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Abstract 

Chromium in crushed recycled concrete 

For environmental reasons there is a demand to use less amounts of natural stone and 

gravel as aggregate, which leads to an increasing use of recycled materials, for example 

construction demolition waste (CDW), when new civil engineering structures and 

buildings are constructed. Cement and concrete contain a certain amount of soluble 

hexavalent chromium which may cause health problems and can be leached to the 

environment and influence it negatively. From a concrete structure the leaching is 

minimal, but when the concrete is crushed and the specific surface increase, leaching 

also increases and may reach levels where it may influence the environment.  

This report gives an overview and background to:  

• existence of chromium in CDW and particularly the hexavalent chromium,   

• requirements as regard chromium on CDW for different applications or as 

landfill and 

• what happens with the chromium when the CDW is incorporated in new 

concrete or asphalt. 

Chromium is generally present in the earth surface in the non-toxic form of three valent 

chromium. When cement is produced, a part of this chromium is converted into 

hexavalent chromium, which is toxic and very soluble in water. It may cause contact 

allergies. Because of this EU limited the amount of hexavalent chromium in cement put 

on the market to 2 ppm in 2013. The same limitation was introduced in Sweden already 

in the 1980's. In old concrete, which is often the type of concrete that will be 

demolished, crushed and used for recycling, cement with much higher hexavalent 

chromium content may have been used.  

Through a EU decision and regulations from the Swedish Environmental Protection 

Agency the leaching amount of dangerous substances, for example soluble chromium is 

limited in materials which shall be put into landfill. Generally, two values are needed, 

the initial leaching value which describes the concentration of the compound in the 

leaching water initially, and an accumulated leaching value which is supposed to 

describe the total amount of chromium that will be leached from the material. The 

Agency has also published a handbook on the use of recycled materials in civil 

engineering structures, where limiting values on total amount and leached amounts are 

given for two applications; for general use (non-bound) in for instance road structures 

and when used to cover landfills. In this case there is also a demand on total amount of 

chromium, in addition to the two leaching values.  

When using CDW as aggregate in new concrete and in asphalt there are now limiting 

values as regards chromium.  

The test methods used, element analysis, shake tests (bulktests) and percolations tests, 

are briefly described. Results from tests on CDW with these methods reported in the 

literature are given. Normally, the values on leaching lie around the limit value for inert 

landfill, sometimes they are higher and sometimes lower.  
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A description of a couple of long-time field tests where the leaching has been measured 

on road structures with CDW are included.  

The results indicate that :   

▪ crushed new uncarbonated concrete normally has values of initial and 

accumulated leaching which are lower than the limiting values for inert landfill 

and for civil engineering structures, 

▪ carbonation of Portland cement concrete gives increases the amount of leached 

chromium, 

▪ crushed concrete, even a carbonated one, fabricated with a cement with 

maximum soluble chromium = 2 ppm generally exhibit test values for initial 

and accumulated leaching which are below the limiting values for inert landfill 

and for civil engineering structures, 

 

▪ slag in the concrete binds the chromium and makes it more insoluble, both in 

new and carbonated concrete and    

▪ for old concrete, where high chromium cements have probably been used, 

special measures may be necessary in order to fulfil the requirements for inert 

landfill and for civil engineering structures.  

Examples of special measures: 

▪ A good sorting of the CDW at the demolition site. The CDW shall preferable 

come from only concrete and stone. Bricks, gypsym etc. gives higher leaching 

values. 

▪ Good knowledge about the original demolished structure gives a possibility to 

be freed from testing. 

▪ To use a wet process to sort the demolished material. Some of the soluble 

chromium will then be leached already at this stage. This leads to a higher 

probability to pass the requirement on initial leaching on the resulting material. 

The process water will then contain soluble chrome and must be taken care of in 

end environmentally friendly way and.    

▪ To let the CDW carbonate and the wash it and take care of the wash water in 

end environmentally friendly way. This will lower the initial leaching value, 

which is the most problematic requirement to fulfil.    
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Förord 
RISE Research Institutes of Sweden har etablerat ett innovationssamarbete med 

Swerock AB. Sedan 2019 pågår ett antal initiativ inom ramen för 

Innovationspartnersskapet mellan Swerock’s olika verksamhetssegment och RISE.  

Recycling av byggavfall och användning av återvunnen betong som ballast i betong eller 

makadam i vägbyggnationer är av ett stort intresse för Swerock AB och RISE.  

Den här rapporten som handlar om förekomsten av sexvärt krom, Cr (VI), i betong och 

dess löslighet, är ett resultat av detta samarbete.  

 

 

Katarina Malaga, prof. dr.  

FoA Forsknings- och Affärsutvecklare  

RISE, avd. Infrastruktur och Betongbyggande 

2020-04-03  
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Sammanfattning 
Av miljöskäl ställs krav på en minskad användning av naturgrus vilket bl.a. leder till en 

ökad användning återvunna material, t.ex. rivningsmassor från betongbyggnader, vid 

byggande av nya anläggningar och byggnader. Cement och betong innehåller en viss del 

hälsofarligt lättlösligt sexvärt krom som kan utlakas till omgivningen och påverka den 

negativt. Från en betongkonstruktion är denna utlakning mycket liten, men när 

betongen krossas ner och den specifika ytan på materialet ökar kan utlakningen nå upp 

till nivåer som kan påverka omgivningen.  

I denna rapport ges en översikt och bakgrund till  

• förekomst av krom i rivningsmaterial från byggnadskonstruktioner och då 

främst det lösliga hälsofarliga sexvärda kromet och  

• krav som ställs med avseende på krom vid olika användningar eller deponering 

av rivningsmaterial från byggnadskonstruktioner.   

• vad som händer med kromet när rivningsmaterialet binds in ny betong eller 

asfalt, inräknat anrikning av krom i betongen då återvunna material används 

Krom förekommer allmänt i jordskorpan och mest i den ofarliga formen trevärt krom. 

Vid cementtillverkning omvandlas en del av detta krom till det hälsofarliga, lättlösliga 

sexvärda kromet. Detta kan orsaka allergier, och av den anledningen begränsade man 

inom EU mängden sexvärt krom i den cement som saluförs till 2 ppm år 2013. Samma 

begränsning infördes i Sverige redan på 1980-talet.  I gammal betong, vilken är oftast 

den som är aktuell för rivning och nedkrossning för återvinning, kan dock cement med 

betydligt högre innehåll av sexvärt krom har använts.  

