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1 Orientering
Det er ønske om å etablere to nye leirduebaner i Skaun kommune, og foreslått plassering av
disse er ved Ramsjøen like sør fo r eksisterende riflebaner. En slik plassering er utfordrende
fordi det er kort avstand til fritidsboliger og boliger. I dett e notatet redegjøres det for hvordan
et skytebaneanlegg med to trap-ba ner kan utformes for å i størs t mulig grad tilfredsstille krav
til støydemping.

2 Grenseverdier for støy
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2016» har grenser for støy fra ulike støykilder. Retningsl injen opererer med gul og rød
støysone, der gul støysone tilsva rer grensen for støy fra ny st øyende virksomhet til støyfølsom
bebyggelse, eller for ny støyfølso m bebyggelse nær eksisterende støykilde.

Støygrensene i T-1442/2016 er som følger:

Støykilde

Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs støynivå
Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23-07

Utendørs støynivå
Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23-07

Skytebaner
Lden 35
LAFmax65

Aktivitet bør ikke foregå
Lden 45
LAFmax75 Aktivitet bør ikke foregå

Tabell 1 Støysonegrenser i T-1442/2016

Lden er A-veiet ekvivalent støynivå for dag-kveld-nat t (day-evening -night) med 10 dB / 5 dB
ekstra tillegg på natt / kveld. Tid spunktene for de ulike perio dene er dag: 07-19, kveld: 19-23
og natt: 23-07. Lden er nærmere definert i EUs ra mmedirektiv for støy, og periodein ndelingene
er i tråd med anbefalingene her. Lden-nivået skal i kartlegging e tter direktivet beregnes som
årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning o ver et år.
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LAFmax er maksimalt støynivå målt med målerinnstilling «Fast».

Det er estimert at det vil bli skutt 50-65.000 skudd pr. år på leirduebanene. Med en slik
aktivitet vil ikke Lden bli dimensjonerende for støysonene, heller ikke om banene sees i
sammenheng med riflebanene i områ det. I det videre er det derfo r kun gjort beregninger av
maksimalt støynivå.

3 Skytebaneforskriften
«Forskrifter om anlegg av, kontro ll med og godkjennelse av sivi le skytebaner av 1. juli
1988», med tilhørende «Sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting » har krav til
sikkerhetsmessige forhold på s kytebaner, og regler for beregnin g av fareområde. Denne
forskriften er helt sentral ved planlegging av skytebaner, og e r styrende for utformingen. Et
skytebaneanlegg må fra første st und planlegges ut fra forskrift ens krav, slik at sikkerheten kan
ivaretas på en god måte.

4 Beregningsmetode for støy
I henhold til veilederen til T- 1442, er støyen beregnet etter n yeste gjeldende nordisk
beregningsmetode for skytestøy: S hooting ranges: P rediction of noise (NT ACOU 099)
Nordtest 2002. Metoden er implement ert i beregningsprogrammet N oMeS 4.6 som er benyttet
til å beregne støyen fra skytebanen.

5 Våpen
T-1442 angir at det er det mest st øyende våpenet som er regelme ssig i bruk på skytebanene
som skal legges til grunn ved s tøyberegningene. Her er det lagt til grunn standard støydata for
hagle kaliber 12.
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6 Utforming av skytebanene
Utformingen av skytebanene styr es av en rekke faktorer. Støy og sikkerhet står helt sentralt,
men utformingen av banene slik a t de kan fungere godt for det a ktuelle formålet, er også
viktig. Ved utforming tas det blant annet hensyn til følgende k riterier:

Norges Jeger- og Fiskerforeni ngs krav til banenes utforming
Skyteretning i f orhold til sola
Enhetlig bakgrunn
Stigningsforhold på terrenget
Plassering av baner i forhold til hverandre
Mulighet for samtidig bruk av baner.
Mulighet for vedlikehold og påfylling av leirduer på en bane me ns skyting pågår på
den andre banen
Interne støyforhold på anlegget
Adkomst til banene
I tillegg vektlegges universell utforming og en rekke andre for hold.

De ulike kriteriene står ofte i motsetning til hverandre, og ut formingen blir dermed et
kompromiss der det gjelder å finne en god balanse mellom de uli ke kriteriene.

Det er utført en rekke beregninge r av støy og fareområde ved ul ike utforminger. På bakgrunn
av disse beregningene, og kriterie ne nevnt ovenfor, er det funn et en utforming som antas å
ligge svært nær det som er optima lt på det aktuelle stedet. Av vesentlige forhold knyttet til
utformingen kan nevnes:

