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Til: Oppegård skytterlag 

Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber 

Dato: 25. oktober 2016 

Emne: Oppegård skytterlag - Måling og beregning av støy 
 

 

1 Orientering 
Oppegård skytterlag er en pistolklubb med skytebane på Kurud i Oppegård kommune. På 
bakgrunn av klager på støy fra naboer til banen, har Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
gjennomført en kontroll av banen. I kontrollrapporten er det anmerket at foreningen ikke kan 
dokumentere virkningen av støyreduserende tiltak. 
 
Dette notatet tar for seg måling og beregning av støy fra skytebanen, og det angis tiltak som 
både vil dempe støy, bedre sikkerheten og hindre avrenning av tungmetaller. 
 
 

2 Grenseverdier for støy 
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2012» har grenser for støy fra ulike støykilder. 
 
Støygrensene kommer til anvendelse ved etablering av ny støyende virksomhet. I 
utgangspunktet gjelder ikke støygrensene for eksisterende skytebaner, men støygrensene blir 
brukt som referanseverdier ved kartlegging av støyforhold, og ved planlegging av 
støydempingstiltak. 
 
Støygrensene kommer til anvendelse ved etablering av nye boliger, hytter eller annen 
støyfølsom arealbruk ved eksisterende eller planlagt støykilde. Det er derfor viktig at 
støysonekart implementeres i kommuneplanens arealdel som et eget tema. 
 
Grenseverdiene for støy fra skytebaner er som følger: 

 Gul støysone omfatter området innenfor støykoten for LAImax = 60 dB og Lden = 30dB 
 Rød støysone omfatter området innenfor støykoten for LAImax = 70 dB og Lden = 35dB 

 
LAImax er maksimalt støynivå målt med tidsinnstilling «impuls», og gir tallmessig høye verdier fordi man måler 
kun «den øverste støytoppen» av skuddlyden. Støynivåene kan derfor ikke sammenliknes med støynivåer fra 
andre støykilder, som måles på andre måter. 
 
Lden er et A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB / 5 dB ekstra tillegg på 
natt / kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 19-23 og natt: 23-07. Lden er nærmere 
definert i EUs rammedirektiv for støy, og periodeinndelingene er i tråd med anbefalingene her. Lden-nivået skal i 
kartlegging etter direktivet beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. 
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3 Støyberegninger 
 

3.1 Beregningsmetode 
I henhold til veilederen til T-1442, er støyen beregnet etter nyeste gjeldende nordisk 
beregningsmetode for skytestøy: Shooting ranges: Prediction of noise (NT ACOU 099) 
Nordtest 1997. Metoden er implementert i beregningsprogrammet NoMeS 4.5 som er benyttet 
til å beregne støyen fra skytebanen som foreslås regulert. 
 
 

3.2 Våpentyper og skuddantall 
T-1442 angir at det er det mest støyende våpenet som er regelmessig i bruk på skytebanene 
som skal legges til grunn ved støyberegningene. Her er det normalladet 9mm pistol som 
dermed vil være dimensjonerende våpen for beregning av maksimalt støynivå. 
 
Siden det skytes på pappskiver finnes det ikke noen metode for eksakt telling av antall skudd. 
Foreningen har en loggbok som skal benyttes, men det kan forekomme at noen glemmer å 
skrive i boka. For å være på den sikre siden har de lagt på 20% på tallene i loggboka, og 
kommer da til følgende antall skudd pr. år: 
 

 200.000 skudd med grovkaliber, .32 S&W, .38 special og 9mm 
 150.000 skudd med finkaliber .22 (Støyen fra disse kan vi i praksis se bort fra) 

 
 

3.3 Skog 
Skog kan gi vesentlig støydemping, men skog kan bli gjenstand for hugst og skal normalt ikke 
regnes med når en foretar støyberegninger. Kun dersom skog er vernet mot hugst skal den tas 
med i beregningene. På steder der lydbanen passerer gjennom skogområder kan beregnet 
støynivå i gitte tilfeller bli overestimert med over 10dB. Her vil slik overestimering vil være 
tilfelle mot nord, vest og sør, mens støyen østover i liten grad blir dempet av skog. 
 
 

3.4 Målinger 
Bakgrunn for målingene 
Etter første runde med støyberegninger så vi tydelig at det var usikkerhet omkring 
refleksjonslyd fra fjellveggen bak skivene på 50m-banen, og at denne usikkerheten var helt 
avgjørende for støyens utbredelse. Det ble derfor besluttet å gjøre målinger av 
refleksjonslyden. Målingene ble gjennomført tirsdag 18. oktober fra klokken 10 og utover. 
Det ble skutt med pistol av typen STI Targetmaster med 9,52 grams 9mm Luger Sub 
ammunisjon. 
 
