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Sammendrag av støykartlegging, Jolifjell SØF

Innledning 
På oppdrag fra Forsvarsbygg utleie har det blitt 
gjennomført en støykartlegging av Jolifjell skyte- 
og øvingsfelt (SØF) i Gjesdal og Time kommune 
iht. retningslinjen T-1442. Støysonene er ment 
som et hjelpemiddel ved arealplanleggingen i 
området.  

Bakgrunn 
Jolifjell SØF ligger plassert i kommunene Gjesdal 
og Time, like ved Bjerkreim. Det er planlagt å 
flytte dagens feltbaner til sør for 
blindgjengerfeltet, samt å etablere standplasser 
for 12,7 mm Materiellødeleggelsesrifle og 84 
mm Rekylfri kanon. Den nærmeste 
støyfølsomme bebyggelsen ligger i 
Søyland/Kydland like sørøst for feltet og i Indra 
Sikvaland 2 km vest for de planlagte banene. 

Grunnlag 
Kun aktivitet med lette våpen, og skyting fra fast 
standplass eller på fast målanlegg er grunnlag for 
støysonene. Det er ikke inkludert andre 
aktiviteter/våpentyper i T-1442. 

Det vil bli aktivitet med både lette og tunge våpen 
i feltet, og aktivitet med løsammunisjon. 
Mesteparten av skyteaktiviteten vil foregå på 
dagtid, og noe på kveldstid og om natten. 

Resultat 
Resultatet av kartleggingen iht. T-1442 er 
synliggjort som støysoner på side 2. Det er 
maksimalt støynivå som dimensjonerer 
støysonene. 

Jolifjell skyte- og øvingsfelt har ikke blitt kartlagt 
iht. støyretningslinjen T-1442 tidligere. 
Rapporten med støysonekart er en synliggjøring 
av støyen fra skytefeltet, og gir et bilde av 
lydutbredelsen ved planlagt aktivitet. Veilederen 
til T-1442 sier at det i rød støysone ikke bør 
etableres ny bebyggelse med støyfølsomt 
bruksformål, og at det i gul støysone bør utvises 
aktsomhet ved etablering av ny støyfølsom 
bebyggelse. Det anbefales at kommunen tar 
hensyn til støysonene i sine arealplaner for å 
forhindre støykonflikter i fremtiden. 

I forslag til utarbeidelse av reguleringsplan for 
Jolifjell skyte- og øvingsfelt er det gjort en 
støyvurdering som omfatter mer enn 
støykartlegging kun etter retningslinjen T-1442. 
Støygrunnlaget sendes til kommunen på 
forespørsel. 

Forsvarsbygg sender inn informasjon om 
støysoner til Norge digitalt. 

FAKTABOKS 

RETNINGSLINJE FOR STØY I AREALPLANLEGGINGEN, T-1442 

Grenseverdiene gitt i T-1442 kommer til anvendelse ved nyetablering av virksomhet eller ved vesentlig endring av 
eksisterende virksomhet. 
Anleggseier plikter å synliggjøre konsekvensene mht. støy fra skytebane slik at dette kan legges til grunn i kommunenes 
overordnede arealplanlegging. 
Forsvarsbygg leverer i samsvar med T-1442 støykartlegging av sine skytebaner og skyte- og øvingsfelt i hele landet.  

I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor 
ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 
En del personer kan være plaget av støy også utenfor gul sone. 
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