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Sammendrag
Løvenskioldbanen er landets største sivile skytebane. Totalt avfyres det nær 5 millioner skudd pr år
hvorav 750 000 på leirduebanen (haglegevær). Banen ligger sentralt i østre Bærum i et mye brukt
turterreng sommer og vinter og nær tett befolkede boligstrøk i Bærum og Oslo vest. På grunn av
mange klager over skytestøy fra banens naboer, tok en aksjonsgruppe i 2011 initiativ til å danne
Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen (Folkeaksjonen).
Folkeaksjonen har på relativt kort tid fått mer enn 2000 medlemmer, flere hundre har skrevet
støtteerklæringer. På oppdrag fra Folkeaksjonen har KConsult utført målinger av skytestøyen fra banen
for å kunne gi et grunnlag for å vurdere den støybelastning som de eksponerte områdene rundt banen
utsettes for.
Målingene er vurdert opp mot kriteriene for røde og gule støysoner som gjelder for områder utsatt for
støy fra skytebaner. Det er videre gjort en sammenlikning med det støysonekartet som Norges
Skytterforbund (NSF) fikk beregnet av Rieber Prosjekt AS i forbindelse med et privat reguleringsforslag
og Bærum kommunes eget støysonekart fra 2008.
Fra 22. oktober 2015 til 15. mars 2016 har et betydelig antall målinger, totalt 387, blitt utført i de
støyutsatte og bebodde områdene rundt banen, i Bærum og Oslo vest.
Målingene er utført med to forskjellige instrumenter:


Dels med en Klasse-1-støymåler av typen Norsonic Nor131, med en usikkerhet på inntil ±1,4
dBA og en nøyaktighet på 0,1 dB (74 målinger). Måleren er kalibrert etter målingene med en
Norsonic 1251 Klasse-1-kalibrator.



Dels med en iPhone 5 med appen Decibel 10th (313 målinger).

Nor131 instrumentet gir den sanneste verdien som er tilgjengelig. En rekke sammenlikninger mellom
iPhone 5 og Nor131 ble gjort og på dette grunnlag ble en svært konservativ korreksjonsverdi for
målinger med iPhone 5 utarbeidet og anvendt på alle målinger gjort med den.
Resultatene er visualisert i diagrammer og tabeller og sammenliknet med støysonekartene.

Konklusjon, oppsummert
Resultatene viser at det rundt Løvenskioldbanen i Bærum og Oslo er store befolkningsområder,
inkludert skoler og eldrehjem med særlig krav på støyvern, som utsettes for betydelig støy,
klassifiserbar som rød støysone, langt utenfor de områder som oppgis i de tilgjengelige
støysonekartene. Støyen i Oslo strider mot Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune.
Dette gir grunn til å si at de mange klagene fra banens naboer både i Bærum og Oslo har god
begrunnelse og representerer en genuin forstyrrelse forårsaket av skyteaktivitetene på
Løvenskioldbanens mange baner. I de områdene av Bærum som klagene på skytestøy kommer fra bor
det anslagsvis 5-10 000 mennesker, i områdene som påklager støyen i Oslo bor det ca. 15 000
mennesker.
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Rekreasjonsskyting representerer den overveiende delen av den forstyrrelse som kommer til uttrykk
gjennom de mange protestene.
Selv om det ikke er gjort spesifikke målinger for aktiviteten på leirduebanen, er det god grunn til å anta
at det er denne delen av rekreasjonsskytingen samt skyting med de største kalibrene på geværbanen.
som i hovedsak forårsaker den mest lydsterke og plagsomme støyen,
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1.0 Støy – helsefarlig forurensning
Helt fra 1970-tallet har man i Europa fortløpende gjennomført tiltak for å bekjempe befolkningens
støybelastning gjennom innføring og kontroll av spesifikke støygrenser. Det har blitt lagt mye ressurser
i utvikling av støysvake løsninger som husholdningsmaskiner, biler og maskiner, støyreduserende
veidekker og bygging av støyskjermer, og ikke minst fly med redusert støynivå. Siden 2002 har støy
hatt status som et høyt prioritert miljøproblem i EU.
Støy rammer svært mange mennesker og bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor
folks helsetilstand. Verdens Helseorganisasjon (WHO ) er klar på at støy er helseskadelig 1: «Noise is an
underestimated threat that can cause a number of short- and long-term health problems, such as for
example sleep disturbance, cardiovascular effects, poorer work and school performance, hearing
impairment, etc.» Hjerte- og karsykdom (cardiovascular) er den sykdomsgruppen som tar flest liv i
Norge OG at støy i området rundt rød sone ligger nettopp innenfor de støyverdiene som er utforsket
og er vist å gi helseskade i vitenskapelig litteratur 2
WHO sine anbefalinger fra 2011 ble utarbeidet på bakgrunn av en økende bekymring hos politikere og
befolkningen generelt, særlig i EU, overfor helsekonsekvenser som følge av støy på tross av alle de
tiltakene som er gjennomført

2.0 Reguleringsmessige forhold.
I Norge er støy definert som forurensning og underlagt Forurensningsloven. Klima – og
Miljøverndepartementet har utarbeidet retningslinjer og veiledning for hvordan man skal beskytte folk
mot støy bl. a. gjennom arealplanlegging. Lovverket med retningslinjer og veileder gir lokale og
sentrale myndigheter god anledning til å regulere støyende virksomhet som skytestøy slik at
befolkning og institusjoner rundt skytebaner får tilstrekkelig støyvern.
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) 3: Retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og miljødepartementet 26.1.2005, med
ikrafttredelse fra samme dato. Retningslinjen ble revidert 2.7.2012 og kalt T-1442/2012. Retningslinjen
skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige etater ved
arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig bindende.
Vesentlige avvik kan gi grunnlag for innsigelse til planen fra statlige myndigheter, blant annet
fylkesmannen.
Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012 M-128 2014)4:
Veilederen er en faglig utdyping av prinsipper, metoder og anbefalinger som er politisk fastsatt
gjennom Retningslinje T-1442/2012.
Veilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet og ble publisert 24.02.2014. Løvenskioldbanen er ikke
underlagt konsesjonsbehandling, jfr. Veilederen kapittel 7.7.5 Eksisterende skytebaner, Innledning:

1

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/data-and-statistics
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf
3
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
4
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014/Februar-2014/Veileder-til-retningslinje-forbehandling-av-stoy-i-arealplanlegging-T-14422012/
2
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Tidligere retningslinjer om skytebanestøy, T-2/93, fastsatte at eksisterende skytebaner ikke skal
konsesjonsbehandles gjennom forurensningsloven. Denne praksisen ligger fast, og eksisterende
baner omfattes derfor i utgangspunktet ikke av konsesjonsplikt. Disse banene er å anse som
lovlig virksomhet som kan drives som før, forutsatt at det ikke gjøres endringer i utforming og
bruk av banen som gir vesentlig økte støyulemper for omgivelsene, jfr. omtale i eget avsnitt
nedenfor. Dette skal nå endres, ved at eksisterende baner kan tas opp til behandling, og det
forventes en endring i løpet av 2014.
Det har imidlertid ikke skjedd, den forventede endringen i 2014 har ikke blitt gjennomført og
Løvenskioldbanen er således i dag ikke underlagt konsesjonsbehandling. Kommunen kan allikevel
gjennom Plan- og bygningsloven §12-7 gi bestemmelser om driftstid i reguleringsbestemmelsene for å
ivareta hensynet til naboer og brukere av nærliggende friluftsområder. Veilederen anbefaler denne
reguleringsformen for å avhjelpe støykonflikter.
Anleggseier, det vil si den som eier skytebanen, er ansvarlig for å utarbeide støysonekart, jfr.
Veilederen kapittel 2.5.5. Kartet oversendes kommunen, som er ansvarlig for å synliggjøre støysonene
i arealplaner eller på annen egnet måte. Der aktiviteten på banen drives av andre enn eier, er
anleggseieren ansvarlig for å inngå nødvendige avtaler med bruker om utarbeidelse av støysonekart.
Veilederen angir følgende kriterier for støysonekart rundt skytebaner:
Sone
Gul sone
Rød sone

Maksimalnivå dag og kveld (07 - 23) Ekvivalentnivå Lden (årsmiddel)
LAimax 60 dB
Lden 30 dB
LAimax 70 dB
Lden 35 dB

Figur 1 kriterier for soneinndeling for skytebanestøy. Fra Veileder til retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2014 kapittel 7,7,3)

Veilederen åpner for at maksimalkriteriene kan heves noe for mindre skytebaner, men på
Løvenskioldbanen skytes det ca. 75 ganger mer enn det disse kriteriene åpner for og maksimalnivåene
i tabellen ovenfor er derfor de som kommer til anvendelse.
Grensene for maksimalt støynivå gjelder for enkeltskudd (jfr. Veilederen Kap. 9.5). Med aktivitet bare
på dagtid, bør ekvivalentnivå beregnes ved skuddmengder fra 500 000 skudd pr år og oppover.
Som anleggseier engasjerte Norges Skytterforbund (NSF) Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber til å
utarbeide støysonekart i forbindelse med utarbeidelse av et privat reguleringsforslag for
Løvenskioldbanen. Støysonekartene ble utarbeidet på grunnlag av beregninger. Ekvivalentberegninger
er ikke gjennomført til tross for at det skytes nær 10 ganger så mye som den nedre grense Veilederen
anbefaler for dette. Rapporten angir forskjellige grunner for dette.
NSF oversendte sitt planforslag til Bærum kommune 16.06.20145 med påfølgende
tilleggsdokumentasjon. Planforslaget inkluderer støysonekartene som reflekterer situasjonen før og
etter gjennomføringene av de foreslåtte planene. De planlagte støydempende tiltakene involverte
bygging av store voller og betydelige naturinngrep.

5

Bærum kommune: DokumentID: 14/124215 - Forslagstillers planforslag - Løvenskioldbanen. ArkivsakID:
09/44972 - Løvenskioldbanen - detaljregulering
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Løvenskiold - Vækerø AS som grunneier har i brev til NSF datert 22. mai 2014 motsatt seg disponering
av areal til planlagte voller6. Bærum kommune fikk tilsendt kopi av brev fra grunneier til NSF den 6.
august 2014. Bærum kommune meldte da fra til NSF om at planforslaget ikke kunne fremmes til
politisk behandling og at saken ville bli stilt i bero 7. Støydempende tiltak er derfor ikke gjennomført og
støysituasjonen antas derfor i dag å være tilsvarende den som eksisterte da støyberegningene og
sonekartene ble utarbeidet.
I sin kommuneplan 2008-2020 har Bærum kommune utarbeidet et støysonekart for Bærum
(Dokument 561623 KOMMUNEPLAN 2008-2020). Rieber 2014 sine beregninger viser at betydelig
større områder er innenfor gul sone enn de som vises på kommunens eget kart. Det har imidlertid ikke
lykkes å finne en oppdatering av kommunens kart som tar hensyn til denne nye informasjonen.
Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune, Oslo. Oslo kommune har vedtatt og innført en
egen støyforskrift 8. Den har til formål å beskytte mot støy som kan medføre fare for helseskade, blant
annet psykiske forstyrrelser, f.eks. ødelagt trivsel i arbeidssituasjon eller hvileperioder eller andre
psykiske lidelser. For bygge og anleggsvirksomhet tillates ikke virksomhet som forårsaker impulsstøy i
områder med boliger, skoler barnehaver og annen støyfølsom bebyggelse. Skyting forårsaker
impulsstøy uten at skytestøy nevnes spesielt i Forskriften.

