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1 TILTAKSBESKRIVELSE 

1.1 Planområdet 

Varslet planområde er markert i figuren 

til høyre. Ny tilsving skal etableres i 

området sør for Rørosbanen og vest for 

Solørbanen. Mot sør inkluderer varslet 

planområde eksisterende jernbanebru 

over Terningåa. Tilsvingen vil delvis 

innebære arealbeslag på områder som 

benyttes av Forsvaret ved Terningmoen. 

1.2 0-alternativet (dagens 
situasjon) 

Togtrafikk mellom Rørosbanen (Hamar) 

og Solørbanen går i dag via Elverum 

stasjon. Der kobles lokomotivet fra for å 

kobles på motsatt ende av toget før det 

kan kjøre videre. Denne operasjonen tar 

det ca. 30-40 minutter å gjennomføre. 

 

Det er per i dag blandet arealbruk i 

området. Vestre del av området brukes 

av Forsvaret som skyte- og øvingsfelt. 

Skytebanene benyttes også som sivilt 

anlegg og det arrangeres landsskytterstevne 

i området ca hvert 10. år.  

 

Vindheiaområdet i østre del består av eneboligbebyggelse, nærings- og industribebyggelse med 

tilhørende veger. Deler av området er ubebygd areal som i stor grad er avsatt til næringsformål i 

gjeldende reguleringsplaner. Varslet planområde berører Terningåa helt i nord-vest ved Rørosbanen 

og i sør ved Myggbukta.  

 

  

Figur 1 Varslet planområde er markert med svart stiplet linje. 
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1.3 Beskrivelse av tiltaket og utredningsalternativer 

1.3.1 Tekniske krav og forutsetninger  

Normalprofil 

Ny jernbane skal planlegges for fremtidig elektrifisering. Dette gir følgende normaltverrsnitt for ny 

jernbane i prosjektet: 

 

 

Tekniske krav 

Følgende rammebetingelser definert av Bane NOR for planlegging av tilsvingen: 

• Det skal legges til rette for nytt signalsystem (ERTMS) på strekningen 

• Minimumshastighet er 60 km/t i tilsvingen 

• Det skal planlegges for elektrifisering av strekningen 

 

Bane NORs Teknisk regelverk og prosjekteringsveileder samt relevante styringsdokumenter legges 

også til grunn for planleggingen. 

Figur 2 Normaltverrsnitt for ny jernbane (tilsvingen). 
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1.3.2 Alternativ 1 

Ny jernbanetrasé 

Tilsvingen parallellføres med Rørosbanen fram til området ved dagens planovergang ved 

Terningmoen. Traseen går videre gjennom boligområdet Vindheia og kobles sammen med 

Solørbanen rett nord for lokalene til Sperre støperi. Tilsvingen har en kurve med radius 400 m. 

Lengde på ny tilsving er ca. 1100 m. 

Figur 3. Oversiktskart for ny tilsving alternativ 1 med tilhørende kryssinger/adkomstveger. 
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Lokalveger og nye kryssinger av jernbanen 

Kulvert på Forsvarets eiendom 

Det sikres en forbindelse mellom Forsvarets eiendommer på nord- og sørsiden av Rørosbanen ved å 

etablere en undergang under eksisterende spor og tilsvingsporet. Undergangen er lagt så langt vest 

at eksisterende og nytt spor er parallelle. Undergangen dimensjoneres for store kjøretøy med en 

frihøyde på 4,9 meter. Kulverten er planlagt med bredde (lysåpning) på 7.5 meter og lengde på ca 

15 meter. 

Figur 4 Planskilt adkomst under Rørosbanen mellom Forsvarets eiendommer på Terningmoen. Blå pil markerer 

perspektivet for 3D-illustrasjonen. 

 

Gang- og sykkelvegforbindelse i Vindheia boligområde 

Alternativet innebærer at det etableres en gang- og sykkelvegforbindelse i kulvert under tilsvingen i 

Vindheia boligområde. Forbindelsen er planlagt i Vindheiavegen som allerede er en etablert akse. 

Undergangen planlegges med universell utforming og vil ha en lengde på ca 11 m, bredde 4 m og 

høyde 3,1 m. Adkomst til boligene lengst vest på begge sider av nytt spor sikres adkomst med 

sammenkobling av gatenettet tett opp mot nytt spor.  