Genom ett rådsbeslut inom EU och regler från Naturvårdsverket begränsas den 

urlakade mängden av farliga ämnen, blad annat lösligt krom, i avfall som ska läggas på 

deponi. Naturvårdsverket har även gett ut en handbok om användning av återvunna 

material i anläggningskonstruktioner, där kriterienivån på totalmängder och utlakade 

halter av ämnen anges för två typer av användningar; för allmän användning (obundet) 

i exempelvis vägbankar och som deponitäckning.  I princip krävs två värden, en initial 

utlakning som talar om koncentrationen i lakvattnet initialt, och en ackumulerad 

utlakning som antas beskriva total mängd krom som kommer att utlakas.  

För användning som ballast i betong eller i asfalt finns inga gränsvärden eller 

kriterienivåer när det gäller krom, eller andra farliga ämnen.  

 De provningsmetoder som används, elementanalys, skaktest och perkolationstest, 

beskrivs översiktligt. Resultat från provningar på rivningsmaterial från konstruktioner 

med dessa metoder rapporterade i litteraturen redovisas. Allmänt gäller att 

analysvärdena på utlakning av krom ligger runt det maxvärde som gäller för 

deponering av inert avfall, ibland är de något högre, ibland under.  

Ett par fältförsök där utlakning mätts upp till 10 år i vägbäddar med krossad 

återvunnen redovisas också.  
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Resultaten pekar på att:  

▪ krossad ny okarbonatiserad betong klarar normalt gränsvärdet för initial och 

ackumulerad utlakning för deponi och kriterienivån för anläggningsbyggande, 

▪ karbonatisering av portlandcementbetong leder till högre halter utlakad krom, 

▪ krossad betong, även karbonatiserad, tillverkad med ett cement med max 

vattenlöslig krom = 2 mg/kg klarar normalt gränsvärdena för både initial 

utlakning och ackumulerad utlakning för deponi och kriterienivån för 

anläggningsbyggande, 

▪ slagg i betongen binder krom och gör den mer olöslig, både i ny och 

karbonatiserad betong och   

▪ för gammal betong där troligtvis cement som inte uppfyller kravet på att max 

vattenlöslig krom är 2 mg/kg har använts, kan det vara nödvändigt att vidta 

åtgärder för att hamna under de gränsvärden som gäller för deponi eller 

kriterienivån för anläggningsbyggande.    

Exempel på åtgärder för att klara gränsvärden: 

▪ Att ha god sortering vid rivningen. Helst ska det bara vara återvunnen betong 

eller sten. Tegel, gips och dylikt höjer utlakningen.  

▪ God kännedom om ursprungskonstruktionen ger möjligheter att slippa 

provningar. 

▪ Man kan använda en våt process för att utvinna det krossade 

rivningsmaterialet, varvid en del krom utlakas redan vid framställningen. Detta 

leder till större möjligheter att klara gränsvärdet eller kriterienivån för initial 

utlakning.   Processvattnet kommer då att innehålla löst krom och måste 

hanteras på ett miljövänligt sätt.   

▪ Man kan låta det krossade materialet karbonatisera och sedan ”tvätta” det och 

ta hand om lakvattnet. Detta sänker påtagligt den initiala utlakningen, som är 

det mest problematiska värdet att klara.  
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Grundämnet krom förekommer allmänt i en stabil olöslig form (trevärt krom) i 

jordskorpan. Därmed förekommer krom också i mineraliska byggnadsmaterial. Vid 

tillverkningen av dessa material kan en viss del av det stabila kromet omvandlas till 

sexvärt krom som är reaktivt och lösligt i vatten och innebär hälsorisker. Därför har det 

på senare år i Europa (REACH-förordningen, EG, 1907:2006) införts gränsvärden för 

hur mycket sexvärt krom som cement till betong får innehålla. Mängden sexvärt krom i 

byggnader och anläggningar med betong uppförda innan restriktionerna infördes kan 

därför vara betydligt högre än i de som uppförs idag. Det är också främst dessa äldre 

betongkonstruktioner som rivs och blir avfall eller återanvänds/återvinns. Krom ingår 

bland de miljöfarliga ämnen som man, på grund av risken för utlakning till 

omgivningen, måste ta hänsyn till och som utgör underlag för om rivningsavfall kan 

klassas som inert, icke-farligt eller farligt avfall (EUs Rådsbeslut, 2003/33/EC, 

Naturvårdsverkets NFS 2004:10) eller användas krossat som ersättning för naturligt 

sten- och grusmaterial vid t.ex. vägbyggande (Naturvårdsverket, 2010). 

  

1.2  Syfte 

Syftet med denna rapport är att ge översikt och bakgrund till  

• förekomst av krom i rivningsmaterial från byggnadskonstruktioner och då 

främst det lösliga hälsofarliga sexvärda kromet och  

• krav som ställs med avseende på krom vid olika användningar eller deponering 

av rivningsmaterial från byggnadskonstruktioner.   

• vad som händer med kromet när rivningsmaterialet binds i ny betong eller 

asfalt  

Därutöver är det också önskvärt att peka på om det finns åtgärder som kan vidtas vid 

bearbetningen för att minska riskerna för utlakning av det hälsofarliga kromet från 

krossat rivningsmaterial till omgivningen. 
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2 Allmänt om krom 
Kromhalten generellt i jordskorpan är ca 0,1  %. Krommineral utvinns främst i 

Sydafrika, Indien, Turkiet och Ryssland. Krom används bl.a. i stål för att göra stålet 

rostfritt, som ytbehandling på stål, som pigment i färger och glasyrer, i katalysatorer 

och vid garvning av läder.   

Krom kan i de föreningar där det ingår förekomma i olika oxidationstillstånd. De olika 

oxidationstillstånden ger ämnet helt olika egenskaper: 

• Trevärt krom, Cr(III) 

Förekommer som bl.a. kromoxid, kromsulfat, kromklorid vilka finns i 

berggrundsmaterial. Detta är den mest stabila formen av krom och den som 

företrädesvis förekommer i jordskorpan. Det har låg löslighet och 

reaktionsbenägenhet och låg inverkan på miljö och hälsa. 

 

• Sexvärt krom, Cr(VI) 

Förekommer i föreningar som bl.a. kromtrioxid, natriumkromat och 

kaliumkromat. Sexvärt krom är ett starkt oxideringsmedel. Det är instabilt 

och lösligt vatten. Sexvärt krom innebär hälsorisker då det i löst form kan 

tränga igenom huden och ge allergiska problem och sensibilisering hos vissa 

människor, så att de reagerar även på små mängder Cr(VI).  