3.0 Metode
3.1 Generelt
Veilederen angir hvordan målinger av støy rundt skytebaner skal gjennomføres. De viktigste
betingelsene er:
1. Krav til lydmåler og kalibrering av denne
2. Vindretning fra skytebanen mot målepunktet (medvind) og en vindhastighet som er 2-5 m/s på
10 m høyde
3. Målingene skal skje for enkeltskudd med skyting med den våpen- og ammunisjonstype som
har høyest lydemisjon og som vanligvis anvendes på banen samt ved den høyeste tillatte
skytestilling. Det bør også gjennomføres målinger for flere våpentyper, også de minst
støyende. Skyteretningen skal være den samme som ved normal skyting.
4. Målingene skal utføres for 20 enkeltskudd. Skuddene avfyres i 2 serier (à 10 skudd) med
minimum 30 minutters mellomrom. Tiden mellom påfølgende skudd skal være 30 sekunder.
De 5 høyeste og 5 laveste verdiene strykes. Dersom variasjonsområdet for de gjenstående 10
verdier ikke er større enn 6 dB, beregnes den aritmetiske middelverdi av disse. Er forskjellen
større enn 6 dB, gjentas målingen.

6

Bærum kommune: DokumentID: 14/149245 - Disponering av areal for gjennomføring av støydempningstiltak Løvenskioldbanen – detaljregulering. Kopi av brev til Norges Skytterforbund. ArkivsakID: 09/44972 Løvenskioldbanen - detaljregulering
7
Bærum kommune: DokumentID: 14/229303 - Behov for avklaring med berørt grunneier - detaljregulering av
Løvenskioldbanen. ArkivsakID: 09/44972 - Løvenskioldbanen - detaljregulering
8
Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune, Oslo. https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/1974-1009-2#KAPITTEL_1
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5. Dersom variasjonsområdet er større enn 6 dB, bør nye målinger utføres en annen dag. Hvis
forskjellen i middelverdi mellom måledag 1 og 2 ikke overstiger 3 dB, velges høyeste
middelverdi som tellende resultat.
Løvenskioldbanen er landets største sivile skytebane med svært stor aktivitet og med lange
åpningstider. Det er ingen praktisk mulighet for å foreta støymålinger rundt banen som tilfredsstiller
de krav som beskrives i veilederen. Nedenfor er dette begrunnet nærmere og de tilpasninger som ble
gjort er beskrevet.

3.2 Spesifikt for denne undersøkelsen
Denne undersøkelsen er en enkel feltstudie gjennomført med enkle hjelpemidler for å kunne vurdere
den støy naboer til Løvenskioldbanen klager over. Målingene ble utført i perioden fom. oktober 2015
tom. mars 2016:


22 – 24 oktober 2015: Målinger med Nor131 presisjonsinstrument og førstegangs kalibrering
av iPhone 5



Oktober 2015 – mars 2016: Målinger med iPhone 5



15. mars 2016: Målinger med Nor131 presisjonsinstrument og annengangs kalibrering av
iPhone 5

Målingene i felt sammenliknes med det støysonekart som Rieber Prosjekt AS utarbeidet på oppdrag fra
NSF og som reflekterte situasjonen før gjennomføring av planforslaget, og med Veilederens kriterier
for soneinndeling rundt skytebaner.
Løvenskioldbanen er landets største sivile skytebane, men brukes også utstrakt av forsvar og politi. Det
skytes alle dager i året bortsett fra 10 helligdager, og søndager med mindre det da ikke er
terminfestede stevner. Det skytes fra morgen til solnedgang. I NSF sitt planforslag oppgis det at det
skytes 4.760.000 skudd / år hvorav 750 000 hagleskudd (leirduebanen). Det er i alt 16 baner med
skyteretninger i en 270 grader sektor fra vest gjennom nord til syd. Et grovt regnestykke viser at dette
tilsvarer ett skudd hvert annet sekund året rundt i hele den tiden banen er åpen. Det sier seg selv at
for en bane med slik enorm bruk er målinger av enkeltskudd slik betingelsene 3-5 ovenfor tilsier ikke
hensiktsmessig og tilnærmet umulig å gjennomføre. I så fall ville banen måtte stenges for all annen
skyting hver gang vind- og værforhold er gunstige for det område man ønsker å ta målinger i slik at
avfyring og måling av enkeltskudd på foreskreven måte kan gjøres. Det hadde ikke denne
undersøkelsen anledning til.
Denne undersøkelsen har derfor basert seg på en praktisk tilnærming ved at man går ut og måler på
utsatte steder når det er skyting på banen og vindforhold er rimelig gode.

3.2.1 Utsatte steder
Folkeaksjonen har markert bostedene til alle sine støttemedlemmer på et kart. Det gir svært god
indikasjon på hvor støyen føles ubehagelig og generende, figur 2.
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Figur 2: Luftfoto av Løvenskioldbanen og omgivelsene. Hver gule markering viser en husstand
som skriftlig har støttet Folkeaksjonen og derigjennom klaget på skytestøy fra
Løvenskioldbanen. Denne undersøkelsen har gjort målinger av skytestøy i de markerte
områdene.

Løvenskioldbanen ligger øst i Bærum og mange støyklager har kommet fra deler av Oslo som grenser
mot Bærum. Løvenskioldbanen ligger i et relativt tett befolket område, nær boligstrøk og grensende til
turområdene som beboerne i stor grad benytter. I de områdene av Bærum som klagene på skytestøy
kommer fra bor det anslagsvis 5-10 000 mennesker, i områdene som påklager støyen i Oslo bor det ca.
15 000 mennesker9.
Målingene har derfor konsentrert seg om belastede bebygde områder både i Bærum og Oslo:


Bærum: Østernvannsvingen, Lønnåskollen, Fossum Terrasse, Fossumjordet, Hasselbakken
(Eiksmarka)



Oslo: Grindbakken/Voksen Skog, Kragstøtten, Jerpefaret (Voksenlia), P-plass Oslo GK (Bogstad)

Flere av målestedene befant seg i nærheten av småhus eller blokkbebyggelse, men det var aldri
reflekterende flater mindre enn 10 m og plasseringen var alltid slik at direkte lydrefleksjon ikke
forekom på målepunktet.
Det har ikke blitt gjort målinger i turterrenget rundt skytebanen og innover i marka bortsett fra de
sammenlikningsmålingene som ble gjort ved Østernvannsvingen.

9

http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/
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3.2.2 Værforhold
Vindretning og andre meteorologiske forhold ble tatt hensyn til når man valgte målested.
Støy fra skytebaner skal måles i medvind, fra skytebanen mot målestedet, 2-5 m/s på 10 m høyde. Når
vindhastigheten er mindre enn 2 m/s, bør målingene utføres ved stabil positiv temperaturgradient
(inversjon).
Temperatur på målestedet ble målt, vindstyrke og retning anslått og andre forhold av betydning
notert. Alle relevante data ble nedtegnet i måleprotokollen. Alle protokollene med enkeltmålinger
finnes som appendiks bakerst i denne rapporten.
Svært ofte kom vinden på skrå eller fra siden i forhold til retningen til målestedet. Enkelte dager
observerte man inversjon, dvs. praktisk talt vindstille og positiv temperaturgradient, dvs. økende
temperatur fra bakken og oppover.
I løpet av vinteren var det ikke til å unngå at det var snø på bakken noen av de dagene målingene ble
gjort.
Dataene ble alle sammenliknet mot værdatabanken til Meteorologisk Institutt 10 den aktuelle dag og
time slik de der er registrert for de nærmeste målestasjonene (Tryvannshøyden og Blindern). Det viste
seg at det kun var relativt små avvik, men dersom det var avvik av betydning, ble forholdene vurdert
og korrigeringer gjort dersom målestasjonenes data kunne sies å være mer representative for det
luftrommet lyden beveget seg igjennom.

3.2.3 Skyteaktivitet.
På leirduebanen brukes tunge våpen, det skytes i en sektor fra nord til syd øst. I denne sektoren
befinner det seg betydelig mengde støyfølsom bebyggelse hvor det bor anslagsvis i størrelsesorden
20-25 000 mennesker (vestsiden av Holmenkollåsen, Bogstad, Røa, Eiksmarka, Østerås, Ila). Det skytes
også mye oppover (elevert, 20 – 60 grader) noe som gir en direkte luftlinje mot store deler av
bebyggelsen på vestsiden av Holmenkollåsen, kun hindret av toppen av noen trær nær banen. Det er
derfor god grunn til å anta at leirduebanen står for en ikke ubetydelig del av støybelastningen beboere
i området opplever og alle måleseriene ble derfor gjort mens det var aktivitet på denne banen. På de
andre banene skytes det horisontalt i retning turterreng, vekk fra bebyggelsen. Eksisterende
støysonekart viser at også der er det stedvis betydelig støy, men denne undersøkelsen har ikke foretatt
målinger der.

3.2.4 Måling og bruk av målte verdier.
Enkeltskudd kommer så tett og fra mange forskjellige våpen med forskjellige skyteretninger at man
kan ikke basere seg på måling av «enkeltskudd med skyting med den våpen- og ammunisjonstype som
har høyest lydemisjon og som vanligvis anvendes på banen samt ved den høyeste tillatte skytestilling.»
slik veilederen foreskriver. Men ved å måle en kort periode, ca. 30 s, vil det som oftest registreres ett
eller flere skudd med høyt lydnivå. Det høyeste nivået blir stående som registrert måling. Denne
registreringen vil antagelig stamme fra et hagleskudd leirduebanen, men man kan ikke være sikker på
det. Videre, avhengig av hva slags ammunisjon som ble brukt og den spesifikke skyteretningen i
forhold til målestedet, vil denne målingen bare unntaksvis være representativ for det som egentlig
skulle vært målt, nemlig «enkeltskudd med skyting med den våpen- og ammunisjonstype som har
10
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høyest lydemisjon og som vanligvis anvendes på banen samt ved den høyeste tillatte skytestilling.».
Derfor vil de registrerte målingene, høyeste verdi registrert over perioder på ca. 30 s, ha et stort
innslag av målinger som sterkt underrepresenterer det man egentlige skal måle og disse må ikke tas
med i klassifiseringen av støysone. Målingene brukes derfor på følgende måte for hvert enkelt
målested:



Alle målingene registreres
For vurdering av støysone brukes bare den øvre halvpart av målingene.

3.2.5 Korrigering for unøyaktighet ved måling med mobiltelefon
Ved to anledninger ble det gjort en rekke sammenlikninger mellom presisjonsinstrumentet Norsonic
Precision Sound Level Meter Nor131 (et klasse 1 instrument) og den iPhone 5 som ble brukt. Den
første gruppen av sammenlikninger ble gjort da målingene startet, ved Østernvannsvingen, Fossum
Terrasse og Kragstøtten 22 - 24. oktober 2015. Den andre serien ble gjort på Lønnåskollen og Fossum
Terrasse 15 mars 2016. Disse målingene danner grunnlaget for den korreksjonsverdien som er anvendt
for alle målinger gjort med iPhone 5-telefonen.
Ved begge sammenlikningene viste iPhone 5 høyere verdier enn Nor131, hhv. 1,7 og 5,9 dB for første
og andre serie. Økningen i avviket fra oktober 2015 til mars 2016 kan ha oppstått gradvis over kortere
eller lengre tid, eller plutselig på ett eller annet tidspunkt, men dette er ikke kjent. Det er kanskje lite
sannsynlig at avviket økte til 5,9 dB den første dagen man ikke hadde Nor131 tilgjengelig og dermed
behefter alle målingene som ble gjort med iPhone 5. Det kunne man ikke si sikkert, derfor har man
antatt at det var nettopp dette som var tilfelle. Man besluttet å se fullstendig bort fra den første
kalibrerings serien og har bare forholdt seg til den andre som ga størst reduksjon av måleverdiene.
Derfor har alle målinger gjort med iPhone 5 gjennom hele måleperioden blitt redusert med 5,9. Dette
er en svært konservativ tilnærming.
Datagrunnlaget for utarbeidelsen av korreksjonsverdiene fremgår i Appendiks 1.
Der man har målinger med Nor131 instrumentet, har disse blitt brukt, uten korreksjoner.

