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Sammendrag: 
Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nasjonalt folkehelseinstitutt har i samarbeid med Tromsø kommune og 
Troms fylkeskommune undersøkt innholdet av arsen, bly og andre tungmetaller i jordprøver fra 83 barnehager, 
grunnskoler og lekeplasser på Tromsøya og de sentrale delene av Kvaløya og fastlandet. De kjemiske analysene av 
819 prøver ligger til grunn for en helserisikovurdering. 
 
Jorden i barnehagene og lekeplassene på barneskolene er i varierende grad forurenset av arsen. Arsenkilden er 
CCA-trykkimpregnert trevirke som er tilsatt arsen, kobber og krom for å hindre angrep av organismer som skader 
trevirket.  Barn kommer i kontakt med arsen når de har hudkontakt med jorda, sanden eller trevirket, når de spiser 
jord, sand, snø eller slikker seg på skitne fingre og ved innånding av oppvirvlet sand. 

 
Det øverste jordlaget i lekemiljøene er lite forurenset av tungmetaller, men tre barnehager er forurenset med bly. 
 
Som et resultat av disse undersøkelsene anbefales følgende tiltak for bedring av situasjonen:  

�� Fjerning av jord/sand i 1 meters bredde og 20-30 cm. dybde rundt CCA-trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. Det er anbefalt fjerning av masser i 55 av 83 lekeområder i Tromsø. 

�� Oljebeising eller bruk av treolje på trevirket for å redusere ytterligere utlekking av arsen. På sikt bør alt 
CCA-trykkimpregnert materiale fjernes. 

�� CCA-trykkimpregnert trevirke og gravemasser rundt disse leveres til godkjent avfallsmottak. 
�� Fjerning av masser i 3 barnehager der blykonsentrasjonen overskrider 150 mg/kg. 
�� Fjernede masser erstattes med ren jord. 
�� Gravemassene må leveres til godkjent avfallsmottak. 
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1 INNLEDNING 

Tidligere er innholdet av arsen, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel, bly, tinn og sink 
kartlagt i overflatejord fra de tettest befolkede områdene i Tromsø kommune (NGU-rapport 
2002.041). Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens institutt for folkehelse foretok 
samtidig en kartlegging av tilstanden i små barns utelekeareal, som omfattet de fleste 
barnehager, kommunale og private, og grunnskoler i de mest sentrale områdene av Tromsø. 

 
Denne undersøkelsen tar for seg 83 lekearealer fra Tromsøya, sentrale Kvaløya og sentrale 
fastlandet med Tromsdalen og Kroken. Det er tilsammen samlet inn 819 prøver av lokal jord 
og tilkjørt sand i sandkasser og rundt lekeapparater. Alle prøvene er analysert på arsen og bly, 
samt 30 andre grunnstoffer. 
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Figur 1. Kartet viser geografisk plassering av de undersøkte lekearealene 
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2 VURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK 

Jorda fra Tromsøya, sentrale Kvaløya og sentrale fastlandet med Tromsdalen og Kroken 

utenfor barnehagene og skolegårdene inneholder lite arsen. Jorden i barnehagene og 

skolegårdene er fra svakt til meget sterkt forurenset med arsen. Denne forurensingen skyldes 

utstrakt bruk av CCA-impregnert trevirke i lekeapparater og som avgrensning av 

sandbasseng. 
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Kartleggingen av lekearealene har avdekket til dels sterk forurensning av byjord og sand med 
arsen, og enkelte punktforurensninger med bly og sink. Kildene til arsen er trykkimpregnert 
trevirke som er tilsatt arsen, kobber og krom for å hindre angrep av ulike organismer som 
alger og sopp. Kildene for bly er i konkrete tilfeller ammunisjon i tilknytning til skytebane, 
men historiske kilder som biltrafikk med blyholdig bensin vil også bidra. 

 

Tiltakene går i hovedsak ut på å fjerne de forurensede masser og erstatte de med ren jord og 
sand. For å bedre situasjonen med arsenforurensning, bør dette trykkimpregnerte trevirket 
aller helst fjernes, i det minste oljebeises. Det finnes gode alternativer til det trykkimpregnerte 
trevirket, bl.a. sibirsk lerk, andre trematerialer med ulike impregneringsmetoder, som ikke 
skal forurense, og ulike metallfundament som fester lekeapparater til jorda (se figur). 

 7 



 

Figur 2. Alternativer til trykkimpregnert trevirke 

 

Figur 3. Hvis de trykkimpregnerte stokkene skal oljebeises og ikke fjernes, bør hele 
stokken behandles. Her vil stokken fortsatt forurense sanden. 

 8 



 

Figur 4. Trykkimpregnert tre må beholdes slik det er, og ikke sages eller hugges i. Sagflis 

og spon fra trevirke impregnert med arsen, kobber og krom vil være svært giftig. 

 

Tabell 1. Klassifisering av tilstand ut fra innhold av arsen i jord/sand i barnehager i 
Tromsø 

Tilstandsklasse Arseninnhold 

Uforurenset 0 – 2 mg/kg 

Svakt forurenset 2 – 10 mg/kg 

Moderat forurenset 10 – 20 mg/kg 

Markert forurenset 20 – 40 mg/kg 

Sterkt forurenset 40 – 60 mg/kg 

Meget sterkt forurenset > 60 mg/kg 
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Tabell 2. Oppsummering for de undersøkte barnehager og lekeplasser på barneskoler 
fra Tromsøya, sentrale Kvaløya og sentrale fastlandet med Tromsdalen og 
Kroken.  

Barnehage/lekeplass Forurensningsgrad og type Forlag til tiltak 
Bjerkaker skole Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-

behandling av CCA-trevirke 
Ameliahaugen barnehage Moderat forurenset med arsen  Fjerning av masser og overflate-

behandling av CCA-trevirke 
Bamsestua barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-

behandling av CCA-trevirke 
Nansenvegen barnehage Svakt forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-

behandling av CCA-trevirke 
Kveldrovegen barnehage Svakt forurenset med arsen, ingen 

verdier over anbefalt tiltaksgrense 
Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Skogstua barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Kulturbarnehagen Svakt forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Norrøna barnehage Svakt forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Strimmelen barnehage Markert forurenset med arsen og 
svakt forurenset med kobber 

Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Veslefrikk barnehage Svakt forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Steiner barnehage Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Trollbakken barnehage Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Domkirkens barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Holt barnehage Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Maurtua barnehage Svakt forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Brinken barnehage Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Kirurgisk avdelings barnehage Svakt forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Åsgård 01 barnehage Svakt forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Åsgård 02 barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Toppen barnehage Markert forurenset med arsen og 
svakt forurenset med kobber og sink

Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Prestvannet skole Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Aurora barnehage Markert forurenset med arsen og  
kobber  

Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Maristuen barnehage Svakt forurenset med arsen og 
moderat forurenset med sink 

Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Regnbuen barnehage Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Storskogåsen barnehage Markert forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Snøklokka barnehage Markert forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 
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Tabell 2 (forts.) Oppsummering for de undersøkte barnehager og lekeplasser på barneskoler 
fra Tromsøya, sentrale Kvaløya og sentrale fastlandet med Tromsdalen og Kroken.  
 
Barnehage/lekeplass Forurensningsgrad og type Forlag til tiltak 
Kvamstykket barnehage Markert forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-

behandling av CCA-trevirke 
Samisk barnehage Moderat forurenset med arsen og 

sink 
Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Kråkeslottet barnehage Moderat forurenset med arsen, bly 
og sink 

Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Øvre Breivang barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Borgtun skole Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Breivika barnehage Moderat forurenset med arsen, krom 
og sink samt moderat til markert 
forurenset med bly 

Omfattende fjerning av masser og 
overflate-behandling av CCA-
trevirke 

Ekrehagen barnehage Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Polarreven barnehage Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Soldagen barnehage Svakt forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Ørndalen barnehage Markert forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Stakkevollan barnehage Sterkt forurenset med arsen, 
moderat forurenset med kobber, 
sink og krom 

Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Varden barnehage Moderat forurenset med arsen, svakt 
forurenset med kobber og sink 

Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Stakkevollan skole Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Blåbærlia barnehage Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Utsikten barnehage Svakt forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Gimle barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Bjørnebekken barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Hamna skole Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Kvitungen barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Firkløveren barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Lekekroken barnehage Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Toftveien barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Solneset skole Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Ørneredet barnehage Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Hvalrossen barnehage Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 
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Tabell 2 (forts.) Oppsummering for de undersøkte barnehager og lekeplasser på barneskoler 
fra Tromsøya, sentrale Kvaløya og sentrale fastlandet med Tromsdalen og Kroken.  
 