 

• Det finns även fyrvärt, Cr(IV) och femvärt Cr(V) krom, men i obetydliga 

mängder i cement och betong (Johansen, 1972). 

 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A5l
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rostfritt_st%C3%A5l
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3 Krom i cement och betong 

3.1         Krom i cement 

Krom förekommer allmänt som spårämne i cement. Beroende på Cr(VI) hälsofarlighet 

gäller de restriktioner som finns på krom i cement enbart denna oxidationsform.   

Vid tillverkning av betong och bruk blandas cement med vatten varvid Cr(VI) löses ut i 

vattnet och kan komma i kontakt med betongarbetares hud och orsaka allergiska 

problem.  

Cr(VI) i cement kan komma från   

• oxidering av det totala krominnehållet i råmaterialen eller i bränslen vid 

klinkerbränningen 

• eldfast magnesium-krom tegel i förbränningsugnen  

• avnött metall från krossar och malningsutrustning  

• tillsatser som gips, andra mineraliska beståndsdelar som slagg och flygaska eller 

andra kemiska tillsatser 

3.1.1 Total krom i råmaterial och bränsle till cement 

De flesta råmaterialen till cement innehåller mer eller mindre av det stabila Cr(III), 

men i princip inget Cr(VI). Den totala mängden krom varierar med typ och källa. 

Rapporterade värden på total kromhalt i råmaterial och bränslen anges i tabell 1.  

Tabell 1 Rapporterade halter total krom i råmaterial och bränsle till cement 

 
Källa: 

 (ATILH, 2003) 
Källa: 

 (Bhatty, 1992) 
Källa: (Sprung & 

Rechenberg, 1994) 

Kalksten 2-20 ppm 1,2 - 16 ppm 0,7-12 ppm 

Lera 50-200 ppm 90-109 ppm 20-90 ppm 

Märgel 50-200 ppm Ej angivet  Ej angivet 

Lerskiffer 40-110 ppm Ej angivet  Ej angivet 

Järnoxid 20-450 ppm Ej angivet  Ej angivet 

Gjutsand 50-40000 ppm Ej angivet  Ej angivet 

Flygaska 200-250 ppm Ej angivet  Ej angivet 

Bauxit 200-1100 ppm Ej angivet  Ej angivet 

Fossila bränslen  
(kol, olja)  

0-100 ppm 5-8 ppm (kol) 1-50 ppm (kol) 

Lignit etc  0-280 ppm Ej angivet  2,3 -6,1 ppm (lignit) 

Biprodukter 0-400 ppm Ej angivet  97 ppm (däck) 

Gips 3,3-33 ppm Ej angivet Ej angivet 
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3.1.2 Bildande av sexvärt krom vid cementtillverkning 

Förhållandena i cementugnen som hög andel CaO, förekomst av fri kalk och alkalier är 

fördelaktiga för att oxidera Cr(III) till Cr(VI). Syretrycket i ugnen påverkar hur mycket 

Cr(VI) som bildas. En hel del arbete och forskning läggs ner på att optimera 

förhållandena vid bränningen för att minska mängden Cr(VI) i cementklinkern.  

En viss omvandling av Cr(III) till Cr(VI) kan också ske vid malningen, då förhållandena 

även vid malningen är fördelaktiga för denna oxidering.  

 

3.1.3 Kromhalter i cement 

Tabell 2 visar mängd total krom och vattenlöslig Cr(VI) i cement. Detta är en 

sammanställning från 2013 av data från olika länder och visar på stor variation mellan 

länderna. 

 

3.1.4 Krav på vattenlöslig Cr(VI) i cement 

Av arbetsmiljöskäl (risk för allergiska reaktioner) har det i Sverige sedan 1980-talet 

ställts krav på att halten vattenlöslig Cr(VI) i cement inte får överstiga 2 ppm.  

År 2003 infördes samma krav på all cement som marknadsförs inom EU i och med ett 

införande av ett europeiskt direktiv (2003/53/EC). Gällande skrivning angående Cr(VI) 

i cement hittas i REACH-förordningen, (EG) 1907:2006: 

"1. Cement och blandningar som innehåller cement får inte släppas ut på 

marknaden eller användas, om de, när de hydratiserats, innehåller mer än 

2 mg/kg (0,0002 %) lösligt krom VI av cementets torr vikt.  

2. Om reduktionsmedel används ska leverantörerna före utsläppandet på 

marknaden se till att förpackningar för cement och blandningar som 

innehåller cement är synligt, läsligt och outplånligt märkta med uppgifter 

om förpackningsdatum samt om de lagringsförhållanden som är lämpliga 

och den lagringstid som är lämplig för att bibehålla reduktionsmedlets 

verkan och hålla mängden lösligt krom VI under det gränsvärde som 

anges i punkt 1., utan att detta påverkar tillämpningen av andra 

gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning 

av ämnen och blandningar. " 

Cementtillverkare som marknadsför cement inom EU tillsätter därför reducerande 

ämnen för att sänka halten vattenlöslig Cr(VI) i cement, se 3.1.5.   
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Tabell 2 Total krom och vattenlöslig sexvärt krom i cement med olika ursprung (ATILH, 2003) 

Ursprung 
Total krom 

(ppm) 
Vattenlöslig Cr(VI) 

(ppm) 

147 cement provade 
1963 

Ej angivet 6 -11,7 

Portlandcement Ej angivet 1-30 

Från olika 
europeiska länder 

0,003-20 Ej angivet 

USA/Kanada <0,004-1,42 Ej angivet 

USA 
0,3-6,9 Ej angivet 

<0,1-5,2 Ej angivet 

Australien 
 

<1-18,5 Ej angivet 

0,2-8,1 Ej angivet 

Asien 3,6-25,1 Ej angivet 

Sverige 38-173 2-15 

Spanien 
 

0,9-24,2 Ej angivet 

20-100 2,7-10,8 

34-106,7 0,9-7,8 

Danmark 
20-100 0,9-7,8 

35-60 1-5 

Norge 42-173 6-40 

Finland 48-80 5-17 

Storbritannien 57-80 3-4 

F.d. Västtyskland 64-80 5-12 

F.d. Östtyskland 
56-75 1-13 

23-43 Ej angivet 

Tyskland <0,1-20,3 Ej angivet 

Frankrike 57-102 1-9 

Italien 48-71 1-4 

 

3.1.5  Reducering av Cr(VI) i cement 

Halten vattenlöslig Cr(VI) i cement kan minskas genom att reducerande ämnen 

tillsätts. Vanligast är järnsulfat, men det förekommer också att tennsulfat, 

magnesiumsulfat, tennklorid, zinksalter eller andra reducerande ämnen används. 
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Kromreduktionen är delvis en färskvara, som ska garantera att halten vattenlöslig 

Cr(VI) understiger kravvärdet under den tid lagringstid som anges på förpackningen 

eller i leveransdokumenten.   

