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Sammendrag
Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen har på eget initiativ foretatt orienterende målinger av bly i
grunnen på og rundt Løvenskioldbanen. Skytebanen har vært benyttet til skyting med de fleste typer blyholdig
ammunisjon fra midten av forrige århundre.
Målingene er foretatt med et røntgenfluorescens apparat (NITON XL3t) fra Holger Teknologi AS av sivilingeniør
Knut Søraas på oppdrag fra Folkeaksjonen. Målingene er hovedsakelig foretatt på jord- og sedimentprøver i
felt, men også planteorganisk materiale og tørkede prøver har blitt målt. Rapporten beskriver hvor prøvene er
tatt og resultater av undersøkelsene. Analyseresultater er vurdert mot Miljødirektoratets tilstandsklasser for
innhold av miljøgifter i jord, sediment og vann. Det er også gjort en måling av vannkvalitet ved Molab.
Tilleggsundersøkelser inkludert i Rev. 1 av oktober 2015.
Den 16. mars og 25 juni 2015 ble det gjort enkelte tilleggsundersøkelser for å supplere det første settet av
målinger fra 19. mai 2013. Disse besto av tre sedimentprøver, målingene på disse er identifisert som
målingnummer 333, 335, 336, 337, 338 og 339. Disse målingene er gjort på våte prøver på samme måte og
med samme type instrument som alle andre målinger på sedimenter i denne rapporten. Dessuten ble det den
25. juni 2015 tatt tre vannprøver, identifisert som Vann prøve 4, 5 og 6. Disse ble analysert av Eurofins.
Teksten og de berørte tabeller og figurer er oppdatert med informasjonen fra tilleggsundersøkelsene.
Tilleggene er tydelig identifisert gjennom rapporten, for det meste ved å sette ny tekst i kursiv.
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Oppsummering av funn
Fra gammelt av, siden før Løvenskioldbanen ble etablert, har området hvor skytebanen ligger i dag og
områdene rundt vært brukt til tur og friluftsliv sommer og vinter. Eldre kart viser et nettverk av stier og løyper
lenge før banen ble anlagt.
Som følge av at banen har blitt brukt gjennom mange år, og at bruken har økt med årene, har området gradvis
blitt mer forurenset av bly fra den ammunisjonen som har blitt brukt. Målingene som er foretatt viser
blyforurensning som 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. Målingene gir også mistanke om at
blyforurensningen kan – eller allerede har – spredt seg til grunnvannet i området
Undersøkelsen er av orienterende art og målingene som er gjort er punktmålinger. Et stort antall slike er
nødvendig for å finne klare avgrensninger for utbredelse av forurensningen. Men på grunnlag av de 160
punktmålingene som er gjort, er det allikevel mulig med relativ stor sikkerhet å antyde områder med
forskjellige tilstandsklasser. Dette er gjort i Figur 16. Markeringene er gjort på Fossum IL sitt
Turorienteringskart for området, og man ser tydelig at


Turstiene i området syd for geværbanen går gjennom områder med ikke ubetydelig innslag av
jordsmonn og bekkeleier som må klassifiseres som Farlig avfall. Blyforurensningen ser ut til å være
transportert inn med vannsig under bakken. Hvor det transporteres videre er ikke kjent, men det vil
følge vannveiene. Derfor er en avgrensning av det forurensede området videre nedover langs
vannsiget ikke mulig på grunnlag av denne rapporten



Veien fra parkeringsplassen ved Østernvannsvingen nordover til Østernvann går gjennom er sterkt
forurenset område rett ved parkeringsplassen. Vannet i bekken er Svært dårlig og jordsmonnet langs
den Svært dårlig Tilstandsklasse V. Vannet bør ikke drikkes.

Siden undersøkelsen baserer seg på målinger gjort på prøver som ikke er tørket, er det grunnlag for å si at
verdiene for blyinnhold som fremkommer i denne rapporten gjennomgående er solid underestimert. Det
reelle blyinnholdet ligger en god del høyere enn det som er vist og en multipliseringsfaktor på mellom to og
åtte for å finne en korrekt verdi vil i de fleste tilfeller være berettiget.
På dette grunnlag er det naturlig å rette oppmerksomheten mot hvordan området er klassifisert i kommunens
oversikt over forurensede områder i Bærum og i hvilken grad forurensningene representerer en fare for
publikum. Det finnes ingen informasjon eller advarsler om forurensningsgraden i området til publikum på
stedet. Ved bekkene finnes ingen merking om at vannet er Svært dårlig av bly og ikke bør drikkes. Området er
heller ikke oppført i Bærum Kommunes oversikt over forurensede områder.
Tilgjengeligheten av informasjonen i denne undersøkelsen gir grunnlag for forurenser og ansvarlige
myndigheter til å vurdere sitt ansvar for situasjonen og videre oppfølging, jfr. Lov om vern mot forurensninger
og om avfall (Forurensningsloven) §§ 7 og 9.
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Innledning
Løvenskioldbanen har vært brukt i over 50 år og antakelig har 1-5 millioner skudd vært avfyrt herfra i hvert år.
Grunnen vil være forurenset med flere tungmetaller, men dette oppdraget fokuserer på bly da bly er svært
helseskadelig. Nyere undersøkelser har vist at selv svært små mengder bly vil skade barns nevrologiske
utvikling og gi hjerneskader1. Bly er sannsynligvis også kreftfremkallende 2 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. Et nøyaktig anslag for mengden bly i grunnen på banen er ikke mulig å angi, men
et konservativt anslag er tusen tonn.

Undersøkelsene er utført av sivilingeniør Knut Søraas har på vegne av Folkeaksjonen mot skytestøy fra
Løvenskioldbanen.
Hensikten med undersøkelsene var å utføre en orienterende undersøkelse med kartlegging av spredningen av
bly og på og rundt banen og vurdere forurensningsgrad.

Undersøkelsen besto av følgende elementer:


Innhenting av kart og foto over området



Utarbeidelse av prøvetakingsplan



Visuell inspeksjon av området



Prøveinnsamling og analyser i felt



Tørking av prøver og analyser av tørrpreparater

Klassifisering av metaller i jord og sedimenter
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
1

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22280932
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol87/mono87-10.pdf
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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
Beskrivelse av
tilstand
Grenseverdier bly i
jord (mg/kg)
Grenseverdier bly i
sedimenter (mg/kg)
Grenseverdier bly i
vann (ug/L) *

1/I
Meget
god

2/II

3/III

4/IV

5/V

God

Moderat

Dårlig

Svært dårlig

<60

60-100

100-300

300-700

700-2500

<30

30-83

83-100

100-720

>720

<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)
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Områdebeskrivelse, historikk
Løvenskioldbanen ligger i Bærumsmarka og er donert fra skytter og godseier Løvenskiold til Norges
Skytterforbund ved et gavebrev. Skytebanen ble anlagt av Karl Otto Løvenskiold i 1951.
Skytebanen ligger i Bærumsmarka syd for Østernvann, nord for Griniveien og Ila fengsel og forvaringsanstalt,
og et par kilometer vest for Lysakerelven som renner ut fra Bogstadvannet og som danner grensen mellom
Bærum og Oslo. Figur 1.

Figur 1 Utsnitt fra Cappelens kart 60 Stor-Oslo. Løvenskioldbanens beliggenhet der Østernvann, Bogstadvann og deler av
nærliggende bebyggelse sees

Banen ligger i et typisk østlandsk skogsterreng med barskog, islett av løvskog, myrer og vann i høyde rundt den
marine grense. Turområdene rundt banen er i dag svært mye brukt gjennom hele året av barn og voksne fra
Oslo og Bærum. Østernvann er et populært badevann. Det er flere parkeringsplasser i området som brukes
som utgangspunkt for turfolket sommer og vinter, beliggende ved Fossum IF klubbhus, Østernvannsvingen og
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ved Løvenskioldbanen. Sti og skiløype går fra parkeringsplassen ved banen mellom to skytefelt, opp bak den
ene banen i skyteretningen før den svinger nordover mot Østernvann.
Området har vært brukt til tur og friluftsliv i lang tid. Kart fra 1942 viser stier og skiløyper i områdene der
banen ligger i dag, figur 2.

Figur 2 Faksimile fra Aftenposten. Beliggenheten av skytebanen med 60 db støysone er tegnet inn.
Legg merke til nettverket av stier og løyper gjennom området allerede i 1942.

Det er ikke krav om at skytebaner skal være inngjerdet, men et eldre gjerde eksisterer rundt banen. Det er
flere steder ødelagt av tidens tann. Flere steder ligger det nede og er vanskelig å se om sommeren, ikke
synbart om vinteren.
Det er funnet blyfragmenter og rikosjetter på turstier i området.

