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Sammendrag 

Fossum IF sin skiskytterarena på Fossum i Bærum kommune ligger rett ved et populært idrettsområde 

som også er et av Bærums mest brukte utgangspunkt for turer i marka sommer og vinter. Banen har 

vært brukt i en 10 års periode. Ved skiskyting brukes ammunisjon som i hovedsak består av det giftige 

tungmetallet bly. Det har vært stilt spørsmål om distribusjon og spredning av bly på og fra 

skiskytebanen både fra brukere av området og fra naboer til en planlagt skiskytebane et annet sted i 

Bærum. KConsult v/ Siv. Ing. K. Søraas har derfor på eget initiativ foretatt orienterende målinger av bly 

i grunnen på skiskytebanen på Fossum.  

Undersøkelsene er utført i løpet av 2015 og det ble utført visuell inspeksjon med fotografering samt 

målinger med røntgenfluorescens apparat (NITON XL3t) fra Holger Teknologi AS (Langhus, Ski 

kommune). I tillegg ble det tatt både filtrerte og ufiltrerte vannprøver som ble analysert av Eurofins 

(Moss).  
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Resultater 

Forurensningsgradene er markert i fig. 1 med fargekoder i hht tilstandsklasser for forurenset grunn 

(TA-2553/2009) og tilstandsklasser for forurenset vann (TA2229/2007). 

Visuell inspeksjon/fotografering. 

Ved målskivene og i store deler av skyteområdet mellom skivene og standplass finnes det store 

mengder fritt bly. Blyet er fragmenter som dannes når kulene treffer og knuses mot metallflatene i 

målskivene. I målskivenes umiddelbare nærhet ligger bly i hauger, anslagsvis noen hundre kilo fordelt 

på de 30 banene, og opp til 15 – 20 meter fra skivene i retning mot standplassen ble det observert til 

dels tett forekomst av blyfragmenter av forskjellige størrelser. Under overbygget i området for skivene 

var et par-tre åpne bøtter med bly samlet opp, de var der hele den perioden undersøkelsen pågikk, 

mars – oktober 2015. Dokumentasjonen foreligger i form av bilder i denne rapporten. 

Ved standplassene ligger store mengder tomhylser utover. En større mengde er dessuten samlet opp i 

to åpne fat som står på stedet. Tomhylsene er kjent for å lekke ut bly ved lagring og er derfor 

klassifisert som farlig avfall (Hazardous Waste) i USA og skal der behandles som spesialavfall. 

Tomhylsene slik de ligger er svært lett tilgjengelige for alle. De er dessuten tiltrekkende for barn og 

ungdom og mens undersøkelsene pågikk ble det rapportert at barnehagebarn på tur til Fossum hadde 

kommet hjem med lommer fulle av tomhylser derfra. 

Det er oppslått en lett synlig INSTRUKS FOR SKISKYTTERANLEGGET på døren på materialhuset for 

skytebanen. Punkt 6. Ved endt trening, punktene a) og c) kreves det at 

a) Tau til selvanvisere skal kveiles opp og legges på selvanviser 

c) Patronesker, tomhylser brukte skiver og annet avfall samles sammen og hives. Alt avfall skal 

kildesorteres. 

Instruksen er godkjent av politiet i Asker og Bærum 19. mai 2008. Det var tydelig dårlig etterlevelse av 

punkt 6 i instruksen i den tiden undersøkelsen pågikk.  

  

Måling av bly med Niton.  

Prøver ble tatt av bakken og blykonsentrasjonen målt i økende avstand fra målskivene og på og rundt 

standplass. Prøvene ble tatt slik at man forsøkte å unngå å få med synlige blyfragmenter og tomhylser. 

Allikevel viser målingene høye blykonsentrasjoner. Grunnen viser forurensning tilsvarende Farlig Avfall 

og Svært Dårlig (tilstandsklasse 5) i betydelige deler av området, inkludert standplass der utøverne 

skyter stående eller liggende.  

Målingene viser også at forurensningen fra virksomheten på banen har spredt seg utover til 

nærliggende områder som arenaens inngangsområde og det er også påvist bly på den tilliggende 

grusede idrettsarenaen.  Tatt i betraktning at den mengde bly og tomhylser som ligger løst og kommer 

i tillegg til det bly som er målt i prøvene tatt av bakken, må det øverste laget i praktisk talt hele 

skyteområdet klassifiseres som Farlig Avfall. 
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Resultatene er oppsummert i figur 1. 

 

Figur 1: Oversiktsbilde over Fossum IF Skiskytterarena. Spesifikke målinger er gjort på bane 6 inkludert standplass for denne, 
ved inngangspartiet og på den tilliggende grusbanen slik de sorte markeringene viser. Arenaen består av i alt 30 baner og ut 
fra visuell inspeksjon i målområdet er det antatt at målingene på bane 6 er representative for de øvrige banene. 
Forurensningsgradene er markert med fargekoder i hht tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009). Dreneringsrøret 
som leder vann ut fra området er vist med pil. Fargekoden er i hht tilstandsklasser for forurenset vann (TA2229/2007). Målte 
blyverdier i avrenningsvannet er ca. 5 ganger nedre grense for tilstandsklassen. 

 

Vannprøver. 

Det ble tatt to vannprøver fra en kum på skyteområdet som samler avrenningsvannet og leder det 

videre ut. Analysene viser høye konsentrasjoner av bly og antimon. Måleverdiene er svært høye, 2 

dekader høyere enn det som er naturlig forekommende i vann og mange ganger høyere enn det som 

tillates av drikkevannsforskriften selv for de filtrerte prøvene, og for bly også langt over øverste 

tilstandsklasse for miljøgifter i vann.  

 

Konklusjon. 

Slik banen fremsto i undersøkelsesperioden representerer den en åpenbar risiko for blyeksponering 

for publikum, brukere, mannskaper som skal pleie og vedlikeholde banen og tilfeldig forbipasserende, 

særlig barn og ungdom. 

Denne undersøkelsen kvantifiserer og dokumenterer forurensningsmengden og farene den 

representerer for publikum, den gir et grunnlag for forurenser og myndigheter til å handle, jfr.  Lov om 

vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 1.(lovens formål), § 7 (Plikt til å unngå 

forurensning) og § 9.(forskrifter om forurensning).  
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1. Bakgrunn. 

Fossum Idrettsforenings skiskytterarena ligger på Fossum, i tilknytning til Fossumtunet, klubbhuset til 
Fossum IF, ved markagrensen i Østre Bærum. Området brukes mye til fotball og friidrett om 
sommeren, og ski om vinteren. Mye av aktiviteten er organisert barneidrett. Stedet er et mye brukt 
utgangspunkt for turer hele året for folk i alle aldre, og ofte brukt som utfartssted for barnehager i 
området.  
 
Skiskytterarenaen ble åpnet for en 8 – 10 år siden og består av 30 baner. Hver bane er utstyrt med to 
sett målskiver. Arenaen brukes til konkurranser og trening.  
 

 

Figur 2. Utsnitt fra Cappelens kart 60 Stor-Oslo. Fossumtunet og idrettsarenaen der skiskytterbanen også ligger er markert 
med rød ring. 

Grunnen vil kunne være forurenset med flere tungmetaller, men denne undersøkelsen fokuserer på 
bly (Pb) da bly er svært helseskadelig, delvis også antimon (Sb). Nyere undersøkelser har vist at selv 
svært små mengder bly vil skade barns nevrologiske utvikling og gi hjerneskader1. Bly er sannsynligvis 
også kreftfremkallende2 og er antagelig det mest betydningsfulle forurensningsproblemet på og rundt 
banen. Bly fra skyteaktivitet kan løses opp i grunnen og frigjøres til vann og vassdrag. Man har også 
tatt hensyn til at avrenningsvann fra skytebaner inneholder antimon som kan være skadelig for miljø 
og mennesker. Avrenningsvannet ble derfor analysert også for antimon. 
 

Undersøkelsene er utført av KConsult v/sivilingeniør Knut Søraas. Hensikten med undersøkelsene var å 
fremskaffe data omkring spredningen av bly på banen og dens umiddelbare nærhet og bly og antimon 
i avrenningsvannet, og å vurdere forurensningsgrad. 

                                                             
1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22280932 
2 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol87/mono87-10.pdf 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22280932
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22280932
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol87/mono87-10.pdf
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Bly, et giftig tungmetall. 

Man har i økende grad blitt klar over de alvorlige langtidsvirkninger bly har på organismer og pattedyr, 
deriblant mennesker, særlig barn. Bly er akutt giftig for vannlevende organismer og pattedyr. Bly gir 
også kroniske giftvirkninger hos mange organismer, selv i små konsentrasjoner. Kronisk blyforgiftning 
kan ha nevrotoksiske og immunologiske virkninger og gi skader på det bloddannende systemet hos 
varmblodige dyr, for eksempel mennesker. 

Bly bioakkumuleres i fisk og pattedyr. Opptak av bly skjer ofte sakte og under langvarig kronisk 
eksponering. Utskillelse av bly fra organismer skjer langsomt 

Blyforbindelser kan gi fosterskader og mulig fare for redusert forplantningsevne. Man har også forsket 
mye på barns eksponering for bly i lave konsentrasjoner, og studier viser at blyeksponering kan påvirke 
barns intellektuelle utvikling. Interessant i den sammenheng er en nyere, stor undersøkelse publisert i 
Environment International 3 i 2012. Studien påviser at selv ved svært lave blynivåer i blodet hos barn, 
resulterer en liten økning av bly i betydelige og varige forringelser av barnas utvikling, blant annet 
redusert IQ (i størrelsesorden 1 – 3 men opp til 10), og økte lærevansker.  

Det nye ved denne undersøkelsen er ikke bare skadevirkningene ved bly i blodet hos barn, men at de 
inntrer allerede ved svært lave konsentrasjoner. Sikre nivåer er uhyre vanskelig å bestemme, hvis de i 
det hele tatt finnes.  

WHO’s Joint FAO/WHO Expert Commitee on Food Additives vurderte grenser for menneskelig i 
totalinntak av bly igjen i 2011 (PTWI, μg/kg kroppsvekt)4. De konkluderte da med at den tidligere 
grensen var for høy og trakk den tilbake. Samtidig var de ikke i stand til å sette en ny grense som kunne 
betraktes som helsemessig forsvarlig (Previously established PTWI withdrawn. Not possible to establish 
a new PTWI that would be considered health protective.) De gamle tolerable inntakene for bly har blitt 
fjernet, og det er ikke lenger fastsatt en nedre grense for helseeffekter av bly.  

Blyinntaket til nordmenn og europeere er, selv uten bly fra viltkjøtt, i en størrelsesorden der det er økt 
risiko for helseskader. Det betyr at selv «litt bly» er ikke greit. 5 

De siste 15 årene har arbeidet for å redusere utslipp av bly og andre tungmetaller og gifter blitt 

intensivert både i EU og i Norge. Norske myndigheter har satt som en nasjonal målsetting at utslipp og 

bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø kontinuerlig skal reduseres. Målet 

er å stanse utslippene innen 2020 og bly er ført opp på prioritetslisten. En rekke nasjonale og 

internasjonale tiltak mot bly har allerede blitt iverksatt gjennom reglementer og lovgivning. De 

omfatter blant annet produktforskrifter 6 og Tungmetallprotokollen7.  

 

                                                             
3 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22280932  
4 http://apps.who.int/food-additives-contaminants-jecfa-database/chemical.aspx?chemID=3511 
5 Artikkel i Aftenposten 21. september 2015, Helle Knutsen, toksikolog, medlem av Vitenskapskomiteen for 
mattrygghet http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Bly-i-viltkjott-er-ingen-bloff-selv-nar-mengdene-er-
sma--Helle-Knutsen-8173469.html 
6 REACH Vedlegg XVII post 16 og 17 (PDF) 
7 ECE-tungmetallprotokollen,OSPAR List of Chemicals for Priority Action 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22280932
http://www.miljostatus.no/Lenkearkiv/Kjemikalier/Norsk/REACH-Vedlegg-XVII/
http://www.unece.org/env/lrtap/hm_h1.htm
http://www.unece.org/env/lrtap/hm_h1.htm
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Antimon (Sb). 