4.0 Måling av skytestøy, lydnivåer
Veilederen T1442 gir en god innføring i lyd og lydtekniske begreper. For skytebaner er det impulsstøy
LAimax som skal måles og som normalt er avgjørende for soneinndelingen. LAImax defineres som et Aveiet maksimalnivå målt med tidskonstant” Impulse” på 35 ms.
For store baner (som Løvenskioldbanen) bør ekvivalentnivå (Lden) også beregnes ifølge Veilederen.
Lden (den = day, evening, night) tar hensyn til at skyting om kvelden og natten oppleves som mer
forstyrrende enn skyting om dagen. Lden er svært vanskelig å måle og faller utenfor omfanget av
denne undersøkelsen. NSF sin beregning av støysoner utført av Rieber AS inneholder ikke Lden
beregninger slik Veilederen anbefaler.

4.1 Måleutstyr
Det ble brukt to instrumenter:
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Norsonic Precision Sound Level Meter Nor131 (et klasse 1 instrument) utlånt ferdig kalibrert
fra Norsk forening mot støy



iPhone 5, en håndholdt mobiltelefon med et nedlastet støymåleprogram Decibel 10th.

4.1.1 Norsonic Nor131
En del målinger ble gjennomført med presisjonsinstrumentet Norsonic
Nor131 da mobiltelefonene ble sammenliknet med
presisjonsinstrumentet. Nor131 var innstilt på LAImax definert som et
A-veiet maksimalnivå målt med tidskonstant ”Impulse” på 35 ms. Dette
var de målingene som ble utført 22 – 24 oktober 2015 ved
Østernvannsvingen, ved Fossum terrasse, på Fossumjordet og ved
Kragstøtten, og igjen på Fossum Terrasse 15. mars 2016. Nor131
målingene ansees som de mest sanne registreringer av støynivået.
Foruten å danne grunnlaget for sammenlikningen og korreksjonene for
målingene som senere gjort med mobiltelefonen, er disse målingene
også gjengitt i måletabellene og brukt direkte uten korreksjoner. Figur
3 viser Norsonic Nor131 som ble brukt.

Figur 3: Norsonic Nor131
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4.1.2 iPhone 5
De aller fleste målingene ble gjort med denne telefonen, figur 4. Applikasjonen Decibel 10th gir rask og
god oversikt over støybildet:

Figur 4: Den midterste verdien nederst på skjermen viser lydnivået fortløpende, 35dB
på bildet. Når det ikke registreres skytestøy, vil dette vinduet vise bakgrunnsstøy.
Bakgrunnsstøyen varierer hele tiden, derfor angis den som et område i
måletabellene. Løpende lydnivå vises også grafisk øverst. På grunn av den lille toppen
til venstre i grafikken, ville bakgrunnsstøyen i dette tilfelle sannsynligvis bli notert
som 35 – 40 dB som vist på bildet. Grafikken viser tydelig de høye toppene fra
impulsstøy, de fremkommer umiddelbart hvilket gjør det lett å skille ut de som ikke
representerer skytestøy.



Vinduet MAX nederst til venstre angir maksimalt lydnivå innenfor en måleperiode, 79 på
bildet. Den vises i vinduet inntil en høyere verdi er registrert.



Vinduet PEAK nederst til høyre viser topper i lydnivået, men disse varierer hele tiden, opp og
ned. Verdiene i dette vinduet er ikke brukt.



Viseren midt på skjermen viser lydnivået fortløpende, tilsvarende det midterste vinduet
nederst. Men siden det digitale vinduet er lettere å avlese, ble ikke den analoge viseren brukt.



Den øverste delen av skjermen viser lydnivået fortløpende grafisk. Grafikken beveger seg over
skjermen fra høyre mot venstre, det tar 15 s å traversere skjermen. Grafen er svært nyttig
fordi den øyeblikkelig viser impulser slik som skytestøy. De skiller seg klart ut fra annen støy
som biler, fugler, vind og generell bakgrunnsstøy. Ved å følge med på MAX vinduet og grafen,
er man sikker på at man måler impulsstøy.
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Impulsstøy fra andre kilder enn skyting kan forekomme. Det kan være bildører, hammerslag eller
annen naturlig brå lyd. Disse må detekteres ved lytting, men det er lett å høre forskjell på de og
skytestøy. Men det kreves at man er observant under målingene og dersom de forekommer, må MAXverdien nullstilles og måleperioden startes på nytt.

5.0 Gjennomføring av de enkelte målingene.
Alle måleresultatene er gjengitt tabellarisk bakerst i rapporten. Der rapporteres også aktuelle
registreringer og data som er nødvendig for hver måleserie, inkludert også hvilket instrument som er
brukt.

5.1 De enkelte målingene, Bærum
5.1.1 Østernvannsvingen.
Østernvannsvingen er et populært utgangspunkt for turgåere hele året. Stedet ligger bare 500 m fa
leirduebanen, litt nedenfor i det skogbevokste terrenget.
Målingene som ble tatt var i første rekke for å sammenlikne Norsonic Nor131 med mobiltelefonen
iPhone 5. Målingene som ble gjort med Nor131 instrumentet er sammenfattet i tabell 1 og graf 1
nedenfor. Målinger med Nor131 representerer den sanneste verdien slik at disse målingene er brukt
direkte uten korrigering.
Måleresultater (dB) *)
Østernvannsvingen
Verdi
Antall
Gj sn øvre kvartil

Måleverdi enkeltmålinger
(LAImax, 35 ms)
15
81

Gj sn øvre halvpart

78

Antall 60 - 70 (gul sone)

0

Antall lik eller >70 (rød sone)
15
*) Målt med Norsonic Nor131, ingen korreksjoner av
måleverdiene nødvendig.
Tabell 1: Oppsummering av målingene ved Østernvannsvingen.
Målestedet lå bare 500 m fra leirduebanen og ikke uventet må
området karrakteriseres som rødt. Området er utgangspunkt for
tur og friluftsliv sommer og vinter. Det er ingen boliger i
nærheten.

Konklusjon for målingene ved Østernvannsvingen: Rød sone i dette området.
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5.1.2 Lønnåskollen
Lønnåskollen ligger i sydlig retning om lag 3 km fra skytebanen. Det er helt i grensen for skytesektoren
for leirduebanen hvilket gjør området mindre utsatt enn områdene som ligger lenger mot øst i forhold
til banen.

Måleresultater (dB)
Lønnåskollen
Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)

Verdi

Øvre halvpart, for sonevurdering
Antall
6
Gj sn øvre kvartil
62
Gj sn øvre halvpart
61
Antall 60 - 70 (gul sone)
2
Antall lik eller >70 (rød sone)
0
Tabell 2: Område med eneboliger i underkant av 3 km syd for
Løvenskioldbanen.

Konklusjon for målingene på Lønnåskollen: Området må klassifiseres som gult, men målingene er få
og ligger helt i nedre område for gult.

5.1.3 Hasselbakken, Eiksmarka
Målingene ble gjort i krysset Konglefaret/Hasselbakken på Eiksmarka, 3 km sør øst fra skytebanen, og i
skytesektoren for leirduebanen. Området er et eneboligstrøk. Man rakk kun å ta få målinger før
skytingen opphørte kl. 16:40. Det var vindstille og ikke inversjon. I vindstille vær bør det være inversjon
får å få representative målinger i hht. Veilederen, målinger uten inversjon gir for lave verdier.
Måleresultater (dB)
Hasselbakken, Eiksmarka
Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)

Verdi

Øvre halvpart, for sonevurdering
Antall
Gj sn øvre kvartil
Gj sn øvre halvpart

4
75
74

Antall 60 - 70
Antall lik eller >70

2
2

Tabell 3: Oppsummering av målingene i Hasselbakken. Målestedet
er i krysset Hasselbakken/Konglefaret, 3 km fra skytebanen i et
eneboligstrøk. Det var vindstille på målestedet, men ikke inversjon.

Konklusjon for målingene i Hasselbakken, Eiksmarka: Det er kun få målinger, 4, men uten optimale
lydforplantningsforhold (vindstille, ikke inversjon). Halvparten av målingene, 2, lå allikevel i rød sone
hvilket viser at området er utsatt for støy i rød sone. Det vil forsterkes når vindretningen er fra banen
mot Eiksmarka. Området må, til tross for få målinger, betraktes å ligge i Rød sone.
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5.1.4 Fossum Terrasse
Bebyggelsen består av boligblokker som er bygget inne i et tidligere steinbrudd. Blokkene bakerst er ti
etasjer høye og ligger med baksiden mot steinveggen som avgrenser bruddet mot Marka. På toppen av
veggen, i høyde med hustakene går en tursti, det var øverst på den målingene ble tatt. Målestedet var
1,5 km. øst sydøst for skytebanen, i søndre del av skytesektoren for leirduebanen, men bare ca. 25 m
lavere i terrenget. De øvre etasjene er derfor betydelig mer eksponert for støy enn de lavere etasjene
og fellesarealene foran.
Målingene som ble tatt var i første rekke for å sammenlikne Norsonic Nor131 med mobiltelefonen
iPhone 5. Målingene som ble gjort med Nor131 instrumentet er sammenfattet i tabell 4 og graf 4
nedenfor. Målinger med Nor131 representerer den sanneste verdien slik at disse målingene er brukt
direkte uten korreksjon.

Måleresultater (dB)
Fossum Terrasse
Måleverdi enkeltmålinger
(Nor131 *))
(LAImax, 35 ms)
Verdi
Øvre halvpart, for sonevurdering
Antall
12
Gj sn øvre kvartil
80
Gj sn øvre halvpart
78
Antall 60 - 70 (gul sone)
0
Antall lik eller >70 (rød sone)
12
*) Målt med Norsonic Nor131, ingen korreksjoner av
måleverdiene nødvendig.
Tabell 4: Oppsummering av målingene på Fossum terrasse, på
stien bak.

Konklusjon for målingene på Fossum Terrasse: Alle målingene er større enn LAimax 70 dB og er derfor
rød sone. Dette er ikke nødvendigvis representativt for de nedre etasjene og fellesområdene foran
bygningsmassen. Pga. stor høydeforskjell må man anta at disse er mere skjermet av
terrengformasjonene.

5.1.5 Fossumjordet.
Fossumjordet ligger rett øst for Løvenskioldbanen, ganske midt i skytesektoren for leirduebanen.
Avstanden er litt over 2 km. Jordet grenser opp til Fossumtunet i vest og ligger således litt i skyggen av
Lathusåsen som ligger mellom Fossumtunet og skytebanen. I øst grenser jordet til Fossumveien og
omlag hundre meter på skrå over denne i retning vekk fra skytebanen ligger Fossum boligfelt.
Målingene ble tatt på 7 forskjellige dager i løpet av vinteren 2015/2016, på forskjellige steder på
jordet, i alt 132 målinger ble registrert.


Ved alle målingene var det kun svak vind, 0-2 m/s på målestedet. Bare 1 dag, 12. desember,
var det inversjon i hht. temperaturmålingene på Blindern og Tryvannshøyden slik veilederen
sier det det bør være ved lite/ingen vind. Alle de andre dagene var det svak eller ingen vind
uten inversjon, og da vil man normalt måle lavere støy enn når det er inversjon. Det finnes
ingen tilgjengelige data som utelukker at det har vært gunstige vinddrag 50-100 m over
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bakken, men med mangel på inversjon og kort avstand til banen det betyr antagelig allikevel at
støynivået 6 av de 7 dagene kan være undervurdert i denne undersøkelsen.


To av måleseriene ble gjort når det var snø på bakken og lite/ingen vind (0-1 m/s sør sør øst)
og uten inversjon). Både snødekke og fravær av inversjon tilsa at det da ikke skulle måles i
henhold til veilederen, måleresultatene er derfor antagelig en underrepresentasjon av
støybildet.



