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1 Grunnforurensning

1.1 Eksisterende situasjon
Det er utført en omfattende karlegging av grunnforurensning innenfor Fjell skytebane sin 
eiendomsgrense, samt utenfor i myrarealer og bekken øst for skytebanen. Resultatene for de utførte 
undersøkelsene i 2017, samt en supplerende kartlegging av kulefangervoller mm er sammenfattet og 
beskrevet i revidert tiltaksplan (COWI AS, september 2020). Rapporten har vurdert jordartenes 
forurensningsgrad i de øvre 30 cm av løsmassene, utarbeidet stedsspesifikke akseptkriterier som 
oppfyllet kravet til risiko for human helse ut fra brukskategori, belyser risiko for spredning av metaller via 
grunnvann og nærliggende resipient, samt vurdert sanering av delområder innenfor tiltaksområdet ut i 
fra de planer som foreligger om innfylling av støyvoll og omlegging av skytebanen med ny kulefangervoll 
for en 200 meters bane (300 meters banen avvikles og isoleres i tiltaket med innfylling av en massiv 
støyvoll).

Da Fjell Skytebane fortsatt skal benyttes som skytebane, er det ut fra FFIs veileder og MDs veileder TA-
2553/2009 behov for en sanering av delområder, og ikke bare overdekking. Skytebanen har vært i bruk i 
over 100 år, så det foreligger hovedsakelig fra høye til svært høye konsentrasjoner av bly (Pb). Masser 
som kan karakteriseres som farlig avfall (over tilstandsklasse 5) må graves opp og legges direkte på bil 
med tette karmer før de kjøres til godkjent mottak for denne type masser. Gitt de planlagte tiltakene 
med støyvoll og ny kulefangervoll for en 200 meters bane, vil det være formålstjenlig å grave ut masser i 
tilstandsklasse 4-5, hovedsakelig myr masser og legge disse på en tett geoduk med oppfanging av 
avrenning før overfylling med rene grus-, og sand masser. En slik tilnærming til tiltakene på skytebanen 
tar høyde for human helse, risiko for spredning, samt kostnader forbundet med deponering pga. det høye 
innholdet av total organisk karbon (TOC) og lavt behov for utkjøring av forurensede masser. Sistnevnte 
vil bidra positivt for miljøbudsjettet i prosjektet, og det samfunnsøkonomiske aspektet. 

Ved utgraving av myrmasser med bly i tilstandsklasse 4 og 5, foreligger det ikke mottak i Norge som kan 
ta mot disse pga. det høye TOC innholdet. Nærmeste godkjent mottak ligger i Sverige inn fra 
Kongsvinger. 

Masser i tiltaksklasse 1-3 kan ligge eller benyttes i delområder med samme tilstandsklasse i forbindelse 
med etablering av den nye skytebanen. I praksis innebærer dette sanering av masser som overskrider 
tilstandsklasse 3 så langt det er praktisk mulig i forhold til øvrig planlagte tiltak innenfor tiltaksområdet. 

Arealene bak kulefangervollene er dominert av fjell i dagen og et tynt dekke av løsmasser. Disse 
massene kan fjernes eller de kan isoleres i utvidelsen av kulefangervollen til 100 meters banen og i den 
nye kulefangervollen for 200 meters banen.

De eksisterende kulefangervollene er sterkt nedgrodd av svartlistede arter (hovedsakelig kanadagullris og 
lupiner). Disse bør fjernes. Grunneier kan med fordel utarbeide en skjøtselsplan for ivaretagelse av 
skytebanens vegetasjon, og rydde anlegget årlig for uønsket flora.