 
Værforhold 
Under målingene var det overskyet oppholdsvær, ca. 5°C og tilnærmet vindstille. 
Værforholdene egnet seg godt for den type måling som ble gjennomført. 
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Måleutstyr 
Til målingene ble det benyttet følgende måleutstyr: 

 Norsonic 118 sanntidsanalysator for måling av LAImax. 
 Norsonic 140 sanntidsanalysator for måling av nivå vs. tid med 25ms oppløsning, og 

opptak av lyden for etter-analysering. 
 
Begge lydmålerne ble kalibrert før og etter måling. 
 
 
Målepunkt 
Som målepunkt ble det valgt en liten kolle like sør for snuplassen innerst i Brattåsveien. Dette 
punktet ble valgt fordi det ligger høyt og fritt, det er forholdsvis lite vegetasjon, og man har 
sikt til skytebanen. Dermed forventes målepunktet å være det punktet i området med høyest 
støy og minst forstyrrende faktorer. 
 

 
Figur 1   Kart med skytebanen og målepunkt 

 
 
Måleresultater 
For å kunne vurdere nivået på refleksjonsstøy, må det skilles mellom direktelyden fra kilden, 
og støy som er reflektert. Dette gjøres best ved å måle hvordan støynivået endrer seg i de 
første to til tre sekundene etter skuddet. De aktuelle grenseverdiene for skytestøy i T-1442, er 
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satt som maksimalnivå «impuls». Av måletekniske årsaker er det ikke mulig å måle 
«løpende» impulsverdier. I stedet måles ekvivalent støynivå i svært korte perioder. Vi har 
målt i perioder på 25 millisekunder, som betyr at nivået måles 40 ganger pr. sekund. I 
figurene nedenfor har vi vist det første sekundet etter skuddet. Målt maksimalnivå «impuls» 
samsvarer godt med de høyeste 25ms-ekvivalentnivåene. 
 
Figurene nedenfor viser målt nivå vs tid for fem skudd i seks serier, med skytteren i ulike 
posisjoner. Den aller første lyden fra skuddet finner vi i periodene 3-4. Direktelyden ut fra 
standplass finner vi rundt periode 8, mens reflektert lyd fra fjellet bak skivene finner vi rundt 
periode 16. 
 
 
Måling 1: 
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Måling 2: 

 
Måling 3: 
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Måling 4: 

 
Måling 5: 

 
 

40

45

50

55

60

65

70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

9mm pistol avfyrt mot skiver helt til venstre på 
standplassen

Skudd 1 Skudd 2 Skudd 3 Skudd 4 Skudd 5

40

45

50

55

60

65

70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

9mm pistol avfyrt mot skiver 5m inn fra venstre 
på standplassen

Skudd 1 Skudd 2 Skudd 3 Skudd 4 Skudd 5



Oppegård skytterlag - Måling og beregning av støy 25.10.2016 
 

Rieber Prosjekt AS  Tlf 924 86 555 
Billingstadåsen 18  NO 911 678 462 MVA 
1396 Billingstad Side 7 av 10 e-post: dag.rieber@rpr.no
  

 

Måling 6: 

 
 
Vi ser av måledataene at direktelyden ligger under LAImax = 60dB, med to unntak. De to 
unntakene skyldes at døren på standplassen ble åpnet. Rundt periode 16 finner vi reflektert 
støy fra fjellflaten bak skivene. Vi ser at den reflekterte støyen ligger opp til LAImax = 65dB. 
 

 
Figur 2   Flyfoto 
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Figur 3   Foto tatt fra 50m standplass i skyteretningen 

 
Målt direktelyd samsvarer godt med det vi beregner med den aktuelle standplassen. Det er 
derfor rimelig å anta at de målte verdiene, både for direktelyd og reflektert lyd, gir et realistisk 
bilde av støyforholdene. Spesielle værforhold med vind rett fra vest vil kunne gi noen få dB 
høyere nivåer, men da med vesentlig større spredning i måleresultatene. 
 
 

3.5 Beregningsresultater 
Direktelyd 
Det er utført beregninger av støy fra skytebanen på vanlig måte. Denne beregningen tar kun 
hensyn til direktelyden, og forutsetter at det ikke er vesentlig grad av reflektert støy. 
Resultatet finnes i vedlegg 1. 
 
