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1. Oppsummering, konklusjoner.
IL Jardar og Bærums Skiklub har fremlagt et privat reguleringsforslag om byggig av et ski- og skiskytingsanlegg
ved Franskleiv, Vestmarka i Bærum. Med bakgrunn i undersøkelsen på Løvenskioldbanen og andre tilgjengelige
norske og utenlandske undersøkelser om migrering av bly og tungmetaller i grunnen, vurderes forholdene rundt
mulig forurensning av bly fra det planlagte ski- og skiskytteranlegget.
En rekke rapporter viser hvilke til dels alvorlige og varige helseskader bly har på mennesker. Særlig de siste
årene er det publisert vitenskapelige arbeider som viser at selv svært små blymengder i blodet fører til redusert
intellektuell utvikling, lavere IQ og redusert læring. Drikkevann utgjør nå en hovedkilde for inntak av bly for
befolkningen i EU. Grenseverdier for bly i blod og drikkevann har stadig blitt redusert, og senere blitt trukket
tilbake fordi man ikke har funnet en grense man kan forsvare med sikkerhet på en helsemessig basis. Gravide,
spedbarn og barn er mest utsatt.
Norske myndigheter har som mål å stoppe alt utslipp av bly innen 2020. Fylkesmannens høringsuttalelse 22. mai
2014 vedrørende det planlagte ski- og skiskytingsanlegg i Franskleiv reflekterer denne nasjonale målsetning helt
korrekt:
… må anlegges slik at det ikke oppstår fare for forurensning av grunnen.
… utlekking av bly/tungmetaller til grunnen må forhindres.
En rekke studier viser at bly forflytter seg med vannveiene ut av kontaminerte områder. Forflytningen skjer både
på overflaten og nede i grunnen. Blyholdig vann og sedimenter kan derfor påvises langt fra selve kilden.
Forholdene rundt det foreslåtte Franskleiv-anlegget gjennomgås. Administrasjon av vannet er avgjørende for
hvorvidt blyet som deponeres kan påvirke omgivelsene. De foreslåtte tiltakene diskuteres. Tiltakene gir ingen
grunn til å tro at de er tilstrekkelige til å sikre at det ikke vil transporteres blyforurenset vann til omgivelsene.
Myndighetenes målsetning og Fylkesmannens pålegg vil derfor ikke kunne møtes av anlegget slik det beskrives
av forslagsstillerne. Berggrunnens beskaffenhet og beliggenheten av drikkevannskilder i nærheten gjør videre at
det er en signifikant risiko for at drikkevannskildene vil kunne forurenses med bly. Konsekvensene for de
personene som bruker drikkevannet vil kunne bli svært alvorlige og permanente, særlig for gravide, spedbarn og
barn. Drikkevannskildene vil være usikre på kort og mellomlang sikt og vil måtte erstattes umiddelbart dersom
forurensning inntrer.
Ingen baner vil brukes til evig tid, og forurenser vil normalt ha ansvar for sanering og tilbakeføring av terrenget
til annen bruk. Dette ansvarsforhold er ikke behandlet, og ingen sanerings- og avhendingstiltak er fremmet i de
fremlagte plandokumentene. Erfaringer som Forsvarsbygg har samlet viser at problemene og kostnadene vil
kunne bli betydelige.
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2. Innledning
IL Jardar og Bærums Skiklub har fremlagt et privat reguleringsforslag om byggig av et ski- og skiskytingsanlegg i
Vestmarka i Bærum. Planen er behandlet som reguleringsplan/detaljplan i Bærum kommune. Etter
kommunestyrets vedtak i desember 2014, der planforslaget ble godkjent, er planforslaget nå sendt via
fylkesmannen til Klima- og miljødepartementet for eventuell stadfestelse etter markalovens § 6.
Ifølge beskrivelsen i det private forslaget til reguleringsplan forventer skiklubbene at det årlig vil bli skutt opp til
400 000 skudd på skiskytingsbanen, gjennom hele året og ikke bare om vinteren. Prosjektilene er av bly med
3 % antimon og veier ca 2,6 gram. Dette betyr at det ifølge klubbenes forventning vil bli skutt mer enn ett tonn
rent bly årlig.
Gjennom høringsrundene har grunneierne i området uttrykt bekymring for at deres drikkevannskilder skal kunne
bli forurenset av bly og andre tungmetaller som antimon som finnes i blyprosjektilene. De har ikke offentlig
vannforsyning, men brønner som ligger lavere i terrenget. Multiconsult sitt tilsvar1 med beskrivelse av hvordan
bly tenkes fanget opp og mulig forurensning skal kontrolleres og faren dermed skal reduseres, har ikke fjernet
bekymringene. Grunneiernes kommentarer ble kommunisert i brev til kommunen 27. august 2014.
Kommunen ble gjennom en presentasjon for et utvidet planutvalg 7. august 2014 kjent med rapporten
Undersøkelse av bly på Løvenskioldbanen 2 utarbeidet for Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen.
Med bakgrunn i undersøkelsen på Løvenskioldbanen og andre tilgjengelige norske og utenlandske
undersøkelser om migrering av bly og tungmetaller i grunnen, har undertegnende utferdiget en rapport som
vurderer forholdene rundt mulig forurensning av bly fra det planlagte ski- og skiskytteranlegget i Franskleiv.

Rapporten baserer seg i hovedsak på:

1
2



Plandokumentet med høringskommentarer, tilsvar og kommentarer



Medisinsk forskningsrapporter omkring blyets påvirkning av den menneskelige organisme



Norske og utenlandske rapporter omkring drikkevannsnormer

Multiconsult 124250-NOT-PLAN-02
Undersøkelse av bly på Løvenskioldbanen., KConsult v/Siv. Ing. Knut Søraas 8. April 2014.
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Tilgjengelige rapporter om skytebaner og andre blyforurensningsforhold og som kan belyse
problemstillingen omkring anlegget som planlegges i Franskleiv.



Norske myndigheters nasjonale miljømålsetninger for utslipp av giftige stoffer i Norge, deriblant bly.

3. Bly, et giftig materiale. Helsefarer.
3.1 Innvirkning på nevrologisk utvikling, IQ
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. Studien konkluderer:
Overall, we found that greater postnatal blood Pb levels are associated with lower IQ scores in children
at 2–9 years. Postnatal low-level Pb exposure significantly delayed children's cognitive function.
Although prenatal and postnatal Pb exposure in children was greatly reduced with the ban of leaded
gasoline in Taiwan, these results indicate that avoiding even small amounts of lead exposure in
Children, from paint and toys, will reap public health benefits.
Det overraskende 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.

3.2 Sannsynligvis kreftfremkallende
World Health Organisation (WHO) sin avdeling for vurdering av stoffers potensial for å forårsake kreft
(International Agency for Research on Cancer, IARC) vurderte organiske og uorganiske blyforbindelser i 2006
Monograph 874. De konkluderte med at gruppen uorganiske blyforbindelser sannsynligvis er kreftfremkallende
for mennesker (Inorganic lead compounds are probably carcinogenic to humans (Group 2A, evidence
inadequate in humans, sufficient in animals).
IARC vurderer kreftfare uten å ta hensyn til eksponeringsnivåer og deres vurderinger gir ikke grunnlag for å
vurdere et mulig sikkert nedre nivå for eksponering. I sin anmerkning til brukerne av sine vurderinger
(Monographene) skriver IARC ” The term ‘carcinogenic risk’ in the IARC Monographs series is taken to mean
the probability that exposure to an agent will lead to cancer in humans.”
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22280932
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol87/
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3.3 Tiltak, reguleringer
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 5 og
Tungmetallprotokollen6. En mer utførlig liste finnes på Miljøverndirektoratets nettside7 (Prioritetslisten) og i
Appendiks 1 gjengis den delen som omhandler bly.