 

Figur 5 Illustrasjon av ny gang- og sykkelvegundergang under nytt spor i Vindheiavegen. Blå pil markerer perspektivet 

for 3D-illustrasjonen. 
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Adkomstveg til Vindheia/ bru over Solørbanen 

Bolig- og næringsarealer nord for tilsvingen vil få adkomst via eksisterende planovergang på 

Solørbanen i Vindheiavegen. For å sikre adkomst for kjørende til områdene sør for nytt spor er det 

planlagt en løsning som tar av fra Fv. 210 sør for industribebyggelsen. Vegen etableres på bru over 

Solørbanen og kobles sammen med Vindheiavegen. Denne vegen vil gi adkomst til bolig- og 

næringsområdet sør for tilsvingen, boligområdet Myggbukta og Forsvarets eiendommer inkludert 

skytebanene som også disponeres av Elverum skytterlag. 

 

Figur 6: Ny adkomstveg mellom Fv. 210 og Vindheiavegen sør i planområdet. Blå pil markerer perspektivet for 3D-

illustrasjonen. 

 

Brua over Solørbanen er planlagt med en bredde på ca. 8,5 m. For øvrig er vegen planlagt med en 

bredde på 7 m og har en stigning på 5%. Løsningen vil avlaste planovergangen der Vindheiavegen 

krysser Solørbanen for trafikk. 
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1.3.3 Alternativ 2 

Ny jernbanetrasé 

Tilsvingen starter ca. 190 m øst for Terningåa og parallellføres først med Rørosbanen før den føres 

over Forsvarets eiendom mellom skytebanene og Rørosbanen. Videre berører traseen noe 

næringsbebyggelse og én boligeiendom vest for Vindheiavegen. Traseen er planlagt etablert sør for 

bebyggelsen til Sperre støperi og kobles sammen med Solørbanen nord for jernbanebrua over 

Terningåa. Skytelederhuset nord for skytebanene må innløses/flyttes som følge av tiltaket. Fredede 

ammunisjonshus på Forsvarets eiendom blir ikke direkte berørt. Lengde på ny tilsving er ca. 1500 

m. 

 

Figur 7. Oversiktskart for ny tilsving alternativ 2 med tilhørende kryssinger/adkomstveger. 
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Lokalveger og nye kryssinger av jernbanen 

Kulvert på Forsvarets eiendom 

Det sikres en forbindelse mellom Forsvarets eiendommer på nord- og sørsiden av Rørosbanen ved å 

etablere en undergang under eksisterende spor og tilsvingsporet. Undergangen er lagt så langt vest 

at eksisterende og nytt spor er samlet. Undergangen dimensjoneres for store kjøretøy med en 

minimumshøyde på 4,9 meter. Kulverten er planlagt med lengde på ca 16 meter. Undergangen er 

planlagt med bredde på ca 8 meter + ev. nødvendig breddeutvidelse pga krapp kurvatur. 

 

 
Figur 8 Adkomst mellom Forsvarets eiendommer med illustrasjon av konstruksjon under Rørosbanen. Blå pil markerer 

perspektivet for 3D-illustrasjonen. 

 

Adkomst i Vindheiavegen med ny forbindelse til Myggbukta 

Det er planlagt kombinert undergang for kjørende, gående og syklende under tilsvingen. 

Forbindelsen vil gi adkomst til Forsvarets eiendom med skytebaner som også disponeres av 

Elverum skytterlag. For å gi adkomst til boligområdet Myggbukta er det planlagt en ny 

vegforbindelse tilbake til Vindheiavegen nord for Terningåa. 

 

Veg og gang- og sykkelveg etableres med ulik stigningsgrad. Veg med 8% stigning og gang- og 

sykkelveg med 5% stigning jf. krav om universell utforming. Frihøyde for kjørende blir 4,9 m og 

for gående og syklende 3,1 m. Kulverten er planlagt med en bredde på 11 m og lengde 9 m. Det må 

etableres en midlertidig omkjøringsveg for å sikre adkomst til Myggbukta og Forsvarets eiendom. 

Tiltaket krever innløsning av enkelte bolig og næringseiendommer i området. 
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Figur 9 Kryssing av spor i Vindheiavegen. Blå pil markerer perspektivet for 3D-illustrasjonen 
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2 OM FAGRAPPORTEN  

Fagrapporten skal beskrive tiltakets konsekvenser med hensyn til arealbruksendringer og andre 

lokale og regionale virkninger, utover det som ivaretas av øvrige fagrapporter i 

konsekvensutredningen. Kapittel 6.1.1 i vedtatt planprogram for reguleringsplanen gir føringer for 

utredning av temaet, herunder hvilke tema som er aktuelle for området og metode for utredningen. 