Barnehage/lekeplass Forurensningsgrad og type Forlag til tiltak 
Polarhagen barnehage Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-

trevirke for å hindre utlekking 
Heimly barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-

behandling av CCA-trevirke 
NIT barnehagen Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-

behandling av CCA-trevirke 
Mortensnes skole Meget sterkt forurenset med arsen 

og moderat forurenset med kobber 
Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Håpet barnehage Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Vestavinden barnehage Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Lærerstudentenes barnehage Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Olsgård barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Gyllenborg skole Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Workinnmarka skole Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Blåklokka barnehage Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Karvesletta barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Slettaelva skole Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Slettaelva barnehage Meget sterkt forurenset med arsen, 
moderat forurenset med sink, bly, 
kobber og krom 

Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Solstua barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Ryllikveiens lekeplass Moderat forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Tusseladden barnehage Moderat forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Korallveien barnehage Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Selnes skole Svakt forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Kvaløysletta barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Skjelnan barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Skjelnan skole Svakt forurenset med arsen og krom Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Kroken barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Krokelvdalen barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 

Steinberget barnehage Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-
trevirke for å hindre utlekking 

Isbjørnen barnehage Svakt forurenset med arsen og 
moderat forurenset med krom 

Fjerning av masser og overflate-
behandling av CCA-trevirke 
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Tabell 2 (forts.) Oppsummering for de undersøkte barnehager og lekeplasser på barneskoler 
fra Tromsøya, sentrale Kvaløya og sentrale fastlandet med Tromsdalen og Kroken.  
 
Barnehage/lekeplass Forurensningsgrad og type Forlag til tiltak 
Stjerna barnehage Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-

trevirke for å hindre utlekking 
Tromstun barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-

behandling av CCA-trevirke 
Tromsdalen barnehage Markert forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-

behandling av CCA-trevirke 
Tromsdalen skole Svakt forurenset med arsen Overflatebehandling av CCA-

trevirke for å hindre utlekking 
Mummidalen barnehage Svakt forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-

behandling av CCA-trevirke 
Kanutten barnehage Moderat forurenset med arsen Fjerning av masser og overflate-

behandling av CCA-trevirke 
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2.1 Bjerkaker skole 

 
I skolegården ved Bjerkaker skole 
er jorden forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i sandbassenget. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 meters 

bredde og 20 – 30 cm dybde 
rundt CCA-trykkimpregnert 
trevirke i kontakt med 
jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det oljebeises 
(vær særlig oppmerksom på 
stokker i jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket hindrer 
ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket med 
ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren jord/sand. 
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2.2 Ameliahaugen barnehage 

 

I Ameliahaugen barnehage er jorden 
og sanden forurenset med arsen ved 
lekeapparatene, i sandbassenget og 
ved gjerdet.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 meters 

bredde og 20 – 30 cm dybde 
rundt CCA-trykkimpregnert 
trevirke i kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det oljebeises 
(vær særlig oppmerksom på 
stokker i jordkontakt).  
Oljebeisingen av det impregnerte 
trevirket hindrer ytterligere 
utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket med 
ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må erstattes 
med ren jord/sand. 
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2.3 Bamsestua barnehage 
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I Bamsestua barnehage er jorden 
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og ved 
betongveggen.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 cm 
dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket hindrer 
ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren jord/sand. 
 



2.4 Nansenvegen barnehage 

 
I Nansenvegen barnehage er jorden  
svakt forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 meters 

bredde og 20 – 30 cm dybde 
rundt CCA-trykkimpregnert 
trevirke i kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det oljebeises 
(vær særlig oppmerksom på 
stokker i jordkontakt).  
Oljebeisingen av det impregnerte 
trevirket hindrer ytterligere 
utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket med 
ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må erstattes 
med ren jord/sand. 
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2.5 Kveldroveien barnehage 

 
I Kveldrovegen barnehage er 
jorden  svakt forurenset med 
arsen ved lekeapparatene og i 
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke 
og la trevirket tørke før 
det oljebeises. (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt) 
Det impregnerte trevirket  
må oljebeises for å hindre 
ytterligere utlekking.  

2. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

  
 

 
 
 

 
 
 

 18 



2.6 Skogstua barnehage 

I Skogstua barnehage er jorden  
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 meters 

bredde og 20 – 30 cm dybde 
rundt CCA-trykkimpregnert 
trevirke i kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det oljebeises 
(vær særlig oppmerksom på 
stokker i jordkontakt).  
Oljebeisingen av det impregnerte 
trevirket hindrer ytterligere 
utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket med 
ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må erstattes 
med ren jord/sand. 
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2.7 Kulturbarnehagen 

I Kulturbarnehage er jorden svakt  
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 meters 

bredde og 20 – 30 cm dybde 
rundt CCA-trykkimpregnert 
trevirke i kontakt med 
jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det oljebeises 
(vær særlig oppmerksom på 
stokker i jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket hindrer 
ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket med 
ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren jord/sand. 
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2.8 Norrøna 
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I Norrøna barnehage er jorden 
svakt forurenset med arsen 
ved lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres 
til godkjent avfallsmottak.

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ.

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren 
jord/sand. 

  



2.9 Strimmelen 
I Strimmelen barnehage er 
jorden og sanden markert 
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 
Dette gjelder også rundt 
stolpen på nederste bilde, 
der arseninnholdet er 
svært høyt. 

2. Gravemassene må leveres 
til godkjent avfallsmottak.

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ.

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren 
jord/sand. 
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2.10 Veslefrikk 

 

I Veslefrikk barnehage er jorden 
svakt forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i sandbassenget. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 meters 

bredde og 20 – 30 cm dybde 
rundt CCA-trykkimpregnert 
trevirke i kontakt med 
jord/sand, spesielt stativet som 
ikke er malt (nærmest huset på 
øverste bilde).  

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det oljebeises 
(vær særlig oppmerksom på 
stokker i jordkontakt, se bilde). 
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket hindrer 
ytterligere utlekking. Arsen-
verdiene er lavere rundt de 
stativene som er malt i 
Veslefrikk barnehage. Fortsett 
med dette. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket med 
ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren jord/sand. 
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2.11 Steiner 

 

I Steiner barnehage er jorden  
svakt forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i 
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke, og 
la trevirket tørke før det 
oljebeises. (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt) 
Det impregnerte trevirket  må 
oljebeises for å hindre 
ytterligere utlekking.  

2. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 
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2.12 Trollbakken 
I Trollbakken barnehage er 
jorden  svakt forurenset med 
arsen ved lekeapparatene og i 
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke, 
og la trevirket tørke før 
det oljebeises. (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt) 
Det impregnerte trevirket  
må oljebeises for å hindre 
ytterligere utlekking.  

2. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ.
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2.13 Domkirkens barnehage 
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I Domkirkens barnehage er jorden 
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i sandbassenget. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 meters 

bredde og 20 – 30 cm dybde 
rundt CCA-trykkimpregnert 
trevirke i kontakt med 
jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det oljebeises 
(vær særlig oppmerksom på 
stokker i jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket hindrer 
ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket med 
ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren jord/sand. 
 



2.14 Holt 

 

I Holt barnehage er jorden svakt 
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i 
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke og la 
trevirket tørke før det 
oljebeises. (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt) 
Det impregnerte trevirket  må 
oljebeises for å hindre 
ytterligere utlekking.  

2. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 
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2.15 Maurtua 
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I Maurtua barnehage er jorden  
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 meters 

bredde og 20 – 30 cm dybde 
rundt CCA-trykkimpregnert 
trevirke i kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det oljebeises 
(vær særlig oppmerksom på 
stokker i jordkontakt).  
Oljebeisingen av det impregnerte 
trevirket hindrer ytterligere 
utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket med 
ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må erstattes 
med ren jord/sand. 



2.16 Brinken 

 

I Brinken barnehage er jorden  
svakt forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i 
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke, og 
la trevirket tørke før det 
oljebeises. (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt) 
Det impregnerte trevirket  
må oljebeises for å hindre 
ytterligere utlekking.  

2. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 
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2.17 Kirurgisk avdelings barnehage 
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I Kirurgisk avdelings barnehage 
er jorden svakt forurenset med 
arsen ved lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 
På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 

4. 

 
5. 

rstattes med ren jord/sand. 

med ett giftfritt alternativ.
Massene som fjernes må 
e

 



2.18 Åsgård – avdeling ‘01’ 

 

I Åsgård 01 barnehage er jorden 
svakt forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i sandbassenget. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 meters 

bredde og 20 – 30 cm dybde 
rundt CCA-trykkimpregnert 
trevirke i kontakt med 
jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det oljebeises 
(vær særlig oppmerksom på 
stokker i jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket hindrer 
ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket med 
ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren jord/sand. 
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2.19 Åsgård – avdeling ‘02’ 
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I Åsgård 02 barnehage er 
jorden forurenset med arsen 
ved lekeapparatene, i 
sandbassenget og ved gjerdet. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres 
til godkjent avfallsmottak.

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. Dette gjelder 
også gjerdet rundt 
barnehagen. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ.

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren 
jord/sand. 
 



2.20 Toppen 

 

I Toppen barnehage er jorden 
markert forurenset med arsen 
ved lekeapparatene, i 
sandbassenget og ved gjerdet.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 
3. Etter fjerning av 
massene, må trevirket tørke 
før det oljebeises (vær 
særlig oppmerksom på 
stokker i jordkontakt). Dette 
gjelder også gjerdet rundt 
lekeområdet, avgrensningen 
rundt huskestativet bak på 
midtre bilde, samt stolpen 
på nederste bilde i utkanten 
av lekeområdet. 
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking.  
På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 

4. 

 
5. 

erstattes med ren jord/sand. 

med ett giftfritt alternativ.
Massene som fjernes må 
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2.21 Prestvannet skole 

 

Skolegården i Prestvannet skole er 
moderat forurenset med arsen ved 
lekeapparatene.  
 
Forslag til tiltak: 
1.    Fjerning av jord/sand i 1 meters 

bredde og 20 – 30 cm dybde rundt 
CCA-impregnert trevirke i kontakt 
med jord/sand. Dette gjelder også 
rundt lekestativet på nederste bilde.

2.    Gravemassene må leveres til 
       godkjent avfallsmottak.  
3.    Etter fjerning av massene må  
       trevirket tørke før det oljebeises  
       (vær oppmerksom på stokker i  
       jordkontakt). Oljebeisingen av det  
       impregnerte trevirket hindrer  
       ytterligere utlekking. 
4. På sikt erstatte det CCA-

trykkimpregnerte trevirket med et 
giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må erstattes 
med ren jord/sand.  
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2.22 Aurora 

 

Aurora barnehage er markert forurenset 
med arsen, kobber og krom ved 
lekeapparatene og i sandbassengene.  
 
Forslag til tiltak: 
1.    Fjerning av jord/sand i 1 meters 

bredde og 20 – 30 cm dybde rundt 
CCA-impregnert trevirke i kontakt 
med jord/sand.  

2.    Fjerning av trykkimpregnerte 
       stokker som ligger ubenyttet.   
3.    Gravemassene og 
       trykkimpregnerte stokker  må 
       leveres til godkjent avfallsmottak. 
4.    Etter fjerning av massene må  
       trevirket tørke før det oljebeises  
       (vær oppmerksom på stokker i  
       jordkontakt). Oljebeisingen av det 
       impregnerte trevirket hindrer  
       ytterligere utlekking. 
5. På sikt erstatte det CCA-

trykkimpregnerte trevirket med et 
giftfritt alternativ. Dette gjelder 
også gjerdet rundt tomta. 

6. Massene som fjernes må erstattes 
med ren jord/sand. 
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2.23 Maristuen 

 

Lekeområdene som Maristuen 
barnehage benytter er svakt forurenset 
med arsen ved lekeapparatene og 
moderat forurenset med sink i 
”friarealet” på haugen rett på andre 
siden av vegen for Maristuen 11.   
 
Forslag til tiltak: 
1.    Fjerning av jord/sand i 1 meters 

bredde og 20 – 30 cm dybde rundt 
CCA-impregnert trevirke i kontakt 
med jord/sand.  

2.    Gravemassene må leveres til 
       godkjent avfallsmottak.  
3.    Etter fjerning av massene må  
       trevirket tørke før det oljebeises  
       (vær oppmerksom på stokker i  
       jordkontakt). Oljebeisingen av det 
       impregnerte trevirket hindrer  
       ytterligere utlekking.  
4. På sikt erstatte det CCA-

trykkimpregnerte trevirket med et 
giftfritt alternativ.  

5. Massene som fjernes må erstattes 
med ren jord/sand. 
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2.24 Regnbuen 

 

Regnbuen barnehage er svakt 
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene.  Det er ikke nødvendig 
å fjerne masser. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-trykkimpregnert 

trevirke, og la trevirket tørke før det 
oljebeises (vær oppmerksom på 
stokker i jordkontakt). 
Oljebeisingen av det impregnerte 
trevirket hindrer ytterligere 
utlekking. 

2. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket med et 
giftfritt alternativ.  
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2.25 Storskogåsen 

 
 

 
 
 
 
 

 

 38
Storskogåsen barnehage er markert 
forurenset med arsen ved lekeapparatene 
og i sandbassengene, samt ved CCA-
impregnert trebenk.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 meters bredde 

og 20 – 30 cm dybde rundt CCA-
impregnert trevirke i kontakt med 
jord/sand.  

2. Gravemassene må leveres til godkjent 
avfallsmottak.  

3. Etter fjerning av massene må trevirket 
tørke før det oljebeises (vær 
oppmerksom på stokker i jordkontakt). 
Oljebeisingen av det impregnerte 
trevirket hindrer ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket med et 
giftfritt alternativ.  

5. Fjerne trebenken på nederste bilde og 
erstatte med en som ikke forurenser 
jorden med arsen. 

6. Massene som fjernes må erstattes med 
ren jord/sand. 
 

 



2.26 Snøklokka 

 

Snøklokka barnehage er markert forurenset 
med arsen ved lekeapparatene og i 
sandbassengene. Det er målt høye 
konsentrasjoner av krom i grusbassenger.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand/grus i 1 meters 

bredde og 20 – 30 cm dybde rundt 
CCA-impregnert trevirke i kontakt med 
jord/sand.  

2. Gravemassene må leveres til godkjent 
avfallsmottak.  

3. Etter fjerning av massene må trevirket 
tørke før det oljebeises (vær 
oppmerksom på stokker i jordkontakt). 
Gjelder også trehytta på øverste bilde, 
og gjerdet. Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket hindrer ytterligere 
utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket med et 
giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må erstattes med 
ren jord/sand. 
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2.27 Kvamstykket 
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Kvamstykket barnehage er markert 
forurenset med arsen ved lekeapparatene 
og i sandbassengene, samt ved trykk-
impregnert gjerde som vist på midtre bilde. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 meters bredde 

og 20 – 30 cm dybde rundt CCA-
impregnert trevirke i kontakt med 
jord/sand.  

2. Gravemassene må leveres til godkjent 
avfallsmottak.  

3. Etter fjerning av massene må trevirket 
tørke før det oljebeises (vær 
oppmerksom på stokker i jordkontakt). 
Oljebeisingen av det impregnerte 
trevirket hindrer ytterligere utlekking. 

4. Barnehagen består av noen moderne 
lekeapparater som ikke er CCA-
trykkimpregnert (se nederste bilde). På 
sikt anbefales det å erstatte alt CCA-
trykkimpregnert trevirke med et giftfritt 
alternativ. Dette gjelder også gjerdet 
rundt tomta, som lekker ut til dels store 
mengder arsen. 

5. Massene som fjernes må erstattes med 
ren jord/sand. 



2.28 Samisk 
Samisk barnehage er moderat forurenset 
med arsen ved lekeapparatene og i 
sandbassengene. Det er registrert høy 
sinkkonsentrasjon i en enkel jordprøve 
inntil husvegg (øverste bilde).  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 meters bredde 

og 20 – 30 cm dybde rundt CCA-
impregnert trevirke i kontakt med 
jord/sand.  