Figur 1 gir en visuell oversikt over alle prøveruter, transekt og punkt hvor det manuelt vha. spade og 
jordbor er tatt ut materiale av jordarter til kjemiske analyser i 2017 og 2020. I tillegg er prøvepunktene 
hvor det ble benyttet XRF-pistol i felt i 2017 plottet i kartet. Fargen den enkelte runding/form er fylt med 
illustrerer tilstandsklassen for den påviste konsentrasjon av bly i prøvepunktet/voll iht. MDs veileder TA-
2553/2009. Svarte punkter/former illustrerer prøvepunkt som overskrider tilstandsklasse 5. Alle slike 
ruter/punkter utenom kulefangervollene må graves ut. 
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Figur 1. Kartutsnittet viser analyseresultatene for bly (Pb) i overflateprøver (0-0,3 m) tatt i 47 prøvepunkt (rundinger angitt med stor bokstav og tall) for kartlegging av 
konsentrasjoner av bly innenfor Fjell skytebane i 2017. Det ble i tillegg benyttet en håndholdt XRF-pistol i 81 umerkede prøvepunkt (rundinger) for kartlegging av bly 
konsentrasjoner i 2017. 1 september 2020 ble det tatt ut blandprøver 0-0,5 og 0,5-0,7 m i 6 delprøvepunkt av kulefangervollene for 100 (KFV 100 m) og 300 (KFV 300 m) meters 
banen, samt satt 2 nye prøvepunkt mot sydøst nedstrøms vollen på 300 meter. Alle prøvepunktene og kulefangervollene er farget iht. tilstandsklassene i Miljødirektoratets veileder 
TA-2553/2009 slik at et mer detaljert bilde av forurensningssituasjonen ved Fjell skytebane trer frem.
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Når anlegget bygges om, er planen å bygge om 100 meters banen og etablere en ny 200 meters bane. 
Banene får omtrent samme plassering som i dag, men de nye støydempede standplassene vil bli trukket 
noe mot øst og lagt om lag 2 m lavere i terrenget. I tillegg skal det etableres høye støyvoller 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 videre aktuelt å bygge en mindre skytebane for pistol i tillegg til 
riflebanene mellom ovennevnte støyvoll og baneløpet til 100 meters banen.

Figur 1. Illustrasjon viser de planlagte nye vollene ved Fjell skytebane i Våler kommune 2019.

Det er forutsatt at utbyggingen ikke vil medføre inngrep som forstyrrer massene i de eksisterende 
kulefangervollene. Kulefangervollen på dagens 300 meters bane ligger på fjell. Dette kulefanget er tenkt 
dekket til med "matter/duk" slik at eventuell avrenning begrenses mest mulig før overfylling utføres. 
Dette tiltaket medfører at det i liten grad vil forekomme inngrep i de sterkt forurensede massene i de 
eksisterende kulefangene som innebærer spredning av løst bly, kobber og sink til omgivelsene. 

Det er forutsatt at støyvollene skal bygges opp med rene masser. Topplaget på vollene skal dekkes med 
jord og tilrettelegges for revegetering av den eksisterende naturlige floraen i området. Svartlistearter bør 
tas ut suksessivt etter hvert som plantene etablerer seg. I den sammenheng bør kanadagullris og lupiner 
tas ut maksimalt innenfor skytebanenes areal før topplaget med jord på støyvollene legges. dette for og 
unngå spredning av de uønskede plantene på den nye støyvollen. I den sammenheng er de sterkt 
gjengrodde kulefangervollene arealer som bør ryddes først, gitt høyden plantene står i og derav 
spredningspotensiale av pollen og frø med vind til de omkringliggende områder.

2 Vannforurensning
Det foreligger en myr/nedbørsstyrt bekk 80 m øst for skytebanen som kan påvirkes av en uakseptabel 
spredning av forurensninger fra Fjell skytebane. Dette ble etterprøvd ved å ta ut en stikkprøve av bekken 
200 meter nordøst for Fjell gård, samt uttak av sedimentprøver oppstrøms og nedstrøms skytebanen i 
samme bekk den 1 september 2020.
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Områdene som omfattes av arealene mellom standplass og avstand til skivevoll til 100 meters banen, 
samt tilgrensende arealer i nord og syd kan karakteriseres som flate myr- og sumpområder. Det er ikke 
påvist vannførende bekker eller åpne spredningsveier for avrenning fra dette området. 

2.1 Stikkprøver av vann i myr 2017
Tabell 1 viser analyseresultatene for kobber, bly og sink i stikkprøvene tatt av det stillestående vannet i 
baneløpet til 100 meters banen og i myrområdet utenfor baneløpet i syd i september 2017. De påviste 
konsentrasjonene er moderate

Tabell 1. Stikkprøver av markvannet som står i myr/sumpskog området som utgjør baneløpet til 100 meters banen og 
myra syd for Fjell skytebane, september 2017.