Utredningen er i stor grad basert på kvalitative vurderinger med utgangspunkt i eksisterende planer 

og informasjon som er innhentet gjennom planprosessen, blant annet i dialog med Elverum 

kommune, bedrifter på Vindheiaområdet og Forsvaret/Forsvarsbygg. 

 

Arealbruksendringer 

Tiltaket kan endre rammene for utvikling i berørte områder. Et område som i utgangspunktet er 

godt egnet for framtidig utbygging, kan bli mindre egnet som følge av tiltakets barrierevirkning, 

arealforbruk, støy eller visuelle endringer. Endringer i adkomstforhold vil kunne få både positive og 

negative konsekvenser for ulike delområder. Dette kan igjen påvirke bosetting og framtidig 

utvikling i området. 

 

Ved utredning av arealbruksendringer vil dagens arealbruk og gjeldende arealplaner for området bli 

gjennomgått. I utredningen skal det presenteres en vurdering av hvordan tiltaket vil endre 

sannsynlig utvikling i området basert på gjeldende planer, sammenliknet med 0-alternativet 

(videreføring av dagens arealbruk og forventet utvikling iht. gjeldende planer). 

 

Lokal og regional utvikling 

Tiltakets mulige konsekvenser for virksomheter, bedrifter, næringsliv, arbeidsplasser og andre 

forhold av betydning for lokal og regional utvikling vurderes på et overordnet nivå. Tiltaket har i 

seg selv en nytte for samfunnet som kan få betydning for lokal og regional utvikling. Kostnader for 

eventuell innløsning av bedrifter som blir berørt av tiltaket inngår i prosjektets investeringskostnad. 

I konsekvensutredningen fremgår dette av utredningen for prissatte konsekvenser. Eventuelle andre 

ringvirkninger av dette kan belyses i konsekvensutredning for lokal og regional utvikling. 

Eksempler på slike konsekvenser kan være risiko for tap av arbeidsplasser dersom bedrifter må 

flytte til andre steder, eller nye muligheter for etableringer og arealbruk som åpner seg som direkte 

eller indirekte følge av tiltaket.  
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3 PLANGRUNNLAG 

3.1 Byplan 2030 – kommunedelplan for Elverum byområde 
I planområdet for tilsving Elverum viser byplanen for Elverum 2030 arealer avsatt til 

jernbaneformål, forsvarsformål, næringsformål og boligformål. Forlegningsbrakker på 

Terningmoen er angitt som fredete bygg og tunet er angitt som område regulert til bevaring. 

Vindheiavegen er angitt som sekundærsykkelrute. Tilsving mellom Rørosbanen og Solørbanen er 

ikke vist i plankartet, men er omtalt i planbeskrivelsen for byplanen. 

 

Kommunedelplanen ble endelig vedtatt i kommunestyret 28. august 2019. 

 

3.1.1 Gjeldende reguleringsplaner 

Terningmoen leir reguleringsplan 

(1/2007)  

Areal avsatt til jernbane og «annet 

byggeområde». Tyskerbrakker er 

regulert til område for bevaring av 

bygninger. Planen viser en aktuell 

løsning for ny planskilt kryssing under 

Rørosbanen mellom Terningmoen leir 

og skytefeltet. 

Terningmoen skyte- og øvingsfelt 

(2019) 

Hensikten med reguleringsplanen har 

vært å legge til rette for en utvikling og 

modernisering/ oppgradering av 

baneanlegg på Terningmoen skyte- og 

øvingsfelt, og sikre rammebetingelser 

for Forsvarets behov. 

Figur 1: Utsnitt fra reguleringsplan for Terningmoen leir (2007). 
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Med bakgrunn i nye retningslinjer for 

beregning av støy, er det i forbindelse 

med planprosessen utarbeidet en ny 

støyberegning for skyte- og øvingsfeltet. 

Reguleringsplan for Toftsaga 

(1/2004)  

Planområdet omfatter bl.a. deler av 

Solørbanen som er regulert til 

jernbaneformål.  

Industriområde Vestad, Vindheiav., 

Terningmoen, jernbanelinjen (1974)  

Området er avsatt til industriformål. 

