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Sammendrag  

Hemnes kommune vurderer å leie bygg med tomt på Bjerka for drift av barnehage. Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap ryddet eiendommen for forurenset grunn i 2011, før salg som 
næringseiendom. Området er tidligere benyttet som sivilforsvarsanlegg. Kommunen har undersøkt 
om eiendommen er egnet til barnehage med hensyn til miljøgifter. 

Undersøkelsen som er gjennomført i 2012 viser at området må ryddes for forurenset grunn før 
anvendelse til barnehage. Dersom det skal bygges og graves på området, må det utarbeides 
tiltaksplan for forurenset grunn.
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1 Innledning 

Hemnes kommune vurderer å leie et område på Bjerka som ble benyttet til sivilforsvarsanlegg i en 
periode tidlig 50-tall til 2010 (Forsvarsbygg/Cowi 2011). Kommunen vurderer å drive barnehage i 
bygg med uteareal beregnet til ca. 3 900 m

2
 slik skissert inn på Error! Reference source not 

found.. 

 

Figur 1 Venstre: oversiktskart med Bjerka i Hemnes kommune. Høyre: aktuelle tomt og bygning er 

skissert inn med grønt tilgrenset bekk som renner ut i Bjerkaelva. 

 

Tomta ligger idyllisk til ved Bjerkaelva med sideelv, og dam på tilgrensende eiendom. Arealet utgjør 
et delområde på gnr/bnr 149/1/15. Bygningen har en grunnflate på 300 m

2
. Eiendommen, som 

frem til våren 2012 var eid av Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), er nå kjøpt opp av 
privat eier. Bygningen er oppført på 50-tallet (Figur 2). 
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Figur 2 Venstre: bygget med tomta som vurderes til barnehage. Høyre: nedenfor bygget og tomta 

ligger en idyllisk dam. 

 

Området skal utvikles og arealplanlegges i tråd med bestemmelser i forurensningsforskriften, plan- 
og bygningsloven (pbl). Eventuell beslutning om barnehagedrift følges opp med de føringer 
forurensningsmyndigheter og folkehelsen stiller for slik drift (TA 2262). Miljøundersøkelse er 
gjennomført som delgrunnlag for å undersøke om området kan benyttes til planlagt arealbruk. 
Undersøkelsen bygger på tidligere funn av forurensning i området. 

I 2010 gjennomførte DSB ved Forsvarsbygg, en miljøgiftsundersøkelse av grunnen på Bjerka 
sivilforsvarsanlegget, der område som vurderes til barnehage inngår (Forsvarsbygg/Cowi 2010 og 
2011). I det følgende gir vi et sammendrag av resultatene fra 2010, med informasjon om 
opprydding og tiltak gjennomført i 2011 før salg av næringseiendom i 2012.   

Resultatene fra vår undersøkelse i 2012 følger i resultatkapittelet. 

 

1.1 TIDLIGERE UNDERSØKELSE OG RYDDING 

Da DSB besluttet å selge området der Bjerka sivilforsvarsanlegg ble drevet, gjennomførte de en 
miljøgiftsundersøkelse. Målsettingen var å kartlegge eventuelle behov for opprydding før salg som 
næringseiendom. 2 av 6 prøvepunkt for forurenset grunn lå på området som kommunen nå 
vurderer til barnehageformål. Prøvepunktene er merket P7 og P9 i Figur 3. 

 

Figur 3 Miljøklassifisering av miljøtilstanden i juli 2010 vist med fargede firkanter og tilhørende 

prøvenr. Område vurdert til barnehageformål er skissert med grå strek rundt mørkere grønt 

område tilgrenset bekk og Bjerkaelva. Rød linje, stiple og hel rundt bygg og dam, viser 
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eiendommen der Bjerka sivilforsvarsanlegg ble drevet. P4-6 er prøver fra samme sjakt. Det samme 

gjelder for P10 og 11. 

 

I 2010 ble det påvist meget god og god miljøtilstand for området der kommunen nå vurderer 
etablering av barnehage. Prøvepunkt P7 ble kun undersøkt for alifatiske hydrokarboner grunnet en 
nedgravd oljetank på stedet. Verdien for hydrokarboner lå litt over normverdi

1
. Resultatene er gitt i 

Tabell 1. I fylling bak huset, representert med P9, ble det ikke funnet miljøgifter i forhøyede nivåer. 

