Forurensning fra Løvenskioldbanen i
Bærum

Vestre Aker BU
7. Desember 2015
Kconsult v/ Siv. Ing. Knut Søraas

Kconsult, K. Søraas, Folkeaksjonen
• Folkeaksjonen mot Skytestøy fra Løvenskioldbanen har engasjert
KConsult v/ Siv. Ing. K. Søraas til å foreta en kartlegging av
støyforurensningen fra Løvenskioldbanen.
• KConsult v/Sivilingeniør Knut Søraas: 32 års internasjonal og global
erfaring , særlig innen tekniske og helserelaterte spørsmål og
forskning forbundet med bruk av varm bitumen (asfalt)

• Relaterte KConsult rapporter:
– Rapport: Undersøkelse av bly på Løvenskioldbanen, 2013. Rev. 1, 13.
oktober 2015 (Folkeaksjonen, ubetalt)
– Notat: Vurdering av blyforurensninger fra det planlagte skiskytteranlegget i
Franskleiv, Vestmarka, i Bærum kommune. 27. februar 2015. (Bekymrede
naboer, betalt)
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Løvenskioldbanen, beliggenhet
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Løvenskioldbanen,
betydelig forurensning med liten oppmerksomhet
Bly, tungmetaller

Støy

• Anslagsvis 5-6 tusen tonn bly
deponert
• Bly meget farlig for mennesker
• Lokal kraftig forurensning (Farlig
avfall) og naturødeleggelse
(dødt myrområde)
• Bly følger vannveiene ut av
området gjennom meget brukt
turterreng, vann og
bekkesedimenter kraftig
forurenset
• I det alt vesentlige lokal
forurensning før det havner i
Oslofjorden, men publikum
kommer fra Oslo og Bærum

• Norges mest brukte skytebane,
anslagsvis 5 mill skudd pr. år,
hvorav leirdubanen ca. 1 mill.
• Brukes av politi, forsvaret,
hobby- og konkurranseskyttere
• Pistoler, rifler/jaktvåpen,
automatvåpen, hagler
• Ikke underlagt konsesjon, kun
selvpålagte begrensninger av
skytetider
• Støyforurensning er ikke lokal,
angår både beboere i Oslo og
Bærum og markabrukere.

Kommunene har ingen oversikt over tungmetallforurensningen, Bærum har et
støykart fra 2008, støy fra Løvenskioldbanen vises ikke på Milj.dir. kart
Miljøstatus i Norge
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Blyforurensning rundt Løvenskioldbanen*

*Fra rapporten Undersøkelse av bly på Løvenskioldbanen
8. april 2014. Rev. 1, oktober 2015 www.motskytestoy.no/

.motskytestoy.no/
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Løvenskioldbanen, støy
• WHO: Excessive noise seriously harms human health and
interferes with people’s daily activities at school, at work, at
home and during leisure time. It can disturb sleep, cause
cardiovascular and psychophysiological effects, reduce
performance and provoke annoyance responses and
changes in social behaviour. *
• Betydelige støyplager for beboere og turgåere i dag har
frembrakt dannelsen av Folkeaksjonen mot skytestøy fra
Løvenskioldbanen, 2000 underskrifter
=> Støy er et reelt problem som må tas alvorlig
* http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/noise
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Støysonekart
• Sone Maksimalnivå dag og kveld (07 – 23) Ekvivalentnivå Lden
(årsmiddel):
– Gul sone LAImax 60 dB, Lden 30 dB
– Rød sone LAImax 70 dB, Lden 35 dB

• Veileder 1442, Tabell 3*: Anbefalte støygrenser ved
planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger,
sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og
barnehager.
For støy fra skytebaner gjelder:
Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor rom med støyfølsom
bruksformål, dag og kveld, kl 7 – 23: LAImax 60 dB
* Miljødirektoratet: Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2012)
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Støyforurensningen fra Løvenskioldbanen
• Norges Skytterforbunds egne beregninger: 100 boliger
innenfor rød sone, intet problem i Holmenkollåsen
• Folkeaksjonen: Dette er et reelt, og stort problem, rundt
1000 boliger i rød sone
– Stort sett hele vestsiden av Holmenkollåsen
– Eiksmarka, Østerås,

• Er de 2000 klagene hvorav en god del fra, Holmenkollåsen
for det meste unødig syting?
• En kvalifisert oppfatning kan bare utvikles gjennom
undersøkelser i felt
• Folkeaksjonen har engasjert KConsult v/ Siv. Ing. K. Søraas
til å foreta en kartlegging av støyforurensningen fra
Løvenskioldbanen.
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Støyforurensningen fra Løvenskioldbanen
Hva nå?
• Fylkesmannens kontor har laget en befaringsrapport, 3
avvik avdekket
– Manglende internkontroll (inkludert støy)
– Alvorlig forurenset myr
– Manglende oversikt over mulig forurensning
Skriftlig tilbakemelding på tiltak som er eller er planlagt
gjennomført innen 1.2.2016.

• Kconsult sine undersøkelser ventes å ta mesteparten av
vinteren, rapport til våren 2016.
– Foreløpige data kan ikke tilbakevise Folkeaksjonen sine
påstander, men mye arbeid gjenstår.
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Spørsmål?
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