Deler av planen er erstattet av 

reguleringsplan for Støperitomta 

(2/1998)  

Reguleringsplan for Støperitomta 

(2/1998)  

Området er avsatt til industriformål  

Prestfoss fabrikker (1975) 

Arealene vest for Solørbanen er regulert til industri. Det er også regulert fire tomter til frittliggende 

småhus innenfor planområdet 

 

1.1.1 Øvrige kommunale planer 
I tillegg til arealplanene som er referert i de to foregående kapitlene vil følgende kommunale planer 

være relevante for planarbeidet: 

• Klima og energiplan (under revisjon 2019/2020) 

• Strategisk plan Folkehelsearbeid i Elverum 2019-2023 (vedtatt 2019) 

• Trafikksikkerhetsplan (under revisjon 2019) 

Figur 2: Utsnitt fra reguleringsplan for Terningmoen skyte- og 

øvingsfelt (2019) 
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4 AREALBRUKSENDRINGER 

4.1 Konsekvenser for ønsket byutvikling 
 

Området mellom Forsvarets eiendom i vest og Glomma i øst i stor grad av næringseiendommer med 

små grupper av boligeiendommer spredt rundt i området. I forhold til andre områder i Elverum er 

det lang vei til barnehager og skoler fra dette området, og det er sannsynligvis best egnet for 

videreutvikling av næringsdelen. Området er også i hovedsak avsatt til næringsbebyggelse i 

kommunedelplan for Elverum byområde (vedtatt 2019). Se Figur 12. 

 

 
Figur 12 Byplan (Kommunedelplan Elverum byområde), 

vedtatt 2019. 

 
Figur 13 Arealer for handel og næring, kilde: Notat om 

arealbehov – føringer for utarbeidelse av byplanen. 

Vedtatt av kommunestyret 23.11.2016 

 

 

Den viktigste veiforbindelse gjennom området er Vestsivegen, som følger Glommas vestre side 

sørover fra Elverum. Den viktigste sykkelforbindelsen i området går langs Vestsivegen med en arm 

inn Vindheiavegen. Se Figur 15.  

 

Den eldste bebyggelsen i området er boligbebyggelsen. Næringsbebyggelsen er i hovedsak reist fra 

etterkrigstida og fram til i dag. Se Figur 14. 

 

Solørbanen går i rett linje gjennom området før den gjør en liten sving i nord inn mot Elverum 

stasjon. Med planlagt tilsving vestover vil ny bane svinge vestover før stasjonen, slik det er vist som 

mulighet i de to alternativene beskrevet i denne rapporten. Det er forventet at togtrafikken 

framskrevet til 2035 vil utgjøre fem godstog per døgn på ny tilsving, 14 persontog per døgn på 

strekningen Hamar-Elverum (Rørosbanen) og 5 godstog per døgn på Solørbanen mellom ny tilsving 

og Elverum stasjon. Forutsatt at flere kapasitetsforbedrende tiltak som er under planlegging på 

banestrekningene blir gjennomført kan det være sannsynlig at godstrafikken på bane vil øke utover 
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dette. 

 

 
Figur 14 Bebyggelse og alder. 

 
Figur 15 Sykkelruter i Elverum. Den blå lengst ned mot 

venstre går tvers gjennom området som berøres av ny 

tilsving. 
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Konsekvenser alternativ 1 

Med ny tilsving for jernbanen slik det er vist i alternativ 1 vil det oppstå en avgrenset trekant 

mellom sporene med ytterkanter på 3-400 meter. Vindheiavegen vil fungere som kjøreadkomst til 

eiendommene innenfor trekanten, mens det etableres en løsning for gående og syklende som også 

krysser under tilsvingen mot vest. Den sørlige delen av de regulerte næringsområdene vi få en 

tydelig avgrensning av foreslått bru over banen, som blir ny hovedadkomst til Vindheia. 

 

Noen av vegene i området vil måtte legges om som følge av alt. 1. Dette har likevel små 

konsekvenser på trafikktall. Nye planskilte kryssinger vil bidra til bedre trafikk- og driftssikkerhet. 

For gående og syklende blir tilgjengeligheten like god som i dag, mens det for biltrafikk vil kunne 

bli noe lengre kjørelengde og reisetid via bru over Solørbanen i sør. Disse konsekvensene er vurdert 

i egen trafikkanalyse. 

 

 
Figur 16 Kart som viser tilsving alt. 1 i forhold til dagens arealbruk. Mange av de grå områdene mellom de blå 

næringsområdene, og sørover mot planlagt bru over jernbanen inngår i byplanen som områder avsatt til næring. Se Figur 

12 
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Alternativ 1 krever innløsning av anslagsvis to større næringseiendommer og berøre ca. 10-15 

boliger. Arealbeslaget innenfor anleggsgrensa i nord og sør utgjør ca. 117 da. 