Inne i støysonene vil det mange steder være områder som får støy lavere enn grensen for 
støysonene. Å vise disse områdene i detalj på kartet gjør at lesbarheten minker radikalt. 
Derfor er de fleste av disse «hullene» i støysonene utelatt selv om støyen i disse områdene 
ligger lavere enn grensen for støysonene. Unntaket er ett hull som ligger slik at noe 
bebyggelse får støy under grensen for gul støysone. 
 
 
Reflektert lyd 
Vi har også utført beregninger av reflektert støy med en refleksjonskilde plassert ved 
fjellflaten bak skivene på 50m. Disse beregningene er avstemt mot måleresultatene for å 
oppnå mest mulig riktig beregning. Støysoner for beregnet reflektert støy finnes i vedlegg 2. 
En rekke boliger har nivåer fra den reflekterte støyen som ligger over grensen for gul 
støysone. 
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3.6 Støysoner etter tiltak 
Dersom det gjøres tiltak som hindrer refleksjon av skytestøyen fra fjellet bak skivene på 50m-
banen, så vil støysonekartet i vedlegg 1 vise et riktig bilde. Vi ser av vedlegg 1 at to hytter rett 
syd for skytebanen får beregnede nivåer på LAImax = 64dB. Det er mye skog i området, og det 
reelle støynivået til disse to hyttene ligger i dag under 60dB. Det betyr at ingen boliger, hytter 
eller annen støyfølsom bebyggelse får over LAImax = 60dB, som er grensen for gul støysone 
etter tiltak. 
 
Vi har også gjort beregninger for Lden, men ser at det er LAImax som er dimensjonerende for 
støysonene. Først ved om lag en dobling av skyteaktiviteten vil gul støysone bli påvirket av 
grenseverdien for Lden. 
 
 
 

4 Tiltak 

4.1 Tiltak på standplass 
Målingene viste at støy ut av døren er et problem når døren åpnes. Det bør derfor bygges en 
støydempende sluse inn til standplass. I slusen bør det være lydabsorberende plater på veggen 
og i himling. 
 
Dersom en ønsker å ytterligere forbedre standplass, så kan det være hensiktsmessig å montere 
enda mer lydabsorberende materiale enn det er på standplass i dag. 
 
 

4.2 Tiltak på fjellflaten 
Fjellflaten som reflekterer støyen bør tildekkes av lydabsorberende materiale / masser. Vi har 
et forslag til tiltak som både hindrer refleksjonsstøy, utbedrer sikkerheten i tråd med 
skytebaneforskriftens krav, og samtidig reduserer muligheten for tungmetallavrenning til et 
minimum. Forslaget er som følger: 

 Bildekk i det eksisterende kulefanget fjernes og kjøres til avfallsmottak. 
 Jordmasser og kulefragmenter i eksisterende kulefang bør bli liggende i ro og 

tildekkes, for å hindre utlekking av tungmetaller. 
 Det etableres en bratt jordskråning som dekker hele fjellflaten bak skivene på 50m og 

ut til sidene så langt det er bart fjell (antar inntil 10-20m ut til sidene) 
 Jordskråningen må etableres med geonett for å sikre langtidsvirkende stabilitet 
 Utenpå jordskråningen skal det etableres et kulefang med høyde som sikrer å fange 

opp tilnærmet alle skudd. Tykkelsen på jordmassene må være minst 0,5m fra geonettet 
som holder jordskråningen på plass. Dette for å sikre at geonettet ikke skytes i stykker, 
noe som kan gi brudd i jordskråningen. 

 I toppen av jordskråningen må det legges inn drenering mot fjellet, slik at vann som 
renner gjennom jordskråningen reduseres til et minimum. Det kan godt legges to 
dreneringsrør, ett helt på toppen, og ett rør to meter ned i jordskråningen fra toppen. 

 Jordskråningen bør tilsåes med gress som bidrar til å binde jordmassene i skråningen 
og til å suge opp vann som dreneringen ikke fanger opp. 
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Det er utført en hel del målinger på utlekking av tungmetaller fra skytebaner, og basert på 
disse ser vi at den avgjørende faktoren er mengden vann som strømmer gjennom de 
forurensede jordmassene. Med tiltaket som er beskrevet ovenfor vil vanngjennomstrømningen 
bli minimal og muligheten for utlekking av tungmetaller reduseres til et minimum. 
 
 
Rieber Prosjekt AS 

 
Dag Rieber 
 
 
 

Vedlegg 
1. Støysonekart direktelyd 
2. Støysonekart refleksjonslyd 
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