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1 Innledning 
På oppdrag fra Forsvarsbygg Utleie SØF ved Per Siem, har det blitt gjennomført en 
støykartlegging av Steinsjøen skyte- og øvingsfelt (SØF) i Østre Toten kommune. 
Støyberegningene er gjennomført på bakgrunn av innmeldt ammunisjonsforbruk i 2008 
(data levert av TEAMS). 

Det ble gjennomført en befaring av skytefeltet 11. september 2009 sammen med Morten 
Corneliussen (Forsvarsbygg Utleie Markedsområde Oslofjord). Gaute Bakken, 
skytebaneforvalter ved Steinsjøfeltet, har kvalitetssikret informasjonen.  
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2 Beskrivelse av skytefeltet 
Steinsjøfeltet ligger sørøst i Østre Toten kommune i Hedmark fylke mot grensen til 
Eidsvoll kommune i Akershus fylke og utgjør 11,4 km2. Området består av skogsområder 
med koller, og terrenget varierer fra 500 til 700 m.o.h. Det er LOGUKS som er 
hovedbruker av feltet, men feltet benyttes også av andre avdelinger. Skytebanene befinner 
seg sør i området, hovedsakelig på øst siden. Skytebanene på vest siden blir først og fremst 
brukt med øvingsammunisjon. Ved snødybde på over 50 cm kan det også bli skutt med 
skarp ammunisjon på disse skytebanene. I tillegg til aktiviteten på skytebanene, foregår det 
øvelser med løsammunisjon over hele området. 

2.1 Beregningsgrunnlag for støy 
Aktiviteten i feltet består hovedsakelig av skyting med lette våpen (<20 mm). I tillegg 
skytes det med tunge våpen opp til 84 mm på skytebaner. I tillegg til skytebaner har 
skytefeltet også en håndgranatbane og et sprengningsfelt. Det foregår også noe aktivitet i 
øvingsområdet med håndgranater og løsammunisjon. Største tillatte ladning på 
sprengningsfeltet er 10 kg TNT. Ladninger over 1 kg forekommer meget sjeldent og er ikke 
tatt med i støykotekartet til tunge våpen og sprengninger, men blir omtalt nærmere i 5.2. 

Sprengningsfeltet blir også benyttet til å trene på å desarmere eksplosiver ved hjelp av en 
såkalt Rocket Wrench. Denne benytter to 12.7 mm patroner som avfyres samtidig og har 
derfor blitt betraktet som en rundtstrålende mitraljøse. Siden aktiviteten er særdeles liten og 
lokalisert til håndgranatbanen og sprengningsfeltet, blir den i støysoneberegningen 
betraktet som en sprengning.  

Tabell 1 Oversikt over baner og hovedskyteretning. Koordinatene er gitt i UTM 33 og 
skuddretningen er gitt i grader relativt til nord. 

Bane Skyteavstand 

(m) 

Koordinat høyre 

(UTM 33) 

Koordinat venstre 

(UTM 33) 

Skyteretning 

(Grader) 

Bane 1 300 N 6716452  Ø 285148 * 109 

Bane 3 Sprengningsfelt N 6716710  Ø 285502 * * 

Bane 5 50 N 6717509  Ø 285632 N 6717477  Ø 285637 254 

Bane 5a 50 N 6717454  Ø 285658 N 6717431  Ø 285660 257 

Bane 6 330 N 6717542  Ø 285639 N 6717528  Ø 285611 314 

Bane 7 100 N 6718213  Ø 285945 N 6718125  Ø 285931 278 

Bane 7a 30 N 6718053  Ø 285859 N 6718039  Ø 285853 284 

Bane 8 150 N 6718305  Ø 286055 N 6718299  Ø 286037 336 

Bane 9 
(Odden) 

300 
N 6718649  Ø 286157 N 6718601  Ø 286147 315 

Bane 9 
(Høyden) 

550 
N 6718370  Ø 286099 * 331 

Bane 10 800 N 6717986  Ø 286064 * 349 

Bane 11 300 N 6718440  Ø 284602 N 6718448  Ø 284590 34 
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(Nedre) 

Bane 11 
(Øvre) 

500 
N 6718340  Ø 284588 N 6718349  Ø 284569 33 

Bane 13 120 N 6718567  Ø 284227 * 250 

Bane 14 Sprengningsfelt N 6717901  Ø 283924 * * 

Bane 21 801 N 6716871  Ø 284238 * 333 

Bane 23 30 N 6717034  Ø 283430 N 6717041  Ø 283420 51 

Bane 24 330 N 6717113  Ø 283370 * 52 

 

2.2 Skuddmengder 
Aktiviteten er basert på innmeldt forbruk i miljødatabasen TEAMS, se Tabell 2. Aktiviteten 
er antatt å foregå jevnt over hele året med en fordeling mellom dag, kveld og natt på 
henholdsvis 80 %, 15 % og 5 %, etter samtale med skytebaneforvalter Gaute Bakken. Dette 
er lagt til grunn for beregning av ekvivalentnivået over året (LADEN) for lette våpen.  