Av arealer i bruk til næring (blått) vil tilsvingen kreve ca. 25 da. Dette tallet vil være noe større om 

man også tar med arealer avsatt til næring i overordnede planer. 

Arealbeslaget innenfor Forsvarets eiendom utgjør ca. 9,8 da. 

 

Konsekvenser alternativ 2 

Dette alternativet svinger vestover lengre sør for hoveddelen av de avsatte næringsområdene og 

berører færre boliger og næringseiendommer enn alternativ 1. Det påvirker likevel i større grad 

Forsvarets eiendommer på Terningmoen, som blir delt. Alternativet krever omlegging av 

Vindheiavegen med en kulvertløsning for kjørende, gående og syklende. Dette berører til en viss 

grad nærmeste eiendommer til dette tiltaket, og fører til en liten omvei for noen av boligene. 

 

  
Figur 17 Kart som viser arealbeslag for trasé for tilsving i alt. 2 i forhold til dagens arealbruk. Mange av de grå 

områdene mellom de blå næringsområdene, og sørover mot Myggbukta inngår i byplanen som områder avsatt til næring. 

Se Figur 12. 
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Arealbeslaget innenfor anleggsgrensa utgjør ca. 138,3 da. Tiltaket medfører behov for innløsing av 

hele eller deler av seks bebygde næringseiendommer og fem boligeiendommer. 

Av arealer i bruk til næring (blått) vil anleggsgrensa rundt tilsvingen kreve ca. 17,2 da. Dette tallet 

vil være større om man også tar med arealer avsatt til næring i overordnede planer. 

Arealbeslaget til anleggsgrensa innenfor Forsvarets eiendom utgjør ca. 46,7 da.  

 

4.2 Mulige arealbruksendringer 
 

Konsekvenser alternativ 1 

Ved alternativ 1 vil i hovedsak to næringseiendommer og 10-15 bolighus bli direkte berørt. Dersom 

disse eiendommene innløses vil det oppstå et areal med varierende bredde langs det nye sporet, som 

kan åpne for å tenke nytt også på eiendommene rundt. Disse arealene kan f.eks. tilfalle nærmeste 

eiendommer, som får utvidet sine arealer. Et annet alternativ kan være å legge til rette for større 

felles grøntområder som buffer mellom jernbanen og bebyggelsen.  

 

Alternativ 1 bygger i stor grad opp under Forsvarets planer for en eventuell framtidig utvikling av 

militærleiren. Dette er nærmere beskrevet i kap. 5.2. 

 

I traséalternativ 1 etableres det en ny hovedadkomst til Vindheiaområdet sør i området. Den nye 

adkomstvegen vil gi en forbedret direkte adkomst til flere eiendommer i dette området som er 

planavklart til næringsformål (se Figur 18). 

 

 
Figur 18: Planavklarte næringseiendommer med direkte tilknytning til planlagt hovedadkomstveg til Vindeheia for 

alternativ 1. 

Konsekvenser alternativ 2 

Ved alternativ 2 vil anslagsvis seks næringseiendommer og to bolighus bli direkte berørt. Flere 

eiendommer blir delvis berørt uten at det nødvendigvis vil innebære behov for innløsing av boliger 

eller andre bygg. Der boliger vil bli innløst vil det oppstå et areal med varierende bredde langs det 

nye sporet, som kan åpne for å tenke nytt også på eiendommene rundt. Disse arealene kan f.eks. 

tilfalle nærmeste eiendommer, som får utvidet sine arealer. Et annet alternativ kan være å legge til 
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rette for større felles grøntområder som buffer mellom jernbanen og bebyggelsen. 

 

Alternativ 2 innebærer et arealinngrep i, og en oppsplitting av, Forsvarets planavklarte 

utviklingsareal for militærleiren sør for Rørosbanen. Konsekvenser for Forsvaret er beskrevet 

nærmere i kap. 5.2.  
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5 ANDRE LOKALE OG REGIONALE VIRKNINGER  

5.1 Konsekvenser for lokalt næringsliv og arbeidsplasser 
Begge traséalternativer for ny tilsving berører næringsarealer og bedrifter på Vindheia 

industriområde. Konsekvenser av tiltaket for enkeltbedrifter vil ikke være mulig å beskrive før 

grunnervervsprosessen er gjennomført og det er inngått avtaler mellom Bane NOR og berørte 

bedrifter. De største bedriftene som blir berørt av tiltaket har flere bygninger på sine eiendommer. 