Tabell 1 Miljøgifter i grunnen 18. juli 2010 klassifisert etter helsebaserte tilstandsklasser 

(Forsvarsbygg 2010, Klif 2553/2009). Hvite felt i tabellen viser miljøgifter som ikke er klassifisert av 

Klif. Resterende fargekoder som i figuren over og etter Klifs retningslinjer. 

Element P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7* P8 P9* P10 P11 

Sted oljetank oljetank 
utløp 

smørebukk smørebukk oljetank 
påfylling 

parafintank fylling brannøvin 
Dybde i jorda cm 200-250 ca. 300  0-100 overflate 0-100 ca. 200 0-10 0-200 0-10 10-100 
Arsen (As) i.a. i.a. 3 3 4 4 i.a. i.a. 2 12 6 
Kadmium (Cd) i.a. i.a. 0,19 0,12 <0,1 <0,1 i.a. i.a. <0,1 0,98 1,5 
Krom (Cr) i.a. i.a. 19 16 14 22 i.a. i.a. 15 1 110 73 
Kobber (Cu) i.a. i.a. 19 14 16 18 i.a. i.a. 28 65 3 450 
Kvikksølv (Hg) i.a. i.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 i.a. i.a. <0,1 <0,1 <0,1 
Nikkel (Ni) i.a. i.a. 15 14 13 18 i.a. i.a. 10 49 22 
Bly (Pb) i.a. i.a. 33 5 10 7 i.a. i.a. 7 132 43 
Sink (Zn) i.a. i.a. 107 46 91 65 i.a. i.a. 47 563 471 
Krom VI (Cr6+) i.a. i.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 i.a. i.a. <0,05 0,08 <0,05 
PAH16 i.a. i.a. i.d. i.d. i.d. i.d. i.a. i.a. i.d. 1,3 0,5 
Fraksjon C5-C6 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 
Fraksjon >C6-C8 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 
Fraksjon >C8-C10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
Fraksjon >C10-C12 <2 <2 <20 <20 <20 <20 <2 <2 <20 <20 <20 
Fraksjon >C12-C16 <3 <3 - - - i.a. 4 385 i.a. i.a. i.a. 
Fraksjon >C12-C35 <13 <13 <70 <70 386 2 100 149 3 780 <70 <70 288 
Fraksjon >C16-C35 <10 <10 - - - i.a. 145 3 390 i.a. i.a. i.a. 
PCB7 i.a. i.a. 0,03 i.d. i.d. 0,03 i.a. i.a. i.d. i.d. i.d. 
HCH i.a. i.a. i.d. i.d. i.d. i.d. i.a. i.a. i.d. i.d. i.d. 
DDT/DDE i.a. i.a. i.d. i.d. i.d. i.d. i.a. i.a. i.d. i.d. i.d. 
Klorfenol i.a. i.a. i.d. i.d. i.d. i.d. i.a. i.a. i.d. i.d. i.d. 
BTEX i.a. i.a. i.d. i.d. i.d. i.d. i.a. i.a. i.d. i.d. i.d. 

 

Grunnen ble ryddet til nivåer som kan aksepteres på næringseiendommer i 2011. De 3 
miljøsanerte områdene, der grunnen ble ryddet til tilstandsklasse 3, ligger alle utenfor planlagt 
område for barnehage. Vi oppsummerer oppryddingen nedenfor. 

Ved tidligere brannøvingsfelt, markert med P10, 11 på Figur 3, ble topplaget med krom fjernet og 
nye masser kjørt på. Underliggende masser med dårlig miljøtilstand, tilstandsklasse 4 for kobber, 
er dermed tildekket. Ellers er området ryddet til tilstandsklasse 3/moderat miljøtilstand med hensyn 
til alifatiske hydrokarboner knyttet til oljetanker og reparasjon av bil. 

