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SKYTEFELTET SKAL TILBAKE TIL GRUNNEIERNE

Forsvarsbygg miljøsanerer 
og rydder opp etter 

Forsvarets skyteaktivitet
FOTO: NORSK SANERINGSSERVICE

Sporene etter mange års militær virksomhet skal bort, og 
områdene skal i sin helhet tilbakeføres til grunneierne. Mens 
vi fjerner forurensningen stenger vi deler av skytefeltet. Dette 
gjør vi av hensyn til publikums sikkerhet.

Arbeidene pågår i seks til åtte uker fra 5. august
Vi startet sanering av tre skytebaner med påvist forurensning etter 
Forvarets skyteaktivitet 5. august 2019. Arbeidene vil pågå i seks til åtte 
uker. Forberdende arbeider med etablering av anleggsveier, og mellom-
lager for forurensede masser ble utført i juni 2019.

Anleggstrafikk pågår på dagtid på hverdager
Det vil være anleggs- og tungtransport på veiene under arbeidet. 
Anleggsområdene blir skiltet ved innfartsvegene til området. 

Uttransport av forurensede jordmasser skjer etter planen 
fredag 30. august og onsdag 4. september 2019. Strekningen fra 
Vikeså miljøstasjon og utkjøringen på fylkesvei 503 regulerers av vakter. 
Kjøreruten for uttransporten vises på kartene på side 2. Kart nummer 1 
viser kjøretraséen fra mellomlageret for masser til utkjøring på E39. Kart 
nummer 2 viser kjøretraséen fra mellomlageret og ut til fylkesvei 503. 

Transporten utføres av firmaet Ola Ramsland & sønner AS
De forurensede massene blir transportert med bil til Egersund, og 
videre med båt til Lindum ASs deponi på Hurum.  

Vi tar forbehold om at det kan skje endringer i tidsplanen på 
kort varsel fordi båten fra Egersund er avhengig av stabilt vær.  

Vi beklager ulempen transporten kan medføre i to korte perioder, 
men ber om forståelse for at vi løser uttransporten på denne måten 
av hensyn til publikums egen sikkerhet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Forsvarsbyggs pressevakttelefon: 47 7777 47
e-post pressevakt@forsvarsbygg.no

SE KART OG KJØRERUTE 
I ANLEGGSOMRÅDENE
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KJØRERUTE

 KART 1: Kjøretraséen fra mellomlageret for masser til utkjøring på E39

 KART 2: Del av kjørerute med vakthold
               Se rød markering og avgrensing i kartet ovenfor.
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VIKESÅ 
MILJØSTASJON

FORSVARSBYGG er et statlig forvaltningsorgan underlagt 
Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender 
eiendom for forsvarssektoren.

Postboks 405 sentrum
0103 Oslo
Telefon: 468 70 400
www.forsvarsbygg.no
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