Konsekvensen for bedrifter og arbeidsplasser vil være avhengig av hvorvidt bygg og eiendom som 

må innløses har kritisk betydning for driften og ev. hvilken mulighet det finnes for å erstatte denne 

funksjonen innenfor gjenværende areal på eiendommen.  

 

Under er det presentert en kort vurdering av konsekvenser av de enkelte alternativene basert på en 

overordnet vurdering av planlagt inngrep og foreløpige signaler som er mottatt så langt i prosessen 

fra bedrifter i området. Dette baseres på uforpliktende samtaler med de største bedriftene på 

området. Begge alternativer kan ha konsekvenser for Forsvarets virksomhet og videre utvikling ved 

Terningmoen. Dette er beskrevet i kapittel 5.2. 

 

Konsekvenser av alternativ 1 

Alternativet får direkte konsekvens for to industribedrifter: Brødrene Østbye AS og Dyrhoff AS.  

 

Brødrene Østbye AS produserer betongvarer og har i følge egne nettsider ca. 22 ansatte og en årlig 

omsetning på 40 mill. kr. Planlagte tiltak medfører behov for riving av tre bygg som benyttes i 

driften av fabrikken. Foreløpige signaler fra bedriften til planene tilsier at de vil ha behov for å 

flytte hele fabrikken dersom alternativ 1 for tilsvingen skal realiseres.  

 

Dyrhoff AS driver mekanisk verkstedproduksjon av blant annet elementer til vannkraftverk, 

trykktanker og betongformer. De utfører også oppdrag innen blant annet sveising og serviceoppdrag 

for annen industri. I følge informasjon på egne nettsider har bedriften ca. 22 ansatte. Planlagte tiltak 

i alternativ 1 medfører behov for riving av hele eller deler av verkstedbygning og riving/flytting av 

ett lagerbygg og to lagertelt på Dyrhoffs eiendom. Bedriften er eier av ubebygd tilgrensende 

eiendom som er avsatt til næring. En overordnet, foreløpig vurdering tilsier at det vil være fysisk 

mulig å videreføre driften ved bedriften forutsatt at funksjoner som blir direkte berørt kan 

reetableres på eiendommene. Dette må imidlertid vurderes nærmere i det videre arbeidet og i dialog 

med bedriften. 

 

Konsekvenser av alternativ 2 

Entreprenørbedriften Martin M. Bakken AS har en årlig omsetning på ca. 500 mill. kr. Bedriften har 

kontorer på Hamar og på Vindheia i Elverum. På de berørte eiendommene har bedriften lagerbygg 

og kontorbygg for ca. 10-15 ansatte. Deler av eiendommene leies ut til en annen bedrift. Tiltaket 

medfører behov for å rive to større bygninger. Det er ikke gjort en konkret vurdering av hvorvidt 

tiltaket vil medføre behov for å flytte bedriftens funksjoner ut av Vindheia. Dersom dette blir 

aktuelt tilsier foreløpige signaler fra bedriften at det er naturlig å finne andre lokaliteter i Elverum 

for de berørte arbeidsplassene. 
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5.2 Konsekvenser for Forsvaret  

5.2.1 Eksisterende arealbruk/-behov 
Terningmoen leir huser i dag Gardens rekruttskole, Heimevernsstaben, Opplandske 

heimevernsdistrikt, Forsvarets personell- og vernepliktsenter, Hærens våpenskule med Forsvarets 

vinterskule, Forsvarsbygg og Forsvarets logistikkorganisasjon base Østerdalen. Generalinspektøren 

for Heimevernet har sitt standkvarter på Terningmoen. 

 

Skytefeltet i tilknytning til Terningmoen har blant annet 30 godkjente skytebaner. Det er 

skoleskytebaner og kortholdsbaner i gangavstand fra Leirområdet. Adkomst mellom inngjerdet 

militærleir, nord for Rørosbanen, og skyte- og øvingsfeltet skjer via sikret planovergang over 

Rørosbanen. Militærleiren er inngjerdet og adkomster kontrolleres med vakthold. Inngjerdet 

militært område er markert med gul linje i oversiktskartet i Figur 19. Øvrige arealer som Forsvaret 

disponerer benyttes til både militært og sivilt formål og hele området sør for Rørosbanen er åpent 

for sivile. Skytebanene brukes av Elverum skytterlag på kveldstid og til skytestevner i helgene. Her 

arrangeres det også landsskytterstevne hvert 10. år.  