Dock har (Estokova et. al., 2018) påvisat betydligt längre hållbarhet på krom-

reduceringen än vad som normalt tillämpas (6 månader). Se figur 1.  

  

 

Figur 1: Inverkan av cementets ålder på urlakad mängd Cr(VI) från ordinära 

portlandcement (Estokova et.al, 2018).  

Halt vattenlöslig Cr(VI) i cement bestäms enligt SS-EN 196-10.  I denna metod blandas 

ett bruk med det aktuella cementet, vilket sedan filtreras och mängden Cr(VI) i filtratet  

(minst 10 ml) bestäms. 

3.2 Vattenlöslig krom från cement i betong 

Hur mycket vattenlöslig krom finns det då i cementbetong?  

I en ny betong där 500 kg cement som uppfyller kravet på max 2 ppm löslig Cr(VI) 

använts blir mängden löslig Cr i den färska betongen = 2*500/2300= 0,435 mg/kg 

betong.  

I en gammal betong, gjuten innan kromkravet fanns, skulle halten kunna uppgå till 

15*500/2300= 3,26 mg/kg betong. Max Cr(VI)-värde för Sverige enligt tabell 2 har 

använts. 

500 kg cement per m3 i betong är ett värde i närheten av vad som maximalt 

förekommer i anläggningsbetong. I husbyggnadsbetong och i synnerhet i äldre betong 

ligger cementhalten oftast på lägre nivåer och kan gå ner mot 300 kg/m3 betong.  

Vid betongblandningen löses det lösliga Cr(VI) från cementet ut i blandningsvattnet. 

När cement sedan hydratiserar (reagerar med vattnet) och hårdnar så binds det från 
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början lösliga Cr(VI) i föreningar som gör att mängd löst Cr(VI) i porvattnet sjunker.  

Se figur 2.  

 

Figur 2: Förändring av koncentrationen av vattenlöslig Cr(VI) då cementet hydratiserar 

(Jung et. al., 2014). 

Om reduktionen antas vara 75 % så blir mängden vattenlöslig Cr(VI)  i en ny men 

härdad betong vara 0,25*0,435 = 0,11 mg/kg betong. I en gammal betong kan mängden 

vattenlöslig Cr(VI) ha varit 0,25*3,09 = 0,82 när den var nygjuten.  

Kroms löslighet varierar med bl.a. pH i lösningen. Figur 3 visar utlakning ur en färsk 

nygjuten (okarbonatiserad) betong utsatt för vätskor med olika pH. Om man bortser 

från pH under c:a 5 och studerar det pH-område som kan förekomma i en betong utsatt 

för regnvatten (pH > 6), så är kroms löslighet ungefär 10 gånger lägre vid pH 12,8 (som 

är betongens utgångs-pH) än mellan pH 8 och 11.  

 

 

Figur 3: Utlakning av krom ur okarbonatiserad krossad betong vid olika pH. Baserat på 

data från (Engelsen et.al., 2010). 
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Vid utlakning från äldre material och material som krossats och sedan lagrats visar ett 

något annorlunda pH-beroende; i området mellan pH 8 och pH 11 är utlakningen något 

lägre än vid ny betong, och nivån den och minskningen när man närmar sig pH i 

utgångsmaterialet (sista punkten i figur 3) är inte alls så markant som för ny betong 

(Engelsen et. al., 2010), (Chen et. al., 2012).   

pH i en betongkonstruktions ytskikt sänks fortlöpande när betongen reagerar med 

luftens koldioxid och karbonatiserar och/eller vid utlakning av alkalier från betong som 

utsätts för vatten med lägre pH, som regn- eller sjövatten.  En vanlig pH-nivå i en 

genomkarbonatiserad betong är ca 7 - 8.  

Karbonatisering innebär inte bara en sänkning av pH-värdet. I de kemiska föreningar 

som bildas när betongen karbonatiserar är kromet också mer löst bundet än i de 

föreningar som finns i okarbonatiserad betong. Som framgår av figur 4 lakas betydligt 

mycket mer Cr(VI)  ur karbonatiserad portlandcementbetong ("substitution ratio of 

GGBS" = 0)  än ur en som inte fått karbonatisera.  

 

Figur 4: Utlakning av Cr(VI) ur betong före och efter karbonatisering. (Jung et. al., 

2014). 

Denna figur visar även att om delar av portlandcementklinkern ersätts med mald 

granulerad slagg (GGBS) så minskar utlakningen av Cr(VI). Slagg leder till något lägre 

ursprungs-pH i betongen, vilket borde ge motsatt effekt om bara pH beaktas. Detta 

tyder på att i de kemiska föreningar som bildas i en betong med slagg är mer av det 

lösliga kromet bundet och går inte i lösning än i de som bildas i en ren 

portlandcementbetong. (Bae et. al., 2017) studerade inverkan av slagg på innehåll av 

lösligt Cr(VI) och drog slutsatsen att slagg reducerade mängden Cr(VI) i förhållande till 

Cr(III) och att det krom som absorberats i slagg-portlandcementblandningen under 

hydratiseringen är svårlöst, även om karbonatisering inträffar.  
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4  Krom i rivningsmaterial 
Det gränsvärde som satts för krom i cement är ju främst kopplat till att inte de som 

arbetar med betong ska drabbas av allergier, och är aktuellt vid arbete med färsk 

betong vid gjutning. När det gäller krom i betongkonstruktioner skulle ju krom som 

urlakas från betongytan på grund av regn-, sjö- eller havsvatten kunna påverka på 

omgivningen. Den mängd krom som urlakas från en stor betongkonstruktionsyta ligger 

dock långt under de nivåer som anses kunna ha en negativ påverkan på omgivningen 

(Shigeru et.al., 2007).  

När en betongkonstruktion rivs och krossas till ett finkornigt material, ökar den 

specifika ytan på materialet. En mycket större yta av betongmaterialet blir alltså 

exponerad för väder och vind än i den ursprungliga konstruktionen. Både 

karbonatisering och utlakning är ytfenomen och de får större betydelse ju mer 

finkornigt materialet är. Det blir alltså av vikt att säkerställa att rivningsmaterial när de 

krossats inte på grund av ökad utlakning av Cr(VI) har en negativ påverkan på den 

omgivning där de slutligt placeras.  