Metallet antimon brukes i ammunisjon. Bly er i utgangspunktet et bløtt materiale, men en legering av 

bly og noen % antimon øker blyets styrke betraktelig og gjør det mer velegnet i ammunisjon. 

Mennesker eksponeres for antimon særlig i produksjonsleddene, normalt er ellers eksponering 

gjennom mat og drikke svært lav.  Konsentrasjon i grunnvann og overflatevann er normalt i området 

0,1-0,2 µg/l, i drikkevann vanligvis mindre enn 5µg/l. Antimon fjernes ikke i vanlige 

vannrenseprosesser.8 

Den vanligste kilden for antimon i drikkevann er fra metalliske vannrør og koplinger. Flere studier har 

dessuten konstatert større antimonkonsentrasjoner i avrenningsvannet fra skytebaner. 

I en undersøkelse 9 har det blitt påvist høy utlekking av Sb i skytevolljord både i riste og kolonne tester, 

samt i porevann prøvetatt in situ, noe som indikerer høy løselighet. Antimon forelå utelukkende som 

Sb(V). Langtids kolonneforsøk viste en høy konstant utlekking over tid, noe som indikerer at utlekking 

fra denne type jord kan representere en utslippskilde av Sb til miljøet over lang tid. Antimon forflytter 

seg raskere i bakken enn bly. 

 

Giftigheten avhenger sterkt av i hvilken form antimon foreligger, Sb(V) er en mindre giftig form. 

Antimon er definert som Priority Pollutant i USA 10. 

Ut fra helsemessige vurderinger er drikkevannsnormen i Norge satt til maks. 5µg/l for antimon.  

 

2. Metode. 

Gjennomførte undersøkelser  

o 7. mars 2015: Visuell inspeksjon.  

Banen var delvis snø- og isbelagt. Det ble observert betydelige mengder bly i målområdet, 

dessuten ble det observert lett synlige blyfragmenter på banen til dels langt fra (titalls meter) 

blinkene. Fragmentene var i det vesentlige flak opp til 7-8 mm store, til dels tynne (1 mm eller 

mindre). Med denne informasjonen ble det laget en prøveplan for en grov-undersøkelse med 

sikte på å undersøke forekomsten og spredningen av bly i skyteområdet og mulig innhold av 

bly og antimon i vannet som renner ut av området. 

 

o 16. mars 2015: Visuell inspeksjon og prøvetaking og analyser av grunnen. 

Det ble foretatt ny visuell inspeksjon av området, all snø og is var da borte fra området. Det ble 

også tatt prøver av jordsmonnet på bane 6 som ble målt på stedet i forskjellige avstander for 

skivene.   

                                                             
8 Antimony in Drinking-water. Background document for development of WHO.  WHO/SDE/WSH/03.04/74 
Guidelines for Drinking-water Quality 
9 Mobility and solubility of antimony (Sb) in the environment Philosophiae Doctor (PhD) Thesis Gudny 
Okkenhaug, Department of plant and environmental sciences, Norwegian University of Life Sciences 
Thesis number 2012:34,ISSN 1503-1667, ISBN 978-82-575-1070-1 
10 EPA Priority pollutant List (http://www2.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/priority-
pollutant-list-epa.pdf) 
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Alle prøvene umiddelbart lagt i små plastposer som ble lukket og metallinnholdet ble deretter 

målt (NITON XL3t). Som regel ble det foretatt tre målinger av hver prøve, noen ganger flere, på 

forskjellige steder av prøven. Målingene ble således gjort i umiddelbar nærhet av der prøven 

ble tatt.  

Alle steder prøvene ble tatt lå det lett synlige blyfragmenter i overflaten i større eller mindre 

grad. For alle prøvene unngikk man så godt som mulig å få med synlige blyfragmenter siden 

slike gjerne vil dominere måleresultatet for prøven totalt. Allikevel kunne man observere 

måleverdier som signaliserer forekomst av blyfragmenter i enkelte prøver. Måleverdiene alene 

underrepresenterer derfor blyinnholdet for området. Ved Tilstandsklassifisering av grunnen 

må de løse fragmentene som ikke er med i målingene legges til.  

o 25. juni 2015: Vannprøver ble tatt av avrenningsvannet fra banen. Det ble tatt to prøver, de ble 

sendt til Eurofins sitt laboratorium (Moss) for analyser, oppsluttet og filtrert (NS EN ISO 17294-

2). Visuell inspeksjon av banen for øvrig. 

  

o 19 og 20 oktober 2015: Visuell inspeksjon, måling av grunnen [NITON XL3t) og prøvetaking på 

standplass og nærmeste 10 m mot skivene, og inngangsområdet til banen og den tilliggende 

grusede fotballbanen.  

 

Denne gang ble målingene primært gjort rett på bakken.  For å få et inntrykk av hvor dypt 

forurensningen stikker, ble grus i mange tilfeller lagvis skrapt av ned til ca. 3 cm dybde og 

målinger foretatt direkte. Prøver ble tatt ved forskjellige steder og i flere dybder og 

umiddelbart lagt i små plastposer som ble lukket. En del av disse ble målt på stedet, men noen 

ble først målt senere samme dag eller dagen etter innendørs. En del utvalgte prøver ble også 

tørket og målt tørre. 

 

Det ble samlet inn en del tomhylser som lå spredt ved standplass som ble lagt i pose, og prøver 

ble tatt av oppsamlede tomhylser som ligger oppbevart i åpne fat ved utstyrsboden.  

Generelt. 

Det ble tatt prøver av overflaten av bakken på en tilfeldig valgt bane, nr. 6. 

På store deler av banen lå det blyfragmenter/partikler, det var synlig bly inntil 15 m fra målskivene og 

målbart bly vider til 20 m (tilstandsklasse 3 Moderat). Man forsøkte å unngå at løse blyfragmenter 

oppå bakken fulgte med da prøvene ble tatt, men målingene viser at dette ikke alltid lyktes. Det 

området apparatet måler er begrenset til ca. 1 x 1 cm. av prøvens overflate. En blypartikkel eller 

fragment over en viss størrelse innenfor dette området vil ikke nødvendigvis være representativ for 

gjennomsnittet i prøven, og kan føre til en forhøyet blyverdi for akkurat den målingen. I slike tilfeller 

ble antall målinger på prøven økt slik at det bilde målingene i sum gir allikevel skulle være 

representative for prøven. De lett synlige, frittliggende blypartiklene på bakken som man unngikk å få 

med i prøvene, representerer den største mengden bly i dette området. Dette kommer i tillegg og 

dominerer helt forurensningsbildet. 

Banen er gruset med maskingrus, kornstørrelse anslagsvis 0-10 mm. Gresstuster og annen vegetasjon 

har begynt å komme opp stedvis. De mindre kornstørrelsene i grusen vil over tid på grunn av vær og 

vind naturlig bevege seg nedover i bakken slik at overflaten nå består av de grovere fraksjonene. 

Nedenforliggende lag har økende grad av finere fraksjoner. Blystøv og små partikler av bly vil følge 
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med nedover. De fine fraksjonene vil derfor ha en høyere blykonsentrasjon enn de grove, det er derfor 

ikke overraskende at lagene under overflaten viste gjennomgående høyere blyverdier enn topplaget. 

Måleinstrumentet har et målevindu på 1 cm2. Det føret til at målinger på materiale som inneholder 

relativt store stener, 3- 5-6 mm eller større vil være beheftet med større usikkerheter enn hvis 

materialet består av finkornet masse som er relativt homogen. Mange målingene i denne 

undersøkelsen ble gjort på materiale hvor det tydelig kunne sees effekter av en bred 

kornfordelingskurve ved at gjentatte målinger på samme prøve kunne vise variasjoner betydelig større 

enn usikkerheten ved hver enkelt måling (uttrykt som 2 σ). Ved å foreta flere målinger på slike prøver, 

ble usikkerheten redusert.  

Røntgenfluorescensmålinger er følsomme for vann i prøvene.  Vann demper effektivt tilbakestrålingen 

og gir sterkt reduserte måleverdier for innhold av metall, svært mye mer enn andelen vann i prøven 

alene skulle tilsi. For finkornede, homogene prøver er det derfor blyinnholdet målt på tørre prøver 

som er representative og må legges til grunn ved vurdering av forurensning av grunn og eventuelle 

farer forbundet med det.  

Prøvene som ble tatt og målt på Fossum Skiskytterarena var alle relativt fuktige, men fritt vann ble ikke 

observert i dem. De ble tatt fra grusbelagte overflater og mange hadde en relativt bred 

kornfordelingskurve med innsalg av relativt grove stener, 2 – 6 mm, opp til 10 mm. Innslag av stener av 

denne størrelse vil påvirke måleresultatene i tillegg til den påvirkningen vann har. Stener vil kunne ha 

bly på overflaten, enten direkte eller som blyholdig støv/fine partikler. Dette vil i større grad skje med 

fuktig materiale. Ved tørking av prøven vil laget rundt de større stenene falle av og ligge sammen med 

finstoffet i prøven. Prøver med slik kornfordelingskurve vil derfor godt kunne vise høyere blyverdier før 

de er tørket enn etter. Fjerning av vannet kan ha den motsatte effekten i forhold til det som skjer når 

prøven består av finkornet og homogent materiale.   

Nøyaktig hvordan den samlede effekten av bred kornfordelingskurve og tilstedeværelse /fjerning av 

vann vil være, er usikkert og vil variere fra prøve til prøve. Men for en orienterende undersøkelse som 

den foreliggende rapporten er, spiller ikke dette forhold noen vesentlig rolle. Der bly er målt, er det bly 

tilstede. Og det er med sikkerhet ikke noen steder målt bly som ikke er tilstede. Det betyr at det bilde 

målingene tegner gir god orienterende informasjon, men man må være forsiktig med å overtolke 

enkeltresultater.  

I området rundt standplass og utenfor selve banen hvor det ikke var synlige blyfragmenter tilstede, er 

måleresultatene i hovedsak fremstillet med bruk av gjennomsnittsverdier og ikke enkeltmålinger for å 

redusere usikkerhetene som tilstedeværelse av vann og bred kornfordelingskurver representerer.  

I denne undersøkelsen ble det tatt totalt 238 målinger i tillegg til vannanalysene. Det er ikke til å unngå 

at noen av dem blir mislykkede, f.eks. at måletiden blir for kort eller instrumentet flytter seg under 

målingen. Slike målinger er ikke tatt med i noen av vurderingene i denne rapporten. Alle målingene 

som er tatt fremkommer sammen med beskrivelser i tabellene bakerst (Appendix 1), også de 

mislykkede. De er merket «Dummy».  

Alle målingene er foretatt med et røntgenfluorescens apparat (NITON XL3t) utleid fra Holger Teknologi 

AS.  Apparatet er enkelt å betjene og egner seg godt for innledende undersøkelser.  

Vannprøvene ble analysert hos Eurofins (Moss) 
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Vurderinger av helse og miljømessig klassifisering av jord, sedimenter og vann. 

For å kunne klassifisere forurensningsgrad i jord, har Klima og Forurensningsdirektoratet (Klif, i dag 

Miljødirektoratet) fastsatt helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, basert på konsentrasjon 

av miljøgifter. Tilstandsklassene gir utrykk for hvilke nivåer av miljøgifter som aksepteres i jord ved ulik 

arealbruk. Tilstandsklassene er bygget på en risikovurdering av mulig virkning på menneskers helse. 

Fra ”Tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009)”:”Tilstandsklassene er etablert for å kunne 

gi føringer på hvor høye konsentrasjoner av miljøgifter som er helsemessig akseptabelt knyttet til 

forskjellige typer arealbruk. …Ved tiltak på en lokalitet med forurenset grunn vil det imidlertid være et 

miljømål å hindre spredning av miljøgifter. Dersom forurensningskonsentrasjonen er høy 

(tilstandsklasse 4 og 5) regnes også risikoen for spredning å være høy. I slike tilfeller skal det utføres en 

risikovurdering av spredning… Jordmasser med miljøgiftkonsentrasjoner over tilstandsklasse 5 anses å 

være farlig avfall. Slike masser må normalt ikke ligge igjen i grunnen etter graving og/ eller etter 

opprydding.” 

