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Forurenset grunn og tilrettelegging for barnehage 

Hemnes kommune har bestilt en tiltaksplan for forurenset grunn på Bjerka der det vurderes å etablere ny 

barnehage. Kommunen har etterspurt en miljøfaglig vurdering i forhold til eiendommens anvendelse til 

barnehage og omfang av forurensning på eiendommen. Forurensningsgraden er beskrevet i rapporten 

«Miljøteknisk grunnundersøkelse ny barnehage Bjerka» (Norconsult 2012). Rapporten dokumenterer den 

påviste forurensningen. I neste trinn vil tiltak med tilhørende friskmelding av området gjennomføres for en 

trygg drift av barnehagen også med hensyn til påviste forurensninger i grunnen. 

En kort redegjørelse for forurensningsgraden og forurensningsmyndighetens føringer ved etablering av nye 

barnehager gis i det følgende. Hensikten er å bedre forståelse av hva forurensningen som er påvist på 

eiendommen innebærer med hensyn til tiltak og videre oppfølging for en trygg etablering av barnehage. 

 

Oppsummering av mulige miljøtiltak på området 

På området som skal utvikles til barnehageformål viste 8 av 10 prøvepunkt meget god til god miljøtilstand 

med hensyn til forurensning. Disse prøvepunktene er vist med henholdsvis blå og grønne firkanter på 

flyfotoet under. Blå områder har en renhetsgrad som tilsier at det kan etableres grønn barnehage med 

dyrking av grønnsaker og bær (TA 2553). 

 

Figur 1 Prøvepunkter og forurensningsgrad jf. veileder fra Klima og forurensningsdirektoratet (TA 2553). 

 

Ved 1 av 10 prøvepunkt er det påvist svært dårlig miljøtilstand grunnet innhold av krom. Prøvepunktet er 

markert med rødt i Figur 1. Massene må flyttes fra eiendommen før etablering av barnehage. Høye verdier 

av krom antas tilknyttet en begrenset mengde tilkjørte masser øst for bygget. Massene er avbildet på foto 

nedenfor (Figur 2). 

Til: Hemnes kommune ved Robert Finbak 

Fra: Norconsult avd. Bodø 
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Figur 2 Masser sterkt forurenset med krom ved prøvepunkt 1 antas begrenset i utstrekning til tilkjørte 

masser avbildet ovenfor med en tykkelse på ca. 25 cm og begrenset utstrekning på anslagsvis 25 m2. 

 

Ved 1 av 10 prøvepunkt ble det påvist moderat forurensning av bly. Blyforurensingen er markert med gul 

firkant i Figur 1 vest for bygget, og ligger under asfaltdekket og bærelag i en dybde på 15-90 cm. Moderat 

forurensning bør ikke aksepteres i toppjord i barnehager, men kan vurderes isolert på eiendommen slik 

beskrevet i tiltaksoversikten nedenfor.  

Tiltak kan gjennomføres på eiendommen for forskriftsmessig drift av barnehagen også med hensyn til 

forurensningene som er påvist i grunnen. 

 

Noen mulige tiltak og kostnader 

Mulige tiltak ut fra forurensningsgrad er listet nedenfor med tilhørende kosntadsoverslag. 

 

1. Sterk forurensning av krom leveres til godkjent mottak 

Massene som er sterkt forurenset med krom må fjernes fra området, og leveres til godkjent 

avfallsmottak. Levering til Miljøteknikk Terrateam kan være en løsning for disse massene. 

Dersom forurensningen kun er knyttet til de omtalte tilkjørte massene, anslås volumet å gjelde 

ca. 25 m
3
 (5x5x1). Volumberegningen er noe usikker, og beregningene må følges opp med 

prøvetaking for å verifisere at det ikke ligger forurensning igjen etter opprydding. 

Regnes en egenvekt på 1900 kg/m
3
 utgjør massen ca. 47,5 tonn, og deponeringskostnad på ca. 

30 000,-. Tilbud fra avfallsmottak godkjent for deponering av denne type masser innhentes. 

Oppryddingen her, vil inkludere levering av underliggende masser med forhøyede verdier av 

PCB og oljekomponenter i form av THC. Nye analyser av PCB og THC vurderes for å verifisere 

at området er blitt rent også med hensyn til disse forurensningene. Området tilføres rene masser 

etter opprydding, slik at eventuell rest av PCB og THC ligger i dypere jordlag. 

 

2. Moderat forurensning av bly 

Den moderate forurensning av bly som ble påvist vest for bygget kan isoleres under planlagt 

tilbygg til barnehagen. En slik løsning vil diskuteres i tiltaksplanen som er under utarbeidelse. 

Tiltaket skal hindre at barn og voksne kommer i kontakt med forurensningen. Alternativt kjøres 

også blyforurensede masser til godkjent deponi. 
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3. Området med god miljøtilstand for PCB 

Grønne firkanter viser PCB-forurensning over det forurensningsmyndighetene tilrår for arealer 

som anvendes til grønne barnehager. Forurensningen er lav. Tildekking med rene masser, 

etablering av parkering eller at området legges utenfor barnehagen kan vurderes. Det Arealet 

som eventuelt kan tildekkes, eventuelt utelukkes fra barnehageområdet, utredes i tiltaksplanen.  

Bodø, 2012-08-14 

Norconsult avd. Bodø 

    


