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NOTAT 

Vurdering av støynivå ved alternative langdistansestandplasser for 155 mm artilleri 

Notatdato: 26. november 2018

Revidert: 16. oktober 2019

Saksbehandler: Øystein Valdem 

1. Bakgrunn
I forbindelse med innkjøp av nytt artilleriskyts, er det ønskelig å etablere en langdistansestandplass for artilleri, 
40 km sør for nedslagsfeltet i Regionfelt Østlandet. Det er gjort en vurdering av 4 forskjellige plasseringer, 
hvorav de alternativene som gjenstår er alternativ 2a og 2b: 

• Alternativ 1: 6774957 N, 332967 Ø 
• Alternativ 2a: 6772951 N, 329445 Ø
• Alternativ 2b: 6773522 N, 329203 Ø
• Alternativ 3:  6772449 N, 326803 Ø 

2. Beregningsforutsetninger
Beregningene er gjennomført i Milnoise versjon 3.4.6. Terrenget er basert på 1 meters høydekoter og
informasjon om bygninger er hentet fra det digitale kartgrunnlaget etter avtale med Norge Digitalt.

Det er estimert et årlig volum på 75 avfyringer. Kildedataene som er brukt er 5 moduler av DM72, se kapittel 5 
om usikkerhet for mer detaljer omkring dette. 

3. Resultater
Støyberegningene viser at de mest utsatte bygningene med støyømfintlig bruksformål1 er fritidsboliger. Det 
maksimale støynivået for hver av alternativene er visualisert i vedlagte kart.  

Maksimalt støynivå 
Det er lite som skiller alternativene (2a og 2b) med tanke på antall som blir berørt. Dette gjelder både 
støyømfintlig bebyggelse (Tabell 1) og gårdsbruk (Tabell 2).  

1 Boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler, barnehager. (Samme definisjon som i retningslinjen T-
1442/2016).  
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Tabell 1: Oversikt over antall berørte boliger i ulike støyintervall. Antall helårsboliger er angitt utenfor parentes og antall 
hytter er angitt med grå tekst i parentes. Støynivåene er gitt med indikatoren LCE. 

Alternativ 95 – 100 dB 100 - 105 dB 105 – 110 dB 110 – 115 dB Over 115 dB 

2a 18 (22) 4 (9) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 
2b 18 (19) 1 (10) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 

 

Tabell 2: Oversikt over antall gårdsbruk i ulike støyintervall. Støynivåene er gitt med indikatoren LCE. 

Alternativ 75 – 80 dB 80 – 85 dB 85 – 90 dB 90 – 95 dB Over 95 dB 

2a 2 6 3 1 0 
2b 4 7 1 0 0 

 

Ekvivalent støynivå 

Tabell 3: Oversikt over antall berørte boliger i ulike støyintervall. Antall helårsboliger er angitt utenfor parentes og antall 
hytter er angitt med grå tekst i parentes. Støynivåene er gitt med indikatoren LRden. 

Alternativ 40 – 45 dB 45 – 50 dB 50 – 55 dB 55 – 60 dB Over 60 dB 

2a 12 (9) 1 (3) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 
2b 5 (4) 0 (6) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 

 

For alternativ 2a og 2b er det de samme 3 hyttene som får de høyeste støynivåene. Støynivåene er spesifisert i 
Tabell 4, både som maksimale og gjennomsnittlige støynivåer. 

Tabell 4: Støynivået ved de mest utsatte fritidsboligene fra alternativ 2a og 2b. Støynivåene er gitt med indikatoren LCE 
og LRden i parentes. 

Østlig koordinat Nordlig koordinat Alternativ 2a Alternativ 2b 

329610 6774024 110 dB (60 dB) 113 dB (64 dB) 
329778 6774500 107 dB (56 dB) 110 dB (59 dB) 
331181 6773396 104 dB (50 dB) 103 dB (49 dB) 

 

4. Konklusjon 
Alternativ 2b gir høyest støynivå ved den mest utsatte fritidsboligen. Støynivået grenser opp mot det som er 
assosiert med hørselsskade ved hytter eller boliger. Støynivåene fra begge alternativer er høye og det bør 
utarbeides gode varslingsrutiner som sikrer god kommunikasjon med de som blir berørt. 

5. Usikkerhet 
Artilleri lades med en drivladning som blant annet avhenger av hvor langt det skal skytes. Støyberegningene på 
sin side er avhengig av å ha tilgjengelige kildedata på den aktuelle drivladningen. Det er estimert at aktuell 
drivladning for denne avstanden er på 6 moduler av typen DM72, der hver modul er på underkant av 2,5 kg. 
Kildedataene som vi har tilgjengelig til slike støyberegninger er målt av FFI på dagens artilleri (M109A3GNM), 
og med en drivladning på 5 moduler av typen DM72 [1]. Kildedataene er med andre ord underestimert med 
omtrent 0,8 dB dersom vi kun ser på forskjell i drivladning. Foreløpige måleresultater på nytt artilleriskyts viser 
imidlertid at støyen ikke nødvendigvis blir så mye mer enn det dagens artilleri gir. Det er spekulert i at dette 
kan komme av at de nye artilleriskytsene har et lenger munningsløp [2]. Dette innebærer at trykket fra 
drivladningen reduseres noe før det slippes ut i fri luft.  
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6. Referanser 
[1] M. Huseby. Noise emission data for M109, 155 mm field howitzer. FFI-rapport 2007/02530 
[2] M. Huseby. Målinger av akustisk støy fra kandidater til nytt artilleri. FFI-rapport 2016/00984 
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