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RAPPORT
Mo leirduebane
Støykartlegging

Kunde: Nord-Odal Jakt og fiskeforening v/ Jan-Trygve Akre

Sammendrag:

Det er beregnet støyutbredelse fra planlagte skytebaner ved Nord-Odal Jakt og fiskeforening. Resultat
kan sammenfattes som følgende:

• Uten tiltak beregnes 4 boliger å ligge innenfor gul støysone iht. retningslinje T-1442/2021.

• Med foreslåtte skjermingstiltak i form av 5 meter lange og 3 meter høye skjermer som kobles
til gavlvegger på eksisterende standplasshus, ligger ingen boliger innenfor støysonene.
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1 Bakgrunn
Brekke & Strand akustikk as har fått oppdrag fra Nord-Odal Jakt og fiskeforening ved Jan-Trygve Akre å
kartlegge støyutbredelse fra en planlagt dobbel jegertrapbane. Resultatet er presentert i form av
støykotekart for maksimalt lydnivå fra skyting med hagle, med og uten foreslått skjermingstiltak, i
henhold til retningslinje T-1442/2021.

2 Underlagsdokumentasjon
Underlagsdokumentasjon benyttet i utarbeidelsen av rapporten er gitt nedenfor.

Tabell 1. Underlagsdokumentasjon

Grunnlags dokumentasjon Kilde

Digitalt kart over skytebanen og berørt område PLAN1 AS

Informasjon om skytebanen (aktivitet,
skuddmengde etc.)

PLAN1 AS, Nord-Odal JFF

3 Situasjonsbeskrivelse
Mo leirduebane ligger cirka 2 kilometer sørøst for Mo tettsted i Nord-Odal kommune, se Figur 1.

Nærmeste boliger ligger samtlige i Damvegen: nr 69-73 ca. 500m mot sørvest, nr 117 og 121 ca. 200
mot vest og nr 139, 147 og 149 ca. 500 mot nordvest for banen.

Det skytes kun med hagle, ammunisjonen kaliber 12, 24 g ladning. Den totale skuddmengden er cirka
35.-50.000 skudd per år.

Tabell 2. Aktiviteten ved leirduebanen i Mo, fordelt over året.

Periode Tidspunkt for aktivitet

Uke 14 til 36 Tirsdager og torsdager 18.00-21.00 samt 1. mandag i hver måned
18.00-21.00.

I tillegg avholdes klubbmesterskap 2 ganger per år i forbindelse med helger.
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Figur 1. Mo leirduebane, ca. 2 kilometer sørøst for Mo tettsted.

4 Grenseverdier

4.1 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2021

Grenseverdiene gitt i T-1442/2021 [1] kommer til anvendelse ved nyetablering av virksomhet eller ved
vesentlig endring av eksisterende virksomhet. For eksisterende virksomheter plikter anleggseier å
synliggjøre konsekvensene mht. støy fra skytebane slik at dette kan legges til grunn i kommunenes
overordnede arealplanlegging. T-1442 omhandler i tillegg til skytebaner også støykilder som vei,
jernbane, fly, industri osv.

” Denne retningslinjen gir anbefalinger om hvordan vi forebygger negative helsekonsekvenser
av støy og ivaretar og utvikler gode lydmiljøer ved planlegging og utbygging av ny støyfølsom
bebyggelse og støyende anlegg og virksomhet.”

” Støysonekart etter tabell 1 brukes i hovedsak på kommuneplannivå for å vise hvilke områder
som er støyutsatt.”

” Synliggjøring av støysoner er avgjørende for å få et realistisk bilde av støyutbredelse og for å
kunne ta hensyn til støy i arealplanlegging.”
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Tabell 3 gjengir grenseverdiene for skytebaner fra tabell 1 i retningslinjen.

Tabell 3. Kriterier for inndeling av støysoner rundt skytebaner og skytefelt. Alle verdier er gitt i dBA, frittfeltverdier. (Utdrag
fra tabell 1, T-1442).

Støykilde

Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i
natteperioden kl
23–07

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i
natteperioden kl
23–07

Skytebaner
Lden> 35

LAFmax> 65
Aktivitet bør ikke

forekomme
Lden> 45

LAFmax> 75
Aktivitet bør ikke

forekomme

I tillegg til tabellen gir følgende punkter i veileder til retningslinjen [2] føringer om krav til beregninger
og grenseverdier:

• Anbefalinger for beregninger når skuddmengden er begrenset:

” I praksis vil ikke kravet til årsmidlet ekvivalentnivå være relevant for de minste banene.
Skuddmengden og antall dager med aktivitet er her så lavt at ekvivalent støynivå alltid vil være
under de angitte grensene. For en skytebane med aktiviteten jevnt fordelt mellom dag- og
kveldstid kreves ca. 120.000 skudd for at grensen for ekvivalent støynivå skal ha en betydelse
for støysonen fra banen.”