4.1 Provningsmetoder och analysvärden 

Det finns ett antal provningsmetoder i form av EN-standarder för att bestämma den 

kemiska sammansättningen på och urlakningsbeteendet hos granulärt rivnings-

material. Metodiken används inte bara för att bestämma halten eller 

utlakningsbeteendet hos just krom, utan även för ett antal andra ämnen som kan ha en 

negativ påverkan på omgivningen.  

4.1.1 Total krom  

Hur mycket total krom som finns i rivningsmaterialet bestäms endera med 

elementanalys eller med SS-EN 13657 där materialet bryts ner med hjälp av 

kungsvatten. 

4.1.2 Bestämning av vattenlöslig krom  

Vattenlöslig krom, inte nödvändigtvis bara CR(VI), bestäms med utlakningsmetoder. 

Det finns två typer av metoder; skaktest och perkolationstest.   

4.1.2.1 Skaktest - EN 12457-1 - EN 12457-4 

Principen för skaktesterna, som även kallas bulktester, är att en cylinder fylls med 

krossat material och vattenfylls och omskakas. Utlakning sker därefter under en viss tid 

och därefter bestäms halten löst krom i vätskan. Denna anges för olika L/S 

(liquid/solid, vätska/fast material). 

Det finns fyra EN-standarder, med smärre skillnader, som bygger på denna princip, se 

tabell 3. 
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Tabell 3 Skaktestmetoder med vissa karakteristika 

Metod Typ 
Max kornstorlek 

mm 
L/S Utlakningsperiod 

EN 12457-1 Enstegs 4 2 24 h 

EN 12457-2 Enstegs 4 10 24 h 

EN 12457-3 Tvåstegs 4 
2 & 8  

(Ack. 10) 
Steg 1: 6 h 

Steg 2: 18 h 

EN 12457-4 Enstegs 10 10 24 h 

 

4.1.2.2 Perkolationstest - EN 14405 

I perkolationstestet fylls en cylinder med packat material med vatten nerifrån, varefter 

det får stå i 18 timmar. Därefter tas en liten mängd lösning ut och analyseras. Vatten 

fylls sedan på långsamt medan mängden i cylindern hålls konstant. Det 

genomsipprande vattnet analyseras vid bestämda (L/S). Provningen körs tills den 

totala vattenmängden som provet utsatts för uppnår L/S=10. provet tar ca 30 dygn att 

genomföra. Kornstorleken hos materialet får vara högst 10 mm. Värden vid L/S= 0,1, 

L/S= 2 och L/S= 10 är mest intressanta och de som används när krav ställs.  

Värdet vid L/S=0,1 som ges i mg/l lakvatten ger en uppfattning om koncentrationen av 

krom i lakvattnet när materialet inledningsvis utsätts för vatten. De andra två värdena 

ger en uppfattning om hur mycket krom som totalt kommer att avges från materialet på 

sikt, se figur 4.  

  

Figur 5: Exempel på resultat från perkolationstest med värden för L/S=0,1, 2 och 10 

visade. Från (Butera et.al., 2015) och (Del Rey et.al., 2015).  

4.1.2.3 Alternativa metoder  

Bulktest och perkolationstest utförs på material med max kornstorlek, 4 mm eller 10 

mm. I verkliga material kan max kornstorlek vara betydligt större. Urlakningen är 

beroende av hur stor kontaktytan mellan vätskan och partiklarna är. Ökas 

kornstorleken så minskar kontaktytan och urlakningen sker långsammare. I synnerhet 

minskar den stora initiala urlakningen (C0).  
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I ett par försök beskrivna i artiklar har man genomfört perkolationstest på material 

med betydligt större kornstorlek, vilket då också har krävt modifierade (större) 

provningsutrustningar.  

(Galvin et. al., 2010) har jämfört ett vanligt perkolationstest med en modifierad typ av 

perkolationstest genomförd på material med max kornstorlek 32 mm, se figur 6. Som 

framgår av figuren sänktes utlakningen radikalt med denna förändring. Även (Butera 

et.al., 2015) genomförde liknande försök med en "up-flow lysimeter" på ett material 

med en kornstorlek på mellan 0 - 40 mm. De uppmätte också en viss skillnad mellan 

dessa försök och försök med den standardiserade perkolationsmetoden. Skillnaden var 

dock inte tillnärmelsevis lika stor som den Galvin et. al. redovisade.  

 

 

Figur 6: Perkolationsprovning av krossat rivningsmaterial med olika 

kornstorleksfördelning (Galvin et. al., 2017).  

 

4.2  Gränsvärden avseende krom 

Vilka gränsvärden som anges med avseende på krom i rivningsmaterial beror på hur 

materialet ska hanteras och användas; om det ska deponeras som avfall, användas som 

det är i anläggningskonstruktioner eller om det ska användas bundet som ballast i 

betong eller asfalt. Gränsvärdena relateras till provningsmetoderna som beskrivs under 

4.11 (total krom), 4.1.2.1 (skaktest) och 4.1.2.2 (perkolationstest). 

För användning av krossat rivningsmaterial som ballast i betong eller asfalt finns inga 

etablerade gränsvärden. Detta baseras på att de krossade kornen då återigen helt 

kommer att omges av cementbruk eller en asfaltmassa, d.v.s. kornen ingår som en 

integrerad del i en betong- eller asfaltkonstruktion. Utsätts dessa konstruktioner för 

regnvatten fungerar de som monoliter, d.v.s. urlakning sker bara på själva 

konstruktionens yta och urlakningen av krom blir mycket liten, på samma sätt som för 

en vanlig betong utan ballast av återvunna rivningsmaterial. Att i en ny betong ersätta 

naturlig ballast som i princip inte innehåller lösligt krom, med en ballast av återvunnen 

betong som har en viss andel lösligt krom innebär dock att mängden lösligt krom i den 

nya betongen ökar något, vilket behandlas i avsnitt 5.     
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4.2.1 Vid deponi  

Hur mycket farliga ämnen som får ingå i material som läggs på deponi behandlas i det 

europeiska Rådsbeslutet 2003/33/EC, som har införts i svensk lagstiftning av 

Naturvårdsverket i NFS 2004:10, Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, 

kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering 

av avfall. I rådsbeslutet anges tre mätvärden med avseende på utlakning (vid L/S=0,1, 

L/S= 2 och L/S=10) bestämda eller perkolationstest (4.1.2.2) eller skaktest (4.1.2.1) där 

så är möjligt. I rådsbeslutet överlåter man dock åt de nationella myndigheterna att 

bestämma vilka minst 2 av dessa som ska användas nationellt. I Sverige används 

L/S=0,1 och L/S =10.    