Dagens situasjon
Banen kan deles inn i tre der pistolbanene ligger lengst vest, geværbanene i midten, mens leirduebanen ligger
helt øst med skyteretning mot bebyggelsen fra nord til øst til syd.
Bruken av banen kan deles inn i organisert bruk (leirduebanen, skytterlag, politi og forsvar) og uorganisert bruk
(privatpersoner og firmaer). Det er ingen fysiske sperrer eller fast personal på banen som regulerer bruken.
Det er ingen kommunale reguleringer av åpningstidene, men Skytterforbundet håndhever delvis at banen ikke
brukes etter kl 21 på hverdager og 19 på søndager samt at den er stengt 4-5 helligdager per år. Fra og med 1.
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april 2014 har Skytterforbundet, etter protester fra naboer og dialog med Bærum Kommune, gått med på å
holde stengt helligdager. Søndager vil det holdes stengt dersom det ikke er terminfestede stevner.
Der geværbanen (300 m) er i dag, har det tidligere også vært en 600 m bane med skyteskiver plassert bakover i
det høyereliggende terrenget.

Utførte undersøkelser
Miljøtekniske undersøkelser
De miljøtekniske undersøkelsene i felt ble utført 19. mai 2013 da banen var helligdagsstengt. Det ble likevel
skutt på banen på slutten av dagen.
I alt 173 målinger ble registrert av apparatet i felten. I alt 13 av disse var såkalte ”dummy”-målinger som er
utelatt fra tabellene og diskusjoner (systemsjekk, sjekk av bakgrunnsstøy, for kort måletid).
Prøvene ble tatt fra et større område med spesielt fokus på nedslagsfelter for hagl samt utløpsbekker og
områder nær utløpsbekker. Dette er en delvis systematisk tilnærming som ble valgt ut fra kjennskap til
forurensningen (diffus og homogen i nedfallsområdene) og målet om en spesifikk beskrivelse av utløpsbekker.
I figur 3 viser markeringene i hvilke områder målingene er gjort. Fargene i figuren angir forurensningsgraden i
området fra rosa (farlig avfall) til blå (ingen forurensning).
En vannprøve tatt 15. februar 2012 fra bekken som renner ut fra leirduebanen rett nedenfor der den krysser
turveien opp til Østernvann, er også en del av denne undersøkelsen.

Figur 3. Flyfoto av banen (www.finn.no) De undersøkte områdene er synliggjort med farger
tilsvarende de tilstandsklasser som undersøkelsen viser at kan påregnes i de respektive områdene.
De nye områdene hvor tilleggsundersøkelsene ble gjort er også vist.
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Visuell inspeksjon av området.
1. Området rundt leirdue- og 50 m banen.
Terreng nord for 50 m banen.
Terrenget ligger noe høyere enn banen og myrområdene mot sørvest. Terrenget er relativt tørt og bærer ingen tydelige synlige
skader. Der er dyretråkk og ekskrementer fra elg. Feltmålingene 1 –
8 ble tatt her.
Myrområde nord for leirduebanen:
Dette er området som bærer mest preg av skade. De fleste trær er
døde muligens som følge av direkte skade fra haglkorn. Bakken er i
mange cm dybde dekket av metallhagl der rustne jernhagl utgjør
den øvre delen, mens korroderte blyhagl utgjør den nedre delen av
laget. Feltmålingene 9 – 35 ble tatt her. Fig 4, 5, og 6.

Figur 4. Området er sterkt ødelagt. Vollen bak
leirduebanen i bakgrunnen. Den brune fargen
er rust fra stålhagl.

Figur 5. Korroderte stål- og blyhagl

10

Figur 6. Lagdeling mellom bly- og stålhagl

Skogområde nord-øst for leirduebanen, 50 m fra skytebanens voll
Området ligger 5 – 10 m høyere enn myrene i området og er relativt tørt. Det bærer ingen tydelige synlige
skader. Til dels mye hagl ble funnet på
bakken. Fig. 7. Feltmålingene 36 – 53 ble
tatt her.

Figur 7. På tross av mye blyhagl på bakken har området lite tegn på skader.
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Drenert myrområde, Dælimåsan, nord-øst for leirduebanen, utenfor skyteområdet.
Området er delvis skogbevokst og ligger på samme høyde som myrområdet øst for. Det bærer ingen tydelige
synlige skader. Feltmålingene 54 – 59 ble tatt bekkeutløpet i myrens syd-østre hjørne. Fig. 8

Figur 8. Drenert myrområde, Dælimåsan. Skyteområdet er til venstre øverst i bildet.
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2. Utløpsbekk fra leirduebanen mot Østernvannsvingen ned til Østernbekken
Området utenfor bekken ser normalt ut ved visuell inspeksjon, mens selve bekken og det våte området rundt
kan se skadet ut, se figur 9.

Figur 9 Bekken og de våte områdende bærer visuelt preg av å være i dårlig stand, mens vegetasjonen rundt ser
normal ut.

Det ble tatt feltmålinger og prøver fra mange områder nedover langs bekkefaret og i terrenget rundt:
13



Nr. 60 – 71 og 84 – 85 (fig. 7 øvre og nedre del), og 86 – 88 er alle tatt langs bekken mellom utløpet fra
myren og restene av et gjerde som engang ble satt opp rundt skytebanen



Nr. 72 – 83 og 154 – 166 langs en 50 m lang travers østover fra målepunkt 60.



Nr. 167 kort nedenfor traversen, langs sti utenfor restene av et gjerde.



Nr. 91 – 92 ved bekken rett nedenfor gjerdet



Nr. 146 – 153 langs en 50 m lang travers østover fra målepunkt 91



NR. 93 – 96 ved bekken ca. 80 m nedstrøm fra det bekken krysser veien fra Østernvannsvingen
parkeringsplass til Østernvann,



Nr. 97 - 100 ved bekken ca. 50 m nedstrøm fra der bekken går sammen med Østernbekken (fra
Østernvann).



Nr. 101 – 102 fra Østernbekken 10 m oppstrøm fra bekkemøtet.

3. Området nedenfor gevær- og pistolbanen.
Området er preget av tett vegetasjon, stedvis
myrlendt og med relativt tett nettverk av bekker og
vannføring. Flere turstier og turveier i går igjennom
området. Terrenget bærer ingen tydelige synlige
skader. I alt 37 feltmålinger (nr. 103 – 139) ved 9
forskjellige steder ble gjort i dette området. Figur 10.
Tilleggsundersøkelser gjort 16. mars og 25. juni
2015.
I samme området ble det senere tatt to
sedimentprøver (16. mars) og to vannprøver (25.
juni).

Figur 10 Nedenfor pistolbanen. Vollen i bakgrunnen.
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4. Områder nær stien mellom Lund og Skytterkollen.
Stien går gjennom tett vegetasjon. Terrenget bærer ingen tydelige skader. I alt 6 feltmålinger (nr. 140 – 145)
ved tre forskjellige steder ble tatt her.
Tilleggsundersøkelser gjort 16. mars og 25. juni 2015.
Målingene 338 og 339 ble tatt 16. mars 2015. De ble gjort i felten på en sedimentprøve som ble tatt der bekken
krysser stien (blåmerket sti). Bekken renner over stien og prøven ble tatt midt i stien under vann i utkanten av
bekken.
Senere, 25. juni 2015, ble det også tatt en vannprøve på dette stedet, 1 – 2 m nedenfor stien.
5. Vassdraget nedenfor Løvenskioldbanen, Ilabekken og Østernbekken.
Avrenningen fra skytebaneområdet vil ende opp i Ilabekken og Østernbekken. Disse møtes like nedenfor der
Ilabekken krysser Ankerveien, og renner videre som Østernbekken gjennom Haga Golfbane. Bekken skifter
navn til Øverlandselva der den går under gamle Ringeriksvei.
Områdene bærer ingen tydelige tegn på skader.
Det ble gjort feltmålinger og tatt prøver fra to områder her:


Feltmålingene 168 ble tatt av sedimenter fra Ilabekken som går vest for Ila og videre sydover, ca. 180
m rett syd for Gartneriet på Ila, like nord for hull 23 på Haga Golfbane.



Målingene 172 og 173 ble tatt av sedimenter i Østernbekken ca. 30 m oppstrøm fra der denne renner
under Gamle Ringeriksvei og skifter navn til Øverlandselva.

Disse målepunktene faller utenfor kartet hvor de øvrige målingene er lokalisert, men finnes i Tabell 1.
Blyverdiene ble målt på våte prøver, to ganger på hver prøve. Målingene ga lave verdier, henholdsvis 65 og 52,
og 22 og 24 ppm.