Masser fra området ved påfyllingspunkt for parafin (P8), overflatejord fra brannøvingsfeltet (P10 
/11) og området bak smørebukken (mot bekken), ble levert til Miljøteknikk Terrateam AS. Totalt ble 
244,9 tonn forurensede masser kjørt til Mo-fjellet (Terrateam). 

Området der kommunen ønsker å drive barnehage ble påvist forurenset med alifatiske 
hydrokarboner der oljetank var nedgravd. I fyllingen nord for huset var nivåer av analyserte 
miljøgifter lave. Her ble det funnet nedgravde pulverapparat i 2010, og området bærer preg av at 
hageavfall føres hit. 

Nedenfor fylling, mot Bjerkaelva, ble det funnet diverse avfalls om gulvbelegg, plast, bilmatter, 
metall, trevirke med mer (Figur 4). Dette området bør ryddes. 

                                                      
1
 Grenseverdi for forurenset grunn jf. forurensningsforskriftens kapittel 2 Vedlegg 1. 
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Figur 4 Utvalgte bilder av avfall i fylling bak hus ned mot elva. Venstre: bilmatter, behandlet 

trevirke og metall. Høyre: gulvbelegg. Bildet er tatt 14. juni 2012 (Barbro Killie). 

 

Området der barnehagedrift vurderes, er nå undersøkt nærmere for miljøgifter. Metode og 
resultater følger nedenfor. 
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2  Metode 

Målsettingen med grunnundersøkelsen i 2012 er å kartlegge forurensningsgraden i grunnen, og 
vurdere behov for opprydding/tiltak ut fra føringer gitt av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) 
på forurenset grunn og føringer knyttet til arealplanlegging. Eventuelle lokale miljømål for området, 
som etablering av grønn barnehage, kan vurderes om videre oppfølging av prosjektet. 

Nivåer av miljøgifter knyttes til planlagt arealbruk og vurderes opp mot de nivåene/ 
tilstandsklassene Klif mener er forsvarlig (Veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset 
grunn, TA-2553). Klif deler ulike nivåer av utvalgte miljøgifter i fem tilstandsklasser slik vist i 
tabellen nedenfor. Disse fargekodene benyttes i resultattabellen i vår undersøkelse. 

Tabell 2 Klassifisering av nivåer av miljøgifter i tilstandsklasser basert på helse. Fargekodene 

benyttes på de målte nivåene av miljøgifter i Tabell 4. * vedlegg I kapittel 2 

forurensningsforskriften 

Tilstandsklasse Betegnelse 

Under normverdien* 
 

1 Meget god 

2 God 

3 Moderat 

4 Dårlig 

5 Svært dårlig 

 

Klif gir strenge føringer for barnehager i egen veileder for forurenset grunn (TA2261/2007): 

«På bakgrunn av funn av miljøgifter på områder uten spesiell mistanke om forurenset grunn, er det 
viktig at alle eiendommer hvor det skal etableres barnehage, og eventuelt områder tiltenkt som 
barns lekeareal, undersøkes for grunnforurensning. Ved alle tomter der det er planlagt å etablere 
en ny barnehage er det nødvendig at overflatejorden, som barna vil bli eksponert for, sjekkes». 

Grensene for hva som er trygge konsentrasjoner av miljøgifter, "Kvalitetskriterier for jord i 
barnehager, lekeplasser og skoler basert på helsevurderinger", er utarbeidet av Nasjonalt 
folkehelseinstitutt (Nasjonalt folkehelseinstitutt 2006). 

I ”grønne” barnehager konsumeres det bær og/eller grønnsaker som er dyrket på barnehagens 
område. Inntak av denne type mat fører til strengere krav til tillatte konsentrasjoner av følgende 
miljøgifter, i forhold til ”normalbarnehagen”: PAH16, benzo(a)pyren og PCB7. De strengere 
kravene gjelder for de definerte områdene i barnehagen hvor det skal dyrkes bær og/eller 
grønnsaker. 
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Tabell 3 Grenseverdier til forurensning i jord der det det dyrkes bær og/eller grønnsaker i 

barnehager – grønn barnehage (TA 2261). 

