ha vår konklusjon klar i løpet av april. 
Deretter vil forslaget bli sendt på høring til Forumets medlemmer, og styret vil ta en beslutning forhåpentligvis før 
sommerferien. 
Mange lurer på hva de skal gjøre i mellomtiden.  Vi har hatt samtaler med Plan- og bygningsetaten i Oslo, og blitt 
enige om at det er ufornuftig at alle skal finne opp kruttet på nytt, og gjøre den samme jobben som Hjellnes nå 
gjør.  Derfor er det mest fornuftige at vi bruker de gamle grenseverdiene inntil vi har en konsensus om nye 
grenseverdier. 
 
Helse og miljø 
Spredning av miljøgifter fra fasader, med PCB som eksempel.  Case fra Puddefjorden i Bergen.  v/ John 
Fraser Alston, Rambøll Norge 
PCB og andre miljøgifter sprer seg fra fasader, og det er sterke bevis for at maling spiller en betydelig rolle i PCB-
konsentrasjoner i overvannssedimenter.  Malingflak er en viktig kilde.  Maling kan spres via overvannssystemet 
eller ved at jord forflyttes.  Tiltak for å hindre spredning vil være grøfter mm for å fange opp vann, maling og 
partikler, og tiltak i selve overvannskummene (hyppigere tømming, utskiftning av gamle sandfang til mer effektive 
systemer) 
 
Klorparafiner i gulvbelegg.  Rapport fra undersøkelse.  v/ Steinar Amlo, Norconsult AS 
Norconsult fikk i 2015 midler fra Forumet til undersøkelser av klorparafiner i gulvbelegg. Resultatene fra 
undersøkelsene ble presentert på fagtreffet.  
Undersøkelsene viser at det er ftalater i alle gulvbelegg. I tillegg er det funnet klorparafiner over grensen for farlig 
avfall i 8 av 36 gulvbelegg. Klorparafinene kan også smitte ned i underliggende belegg slik at disse blir farlig 
avfall. Gulvlister av vinyl inneholder også klorparafiner og ftalater. Generelt er det ikke nødvendig å ta prøve av 
ftalater i gulvbelegg da vi vet at gulvbelegg inneholder ftalater.  
I etterkant av foredraget ble det diskusjoner rundt nedstrømsløsninger for avfall, og hvor vidt det er nødvendig å ta 
prøve av gulvbelegg for klorparafiner. Hvis nedstrømsløsningen for gulvbelegg karakterisert som farlig avfall er 
forsvarlig uavhengig av mykgjørere som er benyttet, er det da nødvendig å undersøke alt? 
 
I diskusjonen kom det også frem av det er påvist PCB både i vinylfliser (som ofte inneholder asbest), og i gulvlister 
(eldre svarte).  
 
HMS-instruks.  Eirik Rudi Wærner, Hjellnes Consult 
En HMS-instruks for miljøkartlegging er nå på det nærmeste klar.  Vi har tatt utgangspunkt i Hjellnes consults 
byggeplass-instruks, samt utkast til instrukser/regler som vi har fått fra flere andre firmaer.  Dette er sydd sammen 
til en instruks som tar for seg alt det vi har klart å komme på av momenter som gjelder miljøkartlegging.  
Instruksen tar ikke for seg arbeid i høyden og andre farefulle arbeider som også gjelder for andre yrkesgrupper 
enn miljøkartleggere.  Slikt må tas i andre sammenhenger.  Instruksen vil bli tilgjengelig for medlemmer av 
forumet som en word-fil, som sendes til kontaktpersonene i firmaene.  Deretter kan hver firma endre/tilpasse den 
til egnet bruk. 
 
Referat ved: Silje Skogvold (Multiconsult) og Eirik Rudi Wærner (Hjellnes Consult) 