Avfall delas i dessa bestämmelser in i 3 klasser: Inert avfall, icke-farligt avfall och farligt 

avfall, med olika krav på hantering.   Gränsvärden för dessa klasser ges i tabell 4.  

Tabell 4 Gränsvärden, med avseende på utlakning av krom ur avfall 

Avfallsklass Enhet  L/S 
Rådsbeslut 

2003/33/EC 
NFS 2004:10 

Inert avfall 
 

mg/l LV 0,1 0,1 0,1 

mg/kg TS 2 0,2 -- 

mg/kg TS 10 0,5 0,5 

Icke-farligt 
avfall 

mg/l LV 0,1 2,5 2,5 

mg/kg TS 2 4 -- 

mg/kg TS 10 10 10 

Farligt avfall 

mg/l LV 0,1 15 15 

mg/kg TS 2 25 -- 

mg/kg TS 10 70 70 

LV=lakvatten, TS=torrsubstans 

 

Enligt NFS 2004: 10 kan byggavfall klassas som inert utan provning om det är fråga om 

betong, tegel, keramik och klinker, för sig eller blandat, som är sorterat och utvalt bygg- 

och rivningsavfall. Där anges också:  

"Med utvalt bygg och rivningsavfall avses avfall med låga halter av annat 

material (metall, plast, organiskt material, trä, gummi etc.). Avfallets 

ursprung ska vara känt.  

Bygg och rivningsavfall från byggnationer som är förorenade med 

oorganiska eller organiska farliga ämnen, t.ex. till följd av byggprocesser, 

markföroreningar, lagring och användning av bekämpningsmedel eller 

andra farliga ämnen omfattas inte, såvida det inte klart visas att 

föroreningen av den rivna byggnationen var obetydlig. Vidare omfattas 

inte bygg- och rivningsavfall från byggnationer som är behandlade, täckta 

eller målade med material som innehåller farliga ämnen i signifikanta 

mängder. " 
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4.2.2 Vid användning i anläggningsarbeten 

Naturvårdsverkets har gett ut en handbok om återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten, (Naturvårdsverket, 2010). Denna handbok är tillämplig då 

rivningsavfall ska användas 

▪ i t.ex. vägkonstruktioner, bullervallar, parkeringsytor samt för  

▪ deponitäckning ovanför tätskikt 

Handboken gäller inte när materialet binds i asfalt eller betong. 

I handboken beaktas flera typer av risker. 

▪ hälsorisker  

▪ skydd för ytvatten 

▪ skydd för grundvatten 

▪ skydd för markmiljön 

Handboken anger kriterier för tillämpning i två fall; när riskerna för påverkan är 

mindre än ringa och för deponitäckning ovan tätskikt.  För särskilt känsliga områden, 

t.ex. Natura 2000 och grundvattentäkter, kan särskilda strängare krav ställas.  

Kravvärden för ”mindre än ringa risk” kan tillämpas under följande förutsättningar: 

▪ Det får inte krävas långsiktiga restriktioner för området. Människor ska kunna 

ha tillträde till området eller kommer i framtiden att ha tillträde till området. 

Det betyder att människor kan besöka, bo eller att arbeta inom området. 

▪ Konstruktionerna är inte försedda med tätskikt (ev. tätskikt får inte beaktas) 

▪ Avfallet kan komma att flyttas 

▪ Människor ska i princip förutsättas vara exponerade ”heltid” för materialet, 

intag kan ske via dricksvatten, växter, hud, inandning, damm 

Dessa förutsättningar leder till att kraven på innehållet i avfallet är högre för detta 
användningsområde jämfört med när avfall används som deponitäckning. 
 
Kravvärden för ”deponitäckning ovan tätskikt” kan tillämpas under följande 

förutsättningar: 

▪ Deponiområden bedöms som områden som långsiktigt behöver ha ett skydd 

motexploatering och ändrad användning som är känsligare.  

▪ Människor förutsätts vara exponerade ”deltid” för materialet, d.v.s. intag kan 

ske via vilda växter (ingen odling av grönsaker), hud, inandning, damm. Inget 

intag av grundvatten, och ytvatten enbart genom olyckshändelse.  

▪ Materialet fungerar delvis som dräneringsskikt 

För kromvärden anges följande faktorer som styrande 
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▪ Total krom – Skydd för markmiljön och hälsorisker (max 1 % förutsätts vara 

Cr(VI))   

▪ "Mindre än ringa risk" – max 5 % av processer/arternas får reduceras (odling av 

grönsaker ska vara möjlig) 

▪ "Deponitäckning"- max 20 % av processerna/arterna får reduceras (ingen 

odling av grönsaker) 

▪ Utlakning - Skydd för ytvatten och grundvatten 

▪ Basvärden för ytvatten som inte får överskridas är beräknade på data från 3000 

sjöar (75 - 90 % fraktil) 

▪ Dricksvattenkriterier gäller för grundvatten där max 30 % utgörs av lakvatten, 

(Gränsvärde för krom i dricksvatten är 0,05 mg/l enligt Livmedelsverkets 

SLVFS 2001:30) 

De kriterier för totalhalter och utlakning som tillämpas ges i tabell 5. Nivåerna är bland 

annat en bas för bedömning av prövningsnivå. För jämförelse har även gränsvärdena 

för inert avfall (avsnitt 4.2.1) vid deponi lagts in i denna tabell.   

 

Tabell 5 Kriterier för totalhalter och utlakning med avseende på krom vid återvinning av 
avfall i anläggningskonstruktioner samt gränsvärden  för inert avfall för deponi 

 
Total krom 
mg/kg TS 

Utlakning 
L/S=0,1, 
mg/l LV 

Utlakning 
L/S=10, 

mg/kg TS 

Mindre än ringa risk  ≤40 ≤0,2 ≤1 

Deponitäckning ≤80 ≤0,06* ≤0,3* 

Inert avfall  ---- ≤0,1 ≤0,5 

LV = lakvatten, TS = torrsubstans 
* Om tillsatser som binder kromet (t.ex. cement) sätts till tillåts högre värden. 