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

De påviste konsentrasjonene i stikkprøvene ligger innenfor de foreslåtte normrammene til EcoSL (se 
tiltaksplan) i prøven av myrvannet i baneløpet til 100 meters banen, men for kobber og sink foreligger 
det en overskridelse av EcoSL for kobber og sink. Konsentrasjon av bly i myrvannet utenfor baneløpet 
mot syd tilsier også at det foreligger en avrenning av de 3 analyserte metallene fra baneløpet.

2.2 Stikkprøve av vann fra bekk 2020
Analyseresultatene for bly, kobber, sink og antimon i stikkprøven fra bekken viser moderate 
konsentrasjoner iht. EcoSL og drikkevannsforskriften. Den påviste konsentrasjonen av totalt innhold av 
metallene (oppsluttet prøve med humuspartikler), og på filtrert prøve er vist i Tabell 2. Iht. FFIs veileder 
skal man kun se på konsentrasjon av totalt innhold av det enkelte metall, men filtrert prøve gir en 
indikasjon på hvor mye av den påviste totale konsentrasjonen av f.eks. bly som er biotilgjengelig.

Tabell 2. Analyseresultater for bly, kobber, sink og antimon i stikkprøve tatt den 01.09.2020 av bekk nedstrøms i 
bekken som drenerer mot Fjell gård øst for Fjell skytebane

Bly (Pb), oppsl Bly (Pb), filt Kobber (Cu), oppsl Kobber (Cu), filt Sink (Zn), oppsl Sink (Zn), filt Antimon (Sb), oppsl Antimon (Sb), filt
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

St. Fjell Ned 5,8 3,4 2,9 2,4 18 15 0,36 0,24

Prøvemerking

De påviste konsentrasjonene av bly, kobber, sink og antimon i stikkprøvene ligger innenfor de foreslåtte 
normrammene til EcoSL, samt drikkevannskravene satt i "Forskrift om vannforsyning og drikkevann".

2.3 Prøver av sediment i bekk 2020
Analyseresultatene for kobber, bly og sink i sediment prøvene viser tilstandsklassene iht. veileder M-
608/2016 (3). For kobber foreligger det en dobbelt så høy konsentrasjon av metallet nedstrøms 
skytebanen Tabell 3 ved St. 2 NED (27,5 mg/kg) som oppstrøms skytebanen ved St.1 OPP (13,5 mg/kg). 
De påviste konsentrasjonene ligger henholdsvis innenfor tilstandsklasse 2 og tilstandsklasse 1. Ved begge 
stasjoner ligger konsentrasjon av bly like over grense for normverdi i tilstandsklasse 1 i tilstandsklasse 2. 
Konsentrasjon av sink ved begge stasjoner ligger innenfor normverdi i tilstandsklasse 1.
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Tabell 3. Analyseresultater for kobber, bly og sink i sedimentprøver tatt oppstrøms og nedstrøms i bekken øst for Fjell 
skytebane den 01.09.2020. Konsentrasjonene er angitt i mg/kg.

Tilstandsklasse Prøvemerking

I II III IV V

Stoff

Ubetydelig 
forurenset 

/ 
Bakgrunns 

nivå

Moderat 
forurenset 

/ God 
kvalitet

Markert 
forurenset 
/ Moderat 

kvalitet

Sterkt 
forurenset 

/ Dårlig 
kvalitet

Meget 
sterkt 

forurenset 
/ Svært 
dårlig 

kvalitet

St. 1 
Fjell OPP 
01.09.20

St. 2 
Fjell NED 
01.09.20

Bly < 20 20-210 210-210 210-400 > 100 13,5 27,5

Kobber < 25 25-66 66-1480 1480-2000 200-2500 25,3 27

Sink < 90 90-139 139-750 750-6690 > 6690 48,1 23

For antimon ble det ikke detektert konsentrasjoner over analyse instrumentets deteksjonsgrense <1 
mg/kg i noen av de 2 sediment prøvene. Figur 3 viser hvor stikkprøven av vann, og sedimentprøvene ble 
tatt ut 1 september 2020.

   

Figur 3. Kartutsnittet til venstre viser plasseringen av prøvetakingsstasjonene for sediment (røde prikker) og vann (blå 
prikk) i vassdraget som går øst for Fjell skytebane. Bilde til høyre viser bekkeløpet som langs fjellskrenten ved 
redskapshallen bakk Fjell gård, og drenerer videre ned mot åpent lende med jordbruksarealer. Vannprøven ble tatt ut 
på høyde med bilen oppe til venstre i bildet.

