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DISPONERING AV TUNGE RIVEMASSER

Har vært et uklart regelverk

Det har kommet nye presiseringer og nytt 
kapittel i avfallsforskriften er på vei

Viktig å disponere denne type masser rett

Tunge rivemasser kan erstatte andre tilkjørte 
masser
• Prosjektøkonomi

• Miljø

• Logistikk

• Internasjonale forpliktelser

Viktig å ha kontroll
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Fokus på Cr(VI)



FOKUS PÅ CR(VI)

Forslag til nytt forskriftskapittel

• Konsekvensvurdering av utkast til forskrift

Faktaark M-14

• Påpeker at betong skal analyseres for 

innhold av seksverdig krom i tillegg til 

totalinnhold av krom. 
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Kilde: MDir, M-14



REGELVERK
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CR(VI) – SEKSVERDIG KROM

Den mest problematiske kromforbindelsen

Forurensning stammer hovedsakelig fra 

impregnert trevirke.

Finnes også i sement

Giftig for vannlevende organismer

Kreft- og allergifremkallende

Kan skade arvestoff og reproduksjonsevne
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CR(VI) – SEKSVERDIG KROM

Kilde: ALS / Royal Society of chemistry
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SEKSVERDIG KROM I BETONG

Finner verdier over normverdi, men ikke 

alltid

Åpenbar utfordring for gjenbruk (i alle fall 

direkte etter M-14)

Når / hvor / hvorfor

Forum for miljøkartlegging har samlet inn 

analysedata og fått Hjellnes Consult til å 

se på dataene
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CR(VI) VS. CR(III)
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68 % over normverdi
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DATABASE FOR REGISTRERINGER FRA 

MILJØKARTLEGGING

http://www.hjellnesconsult.no/machform/view

.php?id=37936

Setter stor pris på alle som vil bidra til å 

samle data.
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.hjellnesconsult.no_machform_view.php-3Fid-3D37936&d=DwMFAw&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=7cRgE1tW5N1BA5kNUykkOaWciOM2A1nDAJgimLyngrU&m=OZTiGNRRZvmmF3aL4nlTN3YZ0p31kprSgqxAvvHM3LE&s=FE73iSzBzdeElYcur4PDF37etfZ7ue2Kz7SqAygkyV4&e=


KONSEKVENSER

Miljøkartleggere må fortsette å analysere 

all betong for Cr(VI)

Byggherrer må starte gjenbruksprosesser 

tidlig nok – det kan være nødvendig å 

søke MDir oftere enn forventet

Potensielt høy risiko for entreprenørene

Får vi til nok (faktisk) materialgjenvinning 

til å innfri kravene våre?
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Kilde: oslobilder.no (http://oslobilder.no/NF/NFDB.26102-540)
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http://oslobilder.no/NF/NFDB.26102-540


VANN OG CR(VI)

Utfordringer knyttet til Cr(VI) i 

byggeplassvann

• Rivetiltak

• Nybygg

• Anlegg

Utslippstillatelser med 0 i Cr(VI)-grense 

(Oslo, 2017)

Utfordrende å rense.

• Kjemikalier?

• To stegs pH-justering ??
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VANN OG CR(VI)

Sammenheng mellom tillatelser og 

forventet mengde vann

• Små prosjekter bør tillates høyere 

konsentrasjoner

01.02.201815

Kilde: Nordisk vannteknikk AS



TAKK FOR 

OPPMERKSOMHETEN