En dag, 12. desember 2015, ble det målt både nederst på jordet ved Fossumveien, altså lengst
mulig fra Fossumtunet, og rett etterpå ved innkjøring til Fossum fotballbane, dvs. lengst oppe
ved Fossumtunet. Målingene øverst mot Fossumtunet er i størrelsesorden 5 dB lavere. Dette
kan i hovedsak forklares med skygge-effekten av Lathusåsen, men forskjeller i skyting eller
meteorologiske forhold kan ikke helt utelukkes selv om målingene ble gjort innen samme time.
Imidlertid, en analyse av målingene øverst mot Fossumtunet viser at også dette området ligger
i rød sone, om enn marginalt, mens alle andre målinger på Fossumjordet klart ligger i rød sone.

Tabell 5 og graf 5 nedenfor oppsummerer alle målingene gjort på Fossumjordet.

Måleresultater (dB)
Fossumjordet

Verdi

Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)

Øvre halvpart, for sonevurdering
Antall
66
Gj sn øvre kvartil
78
Gj sn øvre halvpart
73
Antall 60 - 70 (gul sone)
18
Antall lik eller >70 (rød sone)
48
Tabell 5: Oppsummering av målingene gjort på Fossumjordet.
Fossumjordet ligger 2 km rett øst for Løvenskioldbanen.

Konklusjon for målingene på Fossumjordet: Både gjennomsnittet og de fleste målingene (48 av 66)
ligger i rød sone, Fossumjordet må klassifiseres som rød sone.

5.2 De enkelte målingene, Oslo
5.2.1 Bogstad, parkeringsplassen ved Oslo GK.
Området ligger i Oslo kommune litt over 3 km fra leirduebanen og litt syd for midten av skytesektoren
for denne. Området er preget av eneboliger, golfbanen og campingplassen. Målingene ble gjort 4. og
5. desember 2015 om ettermiddagen. Det var klart vær, praktisk talt vindstille på målestedet. Det var
ikke inversjon slik som veilederen sier det da bør være. Det kan ha vært vinddrag gunstig retning 50 –
100 m over bakken og siden avstanden er 3 km vil i så fall disse kunnet ha noe mer gunstig innvirkning
for lydutbredelse enn for Fossumjordet. For Bogstad er det derfor rimelig å anta at målingene er
representative.
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Måleresultater (dB)
Bogstad, Oslo GK P-plass
Verdi

Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)

Øvre halvpart, for sonevurdering
Antall
25
Gj sn øvre kvartil
79
Gj sn øvre halvpart
78
Antall 60 - 70 (gul sone)
0
Antall lik eller >70 (rød sone)
25
Tabell 6: Oppsummering av målingene på Bogstad,
parkeringsplassen til Oslo GK. Området ligger rett øst for
skytebanen og dermed i vanlig skyteretning for leirduebanen.
Avstanden er noe over 3 km.

Konklusjon for målingene på Bogstad, Oslo GK parkeringsplass: Alle måleverdiene for vurdering av
sone er høyere enn 70 dB, derfor må området klassifiseres som rød sone.
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5.2.2 Holmenkollåsen vest, generelt.
Mange av støyklagene har kommet fra beboere på vestsiden av Holmenkollåsen, se fig. 2. Målinger ble
derfor gjort ved Grindbakken og Voksen Skog preget av større leilighetsblokker i nedre del av
Holmenkollåsen, Jerpefaret med eneboliger høyere opp i åsen, og Kragstøtten nesten øverst, men med
kun spredt bebyggelse på større eiendommer. Alle disse områdene ligger i hovedskyteretningen til
leirduebanen med relativt fri sikt med avstand 3 – 4 km. Beliggenheten gjør områdene relativt
eksponert for støy, særlig når vindretningen står fra vest/sør vest slik den ofte gjør om sommeren eller
ved spesielle værforhold som inversjon som tidvis inntrer vinterstid. Figur 5 viser Holmenkollåsen sett
fra leirduebanen med de nevnte områder markert og visualiserer situasjonen. Forsidebildet på denne
rapporten viser situasjonen sett fra Jerpefaret.

Figur 5: Holmenkollåsen sett fra Leirduebanen. Mange av støyklagene har kommet fra beboere der. Markeringene viser
områdene hvor målinger er gjort. Til tross for avstanden 3 - 4 km, er områdene svært eksponert med praktisk talt fri siktlinje.
Vind svært ofte fra sørvest om sommeren og tidvis inversjon vinterstid bidrar sterkt til at området er utsatt.

5.2.3 Grindbakken og Voksen Skog.
Voksen Skog og Grindbakken ligger ved siden av hverandre, i samme område, det er om lag 500 m
mellom de to områdene. Området er preget av blokkbebyggelse med mange boenheter i skrånende,
relativt bratt terreng nær marka. Målingene de to stedene ble gjort samme dag under samme forhold
og må sees i sammenheng.
Målestedet for Grindbakken var på gangbroen fra boligblokkene over Arnulf Øverlandsvei. For Voksen
Skog var det ved turstien der den går inn fra snuplassen for Arnulf Øverlands vei i nedkant av
boligblokkene.
19

Målingene er oppsummert for de to områdene samlet i tabell 7 og graf 7 nedenfor.
Måleresultater (dB)
Grindbakken og Voksen Skog samlet
Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)
Verdi
Øvre halvpart, for sonevurdering
Antall
32
Gj sn øvre kvartil
75
Gj sn øvre halvpart
74
Antall 60 - 70
0
Antall lik eller >70
32
Tabell 7: Oppsummering av målingene ved Grindbakken og Voksen Skog
samlet. De to områdene ligger om lag 500 m fra hverandre rett øst nordøst for skytebanen og dermed i vanlig skyteretning for leirduebanen.
Avstanden er litt mindre enn 4 km.

Det var varierende og avtagende vindstyrke på målestedene med retning fra syd syd-vest, dvs. lyden
forplantet seg med vinden ca. 45⁰ fra siden bakfra. Målingene ble gjort fra kl. 12:45 til 13:45, vinden
var i perioder svak, i andre perioder sterk slik at da måtte en del målinger annulleres på grunn av
vindstøy. Forholdene reflekteres også ved at bakgrunnsstøyen ved målestedet varierte (vindsus i
trærne), fra 50-55 dB til 30-35 når vinden i perioder løyet.
Alle målingene for vurdering av støysone ligger over 70 dB, altså i rød sone. Ingen ligger lavere, dvs. i
gul sone. Ved å studere målingene for hvert av de to områdene hver for seg, finner man at begge
områdene hver for seg også faller i rød sone.
Konklusjon for målingene ved Grindbakken og Voksen Skog: Områdene, hver for seg og samlet, må
vurderes som rød sone.

5.2.4 Jerpefaret
Området preges av eneboliger med god utsikt til Bærumsmarka øst og Løvenskioldbanen.
Forsidebildet for denne rapporten er tatt fra et av målestedene i Jerpefaret. Målingene ble tatt på fem
forskjellige dager vinteren 2015/2016.
De meteorologiske forholdene varierte fra dag til dag og alle målingene som ligger i øvre kvartil ble tatt
samme dag på samme sted. Skytemønsteret og værforholdene den dagen ga støy i rød sone.
Værforholdene var ikke unormale, men den ene dagen var de slik som anbefalt for målinger i
Veilederen. Det var 2-3 m/s vind fra sør sørvest, ikke inversjon og det var ingen indikasjoner på at
skytemønsteret var unormalt. Høyst sannsynlig ble det skutt på leirduebanen med retning Jerpefaret.
Det er ingen grunn til at disse forholdene ikke vil opptre igjen med ujevne mellomrom. Selv om det
ikke ble målt støy i rød sone de øvrige 4 dagene det ble målt i Jerpefaret, er det derfor grunn til å tro at
støynivået 17. november 2015 midt på dagen representerer det veilederen mener med teksten
«enkeltskudd med skyting med den våpen- og ammunisjonstype som har høyest lydemisjon og som
vanligvis anvendes på banen samt ved den høyeste tillatte skytestilling.»
Tabell 8 og graf 8 viser en oversikt over målingene som ligger til grunn for vurderingen av støysonen.
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Måleresultater (dB)
Jerpefaret
Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)

Verdi

Øvre halvpart, for sonevurdering
Antall
24
Gj sn øvre kvartil
71
Gj sn øvre halvpart
69
Antall 60 - 70 (gul sone)
21
Antall lik eller >70 (rød sone)
3
Tabell 8: Oppsummering av målingene i Jerpefaret. Området
ligger rett øst nord-øst for skytebanen og dermed i vanlig
skyteretning for leirduebanen. Avstanden er 4 km.

Konklusjon for målingene i Jerpefaret: I fire av de fem dagene det ble målt lå støyen i gul sone under
gjennomgående ugunstige forhold. Den ene dagen forholdene var slik Veilederen anbefaler viste
målingene rød sone. Området må derfor ansees å ligge i rød sone, om enn helt ned mot grensen på 70
dB.

5.2.5 Kragstøtten.
Kragstøtten er et kjent utsiktspunkt ved Voksenkollveien øverst i vestsiden av Holmenkollåsen. Det er
vid utsikt utover Oslofjorden og stedet er vindutsatt, derfor ikke lett å gjøre målinger der. De fleste
målingene ble derfor gjort litt ovenfor veien hvor det er noe vegetasjon som demper den innflytelse
vind har på måleinstrumentene. Kragstøtten ligger mer enn 4 km fra Løvenskioldbanen i luftlinje.
Området er tynt bebygget, preget av større eiendommer ved grensen av Marka.
Nor131 instrumentet ble innlånt og brukt i første rekke for å sammenlikne med og å utarbeide
korreksjonsverdi for målinger med iPhone 5. Østernvannsvingen og Fossumområdet (500 m og 2 km.)
ble brukt for skytestøy som har reist kort, Kragstøtten ble brukt for skytestøy som hadde reist langt (4
km). Dessuten kunne man anta at Kragstøtten muligens ville befinne seg i utkanten av det området
som belastes av støyen fra skytebanen og således finne en avgrensning.
Tabell 9 og graf 9 viser en oversikt over målingene som ligger til grunn for vurderingen av støysonen.
Måleresultater (dB)
Kragstøtten
Måleverdi enkeltmålinger
Norsonic Nor131 (LAImax, 35 ms)
og
iPhone 5, decibel 10th max
(Måleperiode ca 30 s) *)
Verdi
Øvre halvpart, for sonevurdering
Antall
11
Gj sn øvre kvartil
65
Gj sn øvre halvpart
65
Antall 60 - 70 (gul sone)
11
Antall lik eller >70 (rød sone)
0
*) 8 av de 11 målingene ble gjort med Norsonic Nor131 instrumentet,
3 ble gjort med iPhone 5 og ble korrigert med -5,9 dB.
Tabell 9: Oppsummering av målingene ved Kragstøtten. Kragstøtten ligger
mer enn 4 km fra Løvenskioldbanen i luftlinje. Området er tynt bebygget,
preget av større eiendommer ved grensen av Marka.
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Konklusjon for målingene ved Kragstøtten: Kragstøtten ligger i gul sone. Alle målingene ligger mellom
60 og 70 dB, gul sone, hvorav 8 av målingene er gjort med Nor131 og viser LAimax. Dette støttes av
alle målingene som ble gjort med iPhone 5.

6. Resultater
I figur 6 er alle målestedene avmerket og farget med de de respektive farger for kategorisering av sone
i henhold til målingene. Målingene tyder på at flere boligstrøk enn det eksisterende sonekart viser øst i
Bærum og vest i Oslo ligger i områder som må karakteriseres som rød sone. I Bærum gjelder det
spesielt Eiksmarka, antagelig også deler av Østerås, mens Lønnås fremdeles befinner seg i gul sone
som også Rieber 2014 viser. På Eiksmarka, som ligger i rød sone, befinner det seg institusjoner med
særlig krav på støyvern (skole, sykehjem).

Figur 6: Lokalisering av målepunktene, farger i hht soneklassfisering etter målinger.

