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1 Orientering 
Oppegård skytterlag er en pistolklubb med skytebane på Kurud i Oppegård kommune. Vi 
utførte i oktober 2016 målinger av støy, som viste betydelig refleksjonsstøy til boligene i åsen 
øst for Gjersjøen. Årsaken til refleksjonsstøyen ble fastslått å være en stor bar fjellflate like 
bak skivene på pistolbanen. Det vises til vårt notat om saken datert 25. oktober 2016. 
 
Pistolklubben er blitt pålagt av Fylkesmannen å gjennomføre tiltak mot støy, som innebærer å 
dekke til den reflekterende fjellflaten bak skivene, og å bygge en støydempende sluse inn til 
banen. Tiltakene er nå gjennomført, og vi har utført målinger av støy fra skytebanen for å 
dokumentere virkningen av tiltakene. 
 
 
 

2 Grenseverdier for støy 
Fylkesmannen har i denne saken pålagt pistolklubben å bringe støyen ved boligene på andre 
siden av Gjersjøen ned til LAImax = 60dB eller lavere. Vedtaket er fattet på bakgrunn av den nå 
utgåtte «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012». Den nye 
versjonen av T-1442 fra 2016 tillater mer støy fra skytebaner, men vedtaket er allikevel 
opprettholdt siden 2012-versjonen lå til grunn for det opprinnelige vedtaket. 
 
 
 
 

3 Målinger 

3.1 Bakgrunn for målingene 
Målingene er utført for å evaluere de utførte støydempingstiltakene, og ble gjennomført 
fredag 31. august fra klokken 10 og utover. Det ble på samme måte som sist skutt med pistol 
av typen STI Targetmaster med 9,52 grams 9mm Luger Sub ammunisjon. 
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3.2 Værforhold 
Under målingene var det klarvær, ca. 18°C og tilnærmet vindstille. Værforholdene egnet seg 
godt for den type måling som ble gjennomført. 
 
 

3.3 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. 
 
 

3.4 Målepunkt 
Det ble benyttet samme målepunkt som ved målingene i 2016, som er 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. 
 

Målepunkt

 
Figur 1   Kart med skytebanen og målepunkt 
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3.5 Bakgrunnsstøy 
Det var tidvis mye bakgrunnsstøy under målingene, i form av byggearbeider et par hundre 
meter unna, fuglekvitter og noe veitrafikkstøy. En del målinger ble forkastet på grunn av 
denne bakgrunnsstøyen. 
 
 
 
 

4 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 at et skudd er avfyrt. Kravet til støy er av Fylkesmannen satt 
som maksimalnivå «impuls». Av måletekniske årsaker er det ikke mulig å måle «løpende» 
impulsverdier. I stedet har vi målt max Fast i svært korte perioder. Vi har målt i perioder på 
25 millisekunder, som betyr at nivået måles 40 ganger pr. sekund. Disse målingene tilsvarer 
langt på vei maksimalnivåer «Impuls», men avgrensningen av periodene gjør at nivåene vil 
kunne avvike et par dB fra Impuls-verdier. Vi har derfor også målt LAImax for hvert enkelt 
skudd samtidig med en annen lydmåler. Det høyeste målte av disse faktiske maksimalnivåene 
er oppgitt for hver skytterposisjon. 
 
I figurene nedenfor har vi vist det første sekundet etter skuddet. Målt maksimalnivå «impuls» 
samsvarer godt med de målte 25ms-nivåene. 
 
Figurene viser målt nivå vs. tid for fem skudd i tre 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. 
Senere perioder viser refleksjoner fra trær og andre gjenstander. 
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4.1 Skytter helt til venstre på standplassen 
Figuren nedenfor viser skytestøyen i målepunktet med skytteren helt til venstre på 
standplassen. Målekurvene fra 2016 er vist med grått, mens de nye målingene har fargelagte 
kurver. Vi ser av kurvene at den tidligere så markante refleksjonsstøyen (ved periode 16) nå 
er helt borte. Høyeste målte nivå for LAImax var 54dB i denne posisjonen. 
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4.2 Skytter 5 meter fra venstre på standplassen 
Figuren nedenfor viser skytestøyen i målepunktet med skytteren 5 meter inn fra venstre side 
av standplassen. Målekurvene fra 2016 er vist med grått, mens de nye målingene har 
fargelagte kurver. Vi ser også her av kurvene at den tidligere så markante refleksjonsstøyen nå 
er helt borte. Høyeste målte nivå for LAImax var 58dB i denne posisjonen. 
 
 

 
 
Vi ser på kurven for skudd nr. 2 at det er en topp ved periode 3, og på kurven for skudd nr. 5 
ser vi topper på kurven i periode 24-25 og periode 38. Ved å lytte på opptak fra målingene 
kan det fastslås at dette er forstyrrelser som skyldes snekring på en bolig et par hundre meter 
unna. 
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4.3 Skytter midt på standplassen 
Figuren nedenfor viser skytestøyen i målepunktet med skytteren midt på standplassen. 
Målekurvene fra 2016 er vist med grått, mens de nye målingene har fargelagte kurver. Vi ser 
også her av kurvene at den tidligere så markante refleksjonsstøyen nå er helt borte. Høyeste 
målte nivå for LAImax var 55dB i denne posisjonen. 
 
 

 
 
Også disse målingene ble noe forstyrret av bakgrunnsstøy.  
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4.4 Skytter helt til høyre på banen 
Med skytteren plassert helt til høyre på banen ble høyeste målte LAImax = 52dB som er langt 
under grensen Fylkesmannen har satt. Kurvene gjengis derfor ikke. 
 

4.5 Evaluering av måleresultater 
Vi ser av måledataene at maksimalt støynivå ligger under LAImax = 60dB som er den grensen 
Fylkesmannen har satt. På målingene fra 2016 finner vi rundt periode 16 reflektert støy fra 
fjellflaten bak skivene, som overskred denne grensen. Vi ser på disse målingene at den 
reflekterte støyen ligger opp til LAImax = 65dB. Etter at fjellet nå er dekket til med jord har 
disse refleksjonene forsvunnet helt, og vi kan fastslå at tiltaket har fungert som forutsatt. 
 
 
 

5 Støyberegninger 
For gjennomførte støyberegninger vises det til vårt notat datert 25. oktober 2016. 
 
I vedlegg 1 er støysonekart med beregningsenhet LAImax gjengitt. Disse beregningene 
forutsetter at det ikke er vesentlig refleksjonsstøy. Målingene vi nå har gjort viser at 
refleksjonene er borte, og de målte maksimalnivåene viser godt samsvar med de beregnede 
støynivåene. Støysonekartet er således det nærmeste man kan komme den faktiske 
støysituasjonen. 
 
 
 

6 Oppsummering 
De utførte målingene viser at refleksjonsstøyen, som tidligere ga de høyeste 
maksimalnivåene, nå er helt borte etter at pistolklubben har dekket til det bare fjellet bak 
skivene med jord. Det er i tillegg bygget en støydempende sluse fra parkeringsplassen og inn 
på standplass. Det anbefales å montere dørpumper på dørene i slusen, slik at dørene ikke 
uforvarende blir stående åpne. 
Støyen fra skytebanen er nå bragt under den grensen Fylkesmannen har satt. 
 
 
 
Rieber Prosjekt AS 

 
Dag Rieber 
 

Vedlegg 
Støysonekart med soner for LAImax = 60dB og 70dB 