Figur 4 viser antatte spredningsveier for diffus avrenning fra Fjell skytebane. Stikkprøvene av stående 
vann i myrarealene, rennende vann i bekken og sediment bekrefter for bly sin del at det foreligger en 
moderat utlekking av bly fra skytebanen til de omgivelsene nedstrøms. Dog bindes >85 av de påviste bly 
konsentrasjonene i de lokale jordartene (se tiltaksplan) inne på skytebanen utenom de blyet som rent 
fysisk er skutt inn i kulefangervollene. 
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Figur 4. Kartutsnittet viser antatte spredningsveier for diffus spredning fra Fjell skytebane, Våler kommune.
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2.4 Helse-, og spredningsrisiko vurdering
I flere av de analyserte jordprøvene er det påvist overskridelser av normverdi for kobber, bly og sink i de 
øverste 20-30 cm av jordsmonnet innenfor tiltaksområdet. Innenfor tiltaksområdet er det hovedsakelig 
bly som i første rekke utgjør et forurensningsproblem lokalt. Analyseresultatene for nevnte metaller er 
lagt inn i helse-, og spredningsrisiko vurderingsmatrisen for den øvre meteren av jordsmonnet iht. 
Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 for å få belyse situasjonen på tiltaksområdet nærmere.

2.4.1 Helserisiko
Resultatene for risikovurderingen av de påviste kobber, bly og sink konsentrasjonene i toppjord (0-1 
meter) som ligger over tilstandsklasse 3 er vist i 4. Metallet som peker seg ut som den største 
forurensningskilden i jord på tiltaksområdet er bly. Masser mellom 0-1 m som er forurenset av bly 
foreligger i rute A01, A02, A5, B2, B3, B4, C1, C2, C4, D2, E3, G1, G3, H2, J3, K3, L1, M1, O1, samt 
kulefangervollene (KFV 100 m og KFV 300 m) og nedstrøms kulefangervollen for 300 meters banen mor 
sørøst (St.1 og 2 Nedstr. KFV 300 m). Samtlige oppramsede ruter, kulefangervollene og prøvene 
nedstrøm kulefangervollen til 300 meters banen overskrider de stedsspesifikke akseptkriteriene. De 
forurensede massene i baneløpene kan ikke bli liggende på området slik de ligger i dag. 
Kulefangervollene utgjør ingen umiddelbar helserisiko, og vil, gitt eksisterende aktivitet, fortsatt forbli 
forurenset av kobber og bly i høye konsentrasjoner. Vollene utgjør heller ikke et naturlig ferdselsområde.
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Tabell 4. Tabellen viser de beregnede stedsspesifikke akseptkriteriene i massene ved Fjell skytebane. Beregningen er utført for stoffer med konsentrasjoner som overskrider 
normverdi eller foreslått normverdi. Grønn markering tilsier konsentrasjon under normverdi/foreslått normverdi, gul markering tilsier konsentrasjon over, men innenfor 
stedsspesifikt akseptkriterie. Oransje markering tilsier konsentrasjoner over normverdi, og utenfor de stedsspesifikke akseptkriteriene. For stoffer som får konsentrasjoner langt 
over øvre grenseverdi for tilstandsklasse 5, benyttes grenseverdien i tabellen.

 Stoff 

 Norm- 
verdi  jord 
(mg/ kg) 

 Che    
aktuell 
arealbruk    
(mg/kg)  

 A001  A002  A003  A01  A02  A5  B1  B2  B3  B4  B5  C1  C2  C3  C4  D1  D2  D3 

 Bly            60            300 29 48 61 4100 1700 3100 51 720 320 1000 220 560 400 210 410 130 1800 250
 Kobber          100            200 15 18 28 310 460 890 68 230 220 110 24 130 490 69 31 30 35 35
 Sink          200            500 72 100 140 220 200 430 200 180 210 130 45 180 110 150 150 160 200 150

 Stoff 

 Norm- 
verdi  jord 
(mg/ kg) 

 Che    
aktuell 
arealbruk    
(mg/kg)  