Tilstandsklasse 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V 

Beskrivelse av 

tilstand 

Meget 

god 
God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Grenseverdier bly i 

jord (mg/kg) 
<60 60-100 100-300 300-700 700-2500 

Grenseverdier bly i 

sedimenter (mg/kg) 
<30 30-83 83-100 100-720 >720 

Grenseverdier bly i 

vann (ug/L) * 
<0,05 0,05-2,2 2,2-2,9 2,9-28 >28 

 

Tilstandsklasser for forurenset grunn, sedimenter eller vann  

Jord med høyere verdi enn tilstandklasse 5 ansees som farlig avfall, for sedimenter med 

tilstandklasse V må akuttoksiske effekter påregnes. 

’ Grenseverdier for bly i vann er fra ”Veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og 

sediment (TA-2229/2007)” (Miljødirektoratet) 
 

Helseklassifisering (drikkevann). 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) 11, har til formål å sikre forsyning av 

drikkevann i tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet 

ikke inneholder helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende. 

Forskriften sette øvre grenseverdier for en rekke stoffer som kan finnes i vann, blant annet bly og 

antimon som er kjent for å lekke ut fra skytebaner. Disse gir et godt grunnlag for å vurdere 

forurensningsgraden av vannet fra et helsemessig perspektiv. Grenseverdiene for bly (Pb) og antimon 

(Sb) i drikkevann i Norge er maks. 10 µg/l for bly og maks. 5 µg/l for antimon.  

Den øvre grense 10 µg/l for bly er ikke en helsemessig basert grense. Da den ble fastsatt og 
harmonisert i Europa ba EC Directorate-General for the Environment (daværende DG XI) om en 
betenkning fra Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment (CSTEE). De ble bedt 
om å vurdere anvendelsen av denne verdien og tidsrammen som var nødvendig for gjennomføring av 
nødvendige tiltak for å kunne begrense skadevirkningene av vann med 50 μg/L som 1980 direktivet 

                                                             
11 FOR-2001-12-04-1372, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-04-1372 



12 

 

tillot. Rapporten ble utarbeidet av Scientific Committee on Health and Environmental Risks (SCHER)12 
(en politisk uavhengig vitenskapelig komité) og konkluderer blant annet med:  

EFSA concluded that when using a low concentration of lead in drinking water (2.1 μg/L),the 
dietary exposure of sensitive subgroups (infants and foetal exposures) to lead results in a 
Margin-of-Exposure value of less than 1 indicating that risks to young children regarding 
neurodevelopmental effects cannot be excluded. Therefore, effects may occur even at the 
proposed new drinking-water standard for lead. 

….. 

Therefore, SCHER sees no scientific basis to support an increase in the lead drinking water 
standard. In fact, a further reduction in lead intake is warranted for risk reduction. 

  

I klartekst sier SCHER at selv ved 2,1 µ/l kan ikke negative, varige helseskader utelukkes. De foreslåtte 

10 µ/l er helsemessig for høyt og burde vært lavere. Rapporten viser til at det typiske blyinnholdet i 

drikkevann i EU er i området 1,5-3 µ/l. Det betyr at enhver tilførsel av bly til drikkevann, menneskelig 

eller naturlig, vil ha negative, varige helsemessige effekter. De sårbare gruppene er fostre, gravide, 

spebarn og barn, men også voksne mennesker. 

3. Resultater.  

3.1  Visuell inspeksjon.  

Beskrivelse av skiskytterarenaen. 

Skiskytterarenaen ligger som en integrert del av Fossum IF sitt idrettsområde. Det er et åpent område, 
ingen avsperringer mot idrettsområdet eller de åpne friarealene rundt. Standplassen ligger et fåtalls 
meter fra turveiene og skiløypene som fører ut av området. Fossum er kanskje Bærums mest brukte 
område for organisert idrett og utgangspunkt for tur- og friluftsliv for publikum i alle aldre hele året i 
Bærum.  
 
Banen består av 30 baner, det er to sett målskiver for hver. Hvert sett består av 5 blinker.  Det ene 
settet er selvanvisere av metall montert i en metallramme, det andre er papirblinker satt opp i en  
metallkasse med en front laget av penetrerbart materiale. Kassen skal samle opp kulene og hindre at 
de knuses mot en hard overflate og spres som store og små fragmenter. Målområdet er overbygget og 
har gulv av betong, målskivene er montert nær fremkanten av betonggulvet. Det skytes med kaliber 
.22 long rifle. Kulene er av bly legert med noen prosent antimon for å oppnå passende styrke. 
  
Et par meter foran målområdet er terrenget noe lavere og vann fra området dreneres ned i en grøft 

der og bort til en avrenningskum.  Derfra ser vannet ut til å ledes under bakken og ut av området, men 

undersøkelsen er ikke kjent med hvor vannet så ledes eller om det forefinnes renseanordninger før det 

eventuelt finner veien til naturlige vassdrag. 

Standplassene er gruset og noe elevert i forhold til skyteområdet frem til skivene. Umiddelbart foran 

standplass er en betongplatting som strekker seg ca 0,5 m i retning skivene. Skyteområdet for øvrig er 

gruset og spredt bevokst med gresstuster.  

                                                             
12  SCHER - Opinion on Lead Standard in Drinking Water ISBN 978-92-79-12764-9 

http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Fscientific_committees%2Fenvironmental_risks%2Fdocs%2Fscher_o_128.pdf&ei=IFbTVPjsPMT6aNjUgbgC&usg=AFQjCNGOd0Ny04QNJBCtH10HQWcC09v7zw&bvm=bv.85142067,d.d2s
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Et nøyaktig anslag for mengden bly i grunnen på banen er ikke mulig å angi, men anslagsvis noen 

hundre kilo med bly lå i hauger på betongen under taket i målområdet på undersøkelsesdagene 7. og 

16. mars og 25. juni 2015, figur 3. Den 7. mars var det mindre bly under blinkene, men fire åpne bøtter 

mer eller mindre full av bly, anslagsvis 70 – 100 kg, tydet på at det nylig hadde blitt foretatt en 

oppsamling. De samme bøttene sto der urørt ved alle besøkene på banen. 

Det var også større mengder tomhylser på bakken ved standplassen og i åpne fat ved utstyrsboden 

beliggende ved inngangspartiet til skytebanen ved alle besøkene, figur 4. Tomhylser samles fra tid til 

annen opp og lagres i fatene rett ved standplass. Området ligger kun et titalls meter fra skiløyper og 

turstier. Oppslagene som sees på veggen bak fatene på bildet beskriver løypeprofiler. Det var ingen 

varsling om farlig avfall eller sikring av området før etter at lokalavisen Budstikka hadde et oppslag om 

barnehagebarn som kom hjem fra en utfart til området med lommer fulle av brukte patronhylser og 

kommunelegen tok tak i forholdene i september 2015. En sperrebukk med en «adgang forbudt for 

uvedkommende» har siden blitt satt ved inngangsområdet.  

Figur 3: Store mengder blyfragmenter ligger i spredt i hele målområdet. Den gule flekken midt på bildet til venstre er en norsk 
10-kronig.  Til høyre: Nærbilde 
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3.2  Resultater av målinger av grunnen. 

Undersøkelsene av grunnen ble gjort i to faser. Den 16 mars fokuserte undersøkelsen på området 

rundt målskivene og banen inntil 20 m fra. I tillegg ble en prøve tatt fra standplass, helt inntil fremre 

kant. Den 19. og 20. oktober ble det fokusert på standplass og områdene ved banens inngangsparti og 

den nærliggende grusbanen 

Fra målskivene mot standplass. 

Det ble tatt prøver fra overflaten av bakken i økende avstand fra målskivene, ved 1m, 10, 11, 12, 13, 

14, 15 og 20 m. Ved 1 m ble det også tatt en prøve av grunnen ca. 3 cm under overflaten.  

Ved avstander opp til 15 m og endog lengre fra målskivene, var det til dels betydelige mengder store, 

lett synlige blyfragmenter på bakken. Ved 1 m lå de så tett at bakken var dekket, det var vanskelig å ta 

prøver uten å få med fragmenter. Ved 1 m ble det derfor også tatt en prøve ved å skrape vekk 

overflategrusen ca. 3 cm. ned og så ta prøven. Det ble tatt bilder ved 1m, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14 og 15 m fra målskivene.  

Alle målingene som ble gjort i dette området er gjengitt i tabell 5. Det er til sammen 33 målinger, de er 

nummerert fra 431 til 467. Av de 33 målingene er 4 feilmålinger. De er merket «Dummies, for kort 

måletid». De er gjengitt for helhetens skyld, men verdiene er ikke brukt eller tatt hensyn til. Til 

sammen 6 målinger viser unormalt høye verdier som kan tyde på at tilstedeværelsen av større 

fragmenter kan ha forvrengt måleresultatet. Det gjelder målingene 448, 458, 460, 465 ,466 og 467. 

Figur 3 Bildemosaikken viser standplassen og lagringsfat for oppsamlete tomhylser. Tomhylser i stort antall ligger 
spredt, fatene står lett tilgjengelig foran to oppslag om løypeprofiler. De er åpne og usikret. 



15 

 

Men tilstedeværelse av fritt bly i form av fragmenter eller partikler representerer så mye bly at bakken 

allikevel må klassifiseres som Farlig Avfall.  

Avstand 1 m, fig. 5. 
Her lå fragmentene så tett at bakken 

var nærmest fullstendig dekket av bly. 

Målingene 465, 466 og 467 tatt på en 

overflateprøve ga svært høye verdier, 

tydelig tegn på innhold av blypartikler 

og fragmenter.   

Målingene 461 – 464 ble gjort på 

prøven som ble tatt samme sted ca. 3 

cm. under overflaten. De viser også 

høye blyverdier, men det kunne ikke 

sees blypartikler i prøven og målingene 

ser heller ikke ut til å ha blitt forvrengt 

av store blyfragmenter. Uten fritt 

synlig bly tilstede, vil grunnen allikevel 

måtte klassifiseres i Tilstandsklasse V, 

Svært Dårlig.  

Avstand 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 m fra målskivene, fig. 6 - 12. 
Ved disse avstandene ble det bare tatt bilder av overflaten. Ingen prøver ble tatt. 

En norsk ti-krone angir størrelse. Avstandene til målskivene er angitt med håndskrift på et rutepapir i 

bildet. Rutene er 5 x 5 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Bakken 1 m fra målskivene. Bakken er mer eller mindre fullstendig 
dekket av blyfragmenter. De største kan tydelig sees som runde grå flekker. I 
tillegg kan det sees betydelige mengder mindre fragmenter. 

Figur 6: Avstand 2 m. fra målskivene. Større blyfragmenter i til dels store mengder er godt synlige. 
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Figur 7: Avstand 3 m. fra målskivene. Større blyfragmenter i betydelige mengder er godt synlige. 

Figur 8: Avstand 4 m. fra målskivene. Større blyfragmenter er fremdeles godt synlige, men noe skjult av 
oppvokst vegetasjon. 
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Figur 9: Avstand 6 m fra målskivene. Mange store og mindre blyfragmenter er godt synlige. Øverst sees også en 

brukt patronhylse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 10: Avstand 7 m. fra målskivene. Mange store og godt synlige fragmenter. Vegetasjonen skjuler flere, 
men de er synlige ved nærmere inspeksjon av bildet. 
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Fig. 12: Avstand 9 m fra målskivene. Det er mindre vegetasjon i bildet og blyfragmentene blir mindre synlige mot 

den grå grusen. De røde ringene markerer fragmenter som er synlige ved nærmere inspeksjon.  

Figur 11: Avstand 8 m. fra målskivene. Mange store fragmenter synlige, men i de grå områdene med mindre vegetasjon, 
finnes mange til dels store fragmenter, som først sees ved nærmere inspeksjon. 
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Ved avstandene 10, 11, 12, 13, 14, 15 m. ble det både tatt målinger og bilder. Ved 20 m ble det bare 
tatt måling, ikke bilde. 
 