Videre viser målingene tydelig at Fossumjordet, det ubebygde området rett øst for Fossumtunet, ligger
i rød sone. Det mye brukte utfartsstedet ved Østernvannsvingen ligger også i rød sone, men det er
ganske naturlig tatt i betraktning den korte avstanden til leirduebanen (500 m).
Oversikten viser også at tre av de fire målestedene i Bærums nabokommune Oslo ligger i rød sone, Pplassen ved Oslo GK/Bogstad, Voksen skog/Grindbakken og Jerpefaret, mens først oppe ved
Kragstøtten støtter målingene gul sone. Grindbakken skole, en institusjon med særlig krav på støyvern,
ligger i rød sone.
Går man tilbake til figur 2, ser man at i alle disse områdene har det kommet klager fra beboerne på
skytestøy. Det eneste unntaket er Kragstøtten som målingene viser at ligger i gul sone og hvor det kun
er spredt bebyggelse på større tomter.
I Figur 7 er støysonene i hht. Rieber 2014 inntegnet. Den målte støyen viser støy tilsvarende rød sone
til dels langt utenfor de beregnede sonene. Det eneste området hvor målingene viser gul sone er
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Kragstøtten, men den ligger også langt utenfor beregnet gul sone, og Lønnåskollen som ligger helt i
grensen for banens skuddsektor.

Figur 7: Oversikt over målinger, med soneklassfisering. De fargelagte områdene viser utbredelse av rød og gul
sone i hht. Rieber 2014. Målingene viser rød sone langt utenfor de beregnede røde og gule områdene.

På grunnlag av målingene kan man trekke opp en linje som viser hvor langt utover i de bebygde
områdene den røde sonen egentlig går. Dette er gjort i figur 8.
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Figur 8: Den stiplede røde avgrensningen viser bebygde områder som også skulle vært inkludert i rød sone. Området er ikke
fullstendig, det vil si at det kan godt tenkes at flere områder skulle vært inkludert, men dette kan man ikke si noe sikkert om
uten flere målinger utenfor det stiplede området.

Det er lett å tenke seg at det er ytterligere områder som også egentlig befinner seg i rød sone.
Bogstadvannet og områdene rundt dette er slike, likeså er avgrensningen av rød sone mot
Lønnåskollen mot syd-øst usikker. Men i disse områdene er det ikke gjort målinger som belyser dette
og undersøkelsen gir derfor ikke svar på det. Voksen skole og Hovseter sykehjem ligger utenfor rød
sone slik den er antatt på figur 8, men disse institusjonene ligger sannsynligvis i gul sone.

7. Diskusjon.
Både beregning og måling av støy fra skytebaner er vanskelig, sammenlikning mellom beregninger og
målinger likeså. For områdene rundt Løvenskioldbanen finnes flere støysonekart men de er
mangelfulle og til dels ikke oppdaterte. F eks:


Bærum kommune har i sin Kommuneplan 2008 – 2020 et temakart over støysoner som er
oppdatert frem til oktober 2008 (dokument 561623) 11 hvor innvirkningen fra
Løvenskioldbanen er tegnet inn sammen med støy fra andre kilder. Det fremgår ikke av
dokumentet på hvilken basis det er fremkommet, beregninger eller målinger, eller en
kombinasjon.

11

https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/helse-og-omsorg/radon-straling-stoy/tema--stoysoner.pdf
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Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber utarbeidet et støysonekart for Løvenskioldbanen i
forbindelse med et privat planforslag fremmet overfor kommunen 24. april 2014 av Norges
Skytterforbund (NSF)12. Kartet tar ikke hensyn til andre støykilder enn den fra skytingen på
Løvenskioldbanen. Det ble utarbeidet på grunnlag av beregninger og viste støysoner med
større utbredelse enn kommunens eget kart fra 2008. Bærum kommune sitt støykart fra 2008
har ikke blitt oppdatert med denne nye informasjonen.



Miljøatlaset på kommunens hjemmeside13 viser bare støy fra andre kilder (vei, T-bane) enn
skytebanen. Løvenskioldbanen som en støykilde vises ikke i det hele tatt når denne rapporten
skrives (mai 2016).

Sammenlikning mellom støykartene til Bærum kommune fra 2012, Rieber fra 2014 og resultatene fra
denne undersøkelsen viser tydelige forskjeller, figur 9 og 10.

Figur 9 (til venstre) og 10: Forskjellig utbredelse av støysoner rundt Løvenskioldbanen. Til venstre i hht. Bærum
kommune sitt støysonekart, til høyre i hht. Norges Skytterforbund etter beregninger utført av Rieber Prosjekt AS
2014.

Området for rød sone er noe større i hht. Rieber, mens gul sone er betydelig større i hht. Rieber enn
hva Bærum kommune viser. Det gjelder særlig i de befolkede områdene øst og syd øst for banen, men
også i turterrengene vest og nord for banen.
Denne rapporten bøter på den mangelfulle, til dels gamle og delvis motstridende informasjonen som
er tilgjengelig om støy rundt skytebanen.
Skytestøyen er helt klart hovedstøykilden for flere titusener beboere i banens nærhet, med bosteder
både i Bærum øst og Oslo vest. Undersøkelsen er ikke en utdypende vitenskapelig studie, men en
enkel feltstudie gjennomført med enkle hjelpemidler for å fremskaffe konkrete målte data som
grunnlag for å kunne vurdere den støy som naboer til Løvenskioldbanen klager over.

7.1 Vær og vindforhold
Meteorologiske forhold spiller stor rolle for lydens evne til å forplante seg. Veilederen for målinger
setter derfor retningslinjer som det i praksis er veldig vanskelig å forholde seg til når man ikke kan
kontrollere skytingen på banen. Skyteaktiviteten og været er frie variabler. Man målte kun når
vindforholdene ikke overskred retningslinjene, men utover det kunne lite kontrolleres. Målingene ble
12
13

Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 1. februar 2014 Emne: Løvenskioldbanen - Støyberegninger
http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebInnsyn_Baerum/Map.aspx
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derfor gjort når anledningene bød seg og gjennomgående var ikke forholdene optimale med hensyn til
lydutbredelse mot målestedet. Målingene ble gjort om vinteren, oktober 2015 til mars 2016. Det
medførte bl. a. at:


Bakken var snødekket ved enkelte anledninger. I henhold til Veilederen bør det da ikke måles
fordi snø på trær og bakke absorberer lyd og måleverdiene blir for lave. Dette ble allikevel
gjort og målingene er tatt med (Fossumjordet 20126 01 28 og 2016 02 25, Jerpefaret 2016
02 25)



Dominerende vindretning om vinteren er nordlig mens målestedene Fossum Terrasse,
Fossumjordet, Bogstad, Grindbakken/Voksen Skog, Jerpefaret og Kragstøtten ligger i østlig og
øst nord-østlig retning slik at vinden helst burde ha vært fra vest og sør vest. Det var vanskelig
å finne dager med passe vind fra vest og sør-vest i den perioden målingene ble gjort, mens den
vindretningen er dominerende om sommeren. Dessuten var det mange dager med klarvær
med ingen/lite vind, men uten inversjon. Da bør det heller ikke måles fordi resultatene blir for
lave, men det ble gjort allikevel.

Ofte ble målingene gjort under ikke-optimale forhold. Dette påvirker totalresultatet for de enkelte
målestedene ved vurdering av støysone, målingene og oppsummeringen har et ikke ubetydelig innslag
av målinger som er for lave, målingene underrepresenterer den virkelige støyen som skal legges til
grunn for klassifisering av støysone.

7.2 Bakgrunnsstøy
I henhold til Veilederen skal bakgrunnsstøynivået registreres under målingene og være minst 10 dBA
lavere enn skytestøynivået. Under målingene ble bakgrunnsstøyen målt og avlest kontinuerlig og var
gjennomgående 15-20 dB eller mer lavere enn skytestøyen som ble målet. Bare ved spesielle
hendelser kunne bakgrunnsstøyen føre til at målingene ble annullert, ved f eks. smelling av bildører,
passerende buss eller bil i nærheten eller annen støyende spontan aktivitet. Ved enkelte anledninger
kom vinden på en måte som forvrengte målingene. Det førte også til annullering av den skytestøy som
da hadde blitt målt. Bakgrunnsstøy har derfor ikke påvirket målingene den ene eller andre vei.

7.3 Vurdering av resultater
Rieber har beregnet effekten av støyen for de forskjellige banene og viser disse Grafisk i sin rapport.
Der går det tydelig frem at størrelsen av gul og rød sone øst og syd-øst er innenfor skytesektoren til
leirduebanen og skyldes i det alt vesentlige denne. Figur 8 viser utbredelsene av rød sone slik de
fremstilles i Rieber sin 2014 rapport sammenliknet med funnene i denne rapporten.
Rieber sin rapport er basert på beregninger, det antas også å være tilfelle for sonekartet til Bærum
kommune selv om det ikke står beskrevet i dokumentet. Regnemodellene for utbredelse av skytestøy
er kompliserte og baserer seg på data om terreng og de våpen som brukes, «enkeltskudd med skyting
med den våpen- og ammunisjonstype som har høyest lydemisjon og som vanligvis anvendes på banen,
samt ved den høyeste tillatte skytestilling» i hht. Veilederen. For å forklare forskjellene mellom
kommunens og Riebers støysonekart må man gå inn i de detaljerte beregningene og det faller utenfor
rammen av denne rapporten. Det vesentlige funnet i denne rapporten er at den målte støyen viser at
utbredelsen av rød sone er større, og til dels betydelig større, enn de som beregningene viser, og at
den omfatter også bebygde områder med et betydelig antall beboere som de to andre rapportene
viser at ligger utenfor også gul sone.
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Denne rapporten gir ingen sikre svar på hvorfor resultatene er slik. Allikevel kan det pekes på noen
forhold som muligens kan forklare noen av forskjellene:


Skyteretningen har helt klart en vesentlig betydning for hvor lyden vil høres, og hvor kraftig.
Med skyteretningen menes den retning løpet peker i det skuddet blir avfyrt.
Beregningsmodellene tar hensyn til leirduebanens skytesektor i det horisontale planet, men
ikke at mange skudd avfyres oppover, svært ofte i retning direkte mot de områdene hvor
målingene ble gjort i Holmenkollåsen, eventuelt oppover mot reflekterende lag i atmosfæren
de få gangene det var inversjon. Det kan tenkes at beregningene systematisk
underrepresenterer elevert skyting fra leirduebanen dersom disse forholdene ikke tas i
betraktning på en fullstendig og korrekt måte.



De beregnede støysonekartene viser rød sone nærmest skytebanen, lenger ut gul sone,
deretter ingen sone. I hht. Veilederen skal «Beregningene (skal) alltid utføres for den mest
støyutsatte bebyggelsen og ellers på representative punkter i boligområder og områder med
fritidshus, friluftsområder, osv., hvor støynivået overskrider de aktuelle støygrensene».
Standard for beregning av støysoner er 4 m over bakken (Rieber 2014).
Ytterkantene av de gule sonene ligger gjennomgående lavere enn skytebanen og ofte i
skyggen av mellomliggende terreng. Men støyen stopper ikke nødvendigvis der beregningene
forteller at gul sone opphører. Lyden forplanter seg videre, den kan fortsette sin utbredelse i
luftrommet høyere enn 4 m over bakken som er standarden for beregninger og fortsette til
den møter neste bebyggelse i et høyereliggende område på den andre siden av lydskyggen.
Terrenget østover fra Løvenskioldbanen tilfredsstiller nettopp slike forhold. Bogstadvannet og
Lysakerelven er slike lavpunkter, beliggende i lydskyggen fra Lathusåsen, og de beregnede
sonekartene viser at gul sone opphører omtrent i de områdene. Men, noen hundre meter
videre østover stiger terrenget kraftig, etter hvert blir det oppover i Holmenkollåsen fri sikt fra
skytebanen til boligområdene, og det er nettopp her de største avvikene mellom målinger og
beregninger forekommer.
Ved å studere terrengprofilene i detalj (avstander og høydekoter) vil man se at terrenget er
utformet slik som beskrevet. Mer visuelt kommer det klart til syne på figur 5 hvor alle de tre
målestedene Grindbakken/Voksen Skog, Jerpefaret og Kragstøtten er merket av. Bildet viser at
fra leirduebanen er det fri sikt til Kragstøtten mens det til de to andre stedene bare er
tretopper som stikker opp i mellom. Slike tretopper har kun en helt marginal påvirkning av
lydutbredelsen.

