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Problemstilling: seksverdig krom i betong
Ønsker å gjenbruke betong så mye som 
mulig – 70% innen 2020.
Dagens krom-VI grenseverdi for gjenbruk 
uten risikovurdering og søknad til 
Miljødirektoratet er 2 mg/kg
Råbetongen har ofte krom-VI over 
grenseverdien
Lite betong gjenvinnes i dag

GEOreCIRC



Hva er betong?

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

Kilde: Normet



Hvor kommer krom-VI fra? 
90% kalkstein + 10% sand, leire = råmel
Brennes i en rotérovn, danner sementklinker

Rotérovn. Kilde: Normet

Sementklinker

Krom oksideres

Oksidasjon av 
krom i rotérovnen



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.



Krom spesiering



Hva trenger vi å vite?
Hvor mye krom-VI lekker ut i 
miljøet fra gjenvunnet betong?
Er det noe forskjell på ny og 
gammel betong?
Hvordan påvirker ulike 
gjenvinningsscenarier utlekking og 
spredning av krom-VI fra betong?
Hvilken effekt av krom-VI utlekking 
fra betong på miljøet?



Hvorfor utlekking?



Tidligere prøveresultater

Lite utlekking av krom fra ny betong
Utlekking av krom fra gammel betong 
– tilnærmet alt foreligger som 
seksverdig krom



Viktig funn: Organisk materiale reduserer utlekking 
av krom



Utlekkingsvann fra betong blandet med 
kompostjord eller sand
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Innhold av krom i betongvann blandet med DOC-vann
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Nytt prosjekt 2019/2020 - krom-VI i betong: 
Utlekking/spredning ved gjenvinning og effekt på 
miljø 

Samarbeid mellom NGI og SINTEF med 
partnere:
─ Miljødirektoratet
─ FABEKO
─ NHP-nettverket
─ Norcem
─ Lindum
─ AF Decom
─ Omsorgsbygg



Hva er målet?

Utarbeide grunnlag for grenseverdi for Cr(VI) i betongavfall 
basert på risikovurdering av utlekking av Cr(VI) fra betong i 
realistiske gjenvinningssituasjoner. 



Delmål
Undersøke utlekking av Cr(VI) fra gjenvunnet betong og 
betongslam, avhengig av betongtype og alder

Undersøke skjebnen/oppførsel til utlekket Cr(VI) i miljøet med 
fokus på reduksjon (fra Cr(VI) til Cr(III)) og sorpsjon til ulike 
jordsmonn

Etablere forslag til akseptkriterier for Cr(VI) i betong for ulike 
sannsynlige gjenvinningsscenarier (forsterkningslag i vei, 
terrengregulering etc.)



Arbeidsbeskrivelse



WP 1: Litteratur/eksisterende data 

Gjennomgang og sammenstilling av 
eksisterende lab og felt litteratur
Data og litteratur fra partnere



WP2 – Laboratorie- og feltmålinger

Utlekking av Cr(VI) fra betong og betongslam over 
tid
Undersøke betydningen av ulike faktorer som 
betongtype, alder og pH på utlekkingen av Cr(VI)
Effekten av organisk materiale og ulike jordtyper

Storskala felttester med containerforsøk hos Lindum og AF Decom
Vegstrekning ved Taraldrud kontrollstasjon fra 2004 i forbindelse med 
Statens Vegvesen Gjenbruksprosjektet
Hvis mulig etableres det pilot med overvåking i forbindelse med prosjekter i 
regi av Omsorgsbygg

Lab

Felt



WP4: Vurdering av miljøeffekt/risiko 

Utarbeidet grunnlag for vurdering av 
eksisterende veiledende grenseverdi for 
Cr(VI) i betongavfall, samt forslag til nye 
grenseverdier for Cr(VI) i betong og 
betongslam. 
Vurderingene gjøres for ulike bruksområder 
(eksempelvis utfylling, parkeringsplass etc.) 
og sårbarhetsscenarier (resipient)
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