3.4 Bly i drikkevann og mat
Grenser for bly i drikkevann settes på grunnlag av hva man på bakgrunn av seneste tilgjengelige informasjon
antar kan være tolerable totalt inntak av bly over et tidsrom, gjerne en uke (PTWI, μg/kg kroppsvekt). The
European Council (EC) Drinking Water Directive fra 1980 satte 50 μg/L som en øvre akseptabel grense for bly i
drikkevann. I 1993 foreslo WHO 10 μg/L som retningslinje for bly i drikkevann. Forslaget ble integrert i EC
Drinkingwater Directive i 98/83/EC (03.11.1998)8 hvor grensen 10 μg/L ble satt med virkning fra 25.12.2013. En
grense på 10 µg/l er i realiteten lav og i praksis mange ganger vanskelig å overholde uten tilpasninger i
vannforsyningssystemet.9 EC Directorate-General for the Environment (daværende DG XI) ba derfor om en
betenkning fra Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment (CSTEE). De ble bedt tom 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 tillot. Rapporten ble
utarbeidet av Scientific Committee on Health and Environmental Risks (SCHER)10 (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 art 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

5
6

REACH Vedlegg XVII post 16 og 17 (PDF)
ECE-tungmetallprotokollen,OSPAR List of Chemicals for Priority Action

7

http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalielister/Prioritetslisten/
Official Journal of the European Communities: COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of
water intended for human consumption. L 330/32
9
Drikkevannskravene førte også til en gjennomgang og positiv kvalifisering av de materialer som skulle kunne tillates å
kunne komme i kontakt med drikkevann, helt fra kilden til springen på kjøkkenet. Krav til bl. a. høyeste tillatte utlekking
av tungmetaller og andre komponenter ble harmonisert på EU-nivå (Regulators Group on Construction Products Drinking
Water, RG CPDW). Arbeidet ble påbegynt på slutten av 1990-tallet og pågikk utover mot 2010.
8

10

SCHER - Opinion on Lead Standard in Drinking Water ISBN 978-92-79-12764-9
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mennesker. Typiske skadevirkninger over tid for spebarn og unge er dårligere intellektuell utvikling, dårligere
skoleresultater og lavere IQ. Det antas at virkningene er permanente11.
Siden 1980 har således øvre anbefalt grense for menneskers inntak av bly og innhold av bly i vann stadig blitt
justert kraftig nedover.
WHO’s Joint FAO/WHO Epert Commitee on Food Additives vurderte grenser for menneskelig i totalinntak av
bly igjen i 2011 (PTWI, μg/kg kroppsvekt)12. 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.)
European Food Safety Authority (EFSA) sitt Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) konkluderte
tilsvarende i 201313
The CONTAM Panel concluded that the present PTWI of 25 μg/kg b.w. is no longer
appropriate and noted that there was no evidence for a threshold for a number of critical
endpoints including developmental neurotoxicity and renal effects in adults. Therefore, a
margin of exposure approach was applied to risk characterisation.

Forholdene omkring de helsemessige innvirkninger av blyinntak, norske myndigheters tiltak for å begrense
befolkningens eksponering og juridiske forhold rundt det er beskrevet i mer detalj i høringsuttalelsene og
påfølgende merknader fra grunneiere i området, Lars Holo m.fl.

3.5 Sammendrag, Bly, et giftig materiale. Helsefarer.
Økt kunnskap om alvorlige, ikke-reversible skadevirkninger av bly selv ved mye lavere konsentrasjoner enn
man trodde bare for 15 år siden, har ført til stadig strengere regler. Tidligere toleransegrenser for totalt
blyinntak for mennesker er trukket tilbake, og man har ikke kunnet finne en nedre trygg grense. Grenser for
blyinnhold i drikkevann har tilsvarende blitt redusert. Og i takt med at befolkningen gjennom
myndighetenes tiltak stadig har blir mindre eksponert for bly fra andre kilder (blant annet bensin, maling,
leker) er nå mat inkludert drikkevann den viktigste kilden for eksponering for bly for majoriteten av
befolkningen (EFSA 2010). Viktigheten av å ikke slippe bly ut i naturen og risikere forurensning av
grunnvann og drikkevann, eller beitende dyr, reflekteres i norske myndigheters målsetting om at utslipp og
bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø, deriblant bly, kontinuerlig skal
reduseres. Målet er å stanse utslippene, deriblant bly, innen 2020. Fylkesmannens høringsuttalelse 22. mai
2014 vedrørende det planlagte ski- og skiskytingsanlegg i Franskleiv reflekterer denne nasjonale målsetning
helt korrekt:
… må anlegges slik at det ikke oppstår fare for forurensning av grunnen.
… utlekking av bly/tungmetaller til grunnen må forhindres.

11

WHO Lead poisoning and health. Fact sheet N°379, reviewed October 2014.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs379/en/
12
http://apps.who.int/food-additives-contaminants-jecfa-database/chemical.aspx?chemID=3511
13
EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Scientific Opinion on Lead in Food.
EFSA Journal 2010; 8(4):1570. [151 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1570. Available online: www.efsa.europa.eu
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4. Spredning av bly rundt skytebaner.
I Norge har det i de siste 15 år blitt gjort en del undersøkelser omkring spredning av bly fra skytebaner til
omgivelsene:

4.1 Løvenskioldbanen.14
Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen har på eget initiativ foretatt orienterende målinger
av bly i grunnen på og rundt Løvenskioldbanen. Rapporten viser:


Blyforurensning sprer seg fra selve baneområdet og følger vannveiene. Rapporten påviser at
området nedenfor banen nå stedvis er blitt så forurenset at jordsmonnet forurensningsmessig
kan klassifiseres som Svært dårlig eller som Farlig avfall, og vannet ikke bør drikkes.
Måleverdier gjort på tørkede prøver er fra 2 – 20 ganger nedre grense for Farlig avfall. En
vannprøve ble gjort og viser 3 ganger høyere blyinnhold enn drikkevannsnormen. Målingene
gir også mistanke om at blyforurensningen kan – eller allerede har – spredt seg til grunnvannet
i området



Området nedenfor gevær- og pistolbanen: Kildene for blyforurensningen her er
kulefangervollene på geværbanene og pistolbanene, sannsynligvis også målområdet på den
tidligere 600 m banen. Det er ingen åpne bekker fra disse til de bekkene syd for geværbanen
hvor forurensningen ble påvist. Det betyr at bly har migrert fra kulefangervollene under jorden
til der vannføringen kommer opp i dagen rett nedenfor der veien langs geværbanen svinger
mot pistolbanen. Det er en avstand på om lag 100 meter i luftlinje fra kulefangervollen på 300
m banen. I dette området viste de to målingene nr. 103 og 104 henholdsvis 862 og 941 ppm,
dvs. tilstandsklasse 5 Svært dårlig. Målingene ble gjort på en sedimentprøve fra bekkeleiet.
Fra dette området og sydover strekker det seg et større område med enda høyere blyverdier
og som må karakteriseres som Farlig avfall om lag 400 meter sydover. Blyverdiene i dette
området viste alle svært høye verdier, 3 – 4 ganger høyere, enn i området ovenfor.
Gjennomsnitt av 21 målinger er 3100 ppm, høyeste verdi er 6646 ppm. Disse målingene ble
også gjort på sedimenter fra bekkeleiene. Med andre ord tiltar forurensningen her med
økende avstand fra kilden. Det kan bare bety at blyet transporteres under bakken og kommer
etter hvert opp til overflaten igjen lenger nede i terrenget. Dette reiser spørsmålet om
forurensning av grunnvann.