 

4.3  Jämförelse mellan rapporterade kromvärden 

hos krossat rivningsmaterial och gränsvärden 

och kriterienivåer 

4.3.1 Total krom  

Total kromhalt hos krossat rivningsmaterial från konstruktioner har bestämts i ett 

antal försök som återges i litteraturen. Här följer några exempel: 

▪ I (Butera et. al., 2015) undersöktes 33 rivningsmaterial från Danmark 

där kromhalten låg på mellan 10 och- 35 mg/kg  

▪ (Lidelöw et. al, 2017) undersökte en krossad betong och uppmätte 65 

mg/kg  
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▪ (Estokova et. al., 2018) bestämde total kromhalt hos två material och 

erhöll 180 respektive 234 mg/kg 

Total krom kravställs enbart då materialet ska användas i anläggningsarbeten, med 

kravvärden på 40 respektive 80 mg/kg torrsubstans. De uppmätta värdena indikerar 

att detta är en parameter som måste provas i varje enskilt fall där kravet är tillämpligt, 

för att säkerställa att det uppfylls.   

 

4.3.2 Skaktest  

4.3.2.1 L/S=2  

Resultat från (Butera et. al., 2014), 33 material, (Del Rey et. al., 2015), 7 material, 

(Galvin et. al. 2017), (Roque et.al., 2016) samt (Saca et. al., 2017) har sammanställts i 

figur 7. Nivån som gäller för inert avfall enligt det europeiska rådsbeslutet är markerat i 

figuren (röd linje). Inget gränsvärde anges i de svenska reglerna eller riktlinjerna för 

denna parameter.  

 

Figur 7: Uppmätta värden för L/S=2 med skaktester i litteraturen (referenser se text).  

Röd linje: Gränsvärde för inert avfall enligt Rådsbeslut 2003/33/EC. 

4.3.2.2 L/S=10 

Resultat avseende skaktester för L/S=10 från (Butera et. al., 2015), 5 material, (Del Rey 

et. al., 2015), 7 material, (Galvin et. al., 2017), (Roque et. al., 2016) samt (Saca et. al., 

2017) har sammanställts i figur 8 tillsammans med de gränsvärden som anges för inert 

avfall vid deponi samt kriterienivån för "mindre än ringa risk" vid användning i 

anläggningar och vid deponitäckning. 
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Figur 8: Uppmätta värden för L/S=10 med skaktester i litteraturen (referenser se text).  

Röd linje: Gränsvärde för inert avfall enligt Rådsbeslut 2003/33/EC och NFS 2004:10. 

Grön linje: Kriterienivå för "mindre än ringa risk" vid användning i anläggningar 

Blå linje: Kriterienivå vid användning som deponitäckning. 

4.3.3 Perkolationstest  

4.3.3.1 L/S=0,1 

Värdet för L/S=0,1 bestäms alltid med perkolationstestet (EN 14405). Provningar på 

krossat rivningsmaterial har rapporterats i ett antal artiklar. Resultat från (Butera et. 

al., 2015), 5 material, (Galvin et. al. 2017), (Roque et.al., 2016) samt (Saca et. al., 2017) 

har sammanställts i figur 9 tillsammans med de gränsvärden som anges för inert avfall 

vid deponi samt kriterienivån för "mindre än ringa risk" vid användning i anläggningar 

och vid deponitäckning.  

 

Figur 9: Uppmätta värden för L/S=0,1 med perkolationstest i litteraturen (referenser se 

text). Röd linje: Gränsvärde för inert avfall enligt Rådsbeslut 2003/33/EC och NFS 

2004:10. Grön linje: Kriterienivå för "mindre än ringa risk" vid användning i 

anläggningar. Blå linje: kriterienivå vid användning som deponitäckning. 
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4.3.3.2 L/S=2 och 10 

Värden för L/S=2 och L/S=10 bestämda på krossat rivningsmaterialmed 

perkolationstestet (EN 14405). har rapporterats i ett antal artiklar. Resultat från 

(Butera et .al., 2015,) 5 material, och (Galvin et. al., 2017) har sammanställts i figur 10. 

 

 

Figur 10: Uppmätta värden för L/S=10 och L/S=2 med perkolationstest i litteraturen 

(referenser se text). Röd linje: Gränsvärde för inert avfall enligt Rådsbeslut 

2003/33/EC och NFS 2004:10. Grön linje: Kriterienivå för "mindre än ringa risk" vid 

användning i anläggningar Blå linje: Kriterienivå vid användning som deponitäckning. 

4.3.4 Kommentarer till mätdata från litteraturen  

De flesta artiklarna är av sent datum, och det kommer fortlöpande nya artiklar på 

temat farliga ämnen i byggavfall/rivningsmaterial. I de flesta artiklarna utpekas krom 

och sulfat som de två mest kritiska parametrarna när det gäller överskridna 

gränsvärden/kriterienivå i krossat byggavfall/rivningsmaterial. 

De material som undersökts gäller oftast kommersiellt tillgängligt byggavfall/ 

rivningsmaterial, d.v.s. de består inte enbart av återvunnen betong. Andra material än 

betong som tegel, gips o. dyl. kan höja halten urlakad krom i CDW avsevärt. Ju mer ren 

återvunnen betong som finns i CDW, desto stabilare blir nivåerna. Generellt ligger 

kromhalterna runt gränsvärdena för inert avfall, ibland över ibland under. Inte i något 

fall närmar de sig gränsvärdena för icke-farligt avfall. 

Krossad återvunnet material av nyare betong där man kan vara säker på att ett 

kromreducerat cement använts, ger låga kromhalter i lakvattnet, vilket också framgår 

av figurerna 7, 8 och 9.  För äldre betong uppmäts högre värden.  

Karbonatisering av portlandcementbetong höjer kromhalten i lakvattnet, i synnerhet 

tidigt i utlakningsprocessen (vid låga L/S).  
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5 Användning av krossad betong som 

ballast i ny betong 
För fallet då krossad återvunnet rivningsmaterial återanvänds som ballast i ny betong 

finns inga formella krav på kromvärden. För denna användning gäller den svenska 

tillämpningsstandarden till den europeiska betongstandarden SS-EN 206; SS 137003. I 

denna ställs både krav på sammansättning hos den återvunna ballasten och hur mycket 

som får användas i betong för olika exponeringsklasser. Tillåtna maxandelar av ballast 

av återvunna rivningsmaterial enligt SS137003:2015 är 20 – 50 % av den grova 

ballasten vilket motsvarar ungefär 10 – 25 % av den totala ballastmängden. där finns 

dock inga gränsvärden när det gäller eventuella farliga ämnen.  

