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Problemstilling seksverdig krom i betong

Ønsker å gjenbruke betong så mye som 
mulig
Dagens krom-VI grenseverdi for gjenbruk 
uten risikovurdering og søknad til 
Miljødirektoratet er 2 mg/kg
Ser at ofte så inneholder råbetongen
krom-VI over grenseverdien
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Problemstilling: Prøvetaking
Store forskjeller på både 
prøvetakingsmetoder og analysemetoder
Vanskelig å ta representative prøver
─ Hvor mange? Fra hvor?
Betongveilederen fra Forum for 
miljøkartlegging og -sanering
Ingen klare retningslinjer på 
prøvetakingsmetode og analysemetode fra 
Miljødirektoratet
Trenger en standard

Problemstilling: Barriere å søke om dispensasjon

Barriere å søke om dispensasjon 
til gjenbruk – tid og penger
Ender ofte opp med å deponere 
betongen, selv med marginale 
overskridelser av grenseverdien
Hva er praktisk for bransjen?
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Problemstilling: ulike analysemetoder, ulike svar

Ingen klare 
retningslinjer enda på 
hvilken metode som 
skal brukes
ISO EN 15192 gir ofte 
høyest konsentrasjon
Vil sannsynligvis bli 
krevd å bruke ISO EN 
15192

Foto: ALS Laboratory group Norway AS

Hva er betong?

Betong består 
hovedsakelig av sement, 
vann, sand, grus og stein.
Lite kjemisk tilsetning

Kilde: Normet
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Sement

90% kalkstein + 10% sand, leire = råmel
Brennes i en rotérovn, danner sementklinker

Rotérovn. Kilde: Normet

Sementklinker

Krom oksideres

Inn
Kalkstein

Råmel Klinker

Gips
Jernsulfat
Flygeaske/slagg

Kilde: Normet

Kisavbrann, kvarts, bauxitt

Knusing Rotérovn
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Hvor kommer krom-VI fra?
Naturlig innhold av kromoksid i Råstoffet til sement
Andre kilder?
─ Ildfast stein i rotérovnen
─ Knusingen
─ Bauxitt

Oksidasjon av krom i rotérovnen
Tilsettes jernsulfat som reduksjonsmiddel
6 måneders holdbarhet
Egen forskrift om løselig krom-VI i sement
Skal ikke omsettes sementholdige stoffblandinger 
som i hydrert form inneholder mer enn 2 mg/kg 
løselig krom-VI

Hvorfor er krom-VI farlig?

Vannløselig
Kreft- og allergifremkallende
Giftig for vannlevende 
organismer
Arvestoffskadelig og 
reproduksjonsskadelig
Løselige forbindelser kan 
forårsake etseskader
Krom i ren form har ikke 
betydning for menneskekroppen
Treverdig krom (krom(III)) blir 
betraktet som et viktig stoff for 
insulin- og sukkerbalansen for 
mennesker.
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Utlekking av seksverdig krom fra betong
Samarbeid med Miljødirektoratet
Utlekking av krom fra ny og gammel 
betong i en reell gjenbrukssituasjon
Forskjellen i utlekking av krom fra ny 
og gammel betong
Forskjellen i utlekking av krom fra 
betong i ulik fraksjonsstørrelse
Hvordan innhold av organisk 
materiale påvirker utlekkingen av 
krom

Ringtest
Ringtest med to uavhenige laboratorier
Se på analyse av seksverdig krom i 
betong og mulig variasjon i 
analyseresultater fra ulike laboratorier 
grunnet ulik metodebruk
Det ble sendt to prøver av samme 
materiale til hvert av laboratoriene
En av prøvene var ferdig knust og 
opparbeidet av NGI
Den andre prøven var en betongmonolitt 
som laboratoriene skulle opparbeide selv
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Resultater ringtest

0

5

10

15

20

1 2 3 4

m
g/

kg
 C

r6+

Betong monolitt

ALS

Eurofins

0

5

10

15

20

1 2 3 4

m
g/

kg
 C

r6+

Betong 0,25 mm

ALS

Eurofins

Ristetest – to trinn
Trinn 1: kun betong blandet med de-
ionisert vann for å simulere utvasking fra 
selve betongen uten påvirkning av iblandet 
materiale
Trinn 2: utlekkingsvannet fra betongen ble 
blandet med organisk jord eller sand for å 
se hvordan organisk materiale påvirker 
utlekkingen av seksverdig krom
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Faststoffanalyser