Utløpsbekk fra leirduebanen mot Østernvannsvingen ned til Østernbekken: Kilden for
forurensningen her er nedslagsområdet for leirduebanen. Omlag 500 m fra kilden, der
avrenningsbekken løper under turveien fra Østernvannsvingen til Østernvann ble det påvist
sedimenter med tilstandsklasse 5 Svært dårlig (målingene 93 og 94). Vannprøven ble også tatt
her. På måletidspunktet var vannføringen liten og det tilsier at målinger vil gi lave verdier 15. Til
tross for det ble det målt 29 mikrogram bly pr liter som er høyeste tilstandsklasse (V - Svært
dårlig).



Forurensningen er ikke begrenset til vannveienes umiddelbare nærhet. Svært høye
blykonsentrasjoner ble målt opp til 30 m unna bekken fra lerduebanen i horisontalt terreng
(målingene 60 – 83 og 154 – 166).

14

KConsult v/Sivilingeniør Knut Søraas: Undersøkelse av bly på Løvenskioldbanen. 8. April 2014.
http://www.motskytestoy.no/
15
Episodic discharge of lead, copper and antimony from a Norwegian small arm shooting range. Strømseng AE et. al 2009.

8

4.2 Undersøkelse av åtte baner i Norge.16
I 2002 ble det gjort en miljøvurdering av et mindre antall skytebaner for håndvåpen. Det skulle på bakgrunn av
undersøkelsen gjøres en vurdering av potensialet for spredning av tungmetallene bly, kobber, antimon og sink.
Ved to av de i alt åtte banene som ble undersøkt ble det påvist at avrenningsvannet hadde høye
konsentrasjoner av bly, antimon og kopper. Konsentrasjonen var høyere enn grensene for drikkevann. Fra
rapporten:














Avgrunnsdalen:
Banen ligger i myrlendt terreng
Svært høye blykonsentrasjonen ble også målt 100 og 200 m nedstrøms i bekken (45 og 33 µg/l,
Meget sterkt forurenset).
Analysen av de fire bekkesedimentene viser også høye konsentrasjoner av bly, kobber og sink, 10 til
20 ganger høyere innhold av bly og kobber i sedimentet enn forventet. Dette bekrefter at det
også skjer en betydelig spredning og transport av partikulært bundet tungmetall ut av
skytebanen som sedimenterer i bekken.
Det ble tatt ut jordprøver på en linje fra standplass og ca 370 m langs med skytebanen. Jordprøvene
viser høye verdier av bly og kobber i hele banens lengde og flere av prøvene er over 10 000
mg/kg. (Farlig avfall).
Årlig mengde deponert bly oppgis til å være 557 kg
Banen har vært i drift siden 1917.
Frigården:
Banen ligger i myrlendt terreng
De to vannprøvene som ble tatt henholdsvis bak målområdet (120 μg Pb/l ) og foran fangvollen
(22 μg Pb/l) viser en sterk påvirkning av løste tungmetallforbindelser, og vannet klassifiserer til
”meget sterkt forurenset”. Dette indikerer at det er en betydelig transport av løste
tungmetallforbindelser ut av skytebanen
Alle XRF målingene av jordprøvene (torv), viste tungmetallverdier over 1000 mg/kg jord.
Det oppgis ikke årlig mengde deponert bly

Rapporten oppsummerer viktige faktorer:
Eksempler på de viktigste faktorene for spredning av tungmetaller til overflatevann er:
 Høy brukshyppighet


Bruk over lang tid



Jordsmonn med lav pH



Myrer hvor vegetasjonen er ødelagt, som fører til erosjon



Løsmasser med stein eller fjell gir økt forvitringshastighet som følge av stor fragmentering av kulene



Jordsmonn med liten bindingskapasitet for mobile kationer



Bekker som renner gjennom skytebaner, som sige- og overflatevann fra banen dreneres til



Hellingsgrad og lengde på vannveien avgjør sammen med jordsmonnsegenskapene, hvor kraftig en
eventuell erosjon vil være

16

Strømseng Arnljot, Ljønes Marita, Miljøkartlegging av åtte skytebaner - vurdering av potensialet for mobilisering av
tungmetaller. FFI Rapportnr.: 2002/03877 ISBN: 82-464-0650-7
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4.3 Undersøkelse, avrenning fra 50 baner. 17
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) undersøkte i 2006 på oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT)
avrenning av tungmetaller fra 50 sivile skytebaner i Norge. Rapporten ble publisert i 2007. Konsentrasjonene
av metaller varierte fra nær bakgrunnsnivå til opp mot 200 μg/l for bly og sink. SFT valgte LBRL (Lowest
Biological Risk Level) i risikovurderinger for avhending av skytebaner. LBRL-grensene for Cu, Pb og Zn,
sammenfaller med øvre grense for tilstandsklasse III i SFTs klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann.
Det var størst andel av konsentrasjoner over LBRL i dammer og sig, men for bly var også hele 80 %
av konsentrasjonene høyere enn LBRL i bekkene. Konsentrasjonene var lavere enn LBRL for
alle metallene i elvene og større bekker nedstrøms utenfor baneområdet. Generelt var det flest
overskridelser av grensen for bly og minst for sink (som stort sett var begrenset til dammer inne på
baneområdene).
Undersøkelsen er i tråd med funnene fra undersøkelsene rundt Løvenskioldbanen og andre
skytebaneundersøkelser.

4.4 Undersøkelse av skytebaner i Finland.18
En undersøkelse gjort av The Finnish Environment Institute av finske skytebaner publisert i 2006 viser at
 Nær 1/3 av banene kan forårsake forurensning av grunnvannet siden de ligger mindre enn 100 m fra
et grunnvannreservoar.
 Tre tilfeller av forurensning av grunnvannet har blitt registrert, det høyeste blynivået var 10 ganger
høyeste tillatte i henhold til drikkevannsregulativet (10µg/l). To av disse reservoarene hadde blitt
brukt som drikkevann.

4.5 Vertikal transport, skytebane 6, Sessvollmoen. 19
I 2000 ble vertikal transport av tungmetaller i sandjord studert av FFI på en pistolbane (skytebane 6) på
Sessvollmoen. Konsentrasjonene som er funnet av bly i jordvæsken og plassering av jordvæskesugere viser at
det er et visst potensial for at mengden som lekker ned mot grunnvannet kan være betydelig høyere enn det
som er målt i dette forsøket. Det skal heller ikke sees bort i fra at bly også vil kunne påvirke grunnvannet ned
til 12 meter etter lengre tids bruk av banen. Verdien målt i grunnvannet i feltperioden gjør at vannet
klassifiseres som ”Meget dårlig” etter SFT’s forurensningsklasser.