Avstand 10 m. 
Målingene viste 
blyinnhold fra 297– 
2559 ppm bly. To av 
målingene ligger over 
grensen mot Farlig Avfall 
(2500 ppm).  
Ved prøvetagningen 
forsøkte man å unngå å 
få med synlige 
blyfragmenter. Allikevel 
er de målte verdiene 
svært høye, det er 
betydelig mengde bly 
tilstede i prøven og 
dermed området hvor 
den er tatt som må 
klassifiseres som Farlig 
Avfall. 

 

Avstand 11 m. 

Målingene viser 

blyinnhold fra 146 til 

326 ppm. Dette er i 

klassifikasjonsområdene 

Moderat og Dårlig 

(tilstandsklassene 3 og 

4). Men siden rent bly 

er giftig og det er 

mange lett synlige og 

store blyfragmenter 

temmelig tett 

beliggende i overflaten 

og litt ned i 

vegetasjonen, må 

grunnen også ved 

denne avstanden 

betraktes som Farlig 

Avfall.  

 

Figur 13: Avstand 10 m. fra målskivene. Mange, til dels store fragmenter er lett synlige ved 
nærmere inspeksjon av bildet. De er markert med rødt. 

Figur 14: Avstand 11 m. fra målskivene. Mange, til dels store fragmenter er lett synlige ved 
nærmere inspeksjon av bildet. De er markert med rødt. 
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Avstand 12 m. 

Målingene viser 

blyinnhold fra 117 til 

309 ppm bly. Dette er 

i 

klassifikasjonsområde

ne Moderat og Dårlig 

(tilstandsklassene 3 

og 4). Også her ligger 

store blyfragmenter 

tett i tett på 

overflaten og delvis 

ned i vegetasjonen. 

Grunnen må derfor 

også ved denne 

avstanden betraktes 

som Farlig Avfall. 

 

 

Avstand 13 m. 
Målingene viser 

blyinnhold fra 290 til 

429 ppm bly. Dette er 

i 

klassifikasjonsområde

ne Moderat og Dårlig 

(tilstandsklassene 3 og 

4). Også her ligger 

store blyfragmenter 

tett i tett på 

overflaten og delvis 

ned i vegetasjonen. 

Grunnen må derfor 

fremdeles også ved 

denne avstanden 

betraktes som Farlig 

Avfall. 

 

 

Figur 15   Avstand 12 m. fra målskivene. Mange, til dels store fragmenter er lett synlige 
ved nærmere inspeksjon av bildet. De er markert med rødt. 

Figur 16: Avstand 13 m. fra målskivene. Mange, til dels store fragmenter er lett synlige ved 
inspeksjon av bildet. De er markert med rødt. 
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Avstand 14 m. 
Målingene viser 

blyinnhold fra 290 til 

429 ppm bly. Dette er i 

klassifikasjonsområde

ne Moderat og Dårlig 

(tilstandsklassene 3 og 

4). Også her ligger 

store blyfragmenter 

tett i tett på overflaten 

og delvis ned i 

vegetasjonen. 

Grunnen må fortsatt 

betraktes som Farlig 

Avfall 14 m fra 

målskivene. 

 

 

 

Avstand 15 m. 
Målingene viser 

blyinnhold fra 29 til 

128 ppm bly. Dette er 

i 

klassifikasjonsområde

ne Meget God og 

Moderat 

(tilstandsklassene 1 

og 3). Disse verdiene 

skiller seg ut ved å 

være godt lavere enn 

målingene både 

nærmere og lenger 

fra målskivene. Men, 

også her ligger til dels 

store blyfragmenter 

relativt tett og lett 

synlige på overflaten. 

Grunnen må derfor 

også selv 15 m fra 

målskivene betraktes som Farlig Avfall. 

 

Figur17: Avstand 14 m. fra målskivene. Mange, til dels store fragmenter er lett synlige ved 
inspeksjon av bildet. De er markert med rødt. 

Figur 18: Avstand 15 m. fra målskivene. Mange, til dels store fragmenter er lett synlige ved 
inspeksjon av bildet. De er markert med rødt. 
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Avstand 20 m. 
Ved denne avstanden ble det bare målt blyinnhold, det ble ikke tatt bilde fordi det ved denne 

avstanden ikke var lett synlige større blyfragmenter liggende på bakken. Målingene viser imidlertid 

tydelig tilstedeværelse av bly, blyinnhold blyinnholdet ble målt fra 102 til 115 ppm, Grunnen er derfor 

forurenset av bly også her, forurensningsklasse 3, Moderat. Blyet kan foreligge i mindre fragmenter 

som ikke er lette å få øye på, eller som små partikler/støv, også delvis oppløst. 

Ved standplass, fig. 19. 

Ved undersøkelsene 16. 

mars 2015 ble det tatt 1 

prøve av grunnen på 

standplassen for bane 6, 

den er 50 m fra 

målskivene. Denne 

prøven ble tatt med til 

leverandøren av 

måleutstyret og målt 

med det samme 

instrumentet i dennes 

kontorer. Slik prøven lå 

til rette i standard 

beholder for slike 

målinger, kunne bare 1 

enkelt måling foretas. 

Denne viste 549 ppm 

blyinnhold. Det tilsvarer 

klassifikasjon 

tilstandsklasse 4, Dårlig. 

Det ble ikke observert blyfragmenter i området, men det lå betydelige mengder tomhylser fra 

skytingen utover standplassen, figur 19. Det er rimelig å anta at blyet her i hovedsak kommer fra to 

kilder. Den ene er tomhylsene. Den andre kilden kan være utstrømningsprodukter fra våpenet når det 

avfyres. 

Erkjennelsen av at blyforurensingen ikke begrenset seg til målskivene og deres nærhet førte til at 

ytterligere undersøkelser ble gjort på og rundt standplass, og også utenfor selve skiskytterarenaen for 

å kunne få bedre informasjon om spredningen av bly fra banen og hvor langt denne kunne strekke seg. 

Denne delen av undersøkelsen ble foretatt 19 og 20. oktober 2015.  

 

Standplass. 

Målingene er delvis gjort in situ, dvs. rett på bakken, delvis på prøver som ble tatt. Prøvene ble delvis 

målt på stedet, delvis senere samme dag eller dagen etter. En del prøver ble valgt ut for å tørkes og 

måles også i tørr tilstand. Fremkant av standplassen er referanselinjen for avstandsangivelsene rundt 

standplassen. Positive tall angir avstand i skyteretningen mot målskivene. Negative tall angir avstand i 

Figur 19: Det var betydelige mengder tomhylser på standplass da prøven ble tatt. Det 
var det også ved senere inspeksjoner. Prøven som ble tatt av jordsmonnet viste høyt 
blyinnhold, 549 ppm tilsvarende tilstandsklasse 4, Dårlig. 



23 

 

retning vekk fra målskivene. Målinger ble gjort og prøver tatt av overflaten og ved forskjellige dybder 

ned til ca. 3 cm, langs banens midtlinje og til siden for denne.  

Standplass er preget av finere grus på overflaten enn selve baneområdet. Det ligger betydelige 

mengder tomhylser både på standplass, på betongplattingen rett i forkant og innover banene retning 

målskivene, fig. 20. Det var slik ved alle besøkene på banen, i mars, juni og oktober 2015. Som for 

blyfragmentene i andre enden av banen, ble det ved standplass forsøkt unngått at tomhylser lå i 

målevinduet eller kom med i prøvene.  

 

 

Figur 20: Standplass. Tomhylser lå spredt i store mengder både på standplass og på betongplattingen like i forkant (øverst 
til høyre i bildet). Overflaten på standplass har noe finere grus enn resten av banen. 

På standplass ble det tatt målinger ved -2, -1, -0,5 og -0,1 m. Totalt ble det tatt 32 målinger. Alle 

målingene på standplass viste til dels høye blynivåer. Enkeltmålinger varierte fra 309 til 1927 ppm, 

gjennomsnittene ved de angitte avstander varierte fra 568 til 1117 ppm bly, stigende verdier jo 

nærmere fremkant av standplass man kom. Gjennomsnittet av gjennomsnittene er 811 ppm. I forhold 

til tilstandsklassifiseringene tilsvarer dette Tilstandsklasse 5, Svært dårlig. Resultatene er gjengitt i 

tabell 1.  
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Tabell 1 

Måledato: 2015 10 19 og 20

Beskrivelse
2 m bak fremre kant på standplass måling direkte på bakken -2,0 568 10
Prøve 20, standplass bane 6, ca 1 m fra fremkant. Prøve skrapt fra overflaten, 

relativt fint materiale med noe grovt innslag, fuktig/våt. -1,0 766 3

50 cm bakover fra forkant, måling direkte på bakken -0,5 794 3

10 cm bakover fra forkant, måling direkte på bakken -0,1 1 117 16

Gjennomsnitt av gjennomsnittene 811

Undersøkelse av bly, Fossum IF Skiskytterarena, fra standplass retning vekk fra målskivene

(ppm)

Avstand 

fremkant 

av 

standplass 

(m)

Gj.snitt av 

alle 

målingene 

ved den 

angitte 

avstand 

Antall 

målinger i 

hvert 

gj.snitt

1 Meget god

< 60

2 God

60 - 100

3 Moderat

100 - 300

4 Dårlig

300 - 700

5 Svært dårlig

700 - 2500

Farlig avfall

> 2500

Fargekoder og tilstandsklasser for 

forurenset grunn

Grenseverdier for Pb i mg/kg (=ppm)

(TA-2553/2009)  
Tabell 1: Tabellen viser gjennomsnittsverdiene av målinger som ble gjort på standplass bane 6, ved de angitte avstandene fra fremkanten 

av standplassen, ppm Pb. Blyforurensingen øker jo nærmere man kommer femkanten, dvs. der våpenet brukes.  Tilstandsklassene ar 

angitt med farger og verdier. Hele standplassen er betydelig forurenset. I tillegg var store mengder tomhylser spredt over standplassene.  

 

Det ble også tatt med en del tomhylser fra standplass. De ble skrapt sammen og en prøve bestående 

av tomhylser og grusen som fulgte med ble tatt vare på. Noen målinger ble gjort på prøven, men det er 

høyst usikkert hva disse egentlig representerer, deler av tomhylsene vil i svært varierende grad 

dominere målevinduet og resultatene er ikke tatt med i denne rapporten. 

Fra fremkant av standplass mot målskivene. 

Fra fremkant av standplass og inntil 10 m mot målskivene ble det tatt i alt 117 målinger. Målingene ble 

tatt direkte på bakken i forskjellige avstander fra fremkant av standplass, noen midt i lengderetningen 

av banen, noen på hver side av denne. Det ble stedvis tatt prøver lagvis ned til 3 cm under overflaten. 

Prøvene ble vanligvis målt tre ganger hver, noen ble målt flere ganger når avvikene mellom 

enkeltmålinger ble uvanlig store. Gjennomsnittstall for målingene er vist i Tabell 2.  

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Tabell 2 

Måledato: 2015 10 19 og 20

Beskrivelse

Prøve 2, sand/støv skrapt sammen fra betongflate rett i forkant av 

standplass. Tørr, finkornet. 0,1 25 122 3

1 m fra standplass, midt på banen, måling direkte på bakken 1,0 4 202 39

2 m fra standplass, i midten, målt direkte på overflaten. 2,0 1 327 31

3 m fra standplass, på midten, målt direkte på overflaten 3,0 987 22

4 m fra standplass, midt på, skrapt vekk 0,5 cm fra overflaten, målt direkte 

på overflaten 4,0
512

19

Prøve 21, 10 m fra standplass  Prøve tatt ca 2 cm dypt. Fuktig. Fin sand med 

enkelte innslag av ca 3 mm 10,0
135

3

Gjennomsnitt av gjennomsnittene 5381

Gj.snitt av 

alle 

målingene 

ved den 

angitte 

avstand 

Avstand fra 

fremkant 

av 

standplass 

(m)

Antall 

målinger i 

hvert 

gj.snitt

Undersøkelse av bly, Fossum IF Skiskytterarena, fra standplass mot målskivene

(ppm)

1 Meget god

< 60

2 God

60 - 100

3 Moderat

100 - 300

4 Dårlig

300 - 700

5 Svært dårlig

700 - 2500

Farlig avfall

> 2500

Fargekoder og tilstandsklasser for 

forurenset grunn

Grenseverdier for Pb i mg/kg (=ppm)

(TA-2553/2009)

Tabell 2: Tabellen viser gjennomasnittsverdiene for blyinnholdet gjort de 10 første metrene fra standplass mot målskivene. Det er 

ekstremt forurenset helt inntil standplassen på betongplattingen og inntil 1 m videre. Blyforurensningen avtar med økende avstand, men 

er enda ved 4 m betydelig, først ved 10 m er tilstandsklassen Moderat.  