Prøve Krom-total (mg/kg) Cr3+ (mg/kg) Cr6+ (mg/kg)
Metode

Betong ny M60 22 20 1,7 ISO EN15192
Betong gammel (80 år) 53 46 7,3 REFLAB 2000
Betong gammel (80 år) 62 25 37 ISO EN15192

Sementklinker 98 52 46 ISO EN15192

Prøveoversikt
Prøve

Betongty
pe

Størrelsesfraksjo
n

Blanding

Trinn 1

F4
Forurense
t

4 mm Betong/vann

F40
Forurense
t

40 mm Betong/vann

R4 Ny 4 mm Betong/vann
Trinn 2

F4-O
Forurense
t

4 mm
Betongvann/organisk 
jord

F4-S
Forurense
t

4 mm Betongvann/sand

F40-O
Forurense
t

40 mm
Betongvann/organisk 
jord

F40-S
Forurense
t

40 mm Betongvann/sand

R4-O Ny 4 mm
Betongvann/organisk 
jord

R4-S Ny 4 mm Betongvann/sand

To ulike fraksjoner, 4mm og 40 mm
Den nye betongen ble kun testet i 
minste fraksjon (4 mm) da ulik 
fraksjonsstørrelse ikke ville ha betydning 
for sammenligning mellom krom-
utlekking fra gammel og ny betong. 
Triplikater
Standard NS-EN-12457/1-3 med L/S = 
10 i syv dager og 1 dag for henholdsvis 
trinn 1og 2 av ristetesten
Resultatene fra ristetestene ble 
rapportert i µg/l og ble regnet om til 
mg/kg for å lettere kunne sammenligne 
med dagens grenseverdi for gjenbruk av 
betong
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Results

Summary

Resultatene viser at det er lite til ingen utlekking av seksverdig krom 
fra ny betong til tross for høy pH
Fra forurenset betong (testet i trinn 1) er det en del utlekking av krom, 
og alt dette krommet foreligger som seksverdig krom
Resultatene fra utlekkingstesten viser en betydelig reduksjon i 
utlekking av krom ved tilskudd av organisk materiale (opp til 99,9%)
Mineralsk materiale, som sand, har ingen påvirkning på utlekkingen av 
seksverdig krom fra betongen siden den verken reduserer pH eller gir 
mulighet for kompleksering.
Partikkelstørrelse påvirker utlekking av seksverdig krom
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Conclusion and further research

Resultatene viser at for å redusere utlekkingen av seksverdig krom fra 
gjenbrukt betong så kan det blandes inn organisk materiale
Viktig å se nærmere på om dette fungerer i praksis og hvor mye
organisk materiale som kreves
Bør det gjøres tester med betong av ulik alder for å se om det er 
korrelasjoner mellom utlekking og alder
Det bør også gjøres tester med ulikt innhold av organisk materiale for å 
få et inntrykk av hvor mye som er nødvendig for å redusere 
utlekkingen nok til å komme under grenseverdien på 2 mg/kg.

Gjenbruk av betong
Bør være ulike krav til 
konsentrasjonen av miljøgifter i 
betong for gjenbruk ved ulik 
arealbruk.
Må stilles krav til egenskapene til 
betongen, ikke bare fokus på 
miljøgifter
Knust betong brukes ofte som 
bærelag i vei, kjerne i støyvoller, 
betongtilslag osv.
Er det riktig å ha én grense som 
gjelder for all type gjenbruk?
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Hvorfor er dette viktig?

Hvor stor fare utgjør egentlig krom-
VI i en reell gjenbrukssituasjon?
Vi ønsker ikke å fylle opp deponiene 
med materialer som kan gjenbrukes.
Viktig å lytte til bransjen. Gjøre det 
lettere å gjenbruke forsvarlig
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Takk for meg!

@infoNGI

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
NGI.NO


