
Vis din missnøye, du har alt å vinne,

intet å tape !

«..bli kvitt dette uvesenet !»



Mestringsglede !

Pistolbanen er en viktig læringsarena og et kortreist 

aktivitetstilbud for ganske mange Oppegårdbeboere 

av begge kjønn - i alle aldre !! 



Skyting er idrett !!

• Oppegård SL er tilknyttet Norges Skytterforbund (NSF) og NIF

– 6 internasjonale pistoløvelser (OL og VM øvelser)

– 2 rene nasjonale pistoløvelser

• Hurtigpistol (8 grener)

• Feltpistol (8 grener)

– 1 internasjonal pistoløvelse utenfor OL programmet

• Precision Pistol Competition (PPC)

• Mer enn 600 000 nordmenn har en tilknytning til skyting som fritidsaktivtet. 

– ( ca 2500 Oppegård beboere har en tilknytning til skyting som fritidsaktivitet... )

• NSF har flere aktive utøver enn NHF (håndball)

• «Pistolskyting er den største av alle fagretningene i Norges Skytterforbund...»

• .. Oppegård kommune har et 30 talls anlegg for ballidretter 

... og 2 skytebaner !!



- Skyting er en av Norges største idretter i antall 

utøvere ...... og det er innen disse grener Norge historisk 

har høstet flest OL og VM medaljer.. 
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www.miljøstatus.no
(Miljødirektorated)

«Ved etablering av nye skytebaner eller nye 

boliger ved eksisterende skytebaner er det viktig 

at Klima- og miljødepartementets Retningslinje 

for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442), blir fulgt». 

«Hvis kommunene bruker retningslinjen aktivt, 

vil dette hindre at nye støyproblemer oppstår».



OSLs målsetning er å kunne tilby beboere i Oppegård 

og omegn et allsidig skyteaktivitetstilbud

( ...og det er 100% drevet på dugnad)

OSL har som uttalt 
målsetning å redusere 
støybelastning for sine 

umiddelbare naboer til et 
nivå vi mener de må kunne 
tåle, dvs et lydbilde lavere 

enn < 60dB

Aksjonskomiteen har som 
uttalt mål å fjerne all skyting 

fra Kurud området, - også 
den som gir lydbilde lavere 

enn 60 dB



12 dB redusert lydbildet ! 

Lydisolering av 

standplassen

Tiltak gjennomført på Kurud sommeren 2015



Mulige scenarier:

A

Oppegård kommune 
legger til grunn: 

«Retningslinje for 
behandling av støy i 
arealplanlegging (T-

1442/2012)» for 
aktivitetene på 

pistolbanen på Kurud

B

Oppegård kommune 
begrenser aktivitet på 

pistolbanen i hht skriv fra 
SFT fra 1990. 

(dvs redusert aktivitet i 
forhold til 2015)



Mulige utfall av A

• God aktivitet i OSL 
muliggjør ytterligere 
støydempende tiltak.

�Aktivitet gir økonomi til 
tiltak 

�Motivasjon for tiltak 
drives av positive 
insentiver

• Aksjonskomiteen er 
ikke fornøyd.

�Andre beboere får 
lavere støybelastning og 
blir antagelig mer 
fornøyd



Mulige utfall av B

• Redusert aktivitet i OSL 

� Redusert økonomisk 
handlingsrom 

� Ingen insentiver for 
støyreduksjon

– Redusert motivasjon for 
frivillig innsats

– Dårlig økonomi til 
vedlikehold / støytiltak 

• Aksjonskomiteen er 
ikke fornøyd.

�Andre beboere må leve 
med dagens støynivå, 
og kan antagelig øke sin 
motvilje mot skyting på 
Kurud.

– Flere klager til 
Kommunen?



Status skytestøy pr dags dato

• Våre lydmålinger på Greverudtoppen viser....

...og vi kan antagelig redusere lydbildet ytterligere 

ved å tildekke fjellvegg i vest med armert jord...

..  dette har en 

kostnadsramme på 

kr 160 000,-