Tabell 2. Oversikt over våpen, ammunisjon og skuddmengder innmeldt til miljødatabasen TEAMS. 

Klassifisering Våpen Ammunisjon (mm) Mengde (antall) 

7,62 (Blyfri) 71264 

7,62 (Blyholdig) 71854 

7,62 (Blåplast) 2500 

AG3 

7,62 (Rødplast) 13500 

MG3 7,62 70900 

12,7 Skarp 3674 Mitraljøse 

12,7 Korthold 9800 

HK 416 5,56 100846 

Hagle  12 15 

Lette våpen (< 
20mm) 

Glock P80 9 50421 

GUR øving 40 190 Tunge våpen 
(>20mm)   

M 72 66 4 

Håndgranat * 236 Sprenging 

TNT 0,1 kg  
0,5 kg 
1 kg 
5 kg 

8 
46 
3 
1 

                                                

 

1 Nærstridsløype. Bakerste punkt lagt inn. Kun en skytter om gangen. 



     

- 4 -  

 
3 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
Grenseverdiene gitt i T-1442 kommer til anvendelse ved nyetablering av virksomhet eller 
ved vesentlig endring av eksisterende virksomhet. På Steinsjøen er det ikke planlagt noen 
endring av aktiviteten, men anleggseier plikter likevel å synliggjøre konsekvensene mht. støy 
fra skytebane slik at dette kan legges til grunn i kommunenes overordnede arealplanlegging. 
T-1442 omhandler også støykilder som vei, jernbane, fly, industri osv.  

Denne retningslinjen skal legges til grunn av kommunene og berørte statlige etater ved planlegging 
og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen anbefaler at anleggseierne 
beregner to støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone. 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.

 

(T-1442, side 1.) 

Tabell 3 gjengir grenseverdiene for skytebaner fra tabell 1 i retningslinjen.   

Tabell 3. Kriterier for inndeling av støysoner rundt skytebaner. Alle verdier er gitt i dBA, 
frittfeltverdier. (Utdrag fra tabell 1, T-1442 s. 5) 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

  

Støykilde 

Utendørs støynivå  Utendørs støynivå i 
natteperioden kl 
23 07 

Utendørs 
støynivå  

Utendørs 
tøynivå i 
natteperioden kl 
23 07 

Skytebaner 
30 Lden 60 LAImax Aktivitet bør ikke 

forekomme 
35 Lden 70 LAImax Aktivitet bør 

ikke forekomme 

 

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

 

For aktiviteter inntil 3 dager eller kvelder pr uke og mindre enn 65 000 skudd pr år 
kan grenseverdien for maksimalstøy heves med 5 dB, til 65 dB LAImax i gul sone og 
75 dB LAImax i rød sone. 

 

For aktiviteter inntil 2 dager eller kvelder pr uke og mindre enn 20 000 skudd pr år 
kan grenseverdien for maksimalstøy heves med 10 dB, til hhv 70 dB LAImax og 80 
dB LAImax    
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4 Beregningsverktøy og digitalt kartgrunnlag 

4.1 Milstøy 2.5 
Alle beregningene er gjort med Milstøy versjon 2.5.2/ 1.0.4. Milstøy er et beregningsverktøy 
som er spesialutviklet for å beregne støy fra militær aktivitet. Beregningsmetoden er basert 
på rapporten NT ACOU 099, Shooting ranges. Prediction of noise [2]. 

Som grunnlag for modellen av terrenget er det brukt 5 meters høydekoter. Utifra disse 
verdiene er det laget et terrenggrid med oppløsning på 20 x 20 m. Alle flateberegninger er 
gjort med en oppløsning på 200 x 200 m.  

4.2 ArcView/ArcGIS 
Støyen er visualisert i kart produsert i ArcView/ ArcGIS versjon 9.3. Det digitale 
kartgrunnlaget er i N250 format etter Forsvaret sin avtale med Statens Kartverk.    
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5 Resultater 
Resultatene er tegnet inn på kart, se Vedlegg A for rød og gul støysone. Tilsvarende er 
støykoter for tunge våpen og sprengninger tegnet inn på kart i Vedlegg B, selv om T-1442 
ikke omfatter tunge våpen og sprengninger. 

5.1 Rød og gul støysone 
Det har ikke blitt laget noe rødt og gult støysonekart for Steinsjøen skyte- og øvingsfelt 
tidligere. Denne rapporten skal synliggjøre støyen med dagens aktivitet fra skyte- og 
øvingsfeltet ved hjelp av støysonekart, og det er ikke planlagt noen endringer i 
aktivitetsnivået. 
På grunn av den lave aktiviteten er det maksimalt lydnivå (LAImax) fra lette våpen som er 
utslagsgivende for støysonene. For de nord og østlige områdene er det skyting med 
mitraljøse (12,7 mm) fra bane 10 som dimensjonerer støykotenes utbredelse, mens det i sør 
og vest domineres av AG3 (7,62 mm) fra henholdsvis bane 3 og 21.  