 

Målingene nærmest standplass ble gjort på 

en prøve tatt på betongplattingen i hjørnet 

der denne går opp til standplass, figur 21. 

Der lå ansamlinger av sand sammen med 

store mengder tomhylser. Sanden ble 

forsiktig skrapt samen og lagt i pose og målt 

på stedet. Sandprøven var finkornet og tørr 

uten innslag av store korn. Alle tre 

målingene som ble gjort på den viste svært 

høye blyverdier, fra 21.303 til 32.468 ppm, 

gjennomsnitt 25.122 ppm, eller 2,5%. Dette 

er ekstremt høyt, 10 ganger over grensen 

for klassifikasjon som Farlig Avfall (> 2.500 

ppm). Også ved 1 m fra standplass var 

blyverdiene svært høye. 39 målinger ble 

gjort i dette området, direkte på bakken 

eller av prøver før og etter tørking. 

Måleverdiene varierte fra 911 opp til 7820 

ppm, alle innenfor tilstandsklassene 5 Svært 

Dårlig eller Farlig Avfall. Gjennomsnittet ble 

4202 ppm, godt over grensen for Farlig 
Fig. 21: Bildet viser området der de svært forurensede 

prøvene ble tatt, 0,1 og 1 m fra standplass. 
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Avfall (>2500), men det harmonerer med de ekstremt høye verdiene på materialet fra 

betongplattingen.  

Blyverdiene viser fallende verdier med økende avstand fra standplass, men de er fremdeles svært høye 

ved både 2 og 3 meter. Gjennomsnittene tilsvarer tilstandsklasse 5 Svært Dårlig. De høyeste/laveste 

verdiene ved disse avstandene er henholdsvis 3130/517 og 2394/450 ppm.  

Ved 4 meter er tilstanden fremdeles Dårlig, først ved 10 m faller gjennomsnittsverdien innen 

tilstandsklasse 3 Moderat.  

Målingene viser at forurensningen er høyest i fremkant av standplassen og avtar med økende avstand 

fra den i begge retninger. Diagram 1 vises forholdene ved standplass grafisk i det måleverdiene fra 

tabell 1 og 2 er plottet mot avstanden fra fremkant av standplassen. Verdien 0 på x-aksen markerer 

fremkant av standplass. Til venstre er målingene bakover på standplass (verdiene fra tabell 1), til høyre 

målingene i skyteretningen mot målskivene (verdiene fra tabell 2). Forurensningen er stor på begge 

sider, men vi ser et kraftig sprang i forurensning idet vi passerer fremkant av standplass. Skalaen er 

logaritmisk, spranget representerer mer enn en 20-dobling fra 10 cm foran til 10 cm etter fremkant av 

standplass, og en 5-dobling når avstanden har økt til 1 m.  

 

Diagram 1 

God

Farlig avfall

Svært dårlig 
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Moderat

Meget god
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p
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b
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Blyforurensning rundt standplass, bane 6

 

Diagram 1: Grafisk fremstilling av forurensningsgraden ved standplass. De gjennomsnittlige blyverdiene i ppm fra 

tabellene 1 og 2 er plottet mot avstanden fra fremkant av standplass. Verdien 0 på x-aksen representerer 

fremkant av standplass. Skyteretningen er til høyre. Forurensningen er betydelig større i skyteretningen enn 

bakover på standplass selv om målingene viser at også standplass er kraftig forurenset av bly. Fargekodene og 

tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009) er lagt inn som referanse for graden av forurensning. 
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Utenfor inngangsområdet til skiskytterarenaen og grusbanen bortenfor. 

For å kunne avgrense det forurensede området rundt skiskytterarenaen på Fossum, ble det gjort noen 

undersøkelser også utenfor selve skytearenaen. Frem til midten av september 2015 var området helt 

åpent uten hindringer eller skilting av noen art. Da ble det satt opp en sperrebukk med et advarsel 

forbudt skilt for å unngå at uvedkommende skulle komme inn på området. Denne ble brukt som 

referanse for begrepet «utenfor skiskytterarenaen»  

Målinger av bakken ble tatt i to områder utenfor skiskytterarenaen: 

 Langs en linje på tvers av inngangsområdet omlag 3 m utenfor sperrebukken 

 På den tilliggende grusbanen, 2 m innenfor en krittet sidelinje til en fotballbane eller ca. 20 m 

fra sperrebukken.  

Resultatene i form av gjennomsnittsverdier er gjengitt i Tabell 3.  

 

Tabell 3 

Måledato: 2015 10 19 og 20

Beskrivelse
3 m utenfor sperrebukk for skytebanen retning gruset sportsplass, 4 m fra 

hjørne av utstyrsbod. Målt direkte på overflaten 3,0 188 12

Samme sted, men 0,5 m nærmere turveien, skrapt av de øverste mm av 

overflaten 3,0 208 3

Samme sted, men 1 m nærmere turveien, skrapt av de øverste 1-2 mm av 

overflaten 3,0 114 3

Samme sted, men 2 m nærmere turvei, fuktig/våt bakke 3,0 129 6Gjentatt måling 144

Samme sted, men 4 m nærmere turvei. Skrapt forsiktig av øverste 1 - 2 mm, 

målt direkte på bakken. 3,0 93 16

Gjennomsnitt av gjennomsnittene langs linjen 3 m fra sperrebukk 146

Gruset fotballbane, 2 m innenfor krittet strek mot skiskytterarenaen, ca 30 

m fra sperrebukk 30,0 27 16

Gj.snitt av 

alle 

målingene 

ved den 

angitte 

avstand 

Avstand fra 

sperrebukk 

(m)

Antall 

målinger i 

hvert 

gj.snitt

Undersøkelse av bly, Fossum IF Skiskytterarena, områder utenfor arenaen

(ppm)

1 Meget god

< 60

2 God

60 - 100

3 Moderat

100 - 300

4 Dårlig

300 - 700

5 Svært dårlig

700 - 2500

Farlig avfall

> 2500

Fargekoder og tilstandsklasser for 

forurenset grunn

Grenseverdier for Pb i mg/kg (=ppm)

(TA-2553/2009)

Tabell 3: Tabellen viser gjennomsnittsverdiene av de målingene som ble gjortt utenfor skytearenaen. Øverste del er resultatene langs 

enlinje 3 m fra sperrebukken på forskjellige steder retning turstien. Den nederste er resultatet av målinger inne på den nærliggende 

grusbanen, 2 m innenfor en krittet sidelinje, ca 20 m fra sperrebukken.  

Målingene viser retningsmessig noe lavere verdier jo nærmere turveien man kommer. Man skal ikke 

overdrive den forskjellen, men den kan muligens skylde to forhold:  
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 Det kan ha vært mer trafikk ut fra banen på området lengst fra turveien og at trafikken derfor 

har lagt igjen mer uttransportert forurensning her 

 Terrenget heller noe nedover fra turveien, vannsig kan ha flyttet forurensningen mot de 

lavereliggende områdene.  

Resultatene viser at selv utenfor arenaen er bakken forurenset av bly. Sammenliknet med 

måleverdiene fra undersøkelsene inne på banen, er forurensningen 3 m utenfor avsperret område like 

høy som inne på banen 10 m fra standplass eller 20 m fra målskivene.  

Blyforekomsten på grusbanen 20 m utenfor skyteområdet er ikke stor, Tilstandsklassen er 1, Meget 

God. På dette lave nivået var det nødvendig å gjøre en del tilleggsundersøkelser for å kvalitetssikre 

måleresultatene. Det ble derfor gjort en del tileggsmålinger både på bakken og på en prøve som ble 

målt både før og etter tørking. Dessuten ble målingenes spekter undersøkt i detalj. På dette grunnlag 

kan det med sikkerhet sies at måleresultatene ikke skyldes målestøy eller interferenser, men at det er 

bly på stedet som har gitt måleverdiene.  

 

Avrenningsvann. 

Et par meter i forkant av målskivene er en forsenkning i terrenget på tvers av banene som fungerer 

som en dreneringsgrøft. Vann dreneres fra skytefeltet ned i grøften og til en kum nær kanten av 

skytefeltet, omtrent ved bane 2 eller 3. Kummen er ca. 30 cm. i diameter og 1 m. dyp. Fra kummen 

ledes vannet i et rør under bakken, antagelig ut av skytefeltet. To prøver ble tatt av vannet som var i 

kummen. I tabell 1 er analysene for bly (Pb) og antimon (Sb) gjengitt. 

Det rant vann inn og ut av kummen på det tidspunktet prøvene ble tatt og dette vannet vil følge 

vannveiene og vassdragene videre nedover. Man kunne regne med at prøvene ville inneholde 

partikler. Prøvene ble derfor analysert oppsluttet og filtrert.  

Resultatene er gjengitt i Tabell 4.   
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Tabell 4 

Prøvedato: 2015 06 25.

Materiale Prøve 1 Prøve 2

Tilstandssklasse 

Miljøgifter i vann  *)

Drikkevannsforskriften 

**)

Vanlig eller naturlig 

forekomst i vann

Filtrert 24 19

Oppsluttet 160 130

Filtrert 20 18

Oppsluttet 21 20

Undersøkelse av bly og antimon i avrenningsvann fra Fossum IF skiskytterarena

(µg/l)

Bly (Pb)

5, Svært dårlig

>28
maks. 10

Ikke tatt inn i Veilederen 

(TA-2229/2007)
maks. 5 

1,5 - 3  ***)

0,1 - 0,2   ****)

Tabell 4: Tabellen viser resultatene av analysene for bly (Pb) og antimon (Sb) i avrenningsvannet fra skiskytterarenaen til Fossum 

IF. To vannprøver ble tatt fortløpende samme dag på samme sted 25. juni 2015. Analyseverdiene er klassifisert i henhold til 

Miljødirektoratets tilstandsklasser (TA-2999/2007, NB! antimon ikke er inkludert i denne). Som referanse viser også tabell 2  øvre 

tillatte grense for drikkevann i henhold til Drikkevannsforskriften og det som er vanlig forekomst i drikkevann i EU (bly, 

SCHER-rapporten) og i grunnvann og overflatevann (antimon, WHO).

***) SCHER-rapporten ISBN 978-92-79-12764-9: Typisk blyinnhold i drikkevann i EU er i området 1,5-3 µg/l 

****) WHO/SDE/WSH/03.04/74: Konsentrasjon av antimon i grunnvann og overflatevann er normalt i området 0,1-0,2 µg/l

*) Tilstandsklasser: Fra ”Veileder for klassifisering av miljøgifter i vann og sediment (TA-2229/2007)” (Miljødirektoratet)

**) Drikkevannsforskriften: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Helse- og omsorgsdepartementet)

  

 

Vannanalysene viser tydelig at bly og antimon lekker ut fra skyteområdet. Det typiske blyinnholdet i 

drikkevann i EU er i området 1,5-3 µ/l (SCHER-rapporten) og konsentrasjon av antimon i grunnvann og 

overflatevann er normalt i området 0,1-0,2 µg/l (WHO). Måleverdiene er svært høye, 2 dekader høyere 

enn det som er naturlig forekommende, mange ganger høyere enn det som tillates av 

drikkevannsforskriften selv for de filtrerte prøvene, og for bly også langt over øverste tilstandsklasse 

for miljøgifter i vann.  