Veilederen (kapittel 7.7.1) omtaler noen av de forhold som er diskutert ovenfor på litt mer generell
basis. I kapittel 7.7.2 sies mer spesifikt at «Støy fra skyting med håndvåpen er svært kraftig, og kan gi
sjenanse for naboer i avstander på opptil 2 – 4 km (geværskyting, i skyteretningen). Støy fra tyngre
våpen kan gi sjenanse på enda større avstand.» Målingene i denne rapporten er helt i tråd med dette.
Haglegevær er kraftige våpen, skyteretningen er mot vestsiden av Holmenkollåsen, og avstanden til
målepunktene der (Voksen Skog, Grindbakken, Jerpefaret og Kragstøtten) er omlag 4 km.

7.4 Støy og rekreasjon
Veilederen til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging angir bestemte grenser for den
impulslyd som opptrer som kriterier for arealutnyttelse, dog med noe lettelser for skytebaner med
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mindre aktivitet og reduserte grenseverdier for skyting om natten (kl. 23-07). Retningslinjene og
Veilederen er ikke juridisk bindende for kommunene og inviterer derfor til at skjønn kan utvises.
Det er naturlig i denne rapporten å trekke frem noen av de forhold som ikke er målt direkte, men
allikevel er med på å påvirke den subjektive oppfatning av den forstyrrelse og plage som naboene
mener skytestøyen fra Løvenskioldbanen forårsaker. Men vurderingen av disse, som nødvendigvis vil
være subjektive og hvor mange forhold vil måtte veies mot hverandre, er ikke en naturlig del av
rapporten.
I det følgende nevnes noen slike forhold:


Sommeren har stor rekreasjonsverdi i Norge. Det er da folk er ute, sitter på terrassen, er i
hagene, går turer om ettermiddagene på hverdager og i helgene. Eller man er inne, men åpner
dører og vinduer mor ettermiddagssolen og marka i vest. Under slike omstendigheter oppleves
støy som mer generende enn i en ellers travel hverdag.



For skytterne er også fine sommerdager en anledning til rekreasjon. Politi og forsvaret (HMKG)
står for om lag 1,6 millioner skudd / år av de totalt nær 5 millioner som avfyres i året. I
hovedsak foregår politiets og HMKGs aktivitet i arbeidstiden. Den øvrige delen, om lag 3,5
millioner skudd, eller ca. 70% av skytingen utøves av forskjellige skytterlag og enkeltpersoner,
både om formiddagen og om kvelden. Dette er rekreasjonsskyting, enten i
konkurranseøyemed eller som hobby. Leirduebanen alene står for 750 000 skudd, alle disse
med retning i sektoren som vender mot bebyggelse. Det har ikke latt seg finne statistikker som
viser om det er spesielle perioder med mer eller mindre rekreasjonsskyting, vinter, sommer,
formiddag eller ettermiddag/kveld, i hvilken grad den er væravhengig. Men skyting foregår i
lyset, og om vinteren er dagene korte mens de er lange i sommermånedene. Det er derfor
ganske åpenbart at når nytteskyting (politi, forsvar) i all hovedsak foregår i arbeidstiden, vil det
være rekreasjonsskyting som beboerne generes mest av i sin egen rekreasjonstid.



Løvenskioldbanen ligger i et relativt tett befolket område, nær boligstrøk og grensende til
turområdene som beboerne i stor grad benytter. I de områdene av Oslo som utsettes for
skytestøyen i hht. målingene bor det 15 000 mennesker, langt de fleste i rød sone. I de
belastede områdene rød sone i Bærum bor det anslagsvis tilsvarende ca. 5-10 000 mennesker.
Ser man bort fra turområdene i Bærumsmarka, viser denne undersøkelsen at skytestøyen ikke
bare er et Bærumsproblem, men i stor, kanskje i enda større grad er et Osloproblem.



Turområdene vest og nord for Løvenskioldbanen er svært populære og er det nærmeste
turterrenget sommer og vinter for en stor befolkningsmengde. Eksisterende støysonekart viser
at både rød og gul sone strekker seg innover turområdene, det gjelder parkeringsplasser som
er utgangspunkter for turer, turstier og –veier, og badeplasser. I denne undersøkelsen er det
ikke gjort målinger i disse turområdene, men eksisterende beregninger viser at disse
områdene også utsettes for støy betydelig høyere enn de grenseverdier som Veilederen
anbefaler for friluftsområder, frilufts- og rekreasjonsområder og stille områder i forbindelse
med kommunenes arealplanlegging.

De forhold som er nevnt ovenfor diskuteres ikke i denne rapporten, de hører hjemme i andre fora.
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8. Konklusjon
Støy er en helsefarlig forurensning, spesielt impulsstøy ved de lydnivåer som er målt til dels langt fra
Løvenskioldbanen.
Målingene er gjort med enkle midler, hovedsakelig med en iPhone 5 (313 målinger), men også med en
Klasse-1-støymåler av typen Norsonic Nor131 (74 målinger). iphone 5 ble ved to anledninger
kontrollert mot Nor 131 instrumentet, i oktober 2015 da målingene startet og i mars 2016 etter siste
måling, Den høyeste av de to korreksjonsverdiene som ble utarbeidet ble anvendt for samtlige iPhone
5 målinger uavhengig av om de ble tatt tidlig eller sent i undersøkelsesperioden. Dette er en svært
konservativ tilnærming.
Det er to støysonekart tilgjengelig for området som inkluderer skytestøy fra Løvenskioldbanen, Bærum
kommune sitt fra kommuneplanen 2008-2020 og det som Rieber prosjekt AS utarbeidet ved
beregninger for NSF i 2014. Rieber 2014 viser større støysoner enn Bærum kommune sitt kart, særlig
gul sone er betydelig større. Det er stort sprik mellom målingene i felt og støysonekartene. Målingene
ble gjort i de områdene hvor beboerne i stort antall har klaget over generende støy fra banen.
Lydnivåer tilsvarende rød støysone er målt langt utenfor de røde og gule støysonene som oppgis i
Rieber 2014, bare ved Kragstøtten og Lønnåskollen viser målingene et støynivå tilsvarende gul sone.
Alle målingene ble gjort i perioden oktober 2015 – mars 2016, de aller fleste under ikke-optimale
forhold. Mange målinger ble gjort under vinterforhold med snø på bakken hvilket ikke anbefales i
Veilederen. Videre var det sjelden optimale «medvindsforhold» slik Veilederen foreskriver.
Til tross for ikke de beste forhold og en konservativ tilnærming ved korrigering for unøyaktigheter ved
bruk av rimelig utstyr, viser resultatene at det er store befolkningsområder i Bærum og Oslo med
betydelig støy, klassifiserbart som rød støysone, langt utenfor de områder som oppgis i de tilgjengelige
støysonekartene. I Oslo er støyen i strid med Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune. I den
røde sonen ligger også institusjoner med særlig krav på støyvern (skoler, eldrehjem).
Dette gir grunn til å si at de mange klagene fra banens naboer både i Bærum og Oslo har god
begrunnelse og representerer en genuin forstyrrelse forårsaket av skyteaktivitetene på
Løvenskioldbanens mange baner. Det er også grunnlag for å konkludere med at skytingen fører til at
beboere i Oslo ikke får det vern som Oslo støyforskrift skal gi byens borgere.
Resultatene er som forventet i forhold til Veilederen som sier «Støy fra skyting med håndvåpen er
svært kraftig, og kan gi sjenanse for naboer i avstander på opptil 2 – 4 km (geværskyting, i
skyteretningen). Støy fra tyngre våpen kan gi sjenanse på enda større avstand.»
Nytteskyting (politi og forsvar) representerer kun en liten del av skytingen og hovedsakelig innenfor
normal arbeidstid. Den resterende skyteaktiviteten er rekreasjonsskyting (inkludert konkurranse) og
står for den overveiende delen av aktiviteten og gjennom alle åpningstidene og særlig i beboernes
egen rekreasjonstid. Rekreasjonsskyting representerer derfor den overveiende delen av den
forstyrrelse som kommer til uttrykk gjennom de mange protestene.
Selv om det ikke er gjort spesifikke målinger for aktiviteten på leirduebanen, er det god grunn til å anta
at det er denne delen av rekreasjonsskytingen samt skyting med de største kalibrene på geværbanen,
som i hovedsak forårsaker den mest lydsterke og plagsomme støyen.
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APPENDIKS 1
Kalibrerende sammenlikninger av to lydmålere (dB)
1. kalibreringsserie: Østernvannsvingen, Fossum Terrasse og Kragstøtten
22 - 24. oktober 2015
Norsonic Nor
131
Diff iPhone 5
iPhone 5
(LAimax)
- Nor 131
Fossum terrasse, øverst på stien bak. 10
skudd
54
51,8
2,2
59
59,8
-0,8
62
60,2
1,8
65
62,4
2,6
67
64,2
2,8
69
66,3
2,7
71
71,4
-0,4
71
71,6
-0,6
72
73,6
-1,6
75
73,7
1,3
76
74,2
1,8
76
76,5
-0,5
80
77,4
2,6
Gjennomsnitt Fossum
terrasse
1,1

iPhone 5

52,5
53,7
56,3
56,4
60,1
60,3
60,3
61,1
64,4
64,7

Gjennomsnitt Kragstøtten

Diff iPhone 5
- Nor 131

Østernvannsvingen. 10 skudd
67
63
69
64
64
66
68
66
66
66
65
66
70
67
70
67
65
67
71
67,5
71
67,5
72
69
72
69

Kragstøtten, i skråningen like på oversiden
av veien. 10 skudd
55
58
61
61
64
64
65
62
66
67

Norsonic Nor
131
(LAimax)

2,5
4,3
4,7
4,6
3,9
3,7
4,7
0,9
1,6
2,3
3,3

4,0
5,0
-2,0
2,0
0,0
-1,0
3,0
3,0
-2,0
3,5
3,5
3,0
3,0

67

70

-3,0

73

71

2,0

73
71
75
76
73
74
77
79
81
82

71
71
72
72
72
74
75
77,5
79
79

2,0
0,0
3,0
4,0
1,0
0,0
2,0
1,5
2,0
3,0

84

81

3,0

Østernvannsvingen. 30 skudd
64
67
73
72,5
80
80,4
81
82

-3,0
0,5
-0,4
-1,0

Gjennomsnitt
Østernvannsvingen, alle

1,4

2. kalibreringsserie: Lønnåskollen og Fossum Terrasse (øverst på gangveien bak)
Max. Av 10 enkeltskudd
15. mars 2016
iPhone 5

Norsonic Nor 131
(LAimax)

Diff iPhone 5
- Nor 131

73
77
78
85

69
71,3
71,6
77,7

4,0
5,7
6,4
7,3

Gjennomsnitt Lønnåskollen og Fossum terrasse

5,9

Tabellene viser alle målinger som samtidig ble gjort både med både Nor 131 og iPhone 5 og
som dermed dannet grunnlaget for bestemmelse av den korreksjon som skulle brukes for det
mindre nøyaktige apparatet iPhone 5. Forskjellen som ble målt 15. mars 2016, etter at alle
målingene var utført, var betydelig større enn de avvikene som ble målt og beregnet da de
første målingene ble gjort 22 - 24. oktober 2015. Usikkerheten omkring når og hvordan
forandringene oppsto gjorde at det høyeste avviket, avviket som ble målt og beregnet for 15.
mars (= 5,9 dB) ble brukt for alle iPhone 5 målinger uansett når de hadde blitt gjort. Det
representerer er en svært konservativ korreksjon og tilnærming.
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Østernvannsvingen
Protokoll skyting
Ansvarlig
Dato
Tid