Konklusjon: Oppgitt årlig skuddmengde er ca. 35-50.000. er det vurdert ikke å være

nødvendig med beregning av både maksimalt og årsmidlet ekvivalentnivå.

• For skytebaner med begrenset aktivitet kan grenseverdiene for maksimalstøy i gul og rød sone
heves som følgende:

o  For aktiviteter inntil 2 dager eller kvelder pr uke og mindre enn 20 000 skudd pr år kan
grenseverdien for gul og rød støysone heves med 5 dB, til hhv 70 dB LAFmaxog 80 dB
LAFmax

Konklusjon: Oppgitt årlig skuddmengde er over 20.000. Det er vurdert ikke å være aktuelt
med heving av grenseverdi for maksimalstøy.

5 Beregning

5.1 Generelt
Beregninger er basert på gjeldende nordisk beregningsmetode for skytestøy [3]. Metoden er i sin tur
basert på nordisk beregningsmetode for industristøy [4] komplettert med databaser for kildeeffekt for
våpen/ammunisjon og såkalt innskuddsdemping fra skytehus/standplassoverbygg. Beregninger er
utført i programmet NoMeS.
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Øvrige beregningsforutsetninger:

• Det er beregnet maksimalt lydnivå 4 meter over terreng.

• Terreng er betraktet som akustisk myk mark i beregningene, unntatt vannflater som er
modellert som akustisk hard mark.

• Det er ikke tatt hensyn til reflektert lyd fra fjellsider. Basert på topologien i området er vår
erfaring at slike refleksjoner ikke vil ha vesentlig betydning for maksimalt lydnivå.

• Det er ikke tatt hensyn til lyddemping av skog. Dette er i tråd med gjeldende praksis og basert
på at lyddemping varierer med årstiden og ved eventuell trehugging.

• Det er beregnet støy fra munningssmell. Kulesmell fra overlydsprosjektil er vurdert ikke å være
relevant for aktuelle våpentype og er derfor ikke inkludert.

• Kildehøyde er 1,5 meter over bakken.

5.2 Våpentype/ammunisjon – støykildedata
I beskrivelsen av aktiviteten på skytebanen er det oppgitt at det kun skytes med hagle, kaliber 12, 24 g
ladning. Lyddata for denne kaliber/ladning ligger inne i databasen til beregningsprogrammet NoMeS. I
beregningene er det også inkludert frekvensfordeling av lydnivået over oktavbånd samt direktivitet,
dvs. variasjon i lydnivå for ulike vinkler relativt til skyteretningen.

5.3 Skyteretninger
Fra reguleringsplan i Figur 2 fremgår de to banene med skytesektorer mot vest/nordvest. De skytes fra
åpent standplasshus, med tak og tette vegger (inkl. gavler).

Figur 2. Reguleringsplan for de to planlagte trapbanene.

5.4 Usikkerheter
Med norsk topologi, hvor skjermingseffekter fra terrengformasjoner er aktuelt, kan usikkerheten til
beregningsmetoden forventes å være mindre enn 5-6 dB.
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6 Resultat
Resultat uten tiltak er presentert i støykart i Figur 3. Med skjermende fjellsider mot øst blir den
dominerende støyutbredelsen mot nord og syd(-ost). Gul støysone inkluderer 4 boliger i retning mot
nordvest (Damvegen 139-143 samt 163).

Figur 3. Maksimalt støynivå, LAFmaxuten foreslått skjermingstiltak.
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For å redusere utbredelsen mot disse boligene foreslås at en 3 meter høy, 5 meter lang skjermvegg
som kobles til de både standplasshusenes nordre gavler i retning etter skyte-sektorene (dvs ca. 11
grader rel nord). Med dette tiltaket, se Figur 4, forventes ingen bolig å få støynivåer over gjeldende
grenseverdi.

Figur 4. Maksimalt støynivå, LAFmaxmed foreslått skjermingstiltak.



Mo leirduebane
Støykartlegging

Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 5. juli 2022 Side: 9 av 9

7 Referanser

[1] Miljøverndepartementet (2021): T-1442/2021: Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging.

[2] Statens forurensningstilsyn (2020): Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (støyretningslinjen).

[3] Nordtest Method (2002, November): Shooting ranges: Prediction of noise. NT ACOU 099.

[4] Dansk Akustisk Laboratorium. Environmental noise from industrial plants, General prediction
method. Rapport 32/1982.


	1 Bakgrunn
	2 Underlagsdokumentasjon
	3 Situasjonsbeskrivelse
	4 Grenseverdier
	4.1 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2021

	5 Beregning
	5.1 Generelt
	5.2 Våpentype/ammunisjon – støykildedata
	5.3 Skyteretninger
	5.4 Usikkerheter

	6 Resultat
	7 Referanser