2. Gravemassene må leveres til godkjent 
avfallsmottak.  

3. Etter fjerning av massene må trevirket 
tørke før det oljebeises (vær 
oppmerksom på stokker i jordkontakt). 
Oljebeisingen av det impregnerte 
trevirket hindrer ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket med et 
giftfritt alternativ. Dette gjelder også 
gjerdet rundt tomta, med støtteplanker, 
som på nederste bilde. 

5. Massene som fjernes må erstattes med 
ren jord/sand. 
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2.29 Kråkeslottet 
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Kråkeslottet barnehage er moderat 
forurenset med arsen ved lekeapparatene 
og i sandbassengene. Det er registrert høy 
bly- og sinkkonsentrasjon i en enkel 
jordprøve inntil impregnert hytte (nederste 
bilde).  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 meters bredde 

og 20 – 30 cm dybde rundt CCA-
impregnert trevirke i kontakt med 
jord/sand. Også inntil hytta. 

2. Gravemassene må leveres til godkjent 
avfallsmottak.  

3. Etter fjerning av massene må trevirket 
tørke før det oljebeises (vær 
oppmerksom på stokker i jordkontakt). 
Oljebeisingen av det impregnerte 
trevirket hindrer ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket med et 
giftfritt alternativ.  

5. Fjerne hytta med trykkimpregnert 
plank, og heller lage en med giftfritt 
materiale. Det må ikke sages eller 
hugges i CCA-trykkimpregnert 
trevirke. 

6. Massene som fjernes må erstattes med 
ren jord/sand. 
 



2.30 Øvre Breivang 
Øvre Breivang barnehage er moderat 
forurenset med arsen ved lekeapparatene 
og i sandbassengene.  
 
Forslag til tiltak: 
1.    Fjerning av jord/sand i 1 meters 

bredde og 20 – 30 cm dybde rundt 
CCA-impregnert trevirke i kontakt 
med jord/sand.  

2.    Gravemassene må leveres til godkjent 
       avfallsmottak.  
3.    Etter fjerning av massene må  
       trevirket tørke før det oljebeises  
       (vær oppmerksom på stokker i  
       jordkontakt). Oljebeisingen av det  
       impregnerte trevirket hindrer  
       ytterligere utlekking. 
4.    På sikt erstatte det CCA- 
       trykkimpregnerte trevirket med et  
       giftfritt alternativ. 
5. Massene som fjernes må erstattes med 

ren jord/sand. 
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2.31 Borgtun skole 
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Borgtun skole er moderat forurenset med 
arsen ved lekeapparatene og i 
sandbassengene, men gjerdet rundt tomta 
lekker også betydelige mengder arsen til 
jorda.  
 
Forslag til tiltak: 
1.    Fjerning av jord/sand i 1 meters 

bredde og 20 – 30 cm dybde rundt 
CCA-impregnert trevirke i kontakt 
med jord/sand.  

2.    Gravemassene må leveres til godkjent 
       avfallsmottak.  
3.    Etter fjerning av massene må  
       trevirket tørke før det oljebeises  
       (vær oppmerksom på stokker i  
       jordkontakt). Oljebeisingen av det  
       impregnerte trevirket hindrer  
       ytterligere utlekking. 
4.    På sikt erstatte det CCA- 
       trykkimpregnerte trevirket med et  
       giftfritt alternativ. 
5. Massene som fjernes må erstattes med 

ren jord/sand. 



2.32 Breivika 

 

Breivika barnehage er moderat forurenset 
med arsen ved lekeapparatene og i 
sandbassengene. Det er målt moderat høye 
krom og kobber nivåer i få jordprøver.  
Det er registrert moderate til markerte bly- 
konsentrasjoner i flere jordprøver.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 meters bredde 

og 20 – 30 cm dybde rundt CCA-
impregnert trevirke i kontakt med 
jord/sand.  

2. Gravemassene må leveres til godkjent 
avfallsmottak.  

3. Etter fjerning av massene må trevirket 
tørke før det oljebeises (vær 
oppmerksom på stokker i jordkontakt). 
Oljebeisingen av det impregnerte 
trevirket hindrer ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket med et 
giftfritt alternativ. 

5. Omfanget av blyforurensing kartlegges 
nærmere. Blyforurenset jord må fjernes 
og leveres til godkjent mottak. Fjernet 
jord erstattes med ny, ren jord eller 
grus (bl.a. i området på nederste bilde).
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2.33 Ekrehagen friluftsbarnehage 

 

I Ekrehagen 
friluftsbarnehage er jorden 
svakt forurenset med arsen 
ved lekeapparatene og i 
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke 
og la trevirket tørke før 
det oljebeises (vær 
særlig oppmerksom på 
stokker i jordkontakt). 
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

 
2. På sikt erstatte det CCA-

trykkimpregnerte 
trevirket med ett giftfritt 
alternativ. 
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2.34 Polarreven 

 

I Polarreven barnehage er 
jorden svakt forurenset med 
arsen ved lekeapparatene og i 
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke og 
la trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt). Olje-beisingen 
av det impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

2. 

med ett giftfritt alternativ 

 
På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
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2.35 Soldagen 

 

I Soldagen barnehage er 
jorden svakt forurenset med 
arsen ved lekeapparatene og 
i sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser. 
 
Forslag til tiltak: 
 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke 
og la trevirket tørke før 
det oljebeises (vær 
særlig oppmerksom på 
stokker i jordkontakt). 
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

 
2. På sikt erstatte det CCA-

trykkimpregnerte 
trevirket med ett giftfritt 
alternativ. 
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2.36 Ørndalen 

 

I Ørndalen barnehage er 
jorden markert forurenset med 
arsen ved lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand 

2. Gravemassene må leveres 
til godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 
Det gjelder også for 
gjerdet rundt tomta. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren 
jord/sand. 
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2.37 Stakkevollan 

 

I Stakkevollan barnehage er 
jorden sterkt forurenset med 
arsen ved lekeapparatene og i 
sandbassenget, og moderat 
forurenset med kobber, sink og 
krom i den lokale jorden rundt 
stolpe (øverste bilde).  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 
Også stolper som på bildet. 

4. 

. 
 

5. 
erstattes med ren jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 
På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ
Det gjelder også gjerdet
rundt tomta og stolper. 
Massene som fjernes må 
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2.38 Varden 

 
 

 
 

 

I Varden barnehage er jorden og 
sanden moderat forurenset med 
arsen ved lekeapparatene og i 
sandbassenget. Jorden inntil 
gjerdet er svakt forurenset med 
kobber og sink i tillegg.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 
På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alterna
Dette gjelder også fo
gjerdet rundt tom

4. 

tiv. 
r 

ta 

5. 
erstattes med ren jord/sand. 

(nederste bilde). 
Massene som fjernes må 
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2.39 Stakkevollan skole 

 

I skolegården ved Stakkevollan 
skole er jorden moderat 
forurenset med arsen ved leke-
apparatene og i sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 cm 
dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det 
oljebeises (var særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket hindrer 
ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren jord/sand. 
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2.40 Blåbærlia 

 

I Blåbærlia barnehage er 
jorden og sanden svakt 
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i 
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Det er svært lite 

trykkimpregnert materiale 
i Blåbærlia barnehage. Det 
lå imidlertid noe 
trykkimpregnert avfall 
nær lekeområdet (se bilde)
og dette må leveres 
godkjent avfallsmottak.  

 
til 

Oljebeising av den 
trykkimpregnerte 
plattingen i enden av 
lekeområdet (bak 
huskestativet på bildet) vil 
hindre ytterligere 
utlekking av arsen. 

2. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 
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2.41 Utsikten 

 

I Utsikten barnehage er jorden 
og sanden svakt forurenset 
med arsen ved lekeapparatene 
og i sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres 
til godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren 
jord/sand. 
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2.42 Gimle 

 

I Gimle barnehage er jorden og 
sanden moderat forurenset med 
arsen ved lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (var særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 
På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 

4. 

 
5. 

erstattes med ren jord/sand. 

med ett giftfritt alternativ.
Massene som fjernes må 
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2.43 Bjørnebekken 

 

I Bjørnebekken barnehage er 
jorden moderat forurenset 
med arsen ved lekeapparatene 
og i sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 
Husk også den 
trykkimpregnerte trappa. 