Knut Søraas
2015 10 23
1400 - 1600
Østernvannsvingen, lite
Sted
høydepunkt 30 m fra bom
Målehøyde (m. over bakken) 2
Instrument
Norsonic Nor131 *)
Værdata
Vind på målersted
Svak vind fra vest, 2-3 m/s
Temperatur ⁰C
10
Skydekke
Stort sett skyfritt
Annet
Bakgrunnstøy LIspl
40 -45

Måleresultater (dB) *)
Østernvannsvingen
Verdi
Målingnr.
20151023001
20151023002
20151023003
20151023004
20151023005
20151023006
20151023007
20151023008
20151023009
20151023010
20151023011
20151023012
20151023013
20151023014
20151023015
20151023016
20151023017
20151023018
20151023019
20151023020
20151023021
20151023022
20151023023
20151023024
20151023025
20151023026
20151023027
20151023028
20151023029
20151023030

Måleverdi enkeltmålinger
(LAImax, 35 ms)
81
69
66
63
79
72
69
67
68
71
68
64
66
67
71
71
78
79
72
75
80
73
82
67
72
70
67
74
66
66

*) Målt med Norsonic Nor131, ingen korreksjoner av
måleverdiene nødvendig.
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Lønnåskollen, Østerås
Protokoll skyting
Ansvarlig
Dato
Tid
Sted
Målehøyde (m. over bakken)
Instrument
Værdata
Vind på målersted
Temperatur ⁰C
Skydekke
Annet
Bakgrunnstøy

Protokoll skyting

Knut Søraas
2015 11 19
1325 - 1340
Lønnåskollen, skogholt til
høyre i veiskillet
2
iPhone 5
Lett bris fra nord, 3-4 m/s
2
Lettskyet
42 - 44

Ansvarlig
Dato
Tid

Knut Søraas
2015 11 19
1340 - 1350

Sted
Målehøyde (m. over bakken)
Instrument
Værdata
Vind på målersted
Temperatur ⁰C
Skydekke
Annet
Bakgrunnstøy

Lønnåskollen 50
2
iPhone 5

Måleresultater (dB)
Verdi
Målingnr.
20151119001
20151119002
20151119003
20151119004
20151119005
20151119006
Totalt antall enkeltmålinger

Lett bris fra nord, 3-4 m/s
2
Lettskyet
48 - 51

Måleresultater (dB)

Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)
59
52
62
55
49
53

Verdi
Målingnr.
20151119007
20151119008
20151119009
20151119010
20151119011
Totalt antall enkeltmålinger

Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)
55
59
57
62
55
5

6
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Hasselbakken, Eiksmarka
Protokoll skyting
Ansvarlig
Dato
Tid
Sted
Målehøyde (m. over bakken)
Instrument
Værdata
Vind på målersted
Temperatur ⁰C
Skydekke
Annet
Bakgrunnstøy

Knut Søraas
2015 12 04
1629 - 1640
Krysset HasselbakkenKonglefaret, Eiksmarka
2
iPhone 5
Vindstille
2
Klarvær
46 - 52

Måleresultater (dB)
Hasselbakken, Måleverdi
Eiksmarka
enkeltmålinger
Verdi

(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)

Målingnr.
20151204046
20151204047
20151204048
20151204049
20151204050
20151204051
20151204052
Skyting opphørt.
Totalt antall enkeltmålinger

62
72
75
69
59
62
63
7
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Fossum Terrasse
Protokoll skyting
Ansvarlig
Dato
Tid
Sted
Målehøyde (m. over bakken)
Instrument
Værdata
Vind på målersted
Temperatur ⁰C
Skydekke
Annet
Bakgrunnstøy LIspl

Protokoll skyting

Knut Søraas
2015 10 24
1100 - 1300

Ansvarlig
Dato
Tid

Fossum Terrasse, på
gangvei bak bygningene
2
Norsonic Nor131 *)

Fossum Terrasse, på
Sted
gangvei bak bygningene
Målehøyde (m. over bakken)
2
Instrument
Norsonic Nor131 *)
Værdata
Vind på målersted
Svak vind, fra V NV 1-2m/s
Temperatur ⁰C
9
Skydekke
Delvis klarvær
Annet
Bakgrunnstøy LIspl
41-44

Svak vind, 1-2 m/s
9
Overskyet
41-44

Måleresultater (dB)
Verdi

Måleverdi enkeltmålinger
(Nor131 *))
(LAImax, 35 ms)

Målingnr.
20151024001
64,2
20151024002
73,6
20151024003
71,6
20151024004
66,3
20151024005
74,2
20151024006
77,4
20151024007
71,4
20151024008
62,4
20151024009
73,7
20151024010
76,5
20151024011
71,2
20151024012
72,9
20151024013
84,4
20151024014
73,4
20151024015
75,4
20151024016
69,2
20151024017
68,4
20151024018
74,4
20151024019
75,6
20151024020
67,4
20151024021
69,8
Totalt antall enkeltmålinger
21
*) Målt med Norsonic Nor131, ingen korreksjoner av
måleverdiene nødvendig.

Knut Søraas
2016 03 15
2230 -2315

Måleresultater (dB)
Verdi

Måleverdi enkeltmålinger
(Nor131 *))
(LAImax, 35 ms)

Målingnr.
20160315002
71,3
20160315003
71,6
20160315004
77,7
*) Målt med Norsonic Nor131 ingen korreksjoner av
måleverdiene nødvendig.
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Fossumjordet
Protokoll skyting
Ansvarlig
Dato
Tid

Sted
Målehøyde (m. over bakken)
Instrument
Værdata
Vind på målersted
Temperatur ⁰C
Skydekke

Protokoll skyting

Knut Søraas
2015 10 24
1100 - 1300

Ansvarlig
Dato
Tid

Fossumjordet, 10 m fra
Fossumveien
2
Norsonic Nor131 *)

Fossumjordet, 30 m fra
Sted
Fossumveien
Målehøyde (m. over bakken)
2
Instrument
iPhone 5
Værdata
Vind på målersted
Svak vind fra vest, 1-2 m/s
Temperatur ⁰C
4
Skydekke
Klarvær

Flau vind, 0 - 1 m/s
9
Overskyet

Annet
Bakgrunnstøy LIspl

42-44

Måleresultater (dB)

Verdi
Målingnr.
20151024022
20151024023
20151024024

Knut Søraas
2015 12 04
1500 - 1525

Annet
Bakgrunnstøy

50 - 54

Måleresultater (dB)

Måleverdi
enkeltmålinger
(LAImax, 35 ms)

*) Målt med Norsonic Nor131, ingen korreksjoner av
måleverdiene nødvendig.

Verdi
Målingnr.
20151204001
20151204002
20151204003
20151204004
20151204005
20151204006
20151204007
20151204008
20151204009
20151204010
20151204011
20151204012
20151204013
20151204014
20151204015
20151204016

Totalt antall enkeltmålinger

Totalt antall enkeltmålinger

59,8
60,2
51,8

3

Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th
max
Måleperiode ca 30 s)
67
68
66
60
79
70
76
83
66
73
76
66
75
81
73
67
16
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Fossumjordet
Protokoll skyting

Protokoll skyting

Ansvarlig
Dato
Tid

Knut Søraas
2015 12 09
1430 - 1448
Fossumjordet, 60 m fra
Ankerveien, 130 m fra
Sted
Fossumveien
Målehøyde (m. over bakken)
2
Instrument
iPhone 5
Værdata
Vind på målersted
Stille, flau vind S-SW, 0-2 m/s
Temperatur ⁰C
4
Skydekke
Klarvær
Annet
Bakgrunnstøy

Bløt bakke, ingen frost i topplaget
44 - 47

Ansvarlig
Dato
Tid

Knut Søraas
2015 12 10
1422 - 1446
Fossumjordet, 30 m fra
Ankerveien, 130 m fra
Sted
Fossumveien
Målehøyde (m. over bakken)
2
Instrument
iPhone 5
Værdata
Vind på målersted
Stille, flau vind S-SW, 0-2 m/s
Temperatur ⁰C
5
Skydekke
Klarvær

Måleresultater (dB)

Verdi
Målingnr.
20151209001
20151209002
20151209003
20151209004
20151209005
20151209006
20151209007
20151209008
20151209009
20151209010
20151209011
20151209012
20151209013
20151209014
20151209015
20151209016
20151209017
20151209018
20151209019
20151209020
20151209021
20151209022
Totalt antall enkeltmålinger

Bløt bakke, ingen frost i
topplaget
46 - 48, tidvis 52 - 56 ved trafikk.

Annet
Bakgrunnstøy

Måleresultater (dB)

Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)
65
75
68
61
65
66
64
65
64
61
57
57
62
74
74
63
58
57
63
67
75
60
22

Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)

Verdi
Målingnr.
20151210001
20151210002
20151210003
20151210004
20151210005
20151210006
20151210007
20151210008
20151210009
20151210010
20151210011
20151210012
20151210013
20151210014

Totalt antall enkeltmålinger

65
69
67
63
64
68
70
70
66
65
63
68
63
67

14
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Fossumjordet
Protokoll skyting
Ansvarlig
Dato
Tid

Sted
Målehøyde (m. over bakken)
Instrument
Værdata
Vind på målersted
Temperatur ⁰C
Skydekke
Annet
Bakgrunnstøy

Protokoll skyting

Knut Søraas
2015 12 12
1135 - 1151
Fossumjordet ved
Ankerveien, nederst ved
Fossumveien
2
iPhone 5
Flau vind fra syd, 0-1 m/s
-3
Klarvær
Inversjon
45 - 50

Måleresultater (dB)

Målingnr.
20151212001
20151212002
20151212003
20151212004
20151212005
20151212006
20151212007
20151212008
20151212009
20151212010
20151212011
20151212012
20151212013
20151212014
20151212015
20151212016
Totalt antall enkeltmålinger

Knut Søraas
2015 12 12
1151 - 1205
Fossumjordet ved
Ankerveien/innkjøring til
Sted
Fossum fotballbane
Målehøyde (m. over bakken)
2
Instrument
iPhone 5
Værdata
Vind på målersted
Flau vind fra syd, 0-1 m/s
Temperatur ⁰C
-3
Skydekke
Klarvær
Annet
Bakgrunnstøy

Inversjon
45 - 52

Måleresultater (dB)

Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)

Verdi

Ansvarlig
Dato
Tid

75
77
71
68
68
66
77
75
82
75
70
67
70
69
67
65
16

Verdi
Målingnr.
20151212017
20151212018
20151212019
20151212020
20151212021
20151212022
20151212023
20151212024
20151212025
20151212026

Totalt antall enkeltmålinger

Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)
63
58
68
69
64
71
72
62
65
65

10
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Fossumjordet
Protokoll skyting

Protokoll skyting

Ansvarlig
Dato
Tid

Knut Søraas
2016 01 28
1350 - 1420
Fossumjordet, 30 m fra
Ankerveien, 100 m fra
Sted
Fossumveien
Målehøyde (m. over bakken)
2
Instrument
iPhone 5
Værdata
Vind på målersted
Stille, 0 - 1 m/s SSØ
Temperatur ⁰C
4
Skydekke
Klarvær
Snedekket jorde, 5 cm dyp,
tynn sprø og porøs skorpe
øverst)
43 - 46

Annet
Bakgrunnstøy

Måleresultater (dB)

Verdi
Målingnr.
20160128001
20160128002
20160128003
20160128004
20160128005
20160128006
20160128007
20160128008
20160128009
20160128010
20160128011
20160128012
20160128013
20160128014
20160128015
20160128016
20160128017
20160128018
20160128019
20160128020
20160128021
20160128022
20160128023
20160128024
20160128025
20160128026
20160128027
Totalt antall enkeltmålinger

Ansvarlig
Dato
Tid

Knut Søraas
2016 02 25
1140 - 1206
Fossumjordet, 30 m fra
Ankerveien, 100 m fra
Sted
Fossumveien
Målehøyde (m. over bakken)
2
Instrument
iPhone 5
Værdata
Vind på målersted
Stille, 0 - 1 m/s SSØ
Temperatur ⁰C
-1,5
Skydekke
Klarvær