Resultater av prøvetaking fra jord og sedimenter
Generelt.
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. Det ble tatt prøver av jord,
sedimenter i bekkefar og vegetasjon fra fem forskjellige områder i og utenfor skyteområdene. Alle de prøver
som ble tatt ble umiddelbart lagt i små plastposer som ble lukket og metallinnholdet ble deretter målt. Som
regel ble det foretatt to målinger av hver prøve, noen ganger flere, på forskjellige steder av prøven. Målingene
ble således gjort i umiddelbar nærhet av der prøven ble tatt. Det ble foretatt målinger direkte på notatblokker
og plastposer som ble brukt, og direkte av bakken forskjellige steder for å kvantifisere eventuell bakgrunnsstøy
(dummy-målinger). Denne fremgangsmåte sikret minimal forvrengning av resultatene som følge av eventuell
bakgrunnsstøy. Den bakgrunnsstøy som ble målt var med ett unntak neglisjerbar eller <LOD (Limit of
detection). Hvis en høyere bakgrunnsstøy ble målt, ble alle målingene på prøvene gjort om og de nye
målingene er brukt. I tillegg til målingene på prøvene ble det gjort målinger direkte på fast vegetasjon uten at
prøver ble medtatt.
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Feltprøver og feltmålinger.
I alt 173 målinger ble gjort i felten hvorav 13 ”dummy”-målinger som er utelatt fra tabellene og diskusjoner
(sjekk av bakgrunnsstøy, for kort måletid). 160 målinger er gyldige. Tabell 1 fremkommer alle målingene som
ble gjort i felten. De er identifisert med målenummer, en beskrivelse av stedet prøven ble tatt og målingen
gjort, samt måleverdiene i ppm for Pb i prøven. Prøver og målinger ble tatt av vegetasjon som sopp,
trestammer og lyng, jord, og sedimenter i eller nær bekkene i området. Prøver av vegetasjon og jord var
relativt tørre og inneholdt ikke synlig fritt vann, mens i prøver av sedimenter var fritt vann som regel synlig.
De høyeste blyverdiene ble gjennomgående funnet langs bekker, særlig i sedimenter fra disse, og vegetasjon i
nærheten, dog viste prøver av vegetasjon gjennomgående lavere verdier.
Alle prøvestedene er plottet inn på Fossum IF’s orienteringskart for området, fig. 10. Tallene i refererer til
målenumrene i tabell 1. Standard fargekoder er vist for tilstandsklasser for forurenset grunn i henhold til TA2553-2009, prøver med blyinnhold >2500 ppm klassifiseres som Farlig Avfall og er vist i lilla farge.
Undersøkelsen er av orienterende art og sikter mot å identifisere potensielle forurensningsproblemer i
området. Ved tilstandsklassifisering av prøvene som målingene er utført på, har man derfor basert seg på det
høyeste påviste blyinnhold i de merkede områdene. I ett og samme område ble ofte målingene gjort på prøver
både fra jord, vegetasjon og sedimenter og dette gir store naturlige variasjonen innenfor ett og samme
område. Variasjoner innen samme prøve bidrar også til det. Derfor er det naturlig for en orienterende
undersøkelse som denne at man bruker den høyeste verdien som ble påvist i et område som varsler for et
potensielt forurensningsproblem.

1. Området rundt leirdue- og 50 m banene
Terrenget nord for 50 m banen hvor de første feltprøver og malinger ble tatt ligger bak vollene til banen og
noe høyere i terrenget. Det er derfor ikke tilsig av vann fra banen, terrenget er tørt, og målingene (1 – 8) viste
små verdier med svært lavt blyinnhold. Grunnen må karakteriseres i tilstandsklasse 1, Meget god.
I nedslagsområdet for leirduebanen lå det store mengder bly- og stålhagl på overflaten. Målingene 9 – 14 ble
tatt på vegetasjon i dette området, på overflaten og inni en sopp som grodde på en død trestamme, og på
stammen til døde trær. Disse målingene viste lave verdier. I myrtorven i samme området var blyverdiene til
dels svært høye, særlig nær overflaten, men også fra prøver som ble tatt ned til ca. 1 m dybde (målingene 15 –
35 ). Målingene på delvis død vegetasjon er lite representative for jordsmonnet i området, klassifikasjon av
forurensningsgrad må gjøres på grunnlag av prøver fra jordsmonnet, i dette tilfelle myrtorven.
Skogområdet nordøst for leirduebanen, 50 m fra skytebanens voll ligger 5 – 10 m høyere enn myrene i
området og er relativt tørt og til dels utenfor det naturlige nedslagsområdet (målingene 36 – 53). Her fant man
en god del blyhagl på bakken/i lyngen. Målingene ble gjort på prøver av tyttebær- og blåbærlyng i området
samt stammen til et furutre og en jordprøve. Målingene viste gjennomgående lave verdier med unntak av en
enkeltmåling som åpenbart hadde blypartikler i seg (121.000 ppm. ble målt). Med fritt bly i ikke neglisjerbare
mengder på bakken og i lyngen, er det klart bly tilstede i området og det er således forurenset selv om
vegetasjonen ikke ser ut til å ha tatt dette opp i seg. På dette grunnlag er området klassifisert som Svært
Dårlig, tilstandsklasse 5.
Avrenningen skjer i østre ende av myrområdet. Terrenget skråner her mot syd. Prøver i bekkeløpet i det
nordøstre hjørne viser derfor lave verdier, vannet kommer vesentlig fra den drenerte myra nord for
nedslagsområdet (Dælimåsan, måling 54 – 59).
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2. Utløpsbekk fra leirduebanen mot Østernvannsvingen ned til Østernbekken
I avrenningsområdet fra leirduebanen og sydover viser målingene til dels ekstremt høye verdier, 9 422 ppm,
eller nær 1 % bly i jorden rett ved bekkeløpet målt på våt prøve (måling 60), 49 000 ppm eller nær 5% målt
etter at prøven var tørket (se Tabell 2). Blyinnholdet målt på den tørre prøven er ca. 20 ganger høyere enn
nedre grense for Farlig avfall (= 2500 ppm). Forholdene rundt målinger med røntgenfluorescens basert
apparatur på prøver som inneholder ikke er tørre er diskutert i eget avsnitt.
Langs hele bekkeløpet sydøstover der bekken renner ut i Østernbekken (fra Østernvann) ble det målt høye
blyverdier. Målinger ble gjort langs bekken, men også jordprøver tatt langs traverser perpendikulært på
bekkefaret i opptil 50 m avstand.
I den nordlige traversen (målingene 154 – 166) var blyverdiene svært høye inntil 30 m fra bekken, tilsvarende
Farlig Avfall og tilstandsklasse 5 Svært dårlig. 50 m fra bekken var verdiene lave, tilstandsklasse 2 God. En
måling ble tatt av jord langs den sydgående stien langsmed gjerderestene, noe nedenfor traversen (måling
167). Terrenget her er noe høyere enn rundt og relativt tørt. Blyinnholdet her var lavt, 50 ppm, tilstandsklasse
1 Meget god.
I den sydlige traversen (målingene 146 – 153) var verdiene betydelig lavere, dog allikevel høye, tilstandsklasse
3 Moderat eller 4 ved 10 m fra bekken, men videre utover betydelig lavere, tilstandsklasse 2 God.
Bekken fra leirduebanen renner ut i Østernbekken og førte med seg kun små vannmengder den dagen
målingene ble tatt. Vannføringen i Østernbekken var betydelig større. Det ble tatt prøver av sedimenter i
bekken fra leirduebanen rett før den renner ut i Østernbekken. I bekkekanten viste sedimentene høye
blyverdier, tilstandsklasse 5 Svært dårlig (måling 93 og 94). Ca 5 meter vekk fra bekken i terreng som var ca 3
m høyere, fant vi lave verdier, tilstandsklasse 1 Svært god (måling 95 og 96). På oversiktskartet figur 10 er
likevel dette prøveområdet merket tilstandsklasse 5 på grunn av de høye verdiene rundt bekkefaret.
Sedimenter fra Østernbekken ovenfor bekkemøtet viste lave verdier, 10 og 14 ppm, tilstandsklasse 1 Meget
god (målingene 101 og 102). Nedenfor bekkemøtet var verdiene noe høyere, antakelig influert av tilførselen
fra bekken fra leirduebanen, varierende fra 33 til 102 ppm., tilstandsklasse 3 Moderat (målingene 97 – 100).
Det viser at Østernbekken blir påvirket i negativ retning av tilsiget fra leirduebanen.