2. Gravemassene må leveres 
til godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren 
jord/sand. 
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2.44 Hamna skole 

 

I skolegården ved Hamna 
skole er jorden svakt 
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i 
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke 
og la trevirket tørke før 
det oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt). 
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

 
2. På sikt erstatte det CCA-

trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 
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2.45 Kvitungen 

 

I lekeområdet ved Kvitungen 
barnehage er jorden moderat 
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 cm 
dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. Ta 
bort øverste laget med 
arsenforurenset jord fra 
området på bildet øverst, og 
erstatt med ren jord. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket hindrer 
ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren jord/sand. 
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2.46 Firkløveren 
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I Firkløveren barnehage er jorden 
moderat forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 meters 

bredde og 20 – 30 cm dybde 
rundt CCA-trykkimpregnert 
trevirke i kontakt med jord/sand.

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det oljebeises 
(vær særlig oppmerksom på 
stokker i jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket hindrer 
ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket med 
ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren jord/sand. 



2.47 Lekekroken 

I lekeområdet ved 
Lekekroken barnehage er 
jorden svakt forurenset me
arsen ved lekeappara
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser.       

d 
tene og i 

 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke 
og la trevirket tørke før 
det oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt). 
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

 
2. På sikt erstatte det CCA-

trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ.
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2.48 Toftveien 

I Toftveien barnehage er 
jorden moderat forurenset 
med arsen ved 
lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 
30 cm dybde rundt 
CCA-trykkimpregnert 
trevirke i kontakt med 
jord/sand. 

2. Gravemassene må 
leveres til godkjent 
avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av 
massene, må trevirket 
tørke før det oljebeises 
(vær særlig 
oppmerksom
i jordkontakt). 

 på stokker 
 

Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte 
trevirket med ett giftfritt 
alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren 
jord/sand. 

. 
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2.49 Solneset skole 
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I skolegården ved Solneset 
skole er jorden svakt 
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i 
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser.       
 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke 
og la trevirket tørke før 
det oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt). 
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

 
2. På sikt erstatte det CCA-

trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

. 

 



2.50 Ørneredet 

 

I lekeområdet ved Ørneredet 
barnehage er jorden svakt 
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i 
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser.          
 
Forslag til tiltak:                      

utlekking. 

2. 

med et giftfritt alternativ. 

1. Grav fram CCA-
trykkimpregnert trevirke og 
la trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt). Oljebeisingen 
av det impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 

 
På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
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2.51 Hvalrossen 

 

I lekeområdet ved Hvalrossen 
barnehage er jorden svakt 
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i 
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser.          
 
Forslag til tiltak:    
 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke og 
la trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt). Oljebeisingen 
av det impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

2. 

med et giftfritt alternativ. 

 
På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
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2.52 Polarhagen 
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I lekeområdet ved 
Polarhaugen barnehage er 
jorden svakt forurenset med 
arsen ved lekeapparatene og i 
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser.       
 
Forslag til tiltak:    
 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke 
og la trevirket tørke før 
det oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt). 
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

 
2. På sikt erstatte det CCA-

trykkimpregnerte trevirket 
med et giftfritt alternativ. 



2.53 Heimly 

 

I Heimly barnehage er jorden 
moderat forurenset med arsen 
ved lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres 
til godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren 
jord/sand. 
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2.54 NIT – barnehagen 

 

I NIT-barnehagen er jorden 
moderat forurenset med arsen 
ved lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres 
til godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren 
jord/sand. 
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2.55 Mortensnes skole 

 

I skolegården ved 
Mortensnes skole er jorden 
meget sterkt forurenset med 
arsen ved lekeapparatene og 
i sandbassenget. Jorden er i 
tillegg moderat forurenset 
med kobber. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 
30 cm dybde rundt 
CCA-trykkimpregnert 
trevirke i kontakt med 
jord/sand. 

2. Gravemassene må 
leveres til godkjent 
avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av 
massene, må trevirket 
tørke før det oljebeises 
(vær særlig 
oppmerksom
i jordkontakt). 

 på stokker 
 

Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte 
trevirket med ett giftfritt 
alternativ. Jorden rundt 
lekeapparatet på det 
nederste bildet har en 
meget høy arsen-
konsentrasjon, og dette 
apparatet samt jorda 
rundt anbefales fjernet 
av fagfolk. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren 
jord/sand. 
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2.56 Håpet 

I lekeområdet ved Hopet 
barnehage er jorden svakt 
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i 
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser.       
 
Forslag til tiltak:    
 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke 
og la trevirket tørke før 
det oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt). 
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

 
2. På sikt erstatte det CCA-

trykkimpregnerte trevirket 
med et giftfritt alternativ. 
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2.57 Vestavinden 

 

I Vestavinden barnehage er 
jorden svakt forurenset med arse
ved lekeapparatene o
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser. 

n 
g i 

 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke, og 
la trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket hindrer 
ytterligere utlekking. 

2. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 
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2.58 Lærerstudentenes barnehage 
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I Lærerstudentenes barnehage 
er jorden svakt forurenset med 
arsen ved lekeapparatene og i 
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke, 
og la trevirket tørke før 
det oljebeises ( NB! Hele 
stokken, se bilde)(vær 
særlig oppmerksom på 
stokker i jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

2. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 

d tt iftf itt lt ti
 



2.59 Olsgård 

 

I Olsgård barnehage er jorden 
moderat forurenset med arsen 
ved lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand 

2. Gravemassene må leveres 
til godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren 
jord/sand. 
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2.60 Gyllenborg skole 

  
 

   
 
 

 
I skolegården ved Gyllenborg skole er jorden moderat forurenset med arsen 
ved lekeapparatene og i sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 meters bredde og 20 – 30 cm dybde rundt CCA-

trykkimpregnert trevirke i kontakt med jord/sand. Husk også plattinger og 
lekeapparater som ”taubanen” på bildet øverst til venstre samt lysstolper. 

2. Gravemassene må leveres til godkjent avfallsmottak. 
3. Etter fjerning av massene, må trevirket tørke før det oljebeises (vær særlig 

oppmerksom på stokker i jordkontakt).  
Oljebeisingen av det impregnerte trevirket hindrer ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-trykkimpregnerte trevirket med ett giftfritt 
alternativ (for eksempel som på bildet øverst til høyre). 

5. Massene som fjernes må erstattes med ren jord/sand. 
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2.61 Workinnmarka skole 
I skolegården ved Workinnmarka 
skole er jorden svakt forurenset 
med arsen ved lekeapparatene og 
i sandbassenget. Det er ikke
nødvendig å fjerne masser. 

 

 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke, og 
la trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket hindrer 
ytterligere utlekking. 

2. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 
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2.62 Blåklokka 

 

I Blåklokka barnehage er jorden 
svakt forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i sand-
bassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 
På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 

4. 

 
5. 

erstattes med ren jord/sand. 

med ett giftfritt alternativ.
Massene som fjernes må 
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2.63 Karvesletta 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

I Karvesletta barnehage er 
jorden moderat forurenset 
med arsen ved lekeapparatene 
og i sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand 

2. Gravemassene må leveres 
til godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 
Det gjelder også gjerdet 
rundt tomta. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren 
jord/sand. 
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2.64 Slettaelva skole 
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I skolegården ved Slettaelva 
skole er jorden svakt forurenset 
med arsen ved lekeapparatene 
og i sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke, og 
la trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 
På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 

2. 

med ett giftfritt alternativ. 
 



2.65 Slettaelva 

 
 
 

 
 

 

 

I Slettaelva barnehage er jorden 
meget sterkt forurenset med 
arsen ved lekeapparatene og i 
sandbassenget.  Jorden er i 
tillegg moderat forurenset med 
sink, bly, kobber og krom. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 
Fjerning av jordmasser i 
området fra de to nederste 
bildene. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 
På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ
Det gjelder og

4. 

. 
så gjerdet 

5. 
erstattes med ren jord/sand. 

rundt tomta. 
Massene som fjernes må 
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2.66 Solstua 

I Solstua barnehage er jorden 
moderat forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 cm 
dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket hindrer 
ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren jord/sand. 
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2.67 Ryllikveien 1 – lekeplass 

 

På Ryllikveien lekeplass i 
Ryllikveien 1 er jorden moderat 
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i 
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke, og 
la trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 
På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 

2. 

med ett giftfritt alternativ. 
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2.68 Tusseladden 

 

I Tusseladden barnehage ble det 
drevet gravearbeid under 
prøvetakingen, men den 
undersøkte jorden er moderat 
forurenset med. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser. 
  