4.6 Risikovurdering, skytebane 6, Sessvollmoen. 20
I 2000 foretok FFI også en risikoanalyse for skytebane 6 på Sessvollmoen. Analysen av jordvæsken viser at det
foregår en viss transport av tungmetaller ned mot grunnvannet på 12,5 m. Prøvene av grunnvannet viste at
alle konsentrasjoner av tungmetaller er under drikkevannsnormen som gjaldt på det tidspunktet
undersøkelsene ble gjort. Senere er disse grensene senket både for bly og antimon og grunnvannet møter nå
ingen av disse kravene. Blyinnholdet i grunnvannet som ble målt til 12 µg/l mot dagens drikkevanns- og
grunnvannsnorm på 10 µg/l. Antimon ble målt til 8 µg/l, dagens krav er <5 µg/l. Grunnvannet under
skytebanene på Sessvollmoen kan nå ikke utnyttes som drikkevannsressurs.
For å kunne si noe om mulig eksponering fra inntak av planter ble det tatt prøver av rot, stengel
eller blad fra geitrams, osp og skogsnelle i nærheten av skytebanen. Resultatene viser forhøyede verdier av bly
i geitrams og skogsnelle. Det er sannsynlig at andre planter i skytebaneområder som spises av dyr kan ha

17

NIVA: Tungmetallavrenning fra sivile skytebaner. Resultater fra undersøkelsene i 2006. Lnr 5367-2007
Jaana Sorvari, Riina Antikainen, Outi Pyy: Environmental contamination at Finnish shooting ranges—the scope
of the problem and management options. Science of the Total Environment 366 (2006) 21–31
18
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forhøyede verdier av tungmetaller. Rapporten refererer også til en studie som dokumenterer at dyr som beiter
i skytebaneområder har dødd av tungmetallforurensning (Braun et. al.) 21.

4.7 Avrenningskontroll, Setermoen, bane K5, målepunkt SM 16. 22
Avrenningen av metaller fra Setermoen Skytefelt har vært overvåket i 25 år. I 2013 utga Forsvarsbygg
en rapport om tilstanden. Konsentrasjoner av metaller (kopper, bly, antimon og sink) i prøver fra i alt 22
vannprøvepunkter er stort sett lave både i forhold til gjeldende tilstandsklasser for ferskvann, drikkevann, og
biologiske effekter. Men ett målepunkt skiller seg ut, SM 16 hvor alle metallene viser betydelig høyere verdier,
bly gjennomsnittlig 41 μg/l, eller mer enn 4 ganger drikkevannsnormen (Meget Sterkt Forurenset). Rapporten
skriver følgende om dette målepunktet:
Dette ligger i et sig like ved målområdet på bane K5 i Karlstadskogen. Ved denne banen er fjellknauser en
del av bakgrunnen og prosjektiler pulveriseres slik at metalloverflaten blir større, i tillegg skytes det i
baneløpet. Bekken renner like i forkant av fjellknausen og gjennom selve banen slik at det er kort vei fra
metallkilde til bekk. Dette medfører en høyere utlekking av metaller.
For bane K5 er det testet ut flere tiltak for å redusere metallutlekkingen, som del i et forsknings- og
utviklingsarbeid.
Beskrivelsen av SM 16 passer godt til forholdene på Franskleiv anlegget: pulverisering av prosjektilene når de
treffer metallplatene rundt selvanviserne, åpen bekk med vannsig nær målområdet.

4.8 Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov – grunnforureining ved skytebaner23
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. Rapporten er i
første rekke en eksempelsamling som synliggjør en del allmenne problemstillinger knyttet til både militære og
sivile skytebaner. Rapporten ble utgitt i 2015. Den baserer seg på allerede tilgjengelig kunnskap, blant annet
flere av de rapportene som er nevnt ovenfor.
Rapporten tar også for seg skiskytterbaner. 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.

19

Strømseng Arnljot, Ljønes Marita, Vertikal transport av tungmetaller i sandjord. Mobilitet, transport og fordeling av bly,
kobber, antimon og sink i jordsmonn tilknyttet en 30 meters utendørs skytebane på Sessvollmoen. FFI Rapport
2000/06191
20
Voie Øyvind Albert, Strømseng Arnljot: Risikovurdering av tungmetallforurensning på en utendørs skytebane.
FFI/RAPPORT-2000/06166
21
Braun U, Pusterla N, Ossent P (1997): Lead poisoning of calves pastured in the target area
of a military shooting range. Schweiz Arch F Tierheil. 139(9), 403-407
22
F. Engelstad, G. Rasmussen: Redegjøring av miljøtilstanden i Setermoen skyte- og øvingsfelt og forslag til
vannovervåkingsprogram. Grunn og vann. Forsvarsbygg Futura rapport nr. 447/2013.
23
Magne Bolstad: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov knyttet til grunnforureining ved skytebaner. Forsvarsbygg Futura
2013/508.
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Et ikke uvesentlig problemområde knyttet til forurensning av grunnen knytter seg til avhending av
skytebanene og rapporten gir en del erfaringsmateriale omkring det. For nye baner ligger avhending langt
frem i tid, og alle baner er forskjellige. Avhendingsproblemer kan til en viss grad reduseres ved fornuftig
konstruksjon og drift av banen, men avhending innebærer som regel at en større eller mindre mengde til dels
svært forurenset jordsmonn må fraktes bort, ofte til utlandet, og destrueres eller deponeres. Vanskelighetene
med å finne egnede deponier er økende med tilsvarende økning i kostnadene.

4.9 Sammendrag, spredning av bly rundt skytebaner.
Det er ingen tvil om at mange skytebaner i og utenfor Norge utgjør en forurensningskilde for omgivelsene
gjennom avrenning av vann som inneholder til dels høye konsentrasjoner av bly:


Ved Løvenskioldbanen, geværbanen, er det påvist at bly flytter seg et 100-talls meter under
bakken og kommer opp i dagen og avleirer seg i høye konsentrasjoner (Farlig avfall) noen hundre
meters lengde nedenfor, for så igjen å forsvinne. Bly fra leirduebanen er påvist i store
konsentrasjoner 500 m nedstrøms fra kilden (Farlig avfall, vannkvalitet Svært Dårlig), og opp til 30
m unna bekken i horisontalt terreng.



FFI har undersøkt avrenning fra i alt åtte skytebaner. Ved to av banene ble det påvist at
avrenningsvannet hadde høye konsentrasjoner av bly, antimon og kopper. Konsentrasjonen var
høyere enn grensene for drikkevann.



Grunnvannet under en av banene på Sessvollmoen kan ikke lenger brukes som drikkevannskilde på
grunn av blyforurensning fra banen. Tilsvarende er flere steder påvist i Finland.



Setermoen, bane K5, målepunkt SM 16 viser bly i avrenningsvannet, vannkvaliteten er Svært
Dårlig, nivået er 4 x drikkevannsnormen. Forholdene har mange likhetstrekk med Franskleiv.

