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Riving av 20.000m2 bygningsmasse fra 50-
tallet

Fram til nå hadde vi forholdt oss til tabell 1
og tabell 2 i MD M-14|2013

5.7.2018 trådte nye summeringsregler i kraft

Hvilke regler skal vi forholde oss til for
maling?

Mds representant sa på fagtreffet høsten -18
at hun ikke kjente til summeringsreglene,
men at de kunne bestemme egne regler for
nyttiggjøring.

Radiumhospitalet:
Juli 2018



Ofte ikke detektebare
konsentrasjoner av Cr-VI i råbetong

Avrettingslaget har ofte
konsentrasjoner rundt 1 mg/kg Cr-VI

Men svært få høye konsentrasjoner

Porebetong 13,9 mg/kg Cr-VI

Siporex: rundt 60 mg/kg Cr-VI (!)
men ikke i alle, selvsagt...

Radiumhospitalet
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Resultatet blir SVÆRT forskjellig
Øverst: M-14, nederst summeringsregler





Betongprøver.  Radiumhospitalet:
Ganske “kjedelig”



Håndholdt meisel eller
minislegge: Hakke av
overflaten eller hjørne, få
prøver

Borhammer: Flere prøver
på gulv

Kjerneboremaskin: For å
kunne ta prøver av
avrettingslag og råbetong,
mange prøver

Utstyr og metode



Maskin med stor fot - står støtt

Dersom man borer helt
gjennom dekket: Sett opp
stems i etasjen under, med en
spon- eller kryssfinerplate mot
dekket

Kjerneboremaskin



Kjerneboremaskin med fot

Vanntank til kjølevann

Sugeslange for oppsamling av spillvann

Ikke noe søl!

Beste utstyret: Hilti!



Vi vet at avrettingslaget i
mange tilfeller er tilsatt

Borvibet med PCB

Og at dette utgjør den største gjenværende
mengde PCB i norske bygg..



Skille avretting fra råbetong

Analyse av PCB, og asbest i avretting

Analyse av Cr-VI og tungmetaller i råbetong

Separat prøve av avrettingslag og
råbetong



EN 15192: Spektrometisk bestemmelse av
totalmengde krom som foreligger som Cr-VI

MS-REFLAB: HPLC-ICP-MS, en metode
som finner mengde krom som er lett
tilgjengelig og som vil lekke ut av
prøvematerialet (gir mye lavere resultater!)

MD: EN 15192 er anbefalt metode!

Men burde det egentlig gjøres
utlekkingstester?

Analysemetode



Hakker de av en tilfeldig bit av kjerneprøven,
eller knuser de hele prøven?

ALS knuser ned hele materialet, slik at tilslag
også blir analysert

Det forklarer kanskje hvorfor vi finner mer
Cr(VI) i avrettingslag enn i råbetong

Hva gjør laboratoriet?



Landøya skole, Asker:
Vi gjorde betongprøver mai 2018, noen erfaringer derfra



Vi må alltid måle dekketykkelser (eller bore
tvers gjennom), slik at vi kan finne total-
konsentrasjon

Det er lurt å skille avretting og råbetong, og
analysere begge for seg

Deler av betongen ble ansett som forurenset

Mindre overskridelser av grenseverdiene
godkjente vi, fordi det var mye ren betong, og
i tillegg var det tegl i alle vegger

Men: Det vil være interessant å vite om
Miljødirektoratet mener at det er OK å regne
gjennomsnitt i et helt bygg, eller om det skal
deles opp i mindre deler (hvor små?)

Konklusjoner og erfaring:



Veldig mange av prøvene
viste krom(VI) i nærheten av
2 mg/kg - opp mot 4 mg/kg

Andre prøverunde: Blandprøver







Skilte ikke prøven i råbetong og
avrettingslag

0,764 mg/kg PCB i blandprøven

Prøven var ikke av hele søylen

Kons i hele søylen ville derfor bli
lavere

Men hvor mye PCB er det
egentlig i avrettingslaget????

Hvor mye PCB i avrettingslaget?
Næringsbygg i Oslo, sensommer 2018:



Sement inneholder krom,
krav om max 2mg Cr-VI
siden 1986, i dag regulert
gjennom annex XVII i
REACH

Sement inneholder også Cr-
III (max 50 mg?)

Krom stammer hovedsakelig
fra kalkstein

Men BETONG består av
12% sement, hvordan kan
det da være så høye verdier i
betong??

Litt om krom:



Cr-VI er vannløselig, giftig og allergi- og kreftfremkallende
(1000 mg/kg)

Cr-III er lite mobilt og lite giftig (100.000 mg/kg)

Krom er også et essensielt grunnstoff(?)

Krom endrer tilstand avhengig av pH og oksidasjonsnivå
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Vurdering før og etter 5.7.2018



Analysemetoden EN 15192 viser jevnt over høyere
verdier enn MST-REFLAB



Definisjoner i NHP-rapporten:



Rykende fersk, dansk rapport:

“Modellering af udvaskning af
problematiske stoffer fra beton og tegl”



Den danske rapporten: Infiltrasjon maks
350mm

I Norge: 700-2000mm

Kun NY betong er undersøkt (siste tiår)



Metode





Vi har samlet inn over 200 prøver av betong,
som medlemmene har sendt inn

Ikke ferdig med å analysere dataene

Men vanskelig å se noen veldig klare linjer

Forum for miljøkarteggings undersøkelse:



Det kan se ut til at det er høyere
konsentrasjoner av Cr-VI i eldre betong

Prøvetakingsdybde, metode og
analysemetodikk kan påvirke resultatet

1986



Vi må analysere avretting og råbetong hver for seg

Måle lengde på prøven

Måle dekketykkelser, slik at vi har grunnlag for å
beregne totalkonsentrasjon av Cr-VI

Saneringsplikt for PCB-maling kommer (vil gjelde
f.eks. bruer)

Forslaget om 2 mg/kg Cr(VI) betyr problemer

MD er ikke så opptatt av sink, men EUs regler sier
noe annet

Danske erfaringer tilsier at knust betong kun kan
brukes som forsterkningslag i veier

Det siste ordet er (fortsatt) ikke sagt i denne saken

Oppsummering