3. Området nedenfor gevær- og pistolbanen.
Terrenget syd for geværbanen og syr og øst for pistolbanen ligger 10 – 15 m lavere enn banene. Det går flere
turveier og stier gjennom området og ellers preges terrenget av tett vegetasjon med delvis myrlendt skogbunn
med to mindre bekkefar som går sydover.
Langs det østlige av de to bekkefarene, i Tabell 1 kalt Bekk I, var det svært høye blyverdier i jord og
sedimentprøver. Prøver ble tatt opp mot skytebanen (måling 103, 104) nedover mot der bekken krysser
turveien, på begge sider av denne og et stykke, ca. 200 m, videre. Målingene viste til dels ekstremt høye
verdier, 6 599 ppm, eller nær 0,7 % bly i sedimentene i bekken målt på våt prøve (måling 123), 17 350 ppm
eller nær 2 % etter at prøven var tørket (se Tabell 2). Blyinnholdet målt på den tørre prøven er ca. 7 ganger
høyere enn nedre grense for Farlig avfall (= 2500 ppm).
Det vestlige bekkefaret, i Tabell 1 kalt Bekk II, har kilde nærmere pistolbanen og viser vesentlig lavere
blyverdier enn Bekk I (målingene 114, 115 og 134, 135, tilstandsklasser 3 Moderat og 2 God).
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Tilleggsundersøkelser gjort 25. juni 2015.
Prøve vann 5 ble tatt 25. juni, samme sted som sedimentprøvene for de tidligere målingene 114 og 115 ble tatt.
Vannkvaliteten er Dårlig, tilstandsklasse 4. Dette er en klasse dårligere enn de tidligere sedimentprøvene og en
bekreftelse på at både grunn og vann er betydelig forurenset i dette området. Vannets forurensningsgrad vil nå
måtte legges til grunn ves klassifisering av området, dvs. det må nå bli Dårlig, tilstandsklasse 4.
Bekk I og II møtes ca. 200 m syd for turveien og ca. 100 m nord for stien som går østover fra Lund til
Østernvannsvingen. Målinger på sedimenter fra bekkemøtet viser lave verdier for Bekk II, svært høye verdier
for Bekk I (> 3000 ppm), og svært høye verdier for bekken like nedenfor møtet, > 2500 ppm målt på våt prøve
(måling 138 og 139). Sedimentene nedenfor der bekkene løper sammen må klassifiseres som Farlig avfall selv
på grunnlag av målinger gjort på våte prøver (se avsnitt Måling på fuktige og våte prøver).
Tilleggsundersøkelser gjort 16. mars og 25. juni 2015.
Måling 333 ble tatt på en fuktig jordprøve tatt rett ved blåmerket og skiltet sti som går fra nedsiden av Pplassen mot Lund, ca. 200 m fra P-plassen eller omlag nedenfor midten av geværbanen. Instrumentet
registrerte ikke bly i denne prøven (ND, not detectable), den må derfor klassifiseres som Meget god,
tilstandsklasse 1.
Målingene 335, 336 og 337 ble tatt på prøver som ble tatt samme sted som de tidligere prøvene med
målingene 116 – 120 ble tatt. Prøven som målingene ble gjort på besto av grovt og vått sediment.
På samme sted ble det tatt en vannprøve 25. juni 2015, merket Vann prøve 4 på kartet i figur 15. Den
Måleresultatene fra både sedimentprøven og vannprøven bekrefter nivået på de tidligere målingene og
klassifiseringen av grunnen i området som Farlig avfall. Dessuten er det klart at vannet er Meget sterkt
forurenset og bør ikke drikkes.
4. Områder nær stien mellom Lund og Skytterkollen.
Målingene 140 – 145 ble gjort på prøver tatt i områdene rundt stien som går østover fra Lund mot veien fra
Østernvannsvingen til Løvenskioldbanen. Blyverdiene var lave og faller i tilstandsklasse 1 meget god.
Tilleggsundersøkelser gjort 16. mars og 25. juni 2015.
Bekkene I og II beskrevet ovenfor møtes 120 – 130 m ovenfor denne stien. Tidligere målinger viser at
sedimentene like nedenfor bekkemøtet er svært forurenset tilsvarende Farlig avfall (målingene 138 og 139).
Der den samlede bekk krysser stien ble det 16. mars tatt en sedimentprøve og 25. juni en vannprøve.
Måleresultatene viser svært høye verdier, sedimentprøven (målingene 338, 339) viser 1650 og 1542 ppm
tilsvarende Svært dårlig, tilstandsklasse 5, målingen av vannprøven (Vann prøve 6) viser 64 og 30 µg/l på
henholdsvis oppsluttet og filtrert prøve, begge over nedre grense for Meget sterkt forurenset (>28 µg/l),
tilstandsklasse 5. Vannet som renner over stien bør ikke drikkes.
Disse målingene bekrefter at den samlede bekk er sterkt forurenset også nedenfor bekkemøtet. Men det er nytt
at den er forurenset såpass langt nedover mot syd til å omfatte området der den krysser stien. Hvor langt
nedover vassfaret forurensningen strekker seg, gir ikke disse målingene svar på, det kan kun bestemmes ut fra
ytterligere undersøkelser. Nedenfor stien går bekken gjennom delvis tett bevokst relativt flatt terreng og et lite
myrområde. Det er all grunn til å anta at bekken og grunnen i dens umiddelbare nærhet er forurenset et godt
stykke nedenfor stien, kanskje noen hundre meter siden det er liten eller ingen tilførsel av renere vann med
uttynnende effekt i dette området.
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På kartet i Figur 16. Oversikt over de mest forurensede områdene, er det fiolette forurensede området nedenfor
gevær- og pistolbanen utvidet sydover for å vise dette. Muligens strekker området seg ut over kartutsnittet mot
syd.
5. Vassdraget nedenfor Løvenskioldbanen, Ilabekken og Østernbekken.
Det ble gjort feltmålinger og tatt prøver fra to områder her:


Feltmålingene 168 og 170 ble tatt av sedimenter fra Ilabekken som går vest for Ila og videre sydover,
ca. 180 m rett syd for Gartneriet på Ila, like nord for hull 23 på Haga Golfbane.



Målingene 172 og 173 ble tatt av sedimenter i Østernbekken ca. 30 m oppstrøm fra der denne renner
under Gamle Ringeriksvei og skifter navn til Øverlandselva.

Disse målepunktene faller utenfor kartet hvor de øvrige målingene er lokalisert, men finnes i Tabell 1.
Blyverdiene ble målt på våte prøver, to ganger på hver prøve. Målingene ga lave verdier, henholdsvis 65 og 52,
og 22 og 24 ppm., tilstandsklasse 1 Meget god.

Målinger på fuktige og våte prøver.
Røntgenfluorescensmålinger er følsomme for vann i prøvene 3. Vann demper effektivt tilbakestrålingen og gir
sterkt reduserte verdier for innhold av metall, svært mye mer enn andelen vann i prøven alene skulle tilsi. Den
sanne verdi av Pb-innholdet i prøvene må derfor bestemmes ved målinger på prøver der vanninnholdet er
ubetydelig. En god del av prøvene hadde fra moderat til betydelig vanninnhold. Ti av disse ble gjenstand for
ytterligere målinger og fem av dem ble tørket og deretter målt også i tørr tilstand, dagen etter at
feltmålingene ble utført. Prøvene ble oppbevart i lukkede prøveposer av plast natten over. Følgende
behandling og undersøkelser ble så gjort:
1. Nøyaktigere bestemmelse av blyinnhold på prøver før tørking.
Alle ti prøvene ble på nytt målt for Pb innhold der de lå i sin pose. Mellom 5 og 10 målinger på hver prøve ble
så sammenliknet med de to målingene tatt i felt dagen før. Enkeltmålinger viste til dels store avvik, ved
sammenlikning av gjennomsnitt av målingene gjort på samme prøve i felt og inne dagen etter, var avvikene
mindre, fra – 52% til +49%. Ingen bestemt trend pekte seg ut og avvikene tilskrives målemetode og
inhomogenitet i prøvene.
Når gjennomsnittsverdiene fra feltmålingene legges til grunn for klassifisering av prøvene etter tilstandsklasser
for forurenset grunn etter TA-2553/2009, vil 1 av de 10 prøvene klassifiseres i klasse V Svært Dårlig (Pb innhold
700 – 2500 ppm), mens 9 vil måtte klassifiseres som Farlig avfall (Pb innhold >2500 ppm).
Legges målingene gjort innendørs dagen etter før tørking av prøvene til grunn, forrykkes dette bilde slik at 5
prøver faller i Klasse V mens 5 fortsatt vil klassifiseres som Farlig Avfall.
Ved inspeksjon av tallverdiene kommer ingen klar forskyving eller trend i forskjellene på feltmålingene og
innemålingene frem.