 

 

Forurensningsforskriftens kapittel 2 stiller krav om at der det er grunn til å tro at grunnen er 
forurenset, skal miljøgiftsanalyser av grunnen gjennomføres før terrenginngrep. I undersøkelsen 
som ble gjennomført i 2010 ble det funnet miljøgifter over normverdien på området. Grunnen 
defineres som forurenset og tiltaksplan må utarbeides ved bygging og graving. Hemnes kommune 
planlegger å bygge ut langs søndre langvegg. Videre kan barnehagedrift føre til ytterligere 
terrenginngrep. Undersøkelsen vil gi grunnlag for å vurdere behov for tiltaksplan ved bygging og 
graving, i tillegg til å vurdere generelle krav til renhetsgrad i toppjorden. 

 

2.1 PRØVETAKING OG ANALYSE 

Prøvetaking og analyser er gjennomført ut fra informasjon fra tidligere miljøundersøkelse, og 
retningslinjer fra Klif (TA2553, Forsvarsbygg/Cowi 2011 og 2010, NS-ISO 10381-5). Det ble gravd 
totalt 10 sjakter for prøvetaking av de ulike jordlagene nedover i sjakten for å kartlegge eventuelle 
behov for opprydding. Plassering av prøvepunktene er vist i Figur 5. Beskrivelse av sjaktene er gitt 
i vedlegg. I område med nedgravde kabler/rør og bygg ble ikke prøvetatt.  

Prøvetaking for undersøkelse av forurensning i grunnen ble gjennomført den 14. juni 2012. Robert 
Finbak og Tommy Jakobsen fra kommunen møtte på plassen ved oppstart av feltarbeidet. 
Sistnevnte førte gravemaskin og tilbakeførte terrenget etter prøvetaking. Prøvegropene som ble 
gravd var på 1 – 2 meter. Jordprøven ble lagt i rilsanposer og oppbevart nedkjølt før analyse ved 
ALS. Analyserapport med analysemetoder og analyseusikkerhet er gitt i vedlegg. 

Det er analysert for miljøgifter som er vanlig å finne i grunnen der det har vært menneskelig 
aktivitet og slik Klif veileder til i områder som skal benyttes til barnehage: 

 Metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink) 

 polyklorerte bifenyler (PCB7) 

 polyaromatiske hydrokarboner (PAH16) 

 BTEX (bensen, toluen, etylbensen og xylen) 

 THC (totalt innhold av hydrokarboner - alifater) 
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3 Resultat 

Svært dårlig miljøtilstand ble påvist i tilførte masser ved bekken nordøst for bygget slik vist i Figur 5 
og Tabell 4.  

 

Figur 5 Miljøklassifisering av prøvepunktene. Miljøgift med verste tilstandsklasse er vist på figuren. 

 

Krom ved prøvepunkt 1 ble målt til 3 000 mg/kg tørre masser. Målingen ligger i nedre ende av 
intervallet for svært dårlig miljøtilstand, som er 2 800-25 000 mg krom/kg. Forurensningen av krom 
ble funnet i tilførte masser, et lag på ca. 0-25 cm der det ble gravd. Underliggende lag, ca. 25-80 
cm ned i bakken, var forurenset med alifatiske hydrokarboner og PCB over normverdien. 

Det ble også påvist PCB over normverdiene i overflatejorden ved prøvepunkt 3, 4 og 7. PCB ble 
imidlertid ikke funnet i det dypere laget målt på prøvepunkt 3 og 4. 

Ved prøvepunkt 4 ble det påvist moderat forurensning av bly, tilsvarende tilstandsklasse 3.
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Tabell 4 Miljøgifter i grunnen målt i mg/kg tørr vekt og klassifisert med fargekoder etter Klima- og 

forurensningsdirektoratet sin veileder “Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn” (TA-

2553/2009). Hvite ruter viser miljøgifter som ikke er klassifisert av Klif eller gitt normverdi. 

Parameter BJ1a BJ1b BJ2a BJ3a BJ3c BJ4a BJ4b BJ5a BJ6a BJ7a BJ8a BJ9a BJ10a Norm. 