Annet
Bakgrunnstøy

Snedekke i skog og mark
40 - 45

Måleresultater (dB)

Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)
57
63
67
60
70
66
66
64
68
66
80
68
69
71
68
71
72
67
73
76
72
67
73
68
75
77
75
27

Verdi
Målingnr.
20160225001
20160225002
20160225003
20160225004
20160225005
20160225006
20160225007
20160225008
20160225009
20160225010
20160225011
20160225012
20160225013
20160225014
20160225015
20160225016

Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)
63
56
62
63
66
73
77
77
69
70
73
75
68
65
74
75

20160225017
20160225018
20160225019
20160225020
20160225021
20160225022
20160225023
20160225024

76
82
69
65
61
58
61
60

Totalt antall enkeltmålinger

24
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Bogstad, P-plassen ved Oslo GK
Protokoll skyting
Ansvarlig
Dato
Tid

Protokoll skyting

Knut Søraas
2015 12 04
1600 - 1620

Sted
Bogstad, Oslo GK P-plass
Målehøyde (m. over bakken) 2
Instrument
iPhone 5
Værdata
Vind på målersted
Svak vind N-NW, 1-2 m/s
Temperatur ⁰C
2
Skydekke
Klarvær
Annet
Bakgrunnstøy
50 - 54

Måleresultater (dB)
Verdi
Målingnr.
20151204019
20151204020
20151204021
20151204022
20151204023
20151204024
20151204025
20151204026
20151204027
20151204028
20151204029
20151204030
20151204031
20151204032
20151204033
20151204034
20151204035
20151204036
20151204037
20151204038
20151204039
20151204040
20151204041
20151204042
20151204043
20151204044
20151204045
Totalt antall enkeltmålinger

Ansvarlig
Dato
Tid

Knut Søraas
2015 12 05
1354 - 1410

Sted
Målehøyde (m. over bakken)
Instrument
Værdata
Vind på målersted
Temperatur ⁰C
Skydekke
Annet
Bakgrunnstøy

Oslo GK, p-plass, Bogstad.
2
iPhone 5
Stille, Flau, Svak vind S-SØ, 0 - 3 m/s
10
Lettskyet
53 - 56

Måleresultater (dB)

Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)
64
77
62
69
71
69
70
76
74
74
75
80
76
76
76
74
81
73
78
72
76
82
72
53
69
68
80
27

Verdi
Målingnr.
20151205066
20151205067
20151205068
20151205069
20151205070
20151205071
20151205072
20151205073
20151205074
20151205075
20151205076
20151205077
20151205078
20151205079
20151205080
20151205081
20151205082
20151205083
20151205084
20151205085
20151205086
20151205087
20151205088

Totalt antall enkeltmålinger

Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)
68
69
73
71
72
77
75
72
66
70
63
71
65
70
70
71
77
71
69
68
65
56
56

23
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Grindbakken
Protokoll skyting
Ansvarlig
Dato
Tid

Knut Søraas
2015 12 05
1245 - 1316

Sted
Målehøyde (m. over bakken)
Instrument
Værdata
Vind på målersted
Temperatur ⁰C
Skydekke
Annet
Bakgrunnstøy

Grindbakken, gangbroen over
Arnulf Øverlands vei
2
iPhone 5
Laber bris S-SW 4-7 m/s
10
Lettskyet
52 - 58

Måleresultater (dB)
Grindbakken
Måleverdi enkeltmålinger
Verdi
Målingnr.
20151205001
20151205002
20151205003
20151205004
20151205005
20151205006
20151205007
20151205008
20151205009
20151205010
20151205011
20151205012
20151205013
20151205014
20151205015
20151205016
20151205017
20151205018
20151205019
20151205020
20151205021
20151205022
20151205023
20151205024
20151205025
20151205026
20151205027
20151205028
20151205029
20151205030
20151205031
Totalt antall enkeltmålinger

(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)
66
73
67
69
72
73
69
70
71
69
74
72
73
74
71
74
77
71
74
67
72
73
72
75
75
75
74
69
73
69
73
31
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Voksen skog
Protokoll skyting
Ansvarlig
Dato
Tid

Knut Søraas
2015 12 05
1325 - 1344

Sted
Målehøyde (m. over bakken)
Instrument
Værdata
Vind på målersted
Temperatur ⁰C
Skydekke
Annet
Bakgrunnstøy

Skogen Boligsameie, Voksen Skog
2
iPhone 5
Laber bris, S-SW, 4 - 7 m/s
10
Lettskyet
50 - 55, tidvis 30 - 35

Måleresultater (dB)

Verdi
Målingnr.
20151205032
20151205033
20151205034
20151205035
20151205036
20151205037
20151205038
20151205039
20151205040
20151205041
20151205042
20151205043
20151205044
20151205045
20151205046
20151205047
20151205048
20151205049
20151205050
20151205051
20151205052
20151205053
20151205054
20151205055
20151205056
20151205057
20151205058
20151205059
20151205060
20151205061
20151205062
20151205063
20151205064
Totalt antall enkeltmålinger

Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)
71
68
69
65
62
69
69
67
65
71
66
70
66
64
70
70
71
71
70
73
67
69
72
70
70
61
64
68
70
64
65
67
65
33
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Jerpefaret, Voksenlia
Protokoll skyting
Ansvarlig

Protokoll skyting

Knut Søraas

Dato
2015 11 17
Tid
1335 - 1355
Sted
Jerpefaret 8
Målehøyde (m. over bakken) 2
Instrument
Iphone 5
Værdata
Vind på målersted
Svak vind fra S-SW, 2-3 m/s
Temperatur ⁰C
7
Skydekke
Annet
Bakgrunnstøy
48 - 50

Ansvarlig

Knut Søraas

Dato
Tid
Sted
Målehøyde (m. over bakken)
Instrument
Værdata
Vind på målersted
Temperatur ⁰C
Skydekke
Annet
Bakgrunnstøy

2015 11 27
1200 - 1220
Jerpefaret 8
2
Iphone 5

Måleresultater (dB)
Verdi
Målingnr.
20151117001
20151117002
20151117003
20151117004
20151117005
20151117006
20151117007
20151117008
20151117009
20151117010
20151117011
20151117012
20151117013
20151117014
20151117015
20151117016
20151117017
20151117018
20151117019
20151117020
Totalt antall enkeltmålinger

Lett bris fra S SW, 3-4 m/s
8
Overskyet
49 - 51

Måleresultater (dB)

Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)
Verdi
59
58
56
61
51
55
73
69
68
71
67
73
64
69
66
64
66
60
52
60
20

Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)

Målingnr.
20151127001
20151127002
20151127003
20151127004
20151127005
20151127006
20151127007
20151127008
20151127009
20151127010
20151127011

66
65
65
65
67
61
65
63
66
63
60

Totalt antall enkeltmålinger

11
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APPENDIKS 14
Jerpefaret, Voksenlia
Protokoll skyting

Protokoll skyting

Ansvarlig

Knut Søraas

Ansvarlig

Knut Søraas

Dato

2015 12 04

Dato

2016 01 28

Tid

1535 - 1545

Tid

1510 - 1520

Sted

Jerpefaret 8

Sted

Jerpefaret 8

Målehøyde (m. over bakken) 2

Målehøyde (m. over bakken)

2

Instrument

Instrument

iPhone 5

iPhone 5

Værdata

Værdata

Vind på målersted

Lett bris fra N-NW, 3-4 m/s

Vind på målersted

Svak vind - Lett bris, 2 - 4 m/s NNW

Temperatur ⁰C

4

Temperatur ⁰C

3

Skydekke

Klarvær

Skydekke

Klarvær

Annet

Annet

Bakgrunnstøy

51 - 54

Bakgrunnstøy

Måleresultater (dB)

Måleresultater (dB)

Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)

Verdi

45 - 52

Målingnr.

Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)

Verdi
Målingnr.

20151204017

61

20151204018

66

20160128001

68

Skyting opppphørte etter 1 måling.

(skyting oppphørte)
Totalt antall målinger

2

Totalt antall målinger

1
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APPENDIKS 15

Jerpefaret, Voksenlia
Protokoll skyting
Ansvarlig

Knut Søraas

Dato

2016 02 25

Tid

1225 - 1245

Sted

Jerpefaret 8

Målehøyde (m. over bakken) 2
Instrument

iPhone 5

Værdata
Vind på målersted

Flau vind 0-1 m/s, S

Temperatur ⁰C

2

Skydekke

Klarvær

Annet

Sneddekke i skog og mark

Bakgrunnstøy

15 - 49

Måleresultater
Måleverdi
(dB) enkeltmålinger
Verdi
Målingnr.
20160225025
20160225026
20160225027
20160225028
20160225029
20160225030
20160225031
20160225032
20160225033
20160225034
20160225035
20160225036
20160225037
20160225038
Totalt antall enkeltmålinger

(iPhone 5, decibel 10th
max
Måleperiode ca 30 s)
56
58
59
63
60
62
61
63
63
62
58
67
66
65
14
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APPENDIKS 16
Kragstøtten
Protokoll skyting

Protokoll skyting

Ansvarlig
Dato
Tid
Sted
Målehøyde (m. over bakken)

Knut Søraas
2015 10 22
1200 - 1230
Kragstøtten
2

Ansvarlig
Dato
Tid
Sted
Målehøyde (m. over bakken)

Knut Søraas
2015 11 17
1410 - 1430
Kragstøtten
2

Instrument
Værdata
Vind på målersted
Temperatur ⁰C
Skydekke
Annet
Bakgrunnstøy LIspl

Norsonic Nor131 *)

Instrument
Værdata
Vind på målersted
Temperatur ⁰C
Skydekke
Annet
Bakgrunnstøy

iPhone 5

Svak vind fra vest, 2-3 m/s
10
Stort sett skyfritt
40 -45

Måleresultater (dB)
Måleverdi enkeltmålinger
(LAImax, 35 ms)

Verdi
Målingnr.
20151022001
63
20151022002
65
20151022003
60
20151022004
61
20151022005
54
20151022006
56
20151022007
56
20151022008
60
20151022009
60
20151022010
64
20151022011
64
20151022012
64
20151022013
56
20151022014
53
20151022015
60
20151022016
54
20151022017
59
*) Målt med Norsonic Nor131, ingen korreksjoner av
måleverdiene nødvendig.

Svak vind fra syd, 2-3 m/s
3

47 - 49

Måleresultater (dB)
Måleverdi enkeltmålinger
(iPhone 5, decibel 10th max
Måleperiode ca 30 s)

Verdi
Målingnr.
20151117021
20151117022
20151117023
20151117024

64
63
65
60
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APPENDIKS 17

Hva betyr vindstyrken
Vindstyrken måles i meter pr. sekund (m/s)
Navn
Stille
Flau vind
Svak vind
Lett bris
Laber bris
Frisk bris
Liten kuling
Stiv kuling
Sterk kuling
Liten storm
Full storm
Sterk storm
Orkan

m/s
0 - 0,2
0,3 - 1,5
1,6 - 3,3
3,4 - 5,4
5,5 - 7,9
8 - 10,7
10,8 - 13,8
13,9 - 17,1
17,2 - 20,7
20,8 - 24,4
24,5 - 28,4
28,5 - 32,6
32,7-

Virkning på land
Røyken stiger rett opp.
Røyken driver i vindens retning.
Smått løv settes i bevegelse
Løv og småkvist rører seg, lette flagg strekkes.
Kvister og smågreiner røres, støv virvles opp.
Mindre løvtrær svaier, bølgekammer på innsjøer.
Store greiner rører seg, det hviner i telegraftrådene.
Hele trær rører seg, tungt å gå mot vinden.
Kvister brekker, tungt å gå mot vinden.
Store trær svaier og hiver, takstein kan blåse ned.
Sjelden inne i landet, trær rykkes opp, stor skade på hus.
Meget sjelden, følges av store ødeleggelser
Forekommer meget sjelden, følges av store ødeleggelser.

Fra Storm Weather Center AS
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