Tungmetallene forflytter seg 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.
Forflytningen skjer oppå bakken og i grunnen, på en gitt lokasjon sannsynligvis begge steder samtidig.
Mekanismene og forflytningen påvirkes av jordsmonn, vegetasjonen, topografi og geologi i området. Det
synes ikke å være tilgjengelig noen klare modeller som kan forutsi forflytningene, og den detaljerte
kunnskap om jordsmonnets kjemi, geologi og topografi nær overflaten og lenger ned i grunnen som ville
være nødvendig for eventuelt å kunne bruke en slik modell, er sjelden eller aldri tilgjengelig.
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5. Bly i vegetasjon
5.1 Anvil Range bly- og sinkmine, Youkon, Canada.
En studie ble gjennomført for å undersøke om 30 års aktivitet (gruve- og oppredningsvirksomhet) hadde
etterlatt økologisk fotavtrykk gjennom opptak av tungmetaller i planter (bladverk)24. Tre naturlige planter i
området ble undersøkt, blokkebær (Vaccinium uliginosum, ligner mye på båbær), Grønlandspors (Ledum
groenlandicum) og vier (salix). Prøver ble tatt og analysert for bly, sink, kopper, jern og kadmium 0,25, 2,5, 12,
30 og 200 (kontroll) km fra oppredningsanlegget. Ikke uventet var innhold av bly og sink høyest nær anlegget
og studiet dokumenterer forhøyet og muligens for plantene giftig akkumulert mengde bly og sink innenfor 2,5
km fra anlegget.

5.2 Blyverk i Böhmen.
I alt 149 prøver fra 11 spiselige sopper ble undersøkt for innhold av bly, kadmium, og kvikksølv opp til 6 km fra
verket sentralt i Böhmen. Resultatene ble publisert i 199125. Forurensningen har kommet luftveien fra verkets
skorstein og forårsaket forurensning av jordsmonnet. Sopp-prøvene ble vasket og renset på samme måte som
når de skal brukes til mat, skåret opp og tørket i temperaturer ikke over 50 °C. Innholdet av bly (mg/kg
tørrstoff) varierer sterkt med hensyn til sopptype og avstand fra skorsteinen. Betydelig blyinnhold ble funnet i
alle typer innenfor opptil 1 km fra skorsteinen, ofte over 100 mg/kg tørrstoff. Resultatene er sammenlignbare
med resultater fra undersøkelser rundt blyanlegg i Finland (Liukkonen-Lilja et al., 1983) og de første
undersøkelsene i Pribram området (Lepgová and Kráil, 1988).
Antatt trygg øvre grense på den tiden var satt til 5 mg/kg tørrstoff. Denne ble overskredet for nesten alle
prøver tatt opp til 6 km fra kilden.
Opptaket i soppene tilegnes direkte den svært høye forurensningen i bakken.
På side 23 i 2013 rapporten til European Food Safety Authority (EFSA) Scientific Opinion referert til i referanse
13 ovenfor, sies det at bly i planter hovedsakelig kommer fra atmosfærisk nedfall. Noen planter kan ta opp bly
gjennom røttene, men ikke særlig mye. Bly i blader korrelerer ofte med atmosfæriske konsentrasjoner. Høyt
blyinnhold i planter har blitt målt i forurensede områder rundt for eksempel anlegg for prosessering av bly. Her
har mye høyere blyinnhold blitt observert selv i røtter til grønnsaker, opp til 10,7 mg/kg tørrstoff, mens
konsentrasjonen i jorden var i området fra 129 til 1995 mg/kg tørrmasse.

5.3 Sammendrag, bly i vegetasjon
Bly i bakken kan opptas av vegetasjonen, sterkt varierende mellom forskjellige plantearter og de rådende
kjemiske forhold i bakken og forurensningsgraden. Likevel må antagelig atmosfærisk nedfall ansees som den
viktigste kilden til blyinnhold i vegetasjon. Dette forhold gjør både planteetende dyr og mennesker utsatt og
sårbare, husdyr har dødd av blyforgiftning ved beiting på forurenset område (Braun et. al.) 26.
Konsentrasjoner langt over anbefalte grenser er målt i matsopp og bær på forurenset grunn i områder rundt
prosesseringsanlegg for bly.

24

Rachel E. Pugh, David G. Dick,- and Arthur L. Fredeen: Heavy Metal (Pb, Zn, Cd, Fe, and Cu) Contents of Plant Foliage
near the Anvil Range Lead/Zinc Mine, Faro, Yukon Territory. Ecotoxicology and Environmental Safety 52, 273}279 (2002)
25
P. Kalac, J. Burda and I. Stagkova: Concentrations of lead, cadmium, mercury and copper in mushrooms in the vicinity of
a lead smelter. The Science of the Total Environment, 105 (1991) 109-119
26
Braun U, Pusterla N, Ossent P (1997): Lead poisoning of calves pastured in the target area
of a military shooting range. Schweiz Arch F Tierheil. 139(9), 403-407
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6. Eksponeringsveier for bly fra det planlagte Franskleiv anlegget.
6.1 Forurensning av skytefeltet
Prosjektilene forutsettes å treffe enten selvanviseren, metallplaten rundt, eller kulefangervollen bak.
Vådeskudd vil kunne forsvinne over vollen og treffe hva som helst innen den ca. 1000 m lange rekkevidden,
eller treffe bakken mellom skyteskivene og standplass. Forurensningsmessig er det som treffer innenfor selve
arenaen viktigst. Vådeskudd over vollen er interessant først og fremst i forbindelse med sikkerhetsproblemet.
Når prosjektilene treffer metall, vil de deformeres og fragmenteres. Fragmentene vil være av varierende
størrelse og spres over et område foran skyteskivene som ikke er godt kartlagt og heller ikke klart avgrenset.
Fordelingen av store, små og veldig små fragmenter/partikler vil påvirke mengden korrosjonsprodukter og
mobiliteten til blyet i prosjektilet. Små og veldig små fragmenter/partikler gir en betydelig økning i den
overflaten som gjøres tilgjengelig for korrosjon og mengden korrosjonsprodukter vil øke. Små
fragmenter/partikler har betydelig større mobilitet i grunnen enn prosjektilet selv eller store fragmenter.
Konsekvensutredningen omtaler ikke hvor stor andel av prosjektilet som blir fragmentert eller fordelingen
mellom store, små og veldig små fragmenter/partikler. I en høringsuttalelse (Lars Holo m. fl.27) gjøres
imidlertid noen betraktninger om dette på grunnlag av sakte film videoer. Høringsuttalelsen anbefaler at
konsekvensutredningen legger til grunn at 5 % av prosjektilenes totale vekt fragmenteres, men sier ingen ting
om størrelsesfordelingen av fragmentene. I en rapport som refererer til målinger på en skiskytterbane (Bolstad
2015) beskrives effekten for skiskytterbaner slik: 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. Den samme rapporten har påvist til dels svært høye
blykonsentrasjoner i overflatejorden rundt på frensiden av selvanvisere: 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.
I sitt skriv til Fylkesmannen 14.01.15 beskriver forslagsstiller en alternativ løsning til de tradisjonelle
selvanviserne basert på elektroniske skiver. Det hevdes at tilnærmet alle kulene vil da kunne samles opp i
kulefangersystemet, de som måtte bomme på dette målområdet, vil treffe oppunder taket over skivene og
lande i bakkant på betongunderlaget der skivene blir montert. Det angis at slike systemer er godkjent, men
ikke av hvem eller hvilke kriterier som er lagt til grunn for slike godkjennelser. Det er vanskelig å vurdere
effektiviteten av slike systemer på bakgrunn av den korte beskrivelsen som er gitt. Forutsetningsvis må det
derfor antas at blyfragmenter fremdeles vil kunne spres til områdene rundt skivene.
De mest forurensede områdene og mesteparten av blyet vil være i skivenes umiddelbare nærhet, avtagende
med avstanden fra disse, og vollen. Det renner en åpen bekk igjennom området i dag. Den skal legges om og
vil etter planen passere nærmere skivene og vollen enn der den går i dag, dvs. gjennom deler av det området
man kan forvente mest forurensning. Bestemmelsene sier at bekken skal forbli åpen. Det er videre planlagt en
membran under deler av området nær skyteskivene. For den resterende delen av området vil lekkasje ned i
grunnen ikke forhindres av membran.
Hele området vil utsettes for nedbør, muligens også for innsig av vann fra tilliggende områder og som ikke
følger bekken. Man må således regne med at vann vil kommunisere over hele området, fra standplass til og
med kulefangervollen. Blyet som deponeres, særlig de små fragmentene/partiklene, vil langsomt spres som
blyforbindelser eller rent bly med vannet som trekker seg gjennom hele området. Hele skytefeltet, fra
standplass til og med kulefangervollen må anses som et område med forhøyet blyinnhold, altså forurenset av
bly.