 E1  E2  E3  F1  F2  F3  G1  G2  G3  H1  H2  I1  I2  J3  K3  L1 

 Bly            60            300 100 140 300 50 71 46 510 71 500 170 670 19 35 1500 480 760
 Kobber          100            200 13 12 11 6,7 9,7 4,7 130 22 20 34 65 23 21 160 63 36
 Sink          200            500 100 100 71 68 87 58 89 42 38 65 45 48 44 41 25 21

 Stoff 

 Norm- 
verdi  jord 
(mg/ kg) 

 Che    
aktuell 
arealbruk    
(mg/kg)  

 M1  M2  M3  M4  M5  N1  O1 
 KFV 100 m, 

0-0,5 m, 
01.09.2020 

 KFV 100 m, 
0,5-0,7 m, 

01.09.2020 

 KFV 300 m, 
0-0,5 m, 

01.09.2020 

 KFV 300 m, 
0,5-0,7 m, 

01.09.2020 

 St.1 Nedstr. 
KFV 300 m, 
01.09.2020 

 St.2 Nedstr. 
KFV 300 m, 
01.09.2020 

 Bly            60            300 320 66 29 24 64 52 2500 12000 5800 8800 680 3500 420
 Kobber          100            200 30 13 18 13 22 14 190 330 420 510 74 1300 120
 Sink          200            500 35 30 41 29 32 30 190 75 100 86 73 150 120
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2.4.2 Spredningsrisiko
Det er påvist høye konsentrasjoner av bly i de forskjellige jordartene/løsmassene innenfor Fjell skytebane 
sine arealer. Bly har lav løselighet i vann, og binder seg sterkt til organiske partikler i jord. De 
forurensede massene består hovedsakelig av myrjord og et tynt dekke med masser over fjell. I den 
sammenheng vurderes det som lite sannsynlig at bly spres til grunnvann. Nedbør med sterk intensitet 
eller jevnt regn over flere dager, vil medføre overflateavrenning fra eiendommen, om enn sakte via den 
nedbørsstyrte bekken øst for skytebanen. I vannet som renner av overflaten vil det foreligge suspenderte 
partikler med forhøyet organisk innhold, og mulige forhøyede konsentrasjoner av antimon, kobber, bly og 
sink fra dagens bruk av arealene. Den naturlige spredningsveien er avrenning via overflatevann, samt 
drenering via grunne jordprofiler til bekkefaret over tid (5).  

Tabell 5. Beregnet konsentrasjon i grunnvann og mulig utlekking av bly, kobber og sink til nærmeste resipient, bekken 
øst for Fjell skytebane.

Cs, max

 Stoff 

 Antall  
prøver 

Max

Cs, max 

(mg/kg)

Middel

Cs, middel     

(mg/kg)

over-skrider norm-
verdi

Che    

aktuell 
arealbruk    
(mg/kg) 

Cs, max over-
skrider Che

Grunn-
vann    
Cgw, max 

(mg/l)

Resipi-
ent  
Csw, max    

(mg/l) 

 Innen-
dørsluft   
Cia, max  

(mg/l)

Grønn-
saker 
Cg, max 

(mg/kg)

Fisk

Cf, max 

(mg/l) 

Grunn-
vann    
Cgw, mid  

(mg/l) 

Resipi-
ent  
Csw, mid 

(mg/l) 

Innen-
dørsluft  
Cia, mid 

(mg/l)

Grønn-
saker 
Cg, mid 

(mg/kg)

Fisk 

Cf,mid 

(mg/l) 
Bly 53 12000 1327,28 60 19900 % 1719,35 598 % 1E+00 8E-04 0 2E-01 2E-01 1E-01 9E-05 0 2E-02 3E-02
Kobber 53 1300 176,191 100 1200 % 764547,8 -100 % 2E-01 2E-04 0 3E-01 3E-02 3E-02 2E-05 0 4E-02 5E-03
Sink 53 470 122,075 200 135 % 458728,7 -100 % 2E-01 2E-04 0 6E-01 2E-01 6E-02 4E-05 0 2E-01 4E-02

 Målt 
jordkonsentrasjon Norm- 

verdi  
jord (mg/ 
kg)

 Helserisiko
TRINN 2TRINN 1

 Beregnet kons. fra max jordkons.  Beregnet kons. fra middel jordkons.  