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke, og 
la trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 
På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 

2. 

med ett giftfritt alternativ. 

 

 

 81 



2.69 Korallveien 

 

I Korallveien barnehage er 
jorden svakt forurenset med 
arsen ved lekeapparatene og i 
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke, og 
la  trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 
På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 

2. 

med ett giftfritt alternativ. 
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2.70 Selnes skole 
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I skolegården ved Selnes skole er 
jorden svakt forurenset med arsen 
ved lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 cm 
dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket hindrer 
ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren jord/sand. 



2.71 Kvaløysletta 

 

I Kvaløysletta barnehage er 
jorden forurenset med arsen 
ved lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 
Husk også ved trappa som 
det øverste og nederste 
bildet viser. 

2. Gravemassene må leveres 
til godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren 
jord/sand.  
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2.72 Skjelnan 
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I Skjelnan barnehage er 
jorden og sanden forurense
med arsen ved lekeapparatene 
og i sandbasseng

t 

et.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres 
til godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren 
jord/sand. 



2.73 Skjelnan skole 

 

I skolegården ved Skjelnan 
skole er jorden og sanden svakt 
forurenset med arsen og krom 
ved lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke og 
la trevirket tørke før det 
oljebeises. (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt) 
Det impregnerte trevirket  
må oljebeises for å hindre 
ytterligere utlekking.  

2. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

3. Massene som fjernes må 
erstattes med ren jord/sand. 
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2.74 Kroken 
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I Kroken barnehage er jorden og 
sanden forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 cm 
dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket hindrer 
ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren jord/sand. 



2.75 Krokelvdalen skole 

 

I Krokelvdalen barnehage er 
jorden og sanden forurenset med 
arsen ved lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 cm 
dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket hindrer 
ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren jord/sand. 

 

 
 

 88 



2.76 Steinberget 

 

I Steinberget barnehage er 
jorden og sanden svakt 
forurenset med arsen og krom 
ved lekeapparatene og i 
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser. 
 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke og 
la trevirket tørke før det 
oljebeises. (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt) 
Det impregnerte trevirket  
må oljebeises for å hindre 
ytterligere utlekking.  

2. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 
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2.77 Isbjørnen 

 
 

 
 
 
 

 

I Isbjørnen barnehage er jorden 
og sanden svakt forurenset med 
arsen og moderat forurenset med 
krom ved lekeapparatene
sandbassenget.  

 og i 

 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 cm 
dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. Skifte 
ut sand ved bildekk (nederste 
bilde), da sanden her er 
forurenset med krom. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket hindrer 
ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren jord/sand. 
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2.78 Stjerna 
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I Stjerna barnehage er jorden og 
sanden svakt forurenset med 
arsen ved lekeapparatene
sandbassenget. Det er ikke 
nødvendig å fjerne masser. 

 og i 

 
Forslag til tiltak: 
1. Grav fram CCA-

trykkimpregnert trevirke og la 
trevirket tørke før det 
oljebeises. (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt) 
Det impregnerte trevirket  må 
oljebeises for å hindre 
ytterligere utlekking.  

2. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 



2.79 Tromstun 

 

I Tromstun barnehage er jorden 
og sanden forurenset med arsen  
ved lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 cm 
dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket hindrer 
ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren jord/sand. 
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2.80 Tromsdalen 

  
 

 

I Tromsdalen barnehage er 
jorden og sanden markert 
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 
På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 

4. 

 
5. 

nd. 
6. 

bildet anbefales fjernet. 

med ett giftfritt alternativ.
Massene som fjernes må 
erstattes med ren jord/sa
Den store plattingen på 
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2.81 Tromsdalen skole 
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I skolegården ved Tromsdalen 
skole er jorden og sanden svakt 
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i sandbas
Det er ikke nødvendig å fjer

senget. 
ne 

asser. 

1. 

t  må 

2. A-
trykkimpregnerte trevirket med 
ett giftfritt alternativ. 

m
 
Forslag til tiltak: 

Grav fram CCA-
trykkimpregnert trevirke og la 
trevirket tørke før det 
oljebeises. (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt) 
Det impregnerte trevirke
oljebeises for å hindre 
ytterligere utlekking.  
På sikt erstatte det CC
 



2.82 Mummidalen 

 

I Mummidalen barnehage er 
jorden og sanden svakt 
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 
cm dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, 
må trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket 
hindrer ytterligere 
utlekking. 
På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 

4. 

 
5. 

erstattes med ren jord/sand. 
 

med ett giftfritt alternativ.
Massene som fjernes må 
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2.83 Kanutten 
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I Kanutten barnehage er jorden  
forurenset med arsen ved 
lekeapparatene og i 
sandbassenget.  
 
Forslag til tiltak: 
1. Fjerning av jord/sand i 1 

meters bredde og 20 – 30 cm 
dybde rundt CCA-
trykkimpregnert trevirke i 
kontakt med jord/sand. 

2. Gravemassene må leveres til 
godkjent avfallsmottak. 

3. Etter fjerning av massene, må 
trevirket tørke før det 
oljebeises (vær særlig 
oppmerksom på stokker i 
jordkontakt).  
Oljebeisingen av det 
impregnerte trevirket hindrer 
ytterligere utlekking. 

4. På sikt erstatte det CCA-
trykkimpregnerte trevirket 
med ett giftfritt alternativ. 

5. Massene som fjernes må 
erstattes med ren jord/sand. 



 

3 TOKSIKOLOGISK GRUNNLAG 

 

3.1 Arsen 
Mennesker eksponeres normalt for arsen gjennom maten der konsum av fisk og  skalldyr er de 
viktigste kilder. I de sistnevnte produkter foreligger arsen i en organisk form som lett skilles 
ut av kroppen. I enkelte områder av verden inneholder drikkevannet mye arsen pga. lokale 
geologiske forhold og her er vannet en viktig arsenkilde. 

 
Barn kommer i kontakt med arsen i jord og trykkimpregnert trevirke når de har hudkontakt 
med jorda eller med trykkimpregnert trevirke i lekeapparater og lignende, eller når de spiser 
jord eller slikker på skitne fingre. De kan også få i seg arsen ved å puste inn jord som er 
virvlet opp i lufta. Hvis barn  svelger arsen i mat og drikke eller jord, vil arsenet lett tas opp i 
kroppen. Hvis barn puster inn støv som inneholder arsen, vil de minste partiklene sette seg i 
lungene og mesteparten av arsenet på disse tas opp i kroppen. Hudkontakt med arsen regnes 
ikke som noen viktig eksponeringsvei. Mesteparten av arsenet som har kommet inn i kroppen 
blir skilt ut i urinen i løpet av noen få dager, men noe forblir i kroppen i flere måneder. 

 
Det har så langt ikke vært påvist at arsen er et nødvendig sporstoff. I gamle dager ble 
arsenholdige legemidler brukt som styrkemedisin. I svært høye doser er arsen akutt giftig og 
kan være dødelig eller gi symptomer fra mage-tarmkanalen. Fortykkelser av hornhuden på 
hender og føtter har vært sett hos personer som har fått i seg arsen gjennom lang tid. Slik 
eksponering er forbundet med økt risiko for hudkreft. Inhalering av store mengder arsen over 
lang tid gir risiko for lungekreft. 

 
Verdens helseorganisasjon (WHO) fastsatte i 1988 et tolerabelt daglig inntak av arsen på 2 
�g/kg kroppsvekt/dag. Denne mengden skal kunne inntas gjennom hele livet uten at det 
oppstår helseskade.  

 

Tabell 3. Kilder for arseneksponering av mennesker. 

Kilde Kommentar Referanse 

Mat Gjennomsnittlig daglig inntak hos barn er 15�g. Arsen 
forekommer i størst konsentrasjon i fisk og skalldyr. I 
slike produkter foreligger arsen i organisk form. 