6.2 Administrasjon av vannet.
27

Lars Holo m. fl.: Høringsuttalelse til detaljregulering for Franskleiv ski- og skiskytingsanlegg i Vestmarka. 14. mai 2014.
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Den mest forurensede massen vil være vollen og området rett foran skivene. Den åpne bekken legges dermed
gjennom det antatt mest forurensede området, foran skivene, og skal ledes ut av området gjennom et rør ned
i en kum (ikke tegnet inn, men beskrevet) før den går til en 2000 m2 dam. Etter behov skal vannet i dammen
brukes til sneproduksjon for løypene, overskuddsvann vil ledes inn i Haugsvollbekken som renner ut i det
nedenforliggende Stokkerelva/Neselva vassdraget:




Stokkerelva går over i Neselva nedenfor Åstaddammen og som renner ut i Oslofjorden ved Landøya i
Holmenbukta i Asker.
Vassdraget går igjennom Åstad naturreservat og Neselva har gode gyte og oppvekstvilkår for sjøørret. I
1999 anbefalte Fylkesmannen i Oslo og Akershus en rekke forvaltningstiltak, blant annet å hindre
utslipp av giftstoffer28.
Områdene rundt og nedenfor Franskleiv er spredt bebodd uten lukket vannforsyning, drikkevann
hentes fra brønner, ofte boret. Stokkerelva/Neselva vassdraget går igjennom dette området.

Tiltakene for å hindre utlekking av bly baserer seg på29
1. Målområdet og skytevoll bygges opp med masser som ikke unødig fragmenterer prosjektiler.
2. I det ytre laget i skytevollene som kan bli direkte påvirket av bly skal det ikke benyttes organisk
materiale.
3. Avskjæring av vanngjennomstrømning i nedslagsområdet, og oppsamling av vann ved hjelp av en
membran under områder som kan bli eksponert for nedfall av blypartikler. Vann ledes til kombinert
sedimentasjons- og prøvetakingskum. Overbygging/topp-tildekning over selvanvisere vil videre kunne
redusere korrosjon av bly.
4. Det forutsettes at det etter hver sesong foretas en enkel opprydning for å fjerne hovedmengden av
bly under selvanviserne.
5. Regelmessig måling av vannkvaliteten.
Som alternativ til de tradisjonelle selvanviserne met metallplate rundt foreslås elektroniske skiver med
bakenforliggende kulefanger som hevdes å ville fange opp tilnærmet alle kulene (forslagsstillernes skriv til
Fylkesmannen 14.01.15). Det er ikke foreslått endringer i prøvetaking for kontroll av vannet.

6.3 Diskusjon, administrasjon av vannet.
Hele skytefeltet må antas å bli blyforurenset. Mekanisk fjerning av synlige, større fragmenter et par ganger i
året vil ikke kunne forhindre det. Kjemiske tilsetninger i jordsmonnet (kalking) vil kunne redusere mobiliteten
til en del av de formene bly vil foreligge i, men over tid vil bly allikevel følge vannveiene ut av området.
Blyholdig vann må påregnes å befinne seg i hele skyteområdet og vil kunne belaste omgivelsene til alle tider
ved å forlate området på en eller flere av følgende måter samtidig:
1. Følge bekken ned i kummen, til dammen, og derfra er det to ruter:
o

Føres inn i Haugsvollbekken og til Stokkerelva/Neselva vassdraget

o

Bli til sne og legges rundt i terrenget som løyper. Kunstsneen vil etterlate seg bly i terrenget
når den forsvinner (ved smelting og sublimering) og som vil forflytte seg med vannet i
områdene der det ligger.

2. Renne som overflatevann fra skytefeltet og videre nedover i terrenget, over og under bakken, eller
begge deler.
28
29

Jørn Enerud og Kristine Lund: Registrering av sjøørretvassdrag i Oslo og Akershus, 1996-97. ISBN - nr: 82-7473-048-8
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3. Trenge ned i grunnen innenfor skytefeltet og videre dreneres videre nedover i terrenget, under, over
eller både under og over bakken.
Det er verdt å merke seg at:


I perioder vil det være svært kraftig og stor gjennomstrømning av vann i selve skytefeltet og i bekkkum-dam-systemet med tilhørende stor utvaskingseffekt av det bly som måtte ha blitt akkumulert seg
der ved skyting og utfelling/sedimentering. I følge plandokumentet30 vil vannføringen være høyest i
månedene april og november. Det oppgis i plandokumentets tabell 5-2 at på 2000-tallet var
månedsmiddelvannføringen for disse to månedene henholdsvis 154 og 141 l/s. Med referanse til de
tider som trengs for å fylle dammen som oppgis i tabell 4-2 i samme dokument, tilsier dette at det tar
gjennomsnittlig henholdsvis 8 og 9 timer å fylle dammen i disse månedene. Tabell 5-2 oppgir også
maksimal månedsmiddelvannføring i de samme månedene til 364 l/s for april og 556 l/s for november.
Det gir henholdsvis 3,5 og 2,3 timer for å fylle dammen. Dette forårsaker en betydelig gjennomvasking
av grunnen i skytefeltet og bekk-kum-dam-systemet.



I motsetning til hva man intuitivt skulle tro, er det godt dokumentert at blykonsentrasjoner i vann fra
forurensede områder med jord, øker med økende vannføring, dvs. ved store nedbørsmengder 31 32.