 

Kartet under gir en oversikt over arealbruken i området. I tillegg til leirområdet nord for 

Rørosbanen er også et areal sør for Rørosbanen regulert til militærleir (markert med blå stiplet linje 

i kartet). Dette området utgjør framtidig utviklingsområde for en eventuell utvidelse av leiren.   
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Figur 19: Oversiktskart for dagens arealbruk og framtidig utviklingsareal for leirområdet ved Terningmoen. 

 

5.2.2 Framtidige utviklingsmuligheter 
Prioriteringer for utvikling av Forsvaret forankres i langtidsplan for Forsvaret som er presentert som 

forslag til Stortinget fra regjeringen i april 2020. Basert på Forsvarssjefens fagmilitære anbefaling 

foreslår regjeringen (Prop. 62 S (2019–2020)) at Heimevernet videreføres med ledelse på 

Terningmoen og at det etableres en felles rekruttskole der.  

 

Leirområdet ved Terningmoen har i hovedsak sitt utviklingspotensial mot sør. Utviklingsarealet 

som er markert i Figur 19 er regulert for utbygging i gjeldende reguleringsplan for Terningmoen leir 

(vedtatt 2007). Tilbakemeldinger fra Forsvaret gjennom planprosessen tilsier at det vil være 

avgjørende å kunne utnytte dette arealet for å kunne følge opp regjeringens anbefaling for utvikling 
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av Terningmoen. 

 

5.2.3 Konsekvenser av tiltaket 
 

Alternativ 1 

Ny tilsving innebærer et mindre arealbeslag på sørsiden av Rørosbanen, men får ikke direkte 

konsekvenser for bygg eller andre fasiliteter på Forsvarets område. Dagens planovergang erstattes 

med en planskilt kryssing. Dette vil være positivt for Forsvaret siden det gir en sikrere og mer 

effektiv forbindelse mellom leirområdet og skytebanene enn dagens planovergang. Ved en 

framtidig utvidelse av leirområdet som omfatter arealer sør for Rørosbanen, vil de positive 

virkningene av en planskilt kryssing forsterkes ytterligere. 

 

Alternativ 2 

Tilsvingen vil medføre direkte 

arealbeslag gjennom det regulerte 

området for utvidelse av militærleiren. 

Tiltaket vil bli en barriere som vil gi en 

begrensning for framtidig utnyttelse av 

dette arealet. 

 

Skytebaneadministrasjonen må flyttes 

internt på området som følge av tiltaket. 

Området øst for tilsvingen vil ha 

adkomst via dagens planovergang over 

Rørosbanen og vil ikke ha en direkte 

forbindelse til utviklingsområdet vest for 

tilsvingen. 

 

Ny planskilt kryssing av Rørosbanen er planlagt som en del av tiltaket og vil være positivt for å 

oppnå effektiv forbindelse mellom dagens militærleir og skytebanene. Den planlagte kulverten har 

imidlertid en mindre sentral plassering i forhold til eksisterende veger på området og gir en lengre 

kjøre-/gangavstand mellom enkelte målpunkter. Kulverten med vegramper er utformet iht. Statens 

vegvesens vegnormal (N100), men har en krappere kurvatur enn løsningen for alternativ 1.  

 

Per i dag går det en lysløype parallelt med Rørosbanen på nordsiden av banen. Lysløypa har 

startområde rett vest for dagens planovergang. Ny kulvert under jernbanen med tilhørende 

vegramper innebærer et brudd i skitraseen som medfører at strekningen mellom dagens 

planovergang og ny planskilt kryssing ikke kan benyttes til skiløype. Startområdet må flyttes som 

følge av tiltaket. 

 

Utbygging av ny kulvert vil bryte eksisterende hovedforbindelse for kjørende mellom skytebanene 

og ut mot den vestlige delen av skytefeltet. Per i dag går denne forbindelsen via veg rett sør for 

Rørosbanen og over Terningåa (markert med rød pil i figuren under).  

Blå trasé i figuren under viser framtidig adkomstveg mellom ny kulvert under Rørosbanen og 

skytefeltet. Traseen følger eksisterende veger på området, men gir en forlenget adkomst 

Figur 20: Regulert framtidig utviklingsareal for militærleir er 

markert sammen med ny tilsving og vegkryssing for alternativ 2. 
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sammenliknet med dagens løsning.  