Det er forutsatt bygging av godt s tøydempende standplasser med innvendig
lydabsorpsjon og noe fremtrukket tak og sidevegger
Den nordligste banen er trukket så langt som mulig østover som mulig uten at svevet
til leirduene blir for kort. Svevet blir her opp mot 60 meter. Dette gir plass til en
støyvoll bak standplassen, slik at det oppnås skjerming av støy en mot nordvest.
Den nordligste banen legges på om lag kote 279, som medfører et behov for utgraving
av terrenget på inntil ca. 1 meters dybde.
Støyvollen nordvest for den nordl igste banen skal ha topp 3 met er over
standplassgulvet. Vollen er i llustrert i vedlegg 1. Endelig utf orming må detaljeres.
Sør for den nordligste banen s kal det være en voll med topp 3m over standplassgulvet.
Vollen er illustrert i vedle gg 1. Endelig utforming må detaljer es.
Ved den sørligste banen faller terrenget mye i dag. Her må det fylles opp til om lag
kote 275 på et område vist m ed skravur i vedlegg 1.
Den sørligste banen får sveve lengde for duene på om lag 55 ut f ra standplass
Den sørligste banen legges på om lag kote 276
Sør for den sørligste banen ska l det være en voll med topp 3m o ver standplassgulvet.
Vollen er illustrert i vedle gg 1. Endelig utforming må detaljer es.
Skyteretning på banene blir tilnæ rmet rett øst. Endres skyteret ningen nevneverdig, så
blir det svært vanskelig å unngå a t flere fritidsboliger kommer innenfor støysonene.
Det legges opp til å bevare et skogområde vist med skravur i ve dlegg 1.
Det etableres en ny vei vest for banene.
Utformingen av anlegget gir adkom st til banene fra baksiden, og mulighet for å
parkere noen få biler rett bak sta ndplass. Dette bidrar til at universell utforming kan
løses godt.
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Det er to høyspentledninger i om rådet, en i nord og en i sør. B egge blir berørt av farlig
område, men de ligger godt uten for skadegrensen på 90 meter ut fra standplass. Det er
således ikke fare for skade på høyspentlinjene
Skytebanene er plassert på ei endom Gnr 100 Bnr 1, men fareområd et berører også
eiendom Gnr 86 Bnr 2 i sørøst.

I vedlegg 1 er det vist plasse ring av baner, voller, ny vei med mer. Fareområdene til de to
banene er illustrert med 90 grader s «vifter» som strekker seg 2 20 meter ut fra standplass.

7 Støy

7.1 Generelt
Det er, i tråd med veiledninge n til T-1442, generelt ikke tatt hensyn til den dempingen
eventuell skog i området har, s iden skog som ikke er vernet kan bli hugget. Et skogområde
vist med grønn skravur i vedle gg 1 og 2 er imidlertid forutsatt vernet for å gi støydemping
mot de nærmeste hyttene i nordøst.

7.2 Støyberegninger
Det er beregnet støysonekart for LAFmax samlet for begge trap-banene. I støysonekartet er det
benyttet rutebredde 500 x 500m. Utsnittet i figur 1 viser del a v støysonene med de fire
registrerte fritidsboligene som er mest støyutsatt:

1. Mot fritidsboligen i vest demp es støyen av standplassbygget og to av støyvollene. For
å oppnå så god støydemping som dette må utformingen av standpla ssbygg og voll
detaljeres nærmere. Det knytter se g en viss usikkerhet til støy mot denne fritidsboligen
fordi reflektert støy fra tre stammer og bakken øst for banene k an gi noe høyere støy
enn beregnet. Slik refleksjonsstøy er vanskelig å beregne, men en eventuell
overskridelse av støygrensen på 65 LAFmax er ikke forventet å bli særlig stor.

2. Mot fritidsboligen i sør dem pes støyen av standplassbygget og t o av støyvollene. For å
oppnå så god støydemping som dette må utformingen av standplass bygg og voll
detaljeres nærmere.

3. Fritidsboligen i nordøst, der det er beregnet 64 LAFmax, skjermes vesentlig av terrenget
og noe av skogen som er forutsatt bevart. Med så stor støydempi ng som det forutsettes
her, knyttes det en viss usikkerhet til om støyrefleksjoner mel lom trærne kan gi noe
høyere støy til denne fritidsboligen. Slik refleksjon av støy m ellom trærne er umulig å
beregne med noen særlig grad av presisjon, men en eventuell ove rskridelse av
støygrensen på 65 LAFmax er ikke forventet å bli særlig stor.

4. Det er en fritidsbolig nordøst fo r banen der det er beregnet 84 LAFmax. Teoretisk sett
kan denne fritidsboligen skjermes ned til rundt 65 LAFmax, men dette krever en voll
med høyde på rundt 7 meter rett vest for fritidsboligen. Om det er realisme i å etablere
en så høy voll her må vurderes nærm ere. Terrenget skråner en de l, og vollen kan
derfor få stort «fotavtrykk».
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Figur 1 Utsnitt av støysonekartet

8 Oppsummering
Ved optimal utforming av skytebanene, kan det være mulig å etab lere to trap-baner sør for
Ramsjøen. Det forutsettes god s tøydemping av standplassene og e tablering av tre støyvoller,
samt bevaring av et skogområde.
En fritidsbolig vil i utgangspunktet få støy langt over den anb efalte grensen i T-1442/2016,
mens to fritidsboliger kan komme til å få støy noe over grensen .
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