Med andre ord: I perioder med mye nedbør øker belastningene på banens omgivelser ikke bare som følge av
mer forurenset vann, men også som en følge av at vannet har en høyere konsentrasjon av bly enn vanlig på
grunn av utvaskingseffekten. I slike perioder vil det strømme blyholdig vann til omgivelsene som forflytter seg
både under og under bakken. Plandokumentet gir kun vage antydninger om hvordan disse betydelige og
potensielt blyholdige vannmengder skal håndteres. Man må regne med at nær sagt alt vannet vil måtte renne
videre til vassdragene i nedenforliggende terreng og noe vil kunne legges ut i terrenget som kunstsne.
Grunnen i området er preget av harde bergarter som ligger oppå løse bergarter og dermed blir oppsprukne på
grunn av bevegelser i de underliggende løsmassene33. Områdets sprukne harde bergarter som ligger i dagen er
godt dokumentert i tilgjengelig bildemateriale.
BioFokus notat nr. 22-2012 opplyser at grunnvannet trenger opp i dagen der hvor skytebanen skal ligge, og det
er dette som er årsaken til sumpskogen/myrdannelsen der. Utbredelse og høyden av
grunnvannsforekomstene i området er for øvrig lite kartlagt og det er lite sikkert å kunne si om dem annet enn
at flere husstander har boret etter vann og har god drikkevannsforsyning i banens nærhet (ca. 200 m).
Permeabiliteten i grunnen burde være god med sprukne bergarter oppå bevegelige løse bergarter. Det har
blant annet ført til at kommunen har forbudt bruk av veisalt i hele Vestmarkveien av frykt for at salt skal
drenere gjennom grunnen og inn i brønner. En demonstrasjon som belyser hvor relevant dette fenomenet er,
ble gjort av en av beboerne rett nedenfor Franskleiv, Kjell Grønnevold Olsen i Vestmarkveien 206, gnr. 58 bnr.
9. Han rapporterte følgende i erklæring av 23. november 2014:
«I 2003 tok jeg en fargeprøve av vannet mitt etter at det ble påvist tarmbakterier i vannet. Jeg hadde
tarmbakterier om sommeren, men ikke om vinteren. 29.10.2003 kl. 9.30 tilsatte jeg ett kilo bringebær-

30

Multikonsult: Lokalt skianlegg Franskleiv, Bærum kommune, Planbeskrivelse med konsekvensutredning 21.02.2014.
Magne Bolstad: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov knyttet til grunnforureining ved skytebaner. Forsvarsbygg Futura
2013/508.
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33
Asker og Bærums historie, bind 1 med tittel Asker og Bærum til 1840, kapittel 1 s. 20 (Universitetsforlaget 1983). Se
også L. Holo m.fl. merknad 14. mai 2014.
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rødt fargestoff i grøften ca.15 meter fra borehullet pluss 30 liter med vann. 30.10 kl.11.00 var vannet
blitt lakserødt i springen. Borehullet er på 60 meter. Dette viser at det er dårlig fjell i området.»
(Med grøften mener han veigrøften langs Vestmarkveien.)
Det finnes ingen modeller som gir troverdige bilder av hvordan spredning av blyholdig vann kan skje i området
Franskleiv. Statens Forurensningstilsyn (SFT) utga i 1999 et verktøy for beregning av spredning via grunnvann
til vassdrag. Modellen er for enkel til å beskrive den faktiske situasjonen ved de fleste skytebaner.
Forsvarsbygg har fått utviklet et nytt verktøy, men også dette verktøyet må prøves ut. 34
Ved Franskleiv er de geologiske forholdene med bergsprekker og løsmasser slik at det er grunn til å tro at
blyholdig vann vil bevege seg ut fra skyteområdet og at en slik menneskeskapt tilførsel av bly til omgivelsene
risikerer å ende opp i drikkevannsbrønner, i løyper og skileik områder med kunstsne der barn ferdes og leker,
og i følsomme naturområder. Inntak av bly, det være seg fra drikkevann eller spising av forurenset kunstsne, er
svært farlig, selv i veldig små mengder. En slik hendelse får alvorlige følger:


Barn er særlig sårbare for inntak av bly. Helseskadene som oppstår som lavere IQ og lærevansker er
ikke reversible og vil følge personene resten av deres liv.



En inntrengning av vann forurenset med bly i en i drikkevannsbrønn er ikke reversibel på kort og
mellomlang sikt. Vannkilden vil forbli usikker og dermed ubrukelig i mange år. Ny vannkilde må
etableres uten opphold etter at forholdet oppdages. Skader vil kunne skje om man tester sjelden.



Bly i følsomme naturområder påvirker livet i elver og bekker negativt. Bly akkumuleres i organismene
og vil forflytte seg oppover i næringskjeden og ende opp i menneskeføde (fisk). Mengde og hvor ofte
fisk fra området spises, vil avgjøre eventuelle skadevirkninger på mennesker.

Det er ikke mulig å se hvordan de foreslåtte tiltakene vil kunne hindre at blyholdig vann sprer seg fra
skytefeltet til omgivelsene:


Man tar bare prøver av det vann som passerer kummen og følger Haugsvollbekken, ikke overflatevann
som renner utenom eller direkte ned i grunnen.



Analyser av vannet er foreslått gjort vår, sensommer og høst gir ingen sikkerhet for at ikke blyholdig
vann forlater området resten av året.



Dersom måleverdiene viser for høyt nivå, betyr det at det allerede har rent forurenset vann ut i
terrenget.



Tiltakene som er planlagt dersom for høye verdier er målt, er svært vage. Ingen installasjoner er
planlagt for å ta vare på de betydelige mengder forurenset vann det kan bli snakk om i perioder med
stor nedbør/snesmelting og tilhørende stor vannføring, for å sikre at det ikke inneholder bly før det
slippes videre ut av området.

34
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6.4 Konklusjon, administrasjon av vannet.
Administrasjonen av vannet gjør at skytebanen kommer i direkte konflikt med myndighetenes mål om å
stanse utslipp av giftige stoffer, deriblant bly, innen 2020. Anlegget vil heller ikke møte Fylkesmannens krav
slik det er uttrykt i høringsuttalelsen 22. mai 2014 vedrørende det planlagte ski- og skiskytingsanlegg i
Franskleiv:
… må anlegges slik at det ikke oppstår fare for forurensning av grunnen.
… utlekking av bly/tungmetaller til grunnen må forhindres.
Banen, slik den er planlagt, vil utgjøre en ikke ubetydelig risiko for utlekking av blyforurenset vann i
tilsigsområdet for drikkevannkilder i området med tilsvarende risiko for forurensning og fortæring av
blyholdig drikkevann med de alvorlige og langvarige følger det har for folks helse og drikkevann.