Petito og Beck, 1991 
Pershagen ,1979 
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Drikkevann Typisk verdi for arsen i norsk drikkevann 0,2 – 1 �g/l Beck og Jaques, 
1993 

Jord Barn kan få i seg arsen ved å spise jord med  
Høyt arseninnhold 

Langedal og 
Hellesnes 1997, 
Berntzen 1997 

Luft Gjennomsnittlig innhold i luft i Norge: 0,63 ng/m3 Beck og Jaques, 
1993 

 
 

3.2 Bly 
Svenske undersøkelser viser at barn får i seg 15 mikrogram bly per dag gjennom normalt 
kosthold. Drikkevann inneholder generelt lite bly. Voksne tar bare opp 10 % av det blyet de 
spiser, mens resten skilles ut i avføringen. Barn kan ta opp opptil 60 % av det blyet de spiser 
avhengig av blyets løselighet i mage-tarmsystemet. Både voksne og barn tar opp ca 50 % av 
det blyet de puster inn. Bly som tas opp av kroppen fordeles  raskt til blod og muskler/fettvev. 
Bein og tenner er kroppens lagringsplass for bly. Hvis eksponeringen avtar og 
blykonsentrasjonen i blodet går ned, kan bly fra beinvevet frigjøres til  blodet og forsinke 
nedgangen. Bly som ikke blir lagret i beinvevet skilles ut gjennom urin. Det er ikke kjent at 
bly har noen positive helseeffekter. Blyet har mange negative helseeffekter avhengig av dose 
og hvor lenge en person er eksponert. Ved relativt lave doser er det funnet sammenheng 
mellom bly og effekter på sentralnervesystemet, i form av noe redusert IQ og 
konsentrasjonsevne. Mekanismene bak slike sammenhenger er ikke klarlagt.  

 

Tabell 4. Kilder for bly eksponering av mennesker. 

Kilde Kommentar Referanse 
Mat Gjennomsnittlig daglig inntak av bly hos barn er  

15 �g og hos voksne <20 – 30 �g/dag. 
Petito og Beck, 1991 
Pershagen ,1979 

Drikkevann Typisk verdi for bly i norsk drikkevann <1 - 5 �g/l Folehelsa 1998, 
Beck og Jaques, 
1993 

Jord Barn kan få i seg bly ved å spise jord med  
høyt blyinnhold 

Langedal og 
Hellesnes 1997, 
Berntzen 1997 

Luft Gjennomsnittlig innhold i byluft i Norge:  
90 – 200  ng/m3 

Beck og Jaques, 
1993 
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4 HELSERISIKOVURDERING 

 

4.1 Akseptkriterier 
Akseptkriteriene som er lagt til grunn for denne risikoanalysen er at ingen av barna eller 
ansatte i de undersøkte lekearealene skal utsettes for helsefare på grunn av arsen- eller 
blyforurenset jord og sand. 

 

4.2 Barns eksponering av arsen og bly i barnehager, grunnskoler og 
lekeplasser i Tromsø 

I en barnehage, barnepark eller lekeplass kan sannsynligvis barna eksponeres for forurenset 
jord via følgende eksponeringsveier: 

�� Inntak av jord eller støv gjennom munnen 
�� Hudkontakt med jord og støv  
�� Innånding av støv (ute og inne ) 
�� Spising av ”snø” avsatt på jord eller trykkimpregnert materiale 
�� Hudkontakt med trykkimpregnert materiale i lekeapparater etterfulgt av slikking på hånd 

og fingre.  
 

4.2.1 Arsen 

Fra en SFT-veileder for gjennomføring av risikovurdering av forurenset grunn viser 
beregninger at bidraget fra inhalert støv og opptak gjennom huden er av relativt liten 
betydning. Det oppgis det følgende delkonsentrasjoner for mest følsom arealbruk: 

�� Inntak gjennom munnen av jord eller støv: 3.75 mg As/kg jord tørrstoff 
�� Hudkontakt med jord eller støv: 59.4 mg As/kg jord tørrstoff 
�� Innånding av støv: 61 mg As/kg jord tørrstoff 
 

Ved å sette disse konsentrasjonene inn i formelen for beregning av total eksponering 

 

CTotaleksponering = 

InnåndingHudkontaktOralinntak CCC
111

1

��
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oppnås følgende resultat: C Total eksponering    =  3,33 mg arsen/kg jord tørrstoff. 

 
Ved beregnet maksimum daglig inntak av arsen fra ulike kilder er det tatt utgangspunkt i de 
10 % av barna som spiser 200 mg eller mer jord per dag. Det er blitt gjort en forsiktig 
beregning av totalinntaket av arsen ut fra et høyt daglig inntak av jord, og det er tatt 
utgangspunkt i høye arsenkonsentrasjoner i jorden. Inntaket er overvurdert og vil som regel 
ligge lavere.  

 

Verdens helseorganisasjon (WHO) fastsatte i 1988 et tolerabelt ukentlig inntak av arsen på 15 
�g arsen/kg kroppsvekt dvs ca 2 �g/kg kroppsvekt/dag. Denne mengden skal kunne inntas 
gjennom hele livet uten at det oppstår helseskade. For et barn på 13 kg tilsvarer det 26 �g 
arsen pr. dag. Ved et relativt høyt inntak av jord vil et gjennomsnittsinnhold på ca 20 mg 
arsen /kg jord gi et relativt lavt bidrag av arsen, og det tolerable ukentlige inntaket vil ikke bli 
overskredet. Inntak av jord med høyere arseninnhold, f.eks jord  i kontakt med CCA-
trykkimpregnert trevirke, vil gi en uakseptabel tilleggsbelastning. Barna i barnehagene i 
Tromsø kan være utsatt for arsen i uakseptable mengder fordi gjennomsnittsverdien for arsen 
ligger relativt høyt. Men inntaket av arsen må foregå over mange år dersom det skal kunne 
forårsake økt risiko for hudkreft. En arsenkonsentrasjon på opptil 20 mg As/kg jord anses å 
være forsvarlig. De høyeste nivåene som er funnet anses for å gi en unødvendig 
tilleggsbelastning, særlig også fordi disse prøvene inneholder en betydelig andel lettløselig 
arsen. 

 

Tabell 5. Beregnet maksimum daglig inntak av arsen fra ulike kilder for 
barnehagebarn. 

Kilde Barnehagebarn  (13 kg) 

Mat (�g/dag) 15 �g 
Drikkevann (�g/dag) 0,2 �g              
Jord og støv, 200 mg/dag 4 �g1         
Luft (�g/dag) 0,005 �g       
Total (�g/dag)  19,21          
1Beregnet ut fra et arseninnhold på 20 mg arsen/kg jord. 
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4.2.2 Bly 

Fra en SFT-veileder for gjennomføring av risikovurdering av forurenset grunn oppgis det 
følgende delkonsentrasjoner for mest følsom arealbruk: 

�� Inntak gjennom munnen av jord eller støv: 100 mg Pb/kg jord tørrstoff 
�� Hudkontakt med jord eller støv: 7990 mg Pb/kg jord tørrstoff 
�� Innånding av støv: 12200 mg Pb/kg jord tørrstoff 
 

Ved å sette disse konsentrasjonene inn i formelen for beregning av total eksponering 

CTotaleksponering = 

InnåndingHudkontaktOralinntak CCC
111

1

��

 

 
oppnås følgende resultat: CTotaleksponering   =  99  mg bly/kg jord tørrstoff 
 
Ved beregnet maksimum daglig inntak av bly fra ulike kilder er det tatt utgangspunkt i de 10 
% av barna som spiser 200 mg eller mer jord per dag. Det er blitt gjort en forsiktig beregning 
av totalinntaket av bly ut fra et høyt daglig inntak av jord, og det er tatt utgangspunkt i høye 
blyverdier i jorden. Inntaket er overvurdert og vil som regel ligge lavere. Verdens 
helseorganisasjon (WHO) har fastsatt et tolerabelt daglig inntak av bly på 35 – 70  �g bly for 
barn som veier 10 – 20 kg. Denne mengden skal kunne inntas gjennom hele livet uten at det 
oppstår helseskade.  

 

Ved et relativt høyt inntak av jord vil en gjennomsnittskonsentrasjon på ca. 150 mg bly/kg 
jord gi et akseptabelt bidrag av bly, og det tolerable daglige inntaket vil ikke overskrides.  

 

Tabell 6. Beregnet maksimum daglig inntak av bly fra ulike kilder for 
barnehagebarn. 

Kilde Barnehagebarn  (13 kg) 
Mat (�g/dag) 15 �g 
Drikkevann (�g/dag) <1.5 �g              
Jord og støv, 200 mg/dag 30 �g1         
Luft (�g/dag) 0,005 �g       
Total (�g/dag)  471          
1Beregnet ut fra en blykonsentrasjon i jord eller sand på 150 mg bly/kg jord eller sand. 
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Dette betyr at i områder med blykonsentrasjoner over 150 mg/kg anbefaler vi å sette i verk 
tiltak. 
 