Dybde cm 0-25 25-80 0-30 0-20 50-140 0-15 15-90 3-50 0-15 0-10 0-10 0-30 0-100 - 

Tørrstoff % 96 91 89 93 88 93 87 90 81 85 79 87 67 - 

Arsen (As) 2 3 2 6 2 2 2 1 3 4 5 2 1 8 

Bly (Pb) 9 19 9 16 6 20 113 4 12 9 11 6 5 60 

Kadmium (Cd) <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,33 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 1,5 

Kobber (Cu) 27 15 16 23 16 21 40 10 30 21 16 15 14 100 

Krom (Cr) 3 000 15 20 16 23 18 27 15 32 24 21 21 16 50 

Kvikksølv (Hg) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 1 

Nikkel (Ni) 21 11 15 16 17 14 28 13 24 17 15 15 7 60 

Sink (Zn) 75 63 52 44 44 67 39 38 68 57 44 47 31 200 

Bensen <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0,01 

Toluen <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 <0.30 0,3 

Etylbensen <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,2 

Xylener <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 <0.015 0,2 

Sum BTEX n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - 

Fraksjon C5-C6 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 7 

Fraksjon >C8-C10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10 

Fraksjon >C10-C12 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 50 

Fraksjon >C12-C16 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 - 

Fraksjon >C12-C35 51 206 14 18 <13 16 14 <13 <13 13 32 <13 31 100 

Fraksjon >C16-C35 51 206 14 18 <10 16 14 <10 11 13 32 <10 31 - 

Naftalen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,8 

Acenaftylen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 - 

Acenaften <0.010 <0.010 <0.010 0,01 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 - 

Fluoren <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,8 

Fenantren <0.010 <0.010 <0.010 0,049 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 - 

Antracen <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 - 

Fluoranten <0.010 <0.010 <0.010 0,072 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 1 

Pyren <0.010 <0.010 <0.010 0,06 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 1 

Benso(a)antracen^ <0.010 <0.010 <0.010 0,038 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 - 

Krysen^ <0.010 <0.010 <0.010 0,042 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 - 

Benso(b)fluoranten^ <0.010 <0.010 <0.010 0,071 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,01 0,017 <0.010 <0.010 <0.010 - 

Benso(k)fluoranten^ <0.010 <0.010 <0.010 0,026 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 - 

Benso(a)pyren^ <0.010 <0.010 <0.010 0,049 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 0,1 

Indeno(123cd)pyren^ <0.010 <0.010 <0.010 0,041 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 - 

Dibenso(ah)antracen^ <0.010 <0.010 <0.010 0,013 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 - 

Benso(ghi)perylen <0.010 0,017 <0.010 0,04 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 - 

PAH16 n.d. 0,017 n.d. 0,511 n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01 0,017 n.d. n.d. n.d. 2 

PCB 28 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 - 

PCB 52 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 - 

PCB 101 <0.0030 0,0035 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 0,0042 <0.0030 <0.0030 <0.0030 - 

PCB 118 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 <0.0030 - 

PCB 138 <0.0030 0,0099 <0.0030 0,0065 <0.0030 0,0049 <0.0030 <0.0030 <0.0030 0,005 <0.0030 <0.0030 <0.0030 
 PCB 153 <0.0030 0,0059 <0.0030 0,0053 <0.0030 0,0042 <0.0030 <0.0030 <0.0030 0,005 <0.0030 <0.0030 <0.0030 
 PCB 180 <0.0030 0,0043 <0.0030 0,0044 <0.0030 0,0035 <0.0030 <0.0030 <0.0030 0,0034 <0.0030 <0.0030 <0.0030 
 PCB7 n.d. 0,0236 n.d. 0,0162 n.d. 0,0126 n.d. n.d. n.d. 0,0176 n.d. n.d. n.d. 0,01 
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4 Konklusjon 

Det er påvist forurensing og avfall på området som tilsier at det må gjennomføres tiltak før 
etablering av barnehage. Det må også utarbeides tiltaksplan ved bygging og graving jf. 
bestemmelser i forurensningsforskriften. 

Ved etablering av barnehage gjelder ellers de generelle føringene om (TA2261, TA2262): 

1) dokumentasjon på innhold av miljøgifter i tilkjørte masser, eller masser som gjenbrukes som 
toppjord på området 

2) dokumentasjon og rapportering av forurensning i grunnen ved oppstart 
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