5.2 Støykoter fra tunge våpen og sprengninger 
I beregningene av støykotene for tunge våpen og sprengninger er det tatt med opp til 1 kg 
TNT, se Vedlegg B. Det er sprengninger fra bane 3 og 14 som dominerer støykotene, hhv 
øst og vest. Håndgranater og ladninger på 0,5 kg TNT foregår relativt hyppig, mens større 
ladninger foregår sjeldent, se Tabell 2. Det er kun bane 3 som har tillatelse til større 
ladninger. 

I løpet av 2008, ble det kun detonert 1 ladning over 1 kg TNT. Denne tilsvarte 5 kg TNT, 
og støykoten LCE 100 dB for en slik sprengning har en utbredelse tilsvarende støykoten LCE 

95 dB på støykotekartet i Vedlegg B.  

Bane 3 har tillatelse til å sprenge ladninger opp til 10 kg TNT. En slik ladning vil ha en 
utbredelse som er noe større enn LCE 95 dB støykoten i Vedlegg B men godt innenfor LCE 

90 dB støykoten.  
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Vedlegg A: Kartlegging av støy fra lette våpen. 
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Vedlegg B: Kartlegging av støy fra tunge våpen og sprengninger 





   
Vedlegg C: Generelt om lyd 

Dette avsnittet er en kort beskrivelse av lyd og støy, relatert til beskrivelsen av 
støyvurderingene fra skytefeltet. 

Lyd er svingninger i lufttrykket som forplanter seg utover med lydens hastighet. Den 
minste variasjonen i lufttrykket vi kan høre er på 0,000020 Pa og tilsvarer 0 dB. Ved 
smerteterskelen er variasjonen i lufttrykket på ca 200 Pa og tilsvarer 140 dB. Til 
sammenligning er atmosfæretrykket på ca 101000 Pa, så det øret oppfatter som lyd er svært 
små trykkvariasjoner i lufta omkring oss. Lufttrykkvariasjonene brer seg ut som bølger. 
Disse kan bli skapt av en vibrerende flate (en høytalermembran), en pulserende luftstrøm 
(utløpet av et eksosanlegg), rask forbrenning eksplosjon), e.l.  

 

Figur 1 Lydnivåer i desibel for noen vanlige lydkilder  

Støy: Uønsket lyd 

Impuls lyd: Lyd fra skytevåpen kalles impulslyd. Impulslyd karakteriseres ved å være 
kortvarig. Impulsrelatert lyd kan oppleves som mer sjenerende enn kontinuerlig lyd. 

Frekvensspekter: De fleste lyder (bortsett fra rentoner) er sammensatt av mange 
frekvenser med ulike lydtrykknivå. En fordeling som viser lydtrykknivået for ulike 
frekvenser kalles et spekter. 

Frittfelt lydtrykknivå: Lyden kommer direkte fra lydkilden til målepunktet, uten lydbidrag 
fra reflekterende flater i nærheten. Tilsvarer lydutbredelse i åpent landskap. 

Frekvensveiing: Lydens innhold karakteriseres ved frekvenser 

 

dype toner (bass) består 
av lave frekvenser mens lyse toner (diskant) består av høye frekvenser. 

A-veiing: Øret vårt er mest følsomt for frekvenser omkring 1000 Hz. Det er minst følsomt 
for de lavest hørbare frekvensene. Frekvensveiekurve A etterligner ørets følsomhet og blir i 
stor utstrekning brukt når lydens styrke skal bedømmes. 
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C-veiing: Etterligner ørets følsomhet ved høye lydnivåer (> 80 dB), der de laveste 
frekvensene dempes mindre enn for A-veiing.  

 

Figur 2: A-veiing og C-veiing demper lyden forskjellig avhengig av frekvensen. A-veiing demper 
lydnivået sterkt ved lave frekvenser.  

Maksimalnivå: Det høyeste observerte lydtrykknivået over en gitt tidsperiode, 1sek, 
125ms og 35ms. 

 

Figur 3: Figuren viser forskjellen mellom maksimalt- og ekvivalent lydnivå  

Ekvivalentnivå: Det ekvivalente lydnivået er et mål på det gjennomsnittlige 
(energimidlede) nivået for varierende støy over en bestemt tidsperiode. Ekvivalentnivå 
gjelder for en bestemt tidsperiode eks ½ time, 8 timer, 24 timer, 1 år 

LAImax: A-veid maksimalt lydnivå med tidskonstanten Impuls, 35 ms. 

LCE: C-veid maksimalt lydnivå med tidskonstanten Slow, 1 s.   

LADEN: A-veid årsekvivalent lydtrykknivå med døgnvekting. Det gis + 5 dB for aktivitet i 
kveldsperioden, (kl.18-22) og +10dB for aktivitet om natta (kl. 22-07) 
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