Tabell 5 viser at normverdien for bly overskrides 19 900%, og helserisikoen med 598%. Tilsvarende for 
kobber er >16x lavere enn for bly med en overskridelse på 1 200%, men de påviste konsentrasjonene 
for kobber utgjør ingen helserisiko. For sink utgjør overskridelsen av normverdi 135%, noe som er 147x 
lavere enn for bly. Konsentrasjon av sink utgjør ingen helserisiko innenfor tiltaksområdet. Ser man bort i 
fra kulefangervollene overskrides normverdien for bly ca. 12 500%, og helserisikoen stiger til over 700%.

De påviste konsentrasjonene av bly i de analyserte jordprøvene fra tiltaksområdet, kontra beregnet 
konsentrasjon av maksimum og middel jord konsentrasjon, tilsier at det foreligger en utlekking av bly til 
grunnvann i fjell, samt en svak utlekking til nærmeste resipient fra løsmassene på skytebanen (Tabell 9). 
Hvorvidt det har forekommet eller forekommer en utlekking til grunnvann lokalt fra de sterkt forurensede 
løsmassene vites ikke, da det ikke foreligger grunnvannsbrønner i fjell i nærområdet som er mulig å ta ut 
prøver fra. Det er naturlig å anta at en svak langsom utlekking av løst bly til nærliggende resipient har 
forekommet over lang tid, gitt hvor lenge skytebanen ved Fjell har vært i bruk. Dog tilsier konsentrasjon 
av bundet og løst bly i vann fra bekken øst for skytebanen (stikkprøve tatt 01.09.2020, Kap.4.6) ligger 
innenfor de foreslåtte grenseverdiene (6).

3. Fremtidig situasjon i forbindelse med planlagte tiltak
Avrenning og spredning fra Fjell skytebane sine arealer er beskjedne tatt i betraktning de svært høye 
konsentrasjonene av bly som foreligger. Sterk nedbør vil trolig ikke medføre avrenning med forhøyede 
konsentrasjoner av bly som vil påvirke de lokale terrestriske og akvatiske økosystemene eller tilsig til 
grunnvann i fjell ut over markvannsonen i det tynne løsmassedekket innenfor skytebanens areal.

Det er forutsatt at oppbygging av nye støyvoller skal skje med rene masser.

De nye støyvollene vil delvis ligge på arealer med fjell i dagen. Det som foreligger av forurensninger i 
disse delområdene med tynt inhomogent dekke av naturlige og antropogene løsmasser er tenkt dekket 
over av den planlagte støyvollen, noe som vil begrense den allerede beskjedne spredningen som 
foreligger i dag ytterligere.
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Deler av støyvollene er planlagt etablert på nord- og sørsiden av myrområdet mellom skivevollen på 100 
og 300 meters banen, hvor arealer som er lite eller ikke forurenset berøres. Oppsett av de massive 
støyvollene vil endre det hydrologiske regimet inne på skytebanen, og man må regne med at nedbør i 
større grad medfører at myr arealene blir mer vannholdig, samt at dammer kan oppstå. Dette kan 
motvirkes ved drenere myrarealene ved å legge perforerte avløpsledninger mot syd før innfylling av 
støyvoll. Gitt myrmassenes innhold av metaller vil det være formålstjenlig å lage en oppsamlings kum for 
avløpsvannet med mulighet for tilsats av fellingskjemikalier, fortrinnsvis ufarlige aluminiums løsninger, 
for å felle ut bly, kobber, sink og antimon fra det partikkelholdige avløpsvannet. Oppsamlingskummen 
og/eller kontaineren tømmes rutinemessig for slam ett par ganger i året. Overløpsvannet fra oppsamlings 
kummen etter felling foreslås infiltrert i eksisterende myr.

Ovennevnte tiltak bør sees i sammenheng med foreslått utgraving av myr massene med konsentrasjoner 
av bly i tilstandsklasse 4 og 5 som miljørådgiver foreslår benyttes som bunnfylling på tett geoduk i det 
nye kulefanget som skal etableres for 200 meters banen. I sammenheng med dette tiltaket må det 
legges avløpsrør på geoduken som er koblet til tidligere foreslåtte oppsamlings kum før myr massene 
legges over geoduken. Dette ansees å være en bedre løsning enn bare å fylle over nye rene masser på 
den eksisterende myra i baneløpet til 100 meters banen. Tiltaket vil legge press på myr massene som da 
krystes for vann, og behovet for samme avløpsløsning som tidligere skissert vil også gjelde det påtenkte 
tiltaket.
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