Används krossad återvunnen betong som ballast i stället för naturballast kommer en 

viss anrikning av krom att ske i betongen.  I figur 11 redovisas en beräkning av hur 

mycket kromhalten höjs i ny betong om man ersätter naturballasten med återvunnen 

krossad betong, dels för fallet att cement som klarar kravet på 2 ppm lösligt sexvärt 

krom använts i den återvunna konstruktionen och dels för att halten är ca 15 ppm 

(högsta halt för gammalt svenskt cement enligt tabell 2). En cementhalt på 500 kg/m3 

betong har antagits vilket är en hög cementhalt. Halten Cr(VI) i naturballast har satts 

till 0.  

 

Figur 11: Anrikning av vattenlösligt Cr(VI) i ny betong där naturballast ersätts med 

ballast av återvunnen betong, som funktion av andelen återvunnen ballast.   

Vid användning av återvunnen krossad betong som ballast vid nyproduktion av betong 

måste man även tänka på vad som händer vid lagring och hantering av den återvunna 

ballasten inom fabriksområdet. Om den lagras utomhus på mark, utsatt för regn kan 

urlakning ske till undergrunden under lagringen, vilket gör att miljöpåverkan på 

omgivningen måste beaktas. Ligger det på ett tätt underlag och lakvattnet samlas upp, 

måste det hanteras på ett miljöriktigt sätt.  
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Ett sätt att minska mängden lösligt sexvärt krom i återvunna rivningsmaterial och 

därmed också i den nya betongen är att använda en våt process vid framställning av det 

krossade rivningsmaterialet. Det underlättar också lagerhanteringen på 

betongfabriken. Vid en våt process urlakas en hel del av det lättlösliga kromet redan vid 

framställningen. Vattnet från den processen måste då hanteras på ett miljöriktigt sätt. 
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6 Fältmätningar - krossad betong i 

vägkonstruktioner 
Standardiserade tester ger mätvärden som gäller halter per kg material och 

koncentration i lakvatten från en standardiserad mätbädd.  

I verkligheten beror påverkan på omgivningen även på hur tjocka lager av materialet 

som läggs ut (t.ex. i vägbankar), om de är täckta eller inte och hur väderförhållandena 

är.  

6.1 Vägkonstruktion i Kiruna 

(Lidelöw et. al., 2017) har genomfört fältförsök i Kiruna där lakvatten samlats upp i en 

vägkonstruktion där man använt tre typer av återvunna material som bärlager, varav 

ett var krossad återvunnen betong. Lagertjockleken var 420 mm och vägen var 

asfalterad. Vägkonstruktionen och uppsamlingsanordningarna framgår av figur 12. 

Mätningar av pH värde (figur 12) och mängd utlakad krom (figur 13) genomfördes 

under tio års tid. Det faktum att lösligheten hos krom ökar när pH sjunker p.g.a. 

karbonatisering och urlakning av alkalier, framgår tydligt av dessa båda figurer, då den 

sänkning av pH som sker efter c:a 2 år ackompanjeras av en ökning av mängd utlakad 

krom.  

 

 

  

Figur 12: Vägkonstruktion i fältförsök i Kiruna (Lidelöw et. al., 2017). 
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Figur 12: Uppmätt pH i lakvattnet under 10 års tid vid fältförsök i Kiruna (Lidelöw et al, 

2017). C&DW är krossad återvunnen betong.  

 

 

Figur 13: Uppmätt kromhalt i lakvattnet under 10 års tid vid fältförsök i Kiruna 

(Lidelöw et al, 2017). Triangulära markeringar gäller för krossad återvunnen betong. 

6.2 Vägkonstruktion i Norge 

(Engelsen et.al., 2010) har genomfört mätningar av pH och utlakad krom under 4 års 

tid på en vägkonstruktion i Norge. Figur 14 visar pH hos det utlakade vattnet och 

figur 15 mängd utlakad krom. I dessa försök kan man se att pH-sänkningen i lakvattnet 

materialet går betydligt långsammare om vägbanken än asfalttäckt än om den inte är 
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det.  Liksom i försöken i Kiruna (avsnitt 6.1) sker en radikal sänkning efter ca två år, då 

vägen är asfalterad. Utan asfalttäckning sker detta efter c:a ett år.  

När det gäller kromutlakning är bilden inte lika tydlig som i försöken i Kiruna, men 

man kan i alla fall se att i den icke-asfalttäckta vägbädden ligger utlakningen på en 

lägre nivå mellan 1 och två år från start än i den asfalttäckta vägbädden.  

 

Figur 14: pH i vägkonstruktion med återvunnen betong som bärlager. F5 är referens 

utan återvunnet material. (Engelsen et. al., 2010) 

 

 

Figur 15: Utlakning av krom som funktion av tid i vägkonstruktion med återvunnen 

betong som bärlager (Engelsen et. al., 2010)   
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7 Kommentarer och slutsatser 
Resultaten pekar på följande:  

▪ Krossad ny okarbonatiserad betong klarar normalt gränsvärdet eller 

kriterienivån för initial och ackumulerad utlakning för deponi och 

anläggningsbyggande. 

▪ Karbonatisering av portlandcementbetong leder till högre halter utlakad krom. 

▪ Krossad betong, även karbonatiserad, tillverkad med ett cement med max 

vattenlöslig krom = 2 mg/kg klarar normalt gränsvärdena för både initial 

utlakning och ackumulerad utlakning för deponi och och kriterienivån för 

anläggningsbyggande.  

▪ Slagg i betongen binder krom och gör den mer olöslig, både i ny och 

karbonatiserad betong.    

▪ För gammal betong där troligtvis cement som inte uppfyller kravet på att max 

vattenlöslig krom är 2 mg/kg har använts, kan det vara nödvändigt att vidta 

åtgärder för att hamna under de gränsvärden som gäller för deponi eller 

kriterienivån för anläggningsbyggande.    

Exempel på åtgärder för att klara gränsvärden och kriterier: 

▪ Man ska ha god sortering vid rivningen. Helst ska det bara vara återvunnen 

betong eller sten. Tegel, gips och dylikt höjer utlakningen.    

▪ God kännedom om ursprungskonstruktionen ger möjligheter att slippa 

provningar. 

▪ Man kan använda en våt process för att utvinna det krossade 

rivningsmaterialet, varvid en del krom utlakas redan vid framställningen. Detta 

leder till större möjligheter att klara gränsvärdet eller kriterienivån för initial 

utlakning.   Processvattnet kommer då att innehålla löst krom och måste 

hanteras på ett miljövänligt sätt.   

▪ Man kan låta det krossade materialet karbonatisera och sedan ”tvätta” det och 

ta hand om lakvattnet. Detta sänker påtagligt den initiala utlakningen, som är 

det mest problematiska värdet att klara.  
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