4. Diskusjon. 

Undersøkelsen av skiskytterbanen på Fossum er en kombinasjon av visuell inspeksjon og målinger gjort 

på grunnen, prøver av grunnen og avrenningsvann. Undersøkelsen er således ingen detaljert 

kartlegging av hele området, men en grovundersøkelse. Undersøkelsen viser at hele det undersøkte 

området, inkludert standplasser og mesteparten av skytebanen er dekket av bly og blystøv som finnes i 

til dels svært høye konsentrasjoner. I tillegg viser undersøkelsen at bly transporteres bort fra banen inn 

på den tilliggende idrettsplassen og i vannet som renner ut fra banen.  
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Dokumentasjonen i denne rapporten viser betydelig spredning av blypartikler som følge av at kulene 

splintres når de treffer metall og er helt i tråd med tidligere undesøkelser andre steder. På oppdrag fra 

Miljødirektoratet har Forsvarsbygg Futura laget et faglig grunnlag som skal gi bedre oversikt over 

problemomfang og utfordringer knyttet til forurensning av grunn ved skytebaner i Norge 13.  Rapporten 

er i første rekke en eksempelsamling som synliggjør en del allmenne problemstillinger knyttet til både 

militære og sivile skytebaner.  

Rapporten tar også for seg skiskytterbaner. Den skriver «Disse er preget av høge konsentrasjonar av 

bly i overflatejorda nær skivene, og høg risiko for utlekking. Man har videre erfart at prosjektila knusas 

totalt når dei treff metallskiver. Det pulveriserte blyet har eit betydeleg potensial til å gje utlekking til 

bekker. Pulveret kan og lett klistre seg på fottøy, utstyr og gje uønskt eksponering av personell. 

Ved skiskytterbanen på Skjerve, Voss, refereres det til at blystøv og fragmenter særleg synleg 2-3 m 

framfor skivene, og konsentrasjonen på markoverflata kan verte svært høg. Videre sies det at Måling 

med XRF viser at metallfragmenta vert spreidd 5-10 m ut til sida og også 8-9 m tilbake mot skyttar. 

Blykonsentrasjonen i overflatejorda er målt til over 2000 mg/kg. Dersom det er behov for å fjerne snø 

ved skivene om vinteren, må det tas omsyn til at snøen vil væra forureina med blystøv.» 

Store forekomster av fritt bly i form av fragmenter i alle størrelser og som støv, representerer en 

betydelig risiko for mennesker, dyr og natur. Der det ligger vil det sette seg på det som det kommer i 

kontakt med, det være seg fottøy, føtter, hender, fingre, det gjelder mennesker i alle aldre, voksne 

som barn, dyr og fugler. Barn er spesielt utsatt fordi  

 Bly er meget farlig for barn, autoritative studier viser at blyeksponering kan påvirke barns 

intellektuelle utvikling negativt 

 Barn har en lei tendens til å putte fingre og annet i munnen 

 Barn er nysgjerrige og dermed vil de lettere romstere rundt i området som ikke var avsperret 

eller skiltet på noen måte før en sperrebukk ble satt opp i september 2015. 

 

Fra 20 m fra målskivene er det bare 20 m strekning igjen på banen som ikke er undersøkt i detalj før 

man kommer til 10 m fra standplass.  

 

Rundt standplass ble det også påvist betydelig, til dels svært kraftig blyforurensing. Blyet kan antas i 

hovedsak å kommer fra to kilder. Den ene er tomhylsene. Den andre kilden kan være 

utstrømningsprodukter fra våpenet når det avfyres. 

Det er kjent at tomhylser fra blyammunisjon inneholder bly. I følge et notat utarbeidet av U.S. Army 

Environmental Center i USA14 er brukte tomhylser fra kaliber .22 Long Rifle, som brukes i skiskyting, 

klassifisert som farlig avfall (hazardous waste (EPA HW No. D008)) på grunn av avrenning av bly når de 

deponeres. Slike tomhylser skal derfor behandles som spesialavfall. Futuras rapport 2014/609 viser til 

samme forhold på skiskytterarenaen på Voss: «Eit større område ved standplass på skiskyttarbana vart 

sanert p.g.a. forureining frå tomhylser.» 

                                                             
13 Magne Bolstad: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov knyttet til grunnforureining ved skytebaner. Forsvarsbygg 
Futura 2014/609. 
14 http://www.denix.osd.mil/mmrp/upload/wpnjun05.pdf 

http://www.denix.osd.mil/mmrp/upload/wpnjun05.pdf
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Det er godt kjent fra undersøkelser at standplass utsettes for blyforurensing. Avfyring av våpen med 

blyholdig ammunisjon produserer og slipper ut blydamp og fine blypartikler som driver i luften rundt 

avfyringsstedet og setter seg ned på overflater der slik som standplass, områdene foran, og skytteren 

selv og våpenet. Kraftig blyforurensing er ikke er begrenset til målområdet, også områdene på og nær 

standplass må inkluderes som områder med tilstandsklasser Farlig Avfall og Svært Dårlig.  

Eksponering skjer gjennom inhalering av blystøv, hudkontakt med bly og ved spising og drikking med 

forurensede hender. Skyttere, instruktører og personer som involveres i opprydding, innsamling av bly 

og tomhylser er utsatt for eksponering. Dette skjer ved innendørs så vel som utendørs skytebaner. 15 16 

Begge referansene understreker betydningen av god hygiene som vask av hender, ansikt og våpen 

etter skyting og bytte av sko og klær. Det anbefales dessuten å bruke spesielt utstyr for personell som 

deltar i oppgaver som medfører kontakt med blystøv eller blykuler.  

Flere undersøkelser har vist at skyting kan medføre økt innhold av bly i blodet. Löfstedt et. Al. 17  viser 

god korrelasjon mellom blyinnhold i blod og årlig antall skudd for en gruppe svenske politifolk. 

Undersøkelser av sportsskyttere og skiskyttere 18 19 viser også forhøyet blyinnhold i blodet.  

 

Denne rapporten påviser bly utenfor selve skiskytterarenaen. Utenfor ved inngangsområdet er 

konsentrasjonene relativt store mens på den nærliggende grusbanen er de lave. Bare begrensede 

undersøkelser ble gjort for å utrede omfanget, men de viser klart at forurensningen ikke begrenser seg 

til bare der skytingen foregår. Det er ingen andre kjente blykilder i nærheten, det er vanskelig å tenke 

seg at blyet ikke har kommet fra aktiviteten på skytebanen. 

Det er uvisst hvordan forurensningen har flyttet seg ut av området, men det er ikke unaturlig å anta at 

i hvert fall en del har kommet luftveien som støv. Det kan i så fall være problematisk for de personer 

som måtte befinne seg i nærheten ved at de blir utsatt for blystøv gjennom inhalering. Blystøv vil være 

i luften rundt våpenet ved skyting, men det kommer sannsynligvis også fra knusingen av blyprosjektilet 

når dette treffer harde metallflater (selvanviserne), eller fra de store deponiene av blyfragmenter og 

støv som ligger i målområdet.  

Forurensningsgraden på åpne områder som dette som brukes daglig til idrett, lek og friluftsliv må sees 

i sammenheng med veilederen Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn 20 som er utgitt av 

Statens Forurensningstilsyn og brukes i forbindelse med arealplanlegging:  

Sammenhengen mellom tilstandsklasse og arealbruk vil være slik at en lav klasse gir uttrykk for 

lite forurensning i grunnen og at grunnen er egnet for følsom arealbruk. Eksempelvis vil grunn 

                                                             
15 Reducing Exposure to Lead and Noise at outdoor Firing Ranges. NIOSH Publication No. 2013 -104 
http://www.cdc.gov/niosh/docs/wp-solutions/2013-104/pdfs/2013-104.pdf  
16 Prevent Lead Poisoning in Indoor Shooting and Firing Ranges, Colorado Department of Public Health and 
Environmwent. 
17 Blood lead in Swedish police officers. Löfstedt H1, Seldén A, Storéus L, Bodin L. Am J Ind Med. 1999 
May;35(5):519-22. 
18 Changes in blood lead of a recreational shooter. Brian L. Gulson 6 Al. The Science of Total Environment 293 
(2002) 143 – 150. 
http://www.biologicaldiversity.org/campaigns/get_the_lead_out/pdfs/health/Gulson_et_al_2002.pdf  
19 LEAD EXPOSURE AND PULMONARY FUNCTION IN BIATHLON ATHLETES. Julie Turmel, MSc 1 , Joanie Couture, 
Bachelor 2 , Valérie Bougault, PhD 1 , Paul Poirier, MD, Ph.D. 1 , Louis-Philippe Boulet, FRCPC, FCCP 1. 
http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm-conference.2010.181.1_MeetingAbstracts.A4697 
20 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009). 
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2553/ta2553.pdf  

http://www.cdc.gov/niosh/docs/wp-solutions/2013-104/pdfs/2013-104.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10212705
http://www.biologicaldiversity.org/campaigns/get_the_lead_out/pdfs/health/Gulson_et_al_2002.pdf
http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm-conference.2010.181.1_MeetingAbstracts.A4697
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2553/ta2553.pdf
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med tilstandsklasse 2 og lavere i toppjord være egnet til boliger, barnehager og lekeplasser og 

grunn med tilstandsklasse 3 og lavere være akseptabel i sentrumsområder uten boliger, dvs. i 

områder med gater, torg, forretninger eller kontorer. 

Grusbanen 20 m vekk fra sperrebukkene ved skiskytterarenaen er derfor et egnet område for «boliger, 

barnehager og lekeplasser», sannsynligvis også turveien (Tilstandsklasse 2 eller lavere, dvs. <100 ppm 

bly). Men skytebanen, standplass, inngangsområdet der sperrebukken står og inntil 3 m fra denne, er 

uegnet for slike formål.  

 

Oppsamling av den betydelige mengden bly 

som ligger i målområdet og tomhylser i 

standplassområdet utgjør en risiko for 

oppsamlingsmanskapene. Det bør ikke utføres 

uten nødvendig opplæring, verneutstyr og 

velutviklede rutiner. Tomhylsene som ligger 

spredt åpent tilgjengelig for alle på standplass 

og i åpne fat der hvor oppslag settes og 

tiltrekker seg folk, representerer en betydelig 

risiko. Ikke bare forurenser tomhylsene 

grunnen og avrenningsvannet, men de er også 

spesielt tilgjengelige og attraktive for barn der 

de forefinnes bare et titalls meter fra 

turveiene og bare ubetydelig lengre fra sports- 

og tumleplasser.  

Det har blitt rapportert et tilfelle av barnehagebarn som har kommet hjem med lommer fulle av 

tomhylser etter utflukt med barnehagen til Fossum, figur 22. Tomhylser er farlige. De er forurenset 

med bly og de lekker bly til omgivelsene, I USA er tomhylser kaliber 0,22 klassifisert som Farlig Avfall. 

Det er betenkelig at et område som er så forurenset, ikke er fysisk avsperret slik at dette ikke kunne ha 

skjedd.  

 

Avrenningsvannet som er undersøkt kommer fra hele området og er også sterkt forurenset av bly og 

antimon. I ammunisjonen som benyttes er blyet legert med antimon for å øke styrken i kulene. 

Metallene vil forflytte seg med vannveiene i forskjellig form, som partikler av mindre eller større 

størrelser, korrosjonsprodukter, oppløst i vann, bundet eller ikke bundet til andre elementer (humus) 

som er til stede.  

De filtrerte og oppsluttede måleverdiene for antimon er i praksis like, forskjellene ligger godt innenfor 

usikkerhetene i målingene. Det kan tyde på at antimon i det alt vesentlige forefinnes i oppløste former, 

men muligens også som svært små partikler i små mengder som ikke stoppes av filteret, dvs. < 0,45 µm 

som er filterets porestørrelse. Dette kan være en av flere årsaker til at antimon synes å bevege seg 

Figur 22: Bildet er autentisk fra da en barnehage hadde 

vært på utflukt til Fossum. Skiskytterarenaen har ingen 

stengsler eller advarsler og noen av barna kom hjem med 

lommer fulle av tomhylser 
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raskere i grunnen enn bly.21 Antimon er også kjent for ikke å bli fjernet i vanlige vannrenseanlegg (ref. 

7, WHO/SDE/WSH/03.04/74)  

Utslippet av bly til vann varierer betydelig med nedbør og snøsmelting. I motsetning til hva man 

intuitivt kunne tro vil blykonsentrasjonen være høyest i perioder med stor vannføring22. På det 

tidspunktet prøvene ble tatt (25. juni 2015) var snesmeltingen for lengst over og nedbørsmengden 

hadde vært ganske normal. Vannføringen i grøft og kum må derfor kunne antas å representere en 

vanlig tilstand.  