6.5. Kontakt med forurenset jord, blyrester og blyholdig vann.
Hele skyteområdet må påregnes å være forurenset med bly i varierende grad. Det gjelder også de områdene
der kunstsne laget av blyholdig vann har ligget. Å ferdes i slike områder vil føre til at kontaminert jordsmonn vil
sette seg på klær, sko og antagelig barns hud. Barn vil også kunne få forurensningen inn i seg, det er ikke
unormalt for små barn å slikke seg på fingrene eller tørke seg med skitne fingre rundt munnen. Normal
forsiktighet vil til en viss grad kunne avhjelpe dette og redusere risikoen, dersom voksne er i følge og har
informasjon om forholdene på stedet gjennom oppslag og advarsler, eventuelt også inngjerding av
skyteområdet. Det er imidlertid verdt å merke seg at når Forsvarsbygg sine interne regler for avhending av
skytebaner følges, er akseptkriteriet ”barn som spiser jord” vanligvis bestemmende for eksponering av
mennesker. 35
Det var tidligere en yndet sport for ungdom å gå på skytebaner for å finne rester av prosjektiler. Nær
skyteskivene vil disse finnes i stort monn ved oppsamling bare et par ganger i året. De større fragmentene
utgjør en eksponeringsrisiko der de blir liggende, enten åpent tilgjengelig eller nedsnedd.
Dammen vil gi et vannspeil hele sommeren. Men vannet vil måtte antas å være blyholdig og det vil være
blysedimenter på bunnen. Eksponeringsrisikoen ligger i bading og drikking av vannet, for mennesker, hunder,
beitende dyr.

6.6. Luftbåren blyspredning.
Bly fra skyting spres også i luften, men det er ikke funnet litteratur som dekker denne spredningsformen godt.
Det antas derfor at den har liten betydning for publikum og naboer. Muligens har det også liten betydning for
skytterne selv.

7. Avhending og sanering av banen.
Banen vil ikke ligge der til evig tid. På ett eller annet tidspunkt vil den måtte avhendes, saneres, og terrenget
brukes på annen måte. Plandokumentet berører ikke dette punkt i det heletatt.
Forsvarsbygg er den institusjonen som har mest kunnskap om og erfaring avhending/sanering av
skytebaneområder i Norge. Forsvarsbygg sine interne regler er at avhending skal skje uten vesentlig
etteransvar. Det betyr at flere tiltaksmetoder ikke blir vurdert. Det kan være kjemisk stabilisering, lokal
35
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deponering osv. som normalt vil kreve langvarig oppfølging. Akseptkriterier for opprydning baseres på en
konkret vurdering av om mennesker eller natur kan påføres skade. For eksempel er ”barn som spiser jord”
vanligvis bestemmende for eksponering av mennesker.
Avhengig av hvordan banen har blitt anlagt, brukt og vedlikeholdt og lokale grunnforhold, må man påregne å
lokalisere, grave opp og frakte bort større eller mindre mengder av grunnen. Disse massene vil være
kontaminerte med bly og muligens andre forurensere. Ved siden av at oppgraving i seg selv utgjør en
forurensningsrisiko ved at massene graves i og beveges, vil de måtte fraktes til et godkjent behandlingssted.
Disse har blitt vanskeligere og vanskeligere å finne. De siste 5 årene har det i flere prosjekter vært nødvendig å
levere jord fra sanerte skytebaner til sluttbehandling i utlandet. Det gjelder særlig jord med høy TOC (totalt
organisk materiale).

8. Konklusjoner.
Bly må ikke slippes ut til omgivelsene fra skyteområdet. Det vil bryte med norske myndigheters målsetninger,
Fylkesmannens pålegg for anlegget, og utgjøre en betydelig risiko for drikkevannskildene i området.
Skadevirkningene ved å innta blyholdig vann er vel dokumentert. Skadevirkningene er alvorlige, varige og
inntrer ved lavere nivå enn man tidligere trodde. Tidligere grenser for maksimalt inntak av bly har blitt trukket
tilbake på grunn av resultatene fra nyere forskning. Samtidig har man ikke vært i stand til å sette en ny grense
som kan betraktes som helsemessig forsvarlig. Man har nå ingen sikker nedre grense før skadevirkninger
oppstår, enhver tilførsel av bly til drikkevann er skadelig.
Tiltakene som foreslås i plandokumentene gir ikke grunnlag for å sikre at bly ikke tilføres omgivelsene.
Beskrivelsene av tiltakene er til dels vage, lite konkrete og mangelfulle. Måleprogrammet for bly i vann vil
oppdage for høyt blynivå først etter at det har lekket ut til omgivelsene, kanskje kan det ha strømmet ut
allerede i et halvt år før det oppdages. Tiltakene for å stoppe utstrømningen er bare antydet og gir ingen tiltro
til at de betydelige mengder vann det kan være snakk om vil kunne holdes vekk fra omgivelsene inntil vannet
er fritt for blyforurensning og det er trygt å slippe det ut. Det er ingen planlagt kontroll av vannkvaliteten før
oppsamlet vann skal brukes til produksjon av kunstsne og legges i løypene og skileikområdet hvor barn og
voksne ferdes.
Områdene med potensiell forurensning av bly er selve skytefeltet, oppsamlingsdammen, løypeområdene og
avrenningsvannet der dette måtte finne sine veier. Ingen av disse områdene er planlagt avsperret eller forsynt
med varselskilt som advarer mot risikoen for eksponering mot bly. Anlegget slik det er planlagt gir derfor
rikelig anledning og en høy risiko for at folk og dyr uten å vite det og mot sin vilje kan bli eksponert for bly.
Plandokumentet tar ikke høyde for at det påligger forurenser et ansvar for opprydning den dagen terrenget
skal tilbakeføres eller anvendes på annen måte enn som skytebane. Erfaringer tilsier at på et eller annet
tidspunkt vil det skje og at de kostnader og praktiske problemer det medfører, kan være betydelige, og at de
for tiden er økende. Det er ikke fremtidsrettet å ikke ha etablert forpliktende planer for den situasjonen.
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Appendiks 1
Miljødirektoratet: Miljøstatus i Norge
Prioritetslisten, bly
Det er 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. Et kriteriesett definerer hvilke miljøgifter
som omfattes av målet. Hittil er rundt 30 miljøgifter prioritert og ført opp på prioritetslisten.

Prioritetslisten, bly
Prioriterte miljøgifter
Bly (Pb)

Regelverk og avtaler



















Streng regulering av bly i hagl, emballasje, kjøretøy, bensin
og EE- produkter: Produktforskriften: §§ 2-2, 2-15, 2-19, 220 og kap. 2a
En rekke blyforbindelser er oppført på kandidatlista til
REACH og på Vedlegg XIV (lista over stoffer som krever
godkjenning).
Begrensning av bly og blyforbindelser i maling: REACH
Vedlegg XVII post 16 og 17 (PDF)
Regulering av kjemiske stoffer i leketøy: Leketøyforskriften
Regulering av farlig avfall, forbrenning og deponering av
avfall: Avfallsforskriften, veileder om overvåking av
sigevann fra avfallsdeponier (TA-2077/2005)
Utslippsregulering: Forurensningsforskriften,
Utslippstillatelser i henhold til f-loven
Krav til lokal luftkvalitet, målinger og begrensninger:
Forurensningsforskriften
Sanering av forurenset jord/sedimenter:
Forurensningsforskriften kap. 2, bestemmelser om
opprydding i forurenset grunn og sedimenter.
Krav om begrensing av tungmetaller i gjødsel og avløpsslam
til jordforbedring: Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk
opphav
Krav til reduksjon av miljøgifter til vann: Vannforskriften
Substitusjon: Produktkontrolloven §3a
Frivillig avtale om utfasing av blyholdig ammunisjon på
militære skytefelt
Internasjonalt samarbeid: ECEtungmetallprotokollen,OSPAR List of Chemicals for
Priority Action
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