
Fra: Kirsten Thune <Kirstenth@roskilde.dk> 
Dato: 14. maj 2018 kl. 17.28.50 CEST 
Til: BYRAADET - GRUPPE <Byraadet@roskilde.dk> 
Emne: Orientering om forekomst af bly ved skydebaner samt initiativer  

Forekomst af bly i forbindelse med skydebanerne på Tjørnegårdsskolen og Østervangsskolen 
I forbindelse med en forestående renovering af ventilationssystemer, er der konstateret forhøjet forekomst 
af bly på de indendørs skydebaner, der anvendes af skydeforeninger, i kælderen på henholdsvis 
Tjørnegårdsskolen og Østervangsskolen.  
  
Derudover er der fundet forurening med bly i overfladejorden umiddelbart omkring ventilationsafkastet på 
Østervangsskolen. Afkast fra skydebanen på Østervangsskolen er placeret i et hævet bed på Børnehuset 
Hobittens udeareal. Der er tale om et areal på den del af legepladsen, hvor børnehavebørnene holder til. 
  
For at fjerne enhver risiko for kontakt med blyforureningen, samt sikre indeklimaet for medlemmerne i 
skydeforeningerne, der benytter skydebanerne, så igangsættes følgende:  
  

1. Jorden ved Østervangsskolen/Børnehuset Hobbitten bortgraves og udskiftes i morgen den 15. maj. 
  

2. Alle skydeaktiviteterne indstilles, indtil lokalerne er rengjort for blyforekomster og ventilationen er 
udskiftet, så det ikke giver anledning til forurening omkring ventilationsafkastet og sikrer 
indeklimaet på skydebanerne. 

  
Ledelsen i Børnehuset Hobbitten og på Østervangsskolen er i dag blevet informeret. Forældre i børnehuset 
vil i morgen blive informeret om situationen. De 7 folkeoplysende skydeforeninger, som har til huse på 
skolerne, bliver i dag bedt om at indstille aktiviteterne, indtil forholdene er udbedret.  
  
Forvaltningen igangsætter rengøring og plan for renovering/udskiftning af ventilation med det samme for 
at minimere lukketiden for de berørte foreninger. 
  
Forvaltningen har tillige taget kontakt til Tilsyn og Rådgivning Øst hos Styrelsen for Patientsikkerhed, som 
har opgaven fra den tidligere embedslægeinstitution. Tilsyn og Rådgivning Øst vil snarest vende tilbage med 
oplysninger om, hvorvidt der har været en sundhedsrisiko for dagtilbuddet i den periode, hvor jorden har 
været forurenet.  
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