Det er ikke observert noen behandlingssystemer for å hindre at det forurensede vannet drenerer 

videre og bidrar til forurensning av vassdragene nedenfor.  

5. Konklusjon. 

Skiskytterarenaen er et åpent område i et svært meget brukt friområde hvor det drives sportslige 

aktiviteter for og med folk i alle aldre. Det er også et populært utfartssted for turgåere og barnehaver i 

området drar også dit med barna. Det var ingen advarsler eller innretninger som avsperrer eller varsler 

om at området er svært forurenset av giftige stoffer som bly og antimon før i september 2015. 

Området er heller ikke merket av som forurenset på Miljødepartementets oversikt over forurensede 

områder i Bærum eller på Miljøstatus.no sitt kart. 23 

Denne undersøkelsen viser at det på Fossum Skiskytter arena er betydelig forurensning av bly, til dels 

ekstremt der flere hundre kilo giftig bly ligger lett tilgjengelig på marken, i målområdet og i åpne 

usikrede spann. Også grunnen viser forurensning tilsvarende Farlig Avfall og Svært Dårlig 

(tilstandsklasse 5) i betydelige deler av området, særlig standplass der utøverne skyter stående eller 

liggende. Tomhylser ligger spredt og er ikke samlet opp, de ligger rett ved der folk flest går og virker 

tiltrekkende på barn og ungdom. Forurensningen fra virksomheten på banen har spredt seg utover til 

nærliggende områder som arenaens inngangsområde og det er også påvist bly på den tilliggende 

grusede idrettsarenaen.  

Det er åpenbart at de som fra tid til annen samler opp bly i målområdet og tomhylser risikerer å bli 

eksponert om dette ikke gjøres på en profesjonell måte.  

Avrenningsvannet inneholder en betydelig mengde av miljøgiften bly, tilstandsklasse 5 Svært Dårlig i 

hht Miljødirektoratets tilstandsklasser for miljøgifter i vann. Det er også store mengder antimon i 

avrenningsvannet, 100 – 200 ganger mer enn det som er naturlig forekommende. Vannet ledes ut av 

området, det er usikkert hvorvidt det gjennomgår noen form for behandling eller rensing før det 

slippes videre.  

Forurensningen ligger i dagen, lett synlig i store mengder på stedet. Bly og patronhylser er synlig på 

lang avstand, forurensningen er åpenbar for alle som ferdes i området, bruker anlegget eller er 

ansvarlige for driften av det. Anlegget slik dens tilgjengelighet er tett inntil Fossumtunet og tilstanden 

var gjennom undersøkelsesperioden mars til oktober 2015, utgjør en åpenbar risiko for blyeksponering 

                                                             
21 Vertikal transport av tungmetaller i sandjord. Mobilitet, transport og fordeling av bly, kopper, antimon og sink i 
jordsmonn tilknyttet en 30 m utendørs skytebane på Sessvollmoen. Strømseng AE et. al 2000. FFi/rapport-
2000/06191. 
22 Episodic discharge of lead, copper and antimony from a Norwegian small arm shooting range. Strømseng AE et. al 2009.  
23 http://www.miljostatus.no/kart/?ma=730CB 
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både for brukerne, mannskaper som skal pleie og vedlikeholde banen og tilfeldig forbipasserende, 

særlig barn og ungdom. Banen utsetter også andre for blyeksponering dersom ikke brukerne og 

vedlikeholdspersonalet følger gode rutiner for hygiene og skifting av klær og sko etter opphold på 

området. 

 

Det er oppslått en lett synlige INSTRUKS FOR SKISKYTTERANLEGGET på døren på materialhuset for 

skytebanen. Punkt 6. Ved endt trening, punktene a) og c) kreves det at 

a) Tau til selvanvisere skal kveiles opp og legges på selvanviser 

c) Patronesker, tomhylser brukte skiver og annet avfall samles sammen og hives. Alt avfall skal 

kildesorteres. 

Instruksen er godkjent av politiet i Asker og Bærum 19. mai 2008. Det var tydelig dårlig etterlevelse 

av punkt 6 i instruksen i den tiden undersøkelsen pågikk.  

Denne undersøkelsen kvantifiserer og dokumenterer forurensningsmengden og farene den 

representerer for publikum, den gir et grunnlag for forurenser og myndigheter til å handle, jfr.  Lov 

om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 1.(lovens formål), § 7 (Plikt til å 

unngå forurensning) og § 9.(forskrifter om forurensning). 
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APPENDIX 1 

Appendix 1, tabellene 5 – 11, viser samtlige målinger som ble tatt av grunnen og prøvene fra denne. 

Tabell 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5 viser resultatet av målingene av bly på de prøvene som ble tatt av bakken i første del av undersøkelsen, 16.mars 
2015. Man forsøkte å unngå at løse blyfragmenter oppå bakken fulgte med da prøvene ble tatt. Dette for at man primært 
ønsket et bilde av blyinnholdet i grunnen og større fragmenter av rent bly ville påvirke målingene betydelig. Målingene viser 
dog at dette var vanskelig, tilstedeværelsen av bly inntil 15 m fra målskivene var så stor at hele det området kan klassifiseres 
som farlig avfall. 

Måledato: 2015 03 16

Måling nr.

Avstand fra 

målskive

(m) Beskrivelse Pb

Pb Error

(2σ)

436 Fra overflaten av bakken 109 17

437 Samme som 436 115 17

438 Samme som 436 102 14

439 Fra overflaten av bakken 50 11

440 Samme som 439 29 10

441 Dummy, for kort måletid -36 195

442 Samme som 439 128 14

443 Fra overflaten av bakken 439 32

444 Samme som 443 157 18

445 Samme som 443 145 21

446 Dummy, for kort måletid -27 54

447 Fra overflaten av bakken 318 26

448

Samme som 447

(blyfragmenter?) 12665 212

449 Samme som 447 290 24

450 Samme som 447 429 32

451 Dummy, for kort måletid -29 161

452 Fra overflaten av bakken 305 23

453 Samme som 451 309 24

454 Samme som 451 117 17

455 Fra overflaten av bakken 147 18

456 Samme som 455 281 22

457 Samme som 455 326 23

458 Fra overflaten av bakken 2517 66

459 Samme som 459 297 21

460 Samme som 459 2549 64

461 Tre cm. ned i bakken 286 19

462 Samme som 461 191 16

463 Dummy, for kort måletid 825 231

464 Samme som 461 789 31

465

Fra overflaten av bakken

(Fragmenter) 53009 1072

466

Samme som 465

(Fragmenter) 128403 3777

467

Samme som 465

(Fragmenter) 10533 287

468

50

Fra standplass, overflaten 

av bakken.

Målingen foretatt av 

leverandøren av 

målerutstyret i dennes 

kontorer 549 30

20

15

14

Undersøkelse av bly, Fossum IF skiskytterarena

(ppm)

13

12

11

10

1

1
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APPENDIX 1 

Tabell 6 

Beskrivelse Pb

Standplass bane 6
95 2 m bak fremre kant på standplass måling direkte på bakken 374 30 568 10

96

Prøve 15, samme sted som måling 95, fra overflaten, relativt fin 

kornstørrelse, fuktig 786 41

97 Gjentatt måling 96 647 37

98 Gjentatt måling 96 1 085 48

99 Gjentatt måling 96 940 44

176 Prøve 15, før tørking, fuktig/relativt tørr, fin sand/silt 309 28

177 Gjentatt måling 176 350 30

178 Gjentatt måling 176 389 29

179 Gjentatt måling 176 437 30

180 Gjentatt måling 176 361 28

221

Prøve 20, standplass bane 6, ca 1 m fra fremkant. Prøve skrapt fra 

overflaten, relativt fint materiale med noe grovt innslag, fuktig/våt. 819 40 766 3

222 Gjentatt måling 221 828 42

223 Gjentatt måling 221 651 38

4 50 cm bakover fra forkant, måling direkte på bakken 840 43 794 3

5 Som 4, 20 cm til siden, gjennom ett lag plast frysepose 798 44

6 Som 4 direkte på bakken (uten frysepose) 744 44

1 10 cm bakover fra forkant, måling direkte på bakken 1 097 51 1 117 16

2 Som 1, 10 cm til siden 998 52

3 Som 1, 10 cm til den andre siden enn 2 1 927 68

7 Prøve 1, tatt samme sted som måling 1. Fuktig, relativt finkornet. 774 40

8 Gjentatt måling 7 1 162 48

9 Gjentatt måling 7 992 44

166 Prøve 1, før tørking, fuktig, finkornet materiale sand/silt 955 44

167 Gjentatt måling 166 947 45

168 Gjentatt måling 166 1 275 53

169 Gjentatt måling 166 997 45

170 Gjentatt måling 166 964 43

196 Prøve 1 etter tørking 1 121 50

197 Gjentatt måling 196 1 404 57

198 Gjentatt måling 196 934 45

199 Gjentatt måling 196 1 161 52

200 Gjentatt måling 196 1 157 49

Gjennomsnitt av gjennomsnittene 811

Undersøkelse av bly, Fossum IF skiskytterarena

(ppm)

Måledato: 2015 10 19 og 20

Måling 

nr.

Pb 

Error

(2σ)

Gj.snitt av 

alle 

målingene 

ved angitt 

avstand 

(ppm)

Antall 

målinger 

i hvert 

gj.snitt
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APPENDIX 1 

Tabell 7  

 

Beskrivelse Pb

På skytefeltet, bane 6, avstand fra standplass. DEL 1 av 3

10

Prøve 2, sand/støv skrapt sammen fra betongflate rett i forkant av 

standplass. Tørr, finkornet. 21 303 231 25 122 3

11 Gjentatt måling 10 21 595 227

12 Gjentatt måling 10 32 468 315

14 1 m fra standplass, midt på banen, måling direkte på bakken 1 703 67 4 202 39

15 Samme sted som 14, men skrapt vekk 1-2 cm ned 3 860 98

16 Som 14, men rett ved siden av 1 393 60

17 Samme sted som 16, men skrapt vekk 1-2 cm ned 3 045 87

18 Som 15, men skrapt vekk ytterligere, ned til 3 cm dypt.  7 820 141

19 Gjentatt måling 18 7 466 136

20 Gjentatt måling 18 4 565 103

21

Prøve 3, samme sted som målingene 14 og 15, tatt av det øverste 

avskrapte 1 - 2 cm laget. Relativt tørr, men noe fukt. Fin sand med grovt 

innslag opp til 10 mm 5 263 106

22 Gjentatt måling 21 5 626 117

23 Gjentatt måling 21 4 083 94

171

'Prøve 3, før tørking, samme sted som målingene 14 og 15, tatt av det 

øverste avskrapte 1 - 2 cm laget. Relativt tørr, men noe fukt. Fin sand 

med grovt innslag opp til 10 mm 7 286 123

172 Gjentatt måling 171 6 537 118

173 Gjentatt måling 171 6 947 128

174 Gjentatt måling 171 3 248 84

175 Gjentatt måling 171 6 115 119

201

'Prøve 3, etter tørking, samme sted som målingene 14 og 15, tatt av det 

øverste avskrapte 1 - 2 cm laget. Relativt tørr, men noe fukt. Fin sand 

med grovt innslag opp til 10 mm 2 971 85

202 Gjentatt måling 201 1 432 59

203 Gjentatt måling 201 3 441 103

204 Gjentatt måling 201 3 963 100

205 Gjentatt måling 201 2 183 77

24 Som 14, 30 cm til siden 1 017 53

25 Gjentatt måling 24 951 51

26 Som 24, men skrapt vekk til ca. 1 cm dypt 7 393 131

27 Gjentatt måling 26 5 006 107

28 Gjentatt måling 26 5 453 112

29 Som 24, men skrapt vekk ned til 3 cm dypt 5 378 108

30 Gjentatt måling 29 3 542 88

31 Gjentatt måling 29 2 657 73

32

Prøve 4, 1 m fra standplass, 30 cm til siden for måling 14, prøve tatt av 

overflategrusen ca ned til 1 cm dypt, sand med noe grovt innslag opp til 5 

mm 911 48

33 Gjentatt måling 32 2 322 73

34 Gjentatt måling 32 4 126 95

35 Gjentatt måling 32 4 582 96

36 Gjentatt måling 32 2 833 76

37

Prøve 5, Samme sted som prøve 3, men prøven tatt fra 3 cm dypt, dvs 

der målingene 18, 19 og 20 ble gjort. Rel fin sand med enkelte grove 

innslag 5 mm 7 034 120

38 Gjentatt måling 37 6 748 114

39 Gjentatt måling 37 5 023 103

40

Prøve 6, samme sted som måling 24, men prøven tatt fra 3 cm ned, dvs 

der målingene 29, 30 og 31 ble gjort. Rel fin sand med noen få grove 

stener 6 mm 3 284 79

41 Gjentatt måling 40 3 286 81

42 Gjentatt måling 40 3 381 80

Undersøkelse av bly, Fossum IF skiskytterarena

(ppm)

Måledato: 2015 10 19 og 20

Måling 

nr.