 
 

5 HVA ER BARNEHAGEJORD? 

Innenfor tomtegrensene til en barnehage, barnepark eller lekeplass er det to hovedtyper av 
jord: 1) lokal jord og 2) tilkjørt sand. 
 
Den lokale jorden i de ytre bydeler vil normalt bestå av naturlige løsmasser fra stedet, kanskje 
med noe tilkjørt matjord på toppen i enkelte deler av tomten. I de indre bydeler har den lokale  
jorden ofte en helt annen sammensetning. Byjorden består av lokal naturlig mineraljord, 
gravemasser, sprengstein, organisk jord (ofte tilkjørt), rivningsmasser (asfalt, teglstein, 
betong), og kanskje litt industriavfall enkelte steder. Byjorden er altså full av spor av 
menneskelig aktivitet .  
 
Den tilkjørte sanden kommer hovedsakelig fra grustak i Ullsfjord (Hjelnes og Fornes) og på 
Kvaløya (Kattfjord). 

 

6 METODER OG GJENNOMFØRING 

 

6.1 Prøvetaking, prøvepreparering og kjemisk analyse 
Det  er samlet 819 jordprøver fra 83 lekeområder  (barnehager, barneparker, grunnskoler og 
lekeplasser) fra Tromsøya og sentrale deler av Kvaløya og fastlandet. Fra hver lokalitet er det 
samlet inn prøver av jord innenfor tomtegrensen, samt sand ved og under lekeapparater og 
sand fra sandkasser. Ca. 30 % av prøvene  er overflate byjord (0-2 cm) og ca. 70 % av 
prøvene er av tilkjørt sand . Jord- og sandprøvene ble tørket, og siktet gjennom nylonsikt med 
maskeåpning 2 mm og deretter analysert på arsen, bly og 30 andre grunnstoffer ved NGUs 
laboratorium.  

 

6.2 Kartfremstilling og datalagring 
Prøvelokalitetene er tegnet inn på økonomisk kart og koordinatfestet (digitalisert) for 
kartfremstilling ved hjelp av datateknologi (ArcView).  Koordinater og kjemiske data er lagt 
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inn på NGUs database og er tilgjengelig for allmennheten. I rapporten blir dataene presentert 
for hver barnehage, og det blir brukt bilder for å markere eventuelle lokaliteter for tiltak. 

 

6.3 Kildekarakterisering 
Den lokale jorden i lekearealene på Tromsøya er ”brukt” mange ganger og inneholder av og 
til spor av menneskelig aktivitet, som for eksempel bygningsmasser. Fra undersøkelsen av 
overflatejord i de tettest befolkede deler av Tromsø er det angitt mulige kilder for de ulike 
metallene. Mulige kilder for bly er for eksempel ammunisjon, malingsflak, ulike 
avfallsprodukter og avgasser fra biltrafikk. Arsen har én hovedkilde; CCA-trykkimpregnert 
trevirke. 

 

6.4 Karakterisering av spredningsveier 
Den viktigste spredningsmåten for de undersøkte kjemiske elementene og forbindelsene på 
Tromsøya er sannsynligvis ved hjelp av lastebil og/eller hest og vogn og en mindre del som 
utslipp til luft. 

Spredning lokalt i lekeområdene skjer ved barns lek hvor de kopierer de voksnes transport av 
masser ved hjelp av bøtter og trehjulssykler samt via støvtransport eller ved at jordpartikler 
fester seg til barnas støvler eller tøy og flyttes. 

 

6.5 Stedsspesifikk risikovurdering 
I den systematiske gjennomgangen er det gjort noen begrensninger og antagelser som ligger 
til grunn for risikovurderingen: 

�� Denne undersøkelsen avgrenses til eksponering av barn ved undersøkte lekearealer og for 
den tid de er i barnehage, barneparken eller lekeplassen. 

�� For direkte eksponering fra jord vurderes: inntak via munnen, hudkontakt med jord og 
trykkimpregnert trevirke og innånding av støv. 

�� For eksponering fra matvarer, vann og luft er det valgt å benytte data fra litteraturen.  
�� Det antas at jordinntaket hos barn på Tromsøya er på liknende nivå som rapportert i andre 

undersøkelser (Calabrese og medarbeidere 1989, van Wijnen og medarbeidere, Calabrese 
og Stanek 1991). 

�� Eksponering fra spising av snø er ikke estimert. 
�� Det antas at alt arsen og bly forekommer i en biotilgjengelig form. 
 
Eksponeringsanalysen følger de krav som er satt til årsaksanalyse i Norsk standard NS 5814 
"Krav til risikoanalyser". 
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Amerikanske og nederlandske undersøkelser har vist at mengden jord, som barn spiser, 
varierer fra barn til barn (Tabell ). Det må understrekes at tallene i tabell  er usikre. Allikevel 
representerer disse undersøkelsene det beste anslaget vi har, og vil bli lagt til grunn når 
helseeffektene av arsen og bly i jord fra lekearealer på Tromsøya, Kvaløya og fastlandet blir 
vurdert. 

 

Tabell 7. Inntak av jord hos barn på 1 – 4 år. 

Prosentandel av alle barn 50 10 Svært få 
Inntak av jord (mg/dag) 15 – 55 200 8000 
  
Helseeffekten av et stoff avhenger av mange faktorer: 

�� Hvor mye av stoffet du har fått i deg og hvor lenge du har vært i kontakt med stoffet 
�� Om kontakten skjer via hud, mage-tarmsystemet eller luftveiene 
�� Samvirke med andre stoffer du er i kontakt med 
�� Kjønn, alder, livsstil, sosiale forhold, ernæringsmessige forhold, generell helsetilstand 

(fysisk og psykisk) og familieforhold. 
Det er derfor store forskjeller fra person til person når det gjelder helseeffekter av kontakt 
med både uorganiske og organiske forbindelser i jord og sand. 
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7 KONKLUSJON 

 
Det øverste jordlaget  i barnehager, barneparker og lekeplasser på Tromsøya, Kvaløya og 
fastlandet er i varierende grad forurenset med arsen. Blyforurenset jord krever tiltak i tre 
barnehager. 

 

Arsenforurensningen skyldes utlekking av arsen fra CCA-trykkimpregnert trevirke. I 
barnehager, grunnskoler og lekeplasser finnes det to typer masser: byjord og tilkjørt sand til 
sandkasser og sand under og rundt lekeapparater.  

 
Det er gjennomført en helserisikovurdering hvor barns eksponering for arsen og bly er 
vurdert. Bidraget fra inntak av jord, hudkontakt med jord og trykkimpregnert trevirke og 
innånding av støv er sammenholdt med data for bidraget fra næringsmidler. Det konkluderes 
med at arsenkonsentrasjoner mindre enn 20 mg/kg og blykonsentrasjoner mindre enn 150 
mg/kg anses å representere en akseptabel tilleggsbelastning. Jord med høyere innhold av arsen 
og bly anbefales fjernet og erstattet med ren jord. 

 
Som et resultat av denne undersøkelsene anbefales derfor følgende tiltak for bedring av 
situasjonen: 

�� Fjerning av jord/sand i 1 meters bredde og 20 – 30 cm dybde rundt CCA-trykkimpregnert 
trevirke i kontakt med jord/sand. 

�� Minimum oljebeising av trevirket før å redusere videre utlekking av arsen, men helst 
utskifting av trykkimpregnert trevirke i kontakt med jord/sand. 

�� I tillegg bør det arbeides for å få bort CCA-impregnert materiale (CCA = kobber-krom-
arsen) fra barns lekemiljø.  

�� Fjerning av jord/sand hvor arseninnholdet er høyere enn 20 mg/kg og blyinnholdet er 
høyere enn 150 mg/kg. Massene erstattes med ren jord. Det anbefales at det opprettes en 
innsamlingsrutine for forurensede masser, og at disse blir deponert på sikkert sted. 

�� Noe forurenset masse foreslås fjernet i tillegg til massene rundt trykkimpregnert trevirke, 
bl.a. i Breivika, Kråkeslottet og Slettaelva barnehage, pga. høye blykonsentrasjoner. 
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