3

Influence of and correction for moisture in rocks, soils and sediments on in situ XRF analysis

DOI: 10.1002/xrs.782
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2. Tørking og måling på tørkete prøver.
Fem av de ti prøvene ble tørket. Prøvene ble tatt ut
av sine plastposer og lagt i små ildfaste skåler til
husholdningsbruk og satt i en vanlig stekeovn på
svak varme, lukket, med varmluftsviften på, fig. 11.
Under tørkingen ble prøvene tatt ut og omrørt med
en rustfri teskje for å påskynde og få en jevnere
tørkeprosess. Ved sluttført tørking, ble prøvene lagt
i nye små plastposer og Pb-innhold igjen målt. Det
ble tatt like mange målinger av hver prøve nå som
det ble gjort inne før tørking, på forskjellige steder
og fra begge sider av prøvene. Resultatene var
forutsigbare:

Figur 11. Fem prøver ble tørket i ildfaste skåler i en vanlig
stekeovn på svak varme. Her er ovnen åpnet for å vise
arrangementet. Tallene som er synlig på skålene viser
numrene på de målingene som ble tatt i felten på prøven.
Disse numrene identifiserer samtidig prøvene.

o

Alle målingene viste en betydelig økning av
Pb-verdiene. Dette er helt i tråd med
forventningene i det vannet, som er en effektiv demper av tilbakestrålingen, nå var fjernet.

o

Sedimentprøvene som ble tatt i kantene av bekkeleiene var gjennomgående svært våte, fritt vann
kunne være synlig. For disse prøvene var måleverdiene for blyinnhold mellom 2,5 og 8,3 ganger høyere
etter tørkeprosessen.

o

Prøvene som ble tatt fra jordsmonnet litt vekk fra selve bekkeleiene var relativt tørre, fritt vann var
ikke synlig. For disse prøvene var måleverdiene for blyinnhold mellom 2,4 og 4,8 ganger høyere etter
tørkeprosessen.

Multiplikatorene, forholdet målt blyinnhold på tørket prøve/målt blyinnhold på samme prøve før tørking, viser
store forskjeller. Forskjellene må tilskrives forskjeller mellom prøvene, særlig vanninnholdet, men også
beskaffenhet og homogenitet før og etter tørking. Videre spiller også usikkerheter forbundet med ved
måleteknikk og utstyr inn. Den laveste, 2,4, refererer seg til en relativt tørr jordprøve som ble tatt ved utløpet
av en myr.
Det er blyinnholdet målt på prøvene etter tørking som er å betrakte som representative ved vurdering av
forurensning av grunn og eventuelle farer forbundet med det. Måleteknisk blir blyinnholdet riktigere
kvantifisert, og videre er bekkeleiene tørre deler av sesongen, materiale som fester seg til gjenstander som
sko, klær, hender og føtter vil etter ganske kort tid tørke selv om de er våte i det de fester seg. I Tabell 2 er
derfor de verdiene som står under kolonnen Måling og beregning av blyinnhold etter tørking de verdiene som
er representative for blyinnholdet i de 5 utvalgte prøvene. Klassifisering av prøvene etter disse verdiene viser
en kraftig økning av farenivået, uten unntak vil alle prøvene nå klassifiseres som Farlig Avfall. Blyinnholdet i de
våte prøvene er svært høyt, men også i de av de utvalgte våte prøvene som hadde mindre vann i seg. Selv om
variasjonene i de verdiene som fremkommer er til dels betydelige, er det ingen tvil om at klassifisering av
prøvene som Farlig Avfall er robuste siden det representative blyinnholdet målt på tørkede prøver ligger i
områdene 0,5 til 5 %. Det er fra 2 til 20 ganger høyere enn grensen for Farlig Avfall.
Alle prøvene som ble tatt i felten inneholder vann i større eller mindre grad, ikke bare de 10 som ble nærmere
undersøkt. Tabell 1 viser kun resultater for feltmålingene som alle er gjort på ikke-tørkede prøver. En
representativ verdi for det reelle blyinnholdet vil derfor retningsmessig være godt høyere enn det
feltmålingene i Tabell 1 viser og som ligger til grunn for markeringene av måleområdene og
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områdeklassifiseringene i Figur 13 og 14. Bare et fåtall har blitt tørket og målt i tørket tilstand, det ville
medført betydelig arbeid å tørke alle. Men for alle verdiene i Tabell 1 finnes det en våt – tørr multiplikator,
men disse er ikke kjente. Man kan imidlertid tenke seg å bruke multiplikatoren 2,4 for alle de prøvene som i sin
natur og beskaffenhet likner på de som har fått bestemt sin multiplikator. Det kan argumenteres at en slik
fremgangsmåte vil gi et riktigere bilde av situasjonen. Det vil i så fall gi en betydelig forverring ved klassifisering
av prøvene i tilstandsklasser for forurenset grunn. Dette er imidlertid ikke gjort, og det er derfor grunnlag for å
si at verdiene for blyinnhold som fremkommer i denne rapporten er godt underestimert, kanskje med en
faktor på over 2 eller mange ganger betydelig høyere, kanskje opp til 8 eller over.
Tabell 2 viser resultatene av målingene på prøver tatt i felten som ble målt igjen og tørket dagen etter.
Målingene er gjort i felten 19. mai 2014, inne dagen etter 20.mai 2014 før tørking, og senere samme dag etter
tørking, samt de multiplikatorene som ble beregnet for å kunne beregne blyinnholdet i tørre materialer basert
på målinger på våte prøver.
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Vannprøver
Det ble tatt en vannprøve 15. februar 2012. Denne ble tatt fra bekken som renner ut fra leirduebanen rett
nedenfor der den krysser turveien opp til Østernvann, altså mindre enn 100 meter fra parkeringsplassen ved
Østernvannsvingen og om lag 500 m nedstrøm fra leirduebanens nedslagsområde. Dette var midtvinters i en
kald periode, figur 12.

Figur 12 Vannprøve tatt 15. februar 2012. Det var i en kald periode og det var lite vannføring. Prøveflasken skimtes
opp til høyre ved det naturlige hullet i isen over bekken.

Det ble da målt 29 mikrogram bly pr liter som er høyeste tilstandsklasse V (Svært Dårlig). Utslippet av bly til
vann varierer betydelig med nedbør og snøsmelting og blykonsentrasjonen vil være høyest i perioder med stor
vannføring 4. Målingen representerer derfor antakelig en minimumsverdi.
Tilleggsundersøkelser gjort 25. juni 2015.
Den 25. juni 2015 ble det tatt tre vannprøver til:


Prøve vann 4 tatt samme sted som de tidligere prøvene med målingene 116 – 120 ble tatt.



Prøve vann 5 ble tatt samme sted som sedimentprøvene for de tidligere målingene 114 og 115 ble tatt.



Prøve vann 6 ble tatt ved stien som går østover fra Lund mot veien fra Østernvannsvingen til
Løvenskioldbanen der den samlede bekk I og II krysser stien

Vannprøvene er beskrevet sammen med beskrivelsene av sedimentprøvene fra samme stedene. Vannanalysene
og målingene på sedimentprøvene samsvarer godt og gir dermed et sikrere bilde av forurensningsgraden. Vann
4

Episodic discharge of lead, copper and antimony from a Norwegian small arm shooting range.

Strømseng AE et. al 2009.
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prøve 6 viser at utstrekningen av forurensningen følger bekken sydover lenger enn det som var tidligere påvist.
Vannet som renner over den blåmerkede stien mellom Lund og veien opp til Løvenskioldbanen må ikke drikkes.
På den tiden prøvene ble tatt, hadde det vært normale nedbørsforhold. Måleverdiene, konsentrasjonen av bly i
vannet, vil øke ved økende vannføring.
I tabell 3 er blyinnholdet i vannprøvene stillet sammen med blyinnholdet i sedimentprøver som ble tatt på
samme sted. Prøvene er tatt på forskjellige tidspunkt, men gir allikevel en indikasjon på at forurensningsgraden
av vann og sediment henger sammen. Også over det tidsrommet som målingene er tatt, mai 2013 og juni
2015, gir målingene det samme bilde av forurensniongsgraden.

