
Bør det være rom for en pistolskytebane i Oppegård? 
av Øivind Johnsen, Styreleder Oppegård SL 
 
  
Oppegård skytterlag (OSL) har historie i 
Oppegård fra 1886. Hovedaktiviteten til 
skytterlaget foregår i dag på pistolbanen på 
Kurud mellom gamle Mossevei og E18 over 
Svartskog.  
  
Banen ble etablert i 1996. OSL har de siste årene 
hatt en vekst i organisert aktivitet som har ført til 
større støy belastning for våre umiddelbare 
naboer på Myrvolltoppen.  
  
OSL har begrensede økonomiske 
rammebetingelser og vi drives på dugnad av medlemmene. Styret i OSL er klar over 
utfordringen rundt skytelyd, og vi har over en lengre periode arbeidet aktivt med å få lydnivået 
ned på et godkjent dB- nivå for den utsatte bebyggelsen på Myrvolltoppen. 
  
OSL har konsultert eksperter på begrensning av skytelyd og vurdert flere tiltak. Vi ble primært 
rådet til å gjøre tiltak nær lydkilden, for å minimere lyd som spres og reflekteres i våre naturlige 
omgivelser. 
  
Sommeren 2015 la klubben ned 90 000 kroner og 500 dugnadstimer i støyforbedrende tiltak på 
standplassen. Dette har ført til at vi reduserte skytelydnivået fra standplassen med ca 10dB (en 
oppfattet halvering av lydstyrken). Vi er nå nede i et lydnivå på 58 dB fra de mest støyende 
ammunisjonstypene vi bruker (9x19mm Parabellum). Omlag 80% av skytingen på banen foregår 
med ammunisjon med adskillig lavere støynivå.  
  
I hht Forurensnings og Miljødepartementets  "Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging, T1442/2012" defineres en grensverdi på 60dB for hvit sone. Byggelsen på 
Myrvolltoppen er i hht foreliggende støymålinger i hvit sone hvor det i T1442/2012 i 
utgangspunktet ikke legges restriksjoner på aktivitet og skuddantall på dagtid (07 - 23).  
  
OSL er inneforstått med at impulsstøy fra skytebaner oppfattes forskjellig og vi ønsker å dempe 
konfliktnivået med våre naboer og har derfor tidsbegrenset vår aktivitet og har ingen ordinær 
aktivitet på søndager og helligdager. 
  
OSL etablerte, med godkjenning fra grunneier, i 2011 en feltløype med 8 standplasser utenfor 
vår faste overbygde standplass. Standplassene ligger i terrenget syd og nord for standplass, og er 
inspisert og sikkerhetsgodkjent av politiet i Follo.  
  
Feltløypa brukes to ganger i året til feltstevner approberte av NSF som vi kaller Vårfelten og 
Høstfelten. Disse stevnene er også fylkesmesterskap i feltskyting for Akershus. OSL har 



gjennom målrettet innsats opparbeidet et meget godt omdømme i feltskyttermiljøet i 
østlandsregionen.  
  
Vår og Høstfelten er blant OSLs viktigste inntektskilder. Det ble foretatt støymålinger fra 
Høstfelten i 2015 som viste maksimal impulslyd fra ubeskyttede standplasser i terrenget i 
størrelses orden 70 dB (tilsvarende ca 200 m fra fløyta til en fotball dommer).  
  
OSL har tiltak på trappene som kan ytterligere bedre lydbildet for våre naboer på Myrvolltoppen, 
men her er det snakk om masseforflytning som krever finansiering og nødvendige tillatelser fra 
myndigheter. 
  
Pistolbanen på Kurud er en viktig læringsarena og et alternativt kortreist aktivitetstilbud 
for mange Oppegårdbeboere av begge kjønn - i alle aldre !! 
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