Pb 

Error

(2σ)

Gj.snitt av 

alle 

målingene 

ved angitt 

avstand 

(ppm)

Antall 

målinger 

i hvert 

gj.snitt
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APPENDIX 1 

Tabell 8 

Beskrivelse Pb

På skytefeltet, bane 6, avstand fra standplass. DEL 2 av 3
43 2 m fra standplass, i midten, målt direkte på overflaten. 588 36 1 327 31

44 Gjentatt måling 43 914 47

45 Gjentatt måling 43 1 046 52

46

Prøve 7, samme sted som måling 43, prøve tatt fra overflaten. Relativt 

tørr, men noe fukt. Fin sand med grovt innslag opp til 6 mm 1 419 58

47 Gjentatt måling 46 1 895 67

48 Gjentatt måling 46 1 023 52

49

Samme sted som måling 43, men skrapt vekk ned til 3 cm dypt, målt på 

bakken 918 48

50 Gjentatt måling 49 949 46

51 Gjentatt måling 49 1 050 45

52

Prøve 8, samme sted som måling 43, prøve tatt fra  3 cm ned, dvs der 

målingene 49, 50 og 51 ble gjort. Relativt finkornet, fuktig. 1 894 60

53 Gjentatt måling 52 2 704 75

54 Gjentatt måling 52 2 285 66

55 2 m fra standplass, 30 cm til siden for måling 43, målt direkte på bakken 694 44

56 Gjentatt måling 55 723 39

57 Gjentatt måling 55 530 37

58

Prøve 9, samme sted som måling 55, prøve tatt på overflaten. Fin sand 

med grovt innslag opp til 6 mm 1 291 54

59 Gjentatt måling 58 1 256 53

60 Gjentatt måling 58 1 097 50

61 Samme sted som 55, men 1 cm dypt, målt direkte på bakken 1 712 60

62 Gjentatt måling 61 1 007 48

63 Gjentatt måling 61 3 130 78

65 Gjentatt måling 61 2 769 77

66 Gjentatt måling 61 1 672 58

67 Samme sted som måling 55, men 3 cm dypt, målt direkte på bakken 525 33

68 Gjentatt måling 67 837 43

69

Prøve 10, samme sted som måling 55, prøve tatt på 3 cm dypt dvs samme 

som målingene 67 og 68. Relativt finkornet, noe grovt innslag 5mm 964 45

70 Gjentatt måling 69 1 826 61

71 Gjentatt måling 69 517 33

72 Gjentatt måling 69 1 505 55

73 Gjentatt måling 69 1 672 58

74 Gjentatt måling 69 730 38

Undersøkelse av bly, Fossum IF skiskytterarena

(ppm)

Måledato: 2015 10 19 og 20

Måling 

nr.

Pb 

Error

(2σ)

Gj.snitt av 

alle 

målingene 

ved angitt 

avstand 

(ppm)

Antall 

målinger 

i hvert 

gj.snitt
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APPENDIX 1 

Tabell 9 

 

Beskrivelse Pb

På skytefeltet, bane 6, avstand fra standplass. DEL 3 av 3
75 3 m fra standplass, på midten, målt direkte på overflaten 450 36 987 22

76 Gjentatt måling 75 669 44

77 Gjentatt måling 75 567 41

100

Prøve 11, samme sted som måling 75, fra overflaten. Relativt tørr, men 

noe fukt. Fin sand med grovt innslag opp til 10 mm 576 37

101 Gjentatt måling 100 515 36

102 Gjentatt måling 100 617 41

78 Samme sted som måling 75, men 1 cm dypt, målt dierkte på overflaten 1 955 61

79 Gjentatt måling 78 2 394 73

80 Gjentatt måling 78 1 248 53

103

Prøve 12, samme sted som måling 75, men prøve tatt 1 - 2 cm dypt. 

Relativt tørr men noe fukt. Rel fin sand med noe grovt innslag 5mm 743 41

104 Gjentatt måling 103 642 38

105 Gjentatt måling 103 1 273 53

106 Gjentatt måling 103 905 46

85 Rett til siden for måling 75, men 2 cm dypt, målt direkte på overflaten 1 266 51

86 Gjentatt måling 85 1 660 56

88 Gjentatt måling 85 1 617 58

107

Prøve 13, samme sted som måling 75, men prøve tatt 2 - 3 cm dypt. 

Relativt finkornet, noe grovt innslag 5mm 934 45

108 Gjentatt måling 107 1 069 47

109 Gjentatt måling 107 929 44

81 Samme sted som måling 75, men 3 cm dypt, målt dierkte på overflaten 717 39

83 Gjentatt måling 81 519 33

84 Gjentatt måling 81 459 32

89

4 m fra standplass, midt på, skrapt vekk 0,5 cm fra overflaten, målt 

direkte på overflaten 501 33
512

19

90 Gjentatt måling 89 534 36

91 Gjentatt måling 89 240 24

110

Prøve 14, samme sted som måling 89, men prøve tatt fra 0,5 - 1,5 cm 

dypt lag. Fin sand med enkelte større innslag 3-4 mm 462 33

111 Gjentatt måling 110 405 31

112 Gjentatt måling 110 427 32

191

Prøve 14, før tørking, fuktig/relativt tørr, samme sted som måling 89, 

men prøve tatt fra 0,5 - 1,5 cm dypt lag. Fin sand med enkelte større 

innslag 3-4 mm 741 40

192 Gjentatt måling 191 484 33

193 Gjentatt måling 191 447 33

194 Gjentatt måling 191 581 39

195 Gjentatt måling 191 418 31

206

Prøve 14, etter tørking, samme sted som måling 89, men prøve tatt fra 

0,5 - 1,5 cm dypt lag. Fin sand med enkelte større innslag 3-4 mm 521 37

207 Gjentatt måling 206 399 32

208 Gjentatt måling 206 655 39

209 Gjentatt måling 206 333 30

210 Gjentatt måling 206 785 43

92 Samme sted som måling 89, men 1-2 cm dypt, målt direkte på bakken. 700 37

93 Gjentatt måling 92 400 30

94 Gjentatt måling 92 700 40

224

Prøve 21, 10 m fra standplass  Prøve tatt ca 2 cm dypt. Fuktig. Fin sand 

med enkelte innslag av ca 3 mm 119 18
135

3

225 Gjentatt måling 224 160 20

226 Gjentatt måling 224 126 18

Gjennomsnitt av gjennomsnittene, DEL 1, 2 og 3 5381

Undersøkelse av bly, Fossum IF skiskytterarena

(ppm)

Måledato: 2015 10 19 og 20

Måling 

nr.

Pb 

Error

(2σ)
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APPENDIX 1 

Tabell 10 

Beskrivelse Pb

126

3 m utenfor sperrebukk for skytebanen retning gruset sportsplass, 4 m 

fra hjørne av utstyrsbod. Målt direkte på overflaten 115 18 188 12

127

Samme sted som måling 126, men skrapt forsiktig vekk noen mm av 

øverste lag 199 22

128 Gjentatt måling 127 176 21

129 Samme sted som målling 126, men ca 1 cm dypt 224 22

130 Gjentatt måling 129 261 23

131 Gjentatt måling 129 220 22

132 Prøve 16, Samme sted som 126, men prøve tatt 1-2 cm dypt. Fin sand 154 19

133 Gjentatt måling 132 164 19

134 Gjentatt måling 132 147 20

135

Samme sted som måling 126, men ca 1-2 cm dypt, målt direkte på bakken 

der prøve 16 ble tatt. 142 20

136 Gjentatt måling 135 242 24

137 Gjentatt måling 135 208 21

138

Samme sted, men 0,5 m nærmere turveien, skrapt av de øverste mm av 

overflaten 204 22 208 3

139 Gjentatt måling 138 196 21

140 Gjentatt måling 138 225 22

141

Samme sted, men 1 m nærmere turveien, skrapt av de øverste 1-2 mm av 

overflaten 150 20 114 3

142 Gjentatt måling 141 92 17

143 Gjentatt måling 141 100 17

144 Samme sted, men 2 m nærmere turvei, fuktig/våt bakke 60 15 129 6145 Gjentatt måling 144 104 17

146 Gjentatt måling 144 66 16

148

Prøve 17, samme sted som måling 144. Prøve tatt fra øverste lag etter at 

måling 144 ble gjort. Fuktig materiale, relativt fin sand, enkelte grovere 

innslag 2-3 mm 135 18

149 Gjentatt måling 148 138 19

150 Gjentatt måling 148 127 18

152

Samme sted, men 4 m nærmere turvei. Skrapt forsiktig av øverste 1 - 2 

mm, målt direkte på bakken. 90 17 93 16

153 Gjentatt måling 152 69 14

154 Gjentatt måling 152 82 15

155

Prøve 18, samme sted som måling 152, skrapt forsiltig av øverste lag. 

Fuktig, fin sand 80 14

156 Gjentatt måling 155 100 16

157 Gjentatt måling 155 71 15

181

Prøve 18, før tørking, samme sted som måling 152, skrapt forsiltig av 

øverste lag. Fuktig, fin sand 70 15

182 Gjentatt måling 181 99 16

183 Gjentatt måling 181 58 14

184 Gjentatt måling 181 87 15

185 Gjentatt måling 181 95 16

211

Prøve 18, etter tørking, samme sted som måling 152, skrapt forsiltig av 

øverste lag. Fin sand 160 21

212 Gjentatt måling 211 103 18

213 Gjentatt måling 211 112 18

214 Gjentatt måling 211 94 18

215 Gjentatt måling 211 119 18

Gjennomsnitt av gjennomsnittene langs linjen 3 m fra sperrebukk 146

Undersøkelse av bly, Fossum IF skiskytterarena. Områder utenfor arenaen.

(ppm)

Måledato: 2015 10 19 og 20
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APPENDIX 1 

Tabell 11 

Beskrivelse Pb

158

Gruset fotballbane, 2 m innenfor krittet strek mot skiskytterarenaen, ca 

20 m fra sperrebukk 20 11 27 16

159 Gjentatt måling 158 23 11

160 Gjentatt måling 158 < LOD 15

161

Prøve 19, samme sted som måling 158, skrapet forsiktig av øverste lag. 

Fuktig/våt men ikke synlig fritt vann, fin sand, silt med antydning til å 

klumpe seg 22 12

162 Gjentatt måling 161 31 12

163 Gjentatt måling 161 19 11

186

Prøve 19, før tørking, samme sted som måling 158, skrapet forsiktig av 

øverste lag. Fuktig/våt men ikke synlig fritt vann, fin sand, silt med 

antydning til å klumpe seg 17 11

187 Gjentatt måling 186 27 12

188 Gjentatt måling 186 24 11

189 Gjentatt måling 186 23 11

190 Gjentatt måling 186 21 12

216

Prøve 19, etter tørking, samme sted som måling 158, skrapet forsiktig av 

øverste lag. Fin sand, silt. 37 14

217 Gjentatt måling 216 37 13

218 Gjentatt måling 216 31 13

219 Gjentatt måling 216 34 13

220 Gjentatt måling 216 35 13

Undersøkelse av bly, Fossum IF skiskytterarena. Områder utenfor arenaen.

(ppm)

Måledato: 2015 10 19 og 20
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Gj.snitt av 

alle 

målingene 
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Antall 
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Utenfor skiskytterarenaen, på gruset tilliggende fotballbane

 