 

 
Figur 21: Eksisterende adkomstveg til skytefeltet er markert med rød pil. Framtidig adkomst til skytefeltet vest for 

Terningåa er markert med blå strek.  

Ved en framtidig utvidelse av militærleiren på sørsiden av Rørosbanen vil alternativ 2 for tilsvingen 

gi et mer fragmentert leirområde. Sammenliknet med 0-alternativet medfører dette lengre 

transportavstander internt på området for Forsvaret. Det gir også en mer utfordrende situasjon mht. 

sikring av militærleiren. 

 

 

 

 

5.3 Konsekvenser for virksomheten ved skytebanene og 
landsskytterstevnet 

Skytebanene ved Terningmoen benyttes til å arrangere landsskytterstevnet hvert 10. år. Det er 

aktuelt å redusere antall arrangører for landsskytterstevnet og for at Elverum kan bli arrangør hvert 

5. år i framtiden. Landsskytterstevnet beskrives som et av Norges største idrettsarrangementer. Ved 

landsskytterstevnet i Elverum i 2010 deltok 5862 deltakere, rekorden er på 7181 deltakere. I følge 

Elverum skytterlag trekker arrangementet 25.000 tilreisende til Elverum de to ukene arrangementet 

pågår. Det frivillige skyttervesen (DFS) som arrangerer landsskytterstevnet anslår selv at 

arrangementet fører til at det legges igjen mellom 70 og 90 mill. kr direkte til lokalt næringsliv. 

Dette underbygges delvis av en analyse som er gjennomført for landsskytterstevnet i Førde.  

 

5.3.1 Eksisterende arealbruk/-behov 
Skytebanene sør for Rørosbanen disponeres av Elverum skytterlag og benyttes på kveldstid til 

trening for skytterlagets medlemmer og på helger arrangeres det konkurranser/skytterstevner på 

området. 

 

Det friville skyttervesen (DFS) arrangerer landsskytterstevnet. Lokallaget Elverum skytterlag leier 

arealene ved skytebanene ved Terningmoen av Forsvarsbygg og eier to bygninger på området. 

Skytterlaget eier også standplassbygg og materiell ved skytebanene.  
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Kartet under er utarbeidet av Elverum skytterlag og arealbruk som var planlagt for 

landsskytterstevnet i 2020. I tillegg til området som er markert i illustrasjonen benyttes skytebaner 

vestover i skytefeltet ved arrangementet. 

 

 
Figur 22: Planlagt arealbruk ved avvikling av landsskytterstevnet 2020 (kilde: Elverum skytterlag). 

 

 

5.3.2 Konsekvenser av tiltaket 
 

Alternativ 1 

Traséalternativ 1 for tilsvingen innebærer at det etableres en planskilt kryssing av Rørosbanen. 

Dette gir en forbedret adkomst mellom skytebanene/publikumsarealene og arealer som benyttes til 

parkering på Terningmoen i forbindelse med landsskytterstevnet. Tilsvingen vil medføre et brudd 

traseen som benyttes som midlertidig «beredskapsveg» fra Vindheiavegen mot skytebanene (blått 

område i Figur 22). Ny hovedadkomst fra fv. 210 til Vindheia vil gi bedre adkomstforhold for 

trafikken til/fra arrangementsområdet. 

 

Alternativ 2 

Med utgangspunkt i planlagt arealbruk for landsskytterstevnet 2020 (Figur 22) vil den nye 

tilsvingen medføre direkte arealinngrep i publikumsarealer ved skytebanene. Ny jernbanetrasé er 

planlagt i en avstand på ca. 95 m fra standplassområdet på nærmeste skytebane. Planlagt planskilt 

kryssing av Rørosbanen i alternativ 2 vil gi en lengre transportveg mellom parkeringsarealer på 

Terningmoen og det sentrale arrangementsområdet, sammenliknet med dagens løsning.  

Røde områder 
Parkering for publikum. Totalt plass 
til ca. 3 000-3 500 biler.  
Gule områder 
Vegforbindelser for publikum.  
Blått område 
Veg for interntrafikk og beredskap.  
Grønt område 
Skytebaner og publikumsområder 
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6 OPPSUMMERING 

Tema Konsekvenser alternativ 1 Konsekvenser alternativ 2 

Arealbruksendringer 

Byutvikling Omringer et mindre 

boligområde med jernbanespor.  

Sