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1 Grunnforurensning

1.1 Eksisterende situasjon

Det er utført en omfattende karlegging av grunnforurensning på området. Resultatet er beskrevet i en

tiltaksplan (COWI AS, februar 2018) samt en supplerende kartlegging i eget notat (COWI AS,

17.09.2018). Rapporten har vurdert akseptverdier som skal oppfyllet kravet til risiko og eventuell

sanering av området.

Siden området fortsatt skal benyttes som sky tebane er det, i tråd med praksis fra andre prosjekter,

forutsatt at kun masser som overskrider tilstandsklasse 5, (Ref. TA - 2553, Miljødirektoratet 2009) og som

er praktisk og økonomisk forsvarlig å fjerne, skal saneres. Dette er masser som kan karakterise res som

farlig avfall og som må leveres til godkjent mottak for denne type masser. Masser i tiltaksklasse 1 - 5 kan

ligge eller benyttes på området i forbindelse med etablering av den nye skytebanen som skal etableres

innenfor tiltaksområdet.

I praksis innebærer dette at sanering skal begrenses til masser som overskrider 2500 mg Pb/kg TS.

FJELL SKYTEBANE
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Figur 1 viser prøvepunkter. Fargene illustrerer tilstandsklasser for forurensning som samsvarer med

fargekoden i TA - 2553. Svarte punkter viser prøver der det er aktuelt med sanering, altså hvor og hvor

det ble påvist forurensinger som overskred 2500 mg Pb/kg. Dette gjelder et begrenset areal på baneløpet

til 100 - m - banen i myra, og arealer bak kulefangene. Arealene bak kulefang er dominert av fjell i dagen

og b egrensede løsmasser. Disse massene kan fjernes eller de kan isoleres i utvidelsen av kulefangene.

Figur 1 Resultat av kartlegging av forurensninger i tiltaksområdet.

1 . 2 Fremtidig situasjon

Når anlegget bygges om, er planen å bygge nye skytebaner med 100 meter og 200 m eter skyteavstand.

Banene får omtrent samme plassering som i dag, men de nye støydempede standplassene vil bli trukket

noe mot øst og vil bli lagt om lag 2m lavere i terrenget. I tillegg skal det etableres voller rundt banene ,

slik det er vist på figur 2. I tillegg er det tiltenkt av vollen nord i planområdet trekkes ned til

Bjørnerødveien (retning vest). Det er også aktuelt å bygge en mindre skytebane for pistol i tillegg til

riflebanene.
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Figur 2 P lanlagte nye voller

Det er forutsatt at utbyggingen ikke vil medføre inngrep som forstyrrer massene i de eksisterende

kulefang. Disse vil "innkaples" i de nye kulefangene som vil bygges opp av rene masser. Kulefang på

dagens 300 m ligger på fjell. Den ne vil dekkes med "matter/duk" slik at det ikke blir avrenning fra denne

da overfylling er utført. Det vil således ikke være inngrep i forurensede masser i de eksisterende

kulefangene som innebærer en spredning av massene. Risiko knyttet til spredning av f orurensninger

knyttet til oppbygging av kulefangene vil derfor være akseptabel.

Det er forutsatt at de nye vollene skal bygges opp med rene masser. Topplaget på vollene skal dekkes

med jord og beplantes med gress/lav vegetasjon.

2 Vannforurensning

Det finnes ingen sårbare resipienter i området, eller tilsvarende resipienter nedstrøms som kan påvirkes

av en uakseptabel spredning av forurensninger fra området.

Områdene som omfattes av arealene mellom standplass og avstand til skivevoller 100 m, samt

tilgrensend e arealer i nord og syd kan karakteriseres som flate myr - og sumpområder. Det er ikke påvist

vannførende bekker eller åpne spredningsveier for avrenning fra området. Avrenning og spredning fra

området kan derfor anses som diffus, og selv sterk nedbør vil i kke innebære en tydelig påvirkning på

omgivelsen.

2. 1 Eksisterende situasjon

Tabell 1 viser resultatet av prøver tatt av stillestående vann i baneløpet og i myrområdet utenfor

baneløpet i syd.
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Tabell 1 Vannkvalitet baneløp og myr.

Sted
Pb,
µg/l

Cu,
µg/l

Zn,
µg/l

Myrvann i baneløp, syd 0,94 2,0 30

Myrvann i myr umiddelbart utenfor baneløp i
syd

3,3 3,9 52

Basert på vurdering av omgivelsenes sårbarhet og spredningssituasjonen, anses ikke forurensninger i

denne størrelsesorden å representere en miljøfare.

Siden det er ikke registrert bekker eller annet overflatevann som kan utgjøre en spredningsrisiko er det i

tiltaksplanen ikke vurdert som relevant å utarbeide akseptverdier for spredning eller gjennomføre

spesielle spredningsvurd eringer.

Figur 3 viser antatte spredningsveier for diffus avrenning.
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Figur 3 Kart som viser antatte spredningsveier for diffus spredning .

2. 2 Fremtidig situasjon

Det er forutsatt at oppbygging av nye voller skal skje med rene masser.
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De nye støyvollene vil delvis ligge på arealer med fjell i dagen. Det som er av forurensninger i disse

områdene vil dekkes av vollen og forhindre det som i dag måtte være av begrenset spredning.

Deler av vollene vil også etableres på arealer på nord - og sørsiden av myrområdet, hovedsakelig berøres

arealer som er lite eller ikke forurenset. Vi kan derfor ikke se at støyvollene vil ha en hydrologisk

påvirkning som innebærer en endret avrenningsfare.

For å forhindre tilgroing på baneløpet som omfattes av m yrarealet, samt gjøre arealet tilgjengelig for å

ferdes på området, er det ønskelig å bygge opp et lag med tett masse på dette. I denne sammenheng

antas det å måtte skje en drenering av vannet i myra. Det er ennå ikke vurdert i detalj hvordan dette

skal gj øres. Vi antar at løsningen vil være avhengig av drensvannets forurensningsgrad. Denne

problemstillingen vil bli vurdert nærmere i forbindelse med planlegging av endelig løsning.