Vurderinger
Undersøkelsen er av orienterende art og sikter mot å identifisere potensielle forurensningsproblemer i
området og nedenfor Løvenskioldbanen. Blyammunisjon har blitt brukt på skytebanen gjennom alle år siden
den ble åpnet bortsett fra de senere år hvor stålhagl delvis har erstattet blyhagl, i alle fall for en stor del. Det er
uvisst hvor mye bly som befinner seg i området, men undersøkelsen viser at blyet følger vannveiene ut av
området. De høyeste blyverdiene ble funnet i myrområdet i nedslagsområdet for leirduebanen og i
sedimentene i avrenningsbekkene fra denne, og bekkene som kommer fra geværbanen og renner gjennom
turområdet syd for denne og øst for pistolbanen.
Mekanismen for migrasjon av bly i terrenget er uviss, men hagl på stedet viser tegn til korrosjon/oppløsning,
slik at det er rimelig å anta at korrosjonsproduktene føres med vannstrømmene, delvis oppløst i disse, delvis
som små partikler og kontaminerer vannet, jordsmonnet og sedimentene der vannstrømemne går. Det var
rimelig tørt i terrenget den dagen undersøkelsen ble utført med beskjeden vannføring i bekkene ut fra
området. Det er vist at økt vannføring etter nedbør vil føre til økt utvasking og forflytning av bly ut av området
og videre nedover i vassdragene.
Ved økende avstand til kilden og ved blanding med vann fra andre rene bekker, er det naturlig at
konsentrasjonen av bly i sedimentene og i vannet vil avta. Allikevel viser det seg at sterkt forurensede områder
og vann i avrenningsbekker kan strekke seg langt nedover fra kilden:


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.
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Svært høye blyverdier ble påvist helt ned mot turveien mellom Lund og kjøreveien fra
Løvenskioldbanen.
Tilleggsundersøkelser 14. mars og 25. juni 2015.
Tilleggsundersøkelsene viser at også strekker seg over turveien og vannet der bekken krysser denne
ikke bør drikkes. Det er all grunn til å anta at bekken og grunnen i dens umiddelbare nærhet er
forurenset også et godt stykke nedenfor stien, kanskje noen hundre meter, siden det er liten eller ingen
tilførsel av renere vann med uttynnende effekt i dette området.


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. Til tross for det ble
det målt 29 mikrogram bly pr liter som er høyeste tilstandsklasse (V - Svært dårlig).
Vannet og sedimentene i og ved denne bekken i hele dens lengde må klassifiseres som Svært dårlig.
Det er dessuten ingen tvil om at hvis målingene av sedimentene hadde blitt gjort på tørre prøver slik
de burde, ville de blitt klassifisert med tilstanden Farlig avfall.
Vannprøven ble tatt om lag 500 m fra skytebanen, men i et område preget av sterk turtrafikk og aktiv
bruk av naturen med barn som leker og sanking av sopp og bær. For de fleste turgåere er det ikke
naturlig å tenke på blyforurensning her.

Rett nedstrøm fra der bekken fra nedslagsområdet møter Østernbekken ser man en uttynningseffekt.
Østernbekken bringer med seg lite eller neglisjerbare mengder bly, og allerede ca. 50 m nedenfor
blandingsområdet har blyinnholdet i sedimentene sunket til tilstandsklassene Moderat til Meget god. Det
tyder på at uttynningseffekten fra andre rene bekker er viktigere enn avstanden fra forurensningskilden. Det
ble ikke tatt noen vannprøver nedenfor blandingsområdet.
Med så store blymengder liggende over lengre tid, er det naturlig å stille spørsmål om vertikal forflytning av
bly. Har blyforbindelser sunket nedover i grunnen og forurenset denne, i tilfelle hvor dypt, og kan dette true
grunnvannet i området? Dette er betimelige spørsmål, men undersøkelsene gir ingen svar på disse utover det
at den påviser at på overflaten følger blyforurensningen vannveiene og legger seg langs disse. I flere tilfeller
ser det ut til at blyforurensning også har blitt spredd under bakken og har kommet opp igjen i et annet
område.
Det ble målt betydelig mindre blyinnhold i vegetasjonen enn i jordsmonnet. men det er kjent at opptak av bly
varierer mye mellom forskjellige typer vekster5. Det kan stilles spørsmål ved om sanking av bær og sopp i
området er trygt.
Det innhold av bly i sedimentene som ble påvist er til dels usedvanlig høye. Vanligvis måles Pb-innholdet i
ppm, parts per million, 1 ppm tilsvarer 1 gram bly per tonn sediment. Tilstandsklassene for forurenset grunn er
inndelt slik, fig. 13
:

5

Concentrations of lead, cadmium, mercury and copper in mushrooms in the vicinity of a lead smelter. Kalac P et al 1991.
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Tilstandsklasse
1
2
3
4
5

Meget god
God
Moderat
Dårlig
Svært dårlig
Farlig avfall

Blyinnhold
(ppm)
< 60
60 - 100
100 - 300
300 - 700
700 - 2500
> 2500

Figur 13 Tilstandsklasser for forurenset grunn (TA2553/2009) Bly i jord

Figur 14 nedenfor illustrerer hvor kraftig forurensningen i enkelte områder er i forhold til det som er vanlig for
et relativt lite forurenset område. De fire søylene til høyre viser målinger på forskjellige jord- og
sedimentprøver tatt fra utløpsbekken fra leirduebanen etter tørking. Merk at målingene er identifisert med
numrene på de målingene som ble gjort på de samme prøvene før tørking. Tabell 2 viser blyverdier både før og
etter tørking på disse og enkelte andre prøver. Målinger på tørkete prøver gir den mest representative verdien
for den reelle forurensningsgraden. I Figur 14 er disse sammenliknet med de forskjellige tilstandsklassene og
en måling på en stubbe som er representativ for hva som kan forventes å finne i norsk natur. De øvre
grenseverdiene for tilstandsklassene vises ved de blå søylene i midten av Figur 14. Man ser tydelig hvor uvanlig
høy blyforurensningen er som er påvist flere steder rundt Løvenskioldbanen. Den ligger flere dekader over hva
som forventes, og langt utover det som de vanlige tilstandsklassene omfavner.
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Figur 14
Blyinnhold i prøver tatt ved utløpsbekken fra leirduebanen målt på tørkete prøver sammenliknet med ”Tilstandsklasser for
forurenset grunn (TA-2553/2009) Bly i jord” og en prøve fra en stubbe ovenfor skytebanen. Verdien målt på stubben, 4 ppm,
er representativt for hva som kan forventes å finne i norsk natur. 4 ppm er så lite sammenliknet med de andre målingene i
området at søylen knapt er synlig i diagrammet.
*) Merk at målingene er identifisert med numrene på de målingene som ble gjort på de samme prøvene før tørking. Tabell
2 viser blyverdier både før og etter tørking på disse og enkelte andre prøver.

Konklusjoner
Undersøkelsen er av orienterende art og målingene som er gjort er punktmålinger. Et stort antall slike er
nødvendig for å finne klare avgrensninger for utbredelse av forurensningen. Men på grunnlag av de målingene
som er gjort er det allikevel mulig å antyde områder med forskjellige tilstandsklasser siden det er klart at
blyforurensningen følger vannveiene. Dette er gjort i figur 16, Skissering av områder der grunn med de tre
dårligste tilstandsklasser kan påregnes. Denne måten å visualisere funnene på viser klart at:


Turstiene i området syd for geværbanen går gjennom områder med ikke ubetydelig innslag av
jordsmonn og bekkeleier som må klassifiseres som Farlig avfall. Blyforurensningen ser ut til å være
transportert inn med vannsig under bakken. Hvor det transporteres videre er ikke kjent, men det vil
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følge vannveiene. Derfor er en avgrensning av det forurensede området videre nedover langs
vannsiget ikke mulig på grunnlag av denne rapporten


Veien fra parkeringsplassen ved Østernvannsvingen nordover til Østernvann går gjennom er sterkt
forurenset område rett ved parkeringsplassen. Vannet i bekken er Svært dårlig og jordsmonnet langs
den Svært dårlig Tilstandsklasse V. Vannet bør ikke drikkes.
Siden undersøkelsen baserer seg på målinger gjort på prøver som ikke er tørket, er det grunnlag for å
si at verdiene for blyinnhold som fremkommer i denne rapporten gjennomgående er solid
underestimert. Konklusjoner

Fra gammelt av, siden før Løvenskioldbanen ble etablert, har dette området vært brukt til tur og friluftsliv
sommer og vinter. Som følge av at banen har blitt brukt gjennom mange år, og at bruken har økt med årene,
har området gradvis blitt mer forurenset av bly fra den ammunisjonen som har blitt brukt. Denne rapporten
viser at området nedenfor banen nå stedvis er blitt så forurenset at jordsmonnet kan forurensningsmessig
klassifiseres som Svært dårlig eller som Farlig avfall, og vannet ikke bør drikkes.
På dette grunnlag er det naturlig å rette oppmerksomheten mot hvordan området er klassifisert i kommunens
oversikt over forurensede områder i Bærum og i hvilken grad forurensningene representerer en fare for
publikum. Det finnes ingen informasjon eller advarsler om forurensningsgraden i området til publikum på
stedet. Ved bekkene finnes ingen merking om at vannet er Meget sterkt forurenset av bly og ikke bør drikkes.
Området er heller ikke oppført i Bærum Kommunes oversikt over forurensede områder.
Tilgjengeligheten av informasjonen i denne undersøkelsen gir grunnlag for forurenser og ansvarlige
myndigheter til å vurdere sitt ansvar for situasjonen og videre oppfølging, jfr. Lov om vern mot forurensninger
og om avfall (Forurensningsloven) §§ 7 og 9.
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Figur 15. Målingnumre og deres lokalisasjon i terrenget.

Figur 15. Figuren viser målingnumre og hvor målingene er foretatt. Tilleggsmålinger utført 16. mars og 25. juni 2015 er lagt inn og
identifisert med grå bakgrunn. Fargekodene angir tilhørende Tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009). Tall i kursiv viser
målinger på tørkete prøver. Kartutsnittet er fra Fossum IF sitt Tur-O-kart over området. Målingene i felt ble foretatt 19. mai 2013.
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Figur 16. Oversikt over de mest forurensede områdene.

Figur 16. Områder med Tilstandsklasser ”Dårlig” (oransje), ”Svært dårlig” (rødt) og ”Farlig avfall” (fiolett) rundt Løvenskioldbanen.
Estimatet er laget på grunnlag av de enkelte målingene foretatt i området. Fargekodene er i henhold til Tilstandsklasser for
forurenset grunn (TA-2553/2009). Forurensningene følger vannveiene, og mye brukte tur-stier og –veier går gjennom de mest
forurensete områdene. Tilleggsmålinger utført 16. mars og 25. juni 2015 er lagt inn og identifisert med grå bakgrunn. De er tatt
hensyn til ved identifiseringen av forurensede områder. Kartutsnittet er fra Fossum IF sitt Tor-O-kart over området. Målingene i felt
ble foretatt 19. mai 2013.

29

Tabell 1. Undersøkelse av bly på Løvenskioldbanen
Tabell 1, del 1 av 6

Undersøkelse av bly på Løvenskioldsbanen (ppm Pb)
1. Området rundt leirdue- og 50 m banen.
Måling nr

Bak 50m-banen

Resultat

1
3
4
5
6
7
8

Ekskrement fra elg.
Dummy
Dummy
Dummy
Stubbe, helt innerst
Stubbe, helt ytterst
Stubbe, helt ytterst

9
10
11
12

Utkanten av myra, grunenn dekket av
hagl, trestamme.
Gjentatt måling 9
Sopp fra trestamme samme sted
Gjentatt måling 11

< LOD
< LOD
30
23

13
14

Sopp fra 2012 (på bakken) fra samme
sted
Bjerketre som soppen i nr. 11 satt på

182
9

31
< LOD
4
< LOD
< LOD
< LOD
4

Høyeste
representative verdi
i området

31

Myrområde nord for leirduebanen
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Myrtorv ca 30 cm ned i grunnen under
hagl
Myrtorv, på overflaten
Gjentatt måling 16
Myrtorv ca. 20 cm nede i myra
Gjentatt måling 18
Gjentatt måling 18
Kjerneprøve fra ca 1 m dybde
Gjentatt måling 21
Kjerneprøve fra noe mindre enn 1 m
dybde
Gjentatt måling 23
Kjerneprøve mellom nr. 23 og 24.
Overflate av sopp nederst på død
furustamme, vekk fra skyteretningen

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Samme sopp som i nr. 26, snitt 1 cm
inn i soppen på samme sted
Inne i samme sopp
Myr, gravet grop ca. 50 cm dyp
Gjentatt måling 29
Gjentatt måling 29
Tyttebærlyng
Gjentatt måling 32
Blåbærlyng
Gjentatt måling 34

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

30

Målinger ikke
representative for
jordsmonnet.
Klassifiseres pga.
store mengder bly på
bakken og i
myrtorven.

16
71169
80291
489
43
163
609
615
3832
700
1226
20
34
< LOD
654
754
1000
179
135
120
137

80291

Tabell 1, del 2 av 6

Undersøkelse av bly på Løvenskioldsbanen (ppm Pb)
1. Området rundt leirdue- og 50 m banen, forts.
Skogområde nord-øst for
lerdubanen, 50 m fra skytebanens
Måling nr voll
Blåbærlyng
36
Gjentatt måling 36
37
Gjentatt måling 36
38
Gjentatt måling 36
39
Tyttebærlyng
40
Gjentatt måling 40
41
Gjentatt måling 40
42
Tyttebærlyng med stengel
43
Furutre i skogen
44
Gjentatt måling 44
45
Jord med blyhagl
46
Bjerketre som soppen i nr. 11 satt på
47
Gjentatt måling 47
48
Mose
49
Dummy (på sekken)
50
Furutre med bark
51
Røslyng
52
Mose
53
Drenert myrområde, Dælimåsan,
nord-øst for leirdubanen, utenfor
gjerdet.
Jord i vannkant
54
Gjentatt måling 54
55
Sediment samme sted
56
Gjentatt måling 56
57
Bjerketre samme sted
58
Roten til samme bjerketre
59
31

Resultat

Høyeste
representative
verdi i området

20
107
13
34
305
14
58
99
23
28
121177
13
6
124
12
27
37
26

121177

9
10
19
21
< LOD
< LOD
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Tabell 1, del 3 av 6

Undersøkelse av bly på Løvenskioldsbanen (ppm Pb)
2. Utløpsbekk fra leirduebanen mot Østernvannsvingen ned til
Østernbekken
Resultat

Måling nr
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
166

Jord i vannkanten
Gjentatt måling 60
Sediment fra bekkeleie
Gjentatt måling 62
Mose ved vannkant
Gjentatt måling 64
Jord ved bekkekant, ca. 5 m nedstrøm
fra nr. 60
Gjentatt måling 66
Blåbærlyng, samme sted som nr. 60
Gjentatt måling 68
Tyttebærlyng samme sted som nr. 60
Gjentatt måling 70
Travers østover fra bekken: 4 m, jord
Travers østover fra bekken: 4 m, jord,
beliggende noe høyere i terrenget enn
nr. 72
Gjentatt måling 73
Travers østover fra bekken: 4 m,
blåbærlyng
Travers østover fra bekken: 4 m,
Travers østover fra bekken: 4 m,
Blåbærlyng, blader

10045
8843
2287
2052
881
685

Travers østover fra bekken: 30 m, jord
Gjentatt måling 78
Dummy, tom prøvepose liggende på
bakken
Dummy, på notatblokken
Dummy, tom prøvepose liggende på
notatblokken
Målingene
70 og 71 om igjen (var
>100)

1373
4333
264
< LOD

Travers øst fra nr. 68, 10 m
Gjentatt måling 154
Travers øst fra nr. 68, 20 m
Gjentatt måling 156
Travers øst fra nr. 68, 30 m
Gjentatt måling 158
Travers øst fra nr. 68, 50 m
Gjentatt måling 160
Travers øst for måling nr. 68, 22 m
Gjentatt måling 162
Gjentatt måling 162
Gjentatt måling 162

3869
1573
1311
5745
1088
111
25
25
2752
5197
1852
1463

32

Høyeste
representative verdi
i området

3100
3573
171
269
121
188
1658
10045
760
774
224
204
43

< LOD
19

5745

Tabell 1, del 4 av 6

Undersøkelse av bly på Løvenskioldsbanen (ppm Pb)
2. Utløpsbekk fra leirduebanen mot Østernvannsvingen ned til
Østernbekken, forts.
Måling nr
167
84
85
86
87
88
91
92
146
147
148
149
150
151
152
153

93
94
95
96

97
98
99
100
101
102

Kort nedenfor traversen, langs sti,
utenfor gjerdet
Jord ved bekkekant, ca 40 m nedstrøm
fra nr. 60
Jord/sediment fra samme sted som nr.
84
Tom røyksopp, 10 m øst for
vassdraget, 50 m nedstrøm fra nr. 60
Gjentatt måling 86
Jord ved røyksoppen i nr. 86 og 87
Jord/sediment ca. 150 m nedstrøm fra
nr. 60, rett utenfor gjerdet
Gjentatt måling 91

Resultat

Høyeste
representative verdi
i området

50

50

11590
13597
164
41
1596

Travers nord øst fra nr. 91, 10 m
Gjentatt måling 146

2297
2314
543
295

Travers nord øst fra nr. 91, 20 m
Gjentatt måling 148

55
64

Travers nord øst fra nr. 91, 30 m
Gjentatt måling 150

24
30

Travers nord øst fra nr. 91, 50 m
Gjentatt måling 152
Jord/sediment ved bekken ca. 80 m
nedstrøm fra det bekken krysser veien
fra Østernvannsvingen
parkeringsplass til Østernvann
Gjentatt måling 93
Jord ca. 5 m ovenfor bekken
Gjentatt måling 95
Sediment/jord i bekken ca. 50 m
nedstrøm fra der bekken går sammen
med bekken fra Østernvann.
Gjentatt måling 97
Samme sted, jordprøve ca. 10 m
ovenfor bekken
Gjentatt måling 99
Jord, ved bekken fra Østernvann 10 m
oppstrøm fra bekkemøtet
Gjentatt måling 101

33
22

33

13597

908
1393
30
22

38
33

1596

2314

543

1393

102

102
90
14
10

14

Tabell 1, del 5 av 6

Undersøkelse av bly på Løvenskioldsbanen (ppm Pb)
3. Området nedenfor gevær- og pistolbanen.
Måling nr

Resultat

Høyeste
representative verdi i
området

Tilleggsmåling 16. mars 2015
333

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Bekkesig nedenfor midten av
geværbanen, ved blåmerket sti

Not
detectable

Sediment ved bekkeleiet rett nedenfor
veien ved riflebanen i svingen i mot
pistolbanen (Bekk I)

941

Gjentatt måling 103

862

Jord, rett nedenfor sydligste pistolbane,
bilde 8. (Fragmenter?)
Gjentatt måling 105
Gjentatt måling 105
Jord, rett ved siden av nr. 105, 107 og 107
Gjentatt måling 108
Jord, ved sti nedenfor pistolbanen
Gjentatt måling 110
Jord, i bekk langs med stien nedenfor
pistolbanen
Gjentatt måling 112
Sediment fra bekk fra gevær- og
pistolbanen, på nedsiden av veien (Bekk II,
vest for Bekk I)
Gjentatt måling 114
Sediment fra bekk I der denne krysser
traktorveien fra pistolbanen. På nedsiden
av traktorveien, tørr side av bekken.
Gjentatt måling 116
5 m nedstrøm fra måling 116
Gjentatt måling 118
Gjentatt måling 118

7279
2093
1168
388
439
57
55

Not detectable

941

2093

24
21

272
256

4266
1467
1456
3389
3133

272

4266

Tilleggsmåling 16. mars 2015
335
336
337
121
122
123
124
125
126
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Samme sted som måling 118, grov, våt
sediment tatt under vann
Gjentatt måling 335
Gjentatt måling 335
Sediment fra bekk I, vestre bredd, ca. 100
m oppstrøm fra nr. 120
Gjentatt måling 121
Ca 0,5 m fra måling 121
Gjentatt måling 123
Ved måling 123, men på andre siden av
bekk I, dvs østre bredd
Gjentatt måling 125
Jord, 10 m øst for nr. 125, dvs 10 m fra
bekk I
Gjentatt måling 128
Jord, bekk I, ca 50 m oppstrøm fra nr. 125,
3 m til siden fra bekken
Gjentatt måling 130
Sediment fra bekk I, ca. 50 m oppstrøm fra
nr. 125
Gjentatt måling 132
Sedimenter, bekkemøte, bekk I og II: Bekk
I, 10 m oppstrøm for møte
Gjentatt måling 134
Sedimenter, bekkemøte, bekk I og II: Bekk
II, 10 m oppstrøm for møte
Gjentatt måling 136
34
Sedimenter, bekkemøte, bekk I og II: Bekk
II, 10 m nedstrøm for møte
Gjentatt måling 138

1043
3148
985

3148

4520
3434
6551
6646
6646
5889
5427
42
45
55
48

3593

3371
3593
3049
3631

3631

77
68

77

3793
2520

3793

Tabell 1, del 6 av 6

Undersøkelse av bly på Løvenskioldsbanen (ppm Pb)
4. Områder nær stien mellom Lund og Skytterkollen

Måling nr

140
141

Resultat
Sediment fra bekk som kommer fra vest
om pistolbanen, ved stien fra Lund, ca 250
m syd for pistolbanen
Gjentatt måling 140

12
10

Høyeste
representative verdi i
området

12

Tilleggsmåling 16. mars 2015
338
339
142
143
144
145

Finere sediment under vann fra utkanten
av bekken midt i blåmerket sti
Gjentatt måling 338
Bekkefar 30 m syd for stien midtveis fra
Lund,
Gjentatt måling 142
Bekkefar 100 m syd for stien 2/3 vei fra
Lund,
Gjentatt måling 144

1650
1542

1650

10
12

12

8
6

8

5. Vassdraget nedenfor Løvenskioldbanen, Ilabekken og Østernbekken.
168
170

Sediment fra Østernbekken syd for Ila
Gartneri, ved hull 23 på Haga GK
Gjentatt måling 168

65
52

65

172
173

Sediment fra Østernbekken ca. 30 m før
den renner under Gamle Ringeriksvei
Gjentatt måling 172

22
24

22

35

Tabell 2. Målinger på prøver før og etter tørking
Målinger på prøver før og etter tørking
Effekt av tørking, beregning av multiplikator
Måling av blyinnhold før tørking (ppm)
Måling i
felt 19
mai 2013

Beskrivelse
av prøve

Nr.
62, 63
60, 61
123, 124

154, 155

78, 79

Sedimenter,
våte prøver
(3 prøver)
Jord i travers,
tørr prøve
(1 prøve)
Jord utløp
myr, relativt
tørr prøve (1
prøve)

Målinger i felt
19. mai 2013

Målinger inne
20. mai 2013
Økning av
Gjennomsnitt Gjennomsnitt gjennomsnitt
fra felt til
av 2 målinger av n målinger
innemåling

Måling og beregning av
blyinnhold etter tørking
(ppm)

ppm

ppm

n

ppm

%

ppm

n

2 170

1 811

7

-358

-17

15 014

7

Faktor
Tørr/Våt
(= beregnet
multiplikator
)
8,3

9 422

6 900

7

-2 521

-27

49 486

7

7,2

6 599

6 931

8

332

5

17 350

8

2,5

2 721

1 621

6

-1 100

-40

7 802

6

4,8

2 853

2 174

5

-679

-24

5 159

5

2,4

Gjennomsnitt
av n målinger

Tabell 2
Resultatene av målingene på prøver tatt i felten. I alt 10 prøver ble undersøkt dagen etter. Alle måletall er
blyinnhold i ppm.
Målingene er gjort i felten 19. mai 2013, inne dagen etter 20. mai 2013 før tørking, og senere samme dag etter
tørking. Alle prøvene ble målt igjen før tørking, fra 5 - 10 målinger på hver prøve. Enkeltmålingene og
gjennomsnittene av disse ble sammenliknet med målingene gjort i felten dagen før. Resultatene og
forandringene fremkommer i venstre del av tabellen.
Høyre del av tabellen viser målte og beregnete verdier for blyinnhold i prøvene etter tørking. De 5 verdiene øvest
er målt på tørkede prøver og helt til høyre er det beregnet en multiplikator som forholdet mellom målt
blyinnhold på tørket prøve/målt blyinnhold på samme prøve før tørking. Multiplikatorene viser store forskjeller,
den laveste, 2,4, refererer seg til en relativt tørr jordprøve som ble tatt ved utløpet av en myr. Forskjellene må
tilskrives forskjeller mellom prøvene, særlig vanninnholdet, men også beskaffenhet og homogenitet før og etter
tørking. Videre spiller også usikkerheter forbundet med måleteknikk og utstyr inn.

Fargekoder:

5
Svært dårlig 700 - 2500 ppm bly
Farlig avfall
Jord med høyere verdi enn tilstandklasse 5 ansees som farlig avfall og er
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Tabell 3. Blyinnhold i vann og sedimenter
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Blyinnhold i vann og sedimenter
Vannprøver,
oppsluttet (µg/l)
Prøve nr

25.jun.15

Målinger på sedimentprøver, våte (ppm)
Målenr
19.mai.13
16.mar.15 19 mai / 16 mars

4

110

4266
1467
na
1456
3389
3133

1043
3148
985
na
na
na

116 / 335
117 / 336
na / 337
118 / na
119 / na
120 / na

5

5,2

272
256

na
na

114 / na
115 na

6

64

na
na

1650
1542

na / 338
na / 339

Tabell 3
Tabellen er en sammenstilling av blyinnhold i vannprøver tatt 25. juni 2015
og sedimentprøver tatt 19. mai 2013 og 16. mars 2015. Vannprøvene ble
tatt på på de samme stedene som de respektive sedimentprøvene ble tatt
og gir derfor et visst grunnlag for å sammenlikne forurensning av vann og
sedimenter. Vannprøvene 4 og 6 er kraftig blyforurenset, sedimentene i
bekken på samme sted viser tilsvarende kraftirg forurensning av bly.
Vannprøve 5 er mindre forurenset, det samsvarer med at sedimentene
også har lavere blyinnhold.
Målingene strekker seg over et tidsrom på ca. to år. Bildet som målingene
gir er det samme over denne tidsperioden. Vannprøvene fra 25 juni gir
samme bilde av forurensningsgraden som sedimentmålingene fra 19, mai
2013 og 16. mars 2015.
3
Moderat 100 - 300
5
Svært dårlig 700 - 2500

Sedimenter
Fargekoder

Farlig avfall
Jord med høyere verdi enn
tilstandklasse 5 ansees som
farlig avfall og er merket med
denne fargen i denne rapporten
4
Dårlig 2,9 - 28

Vann

5
Svært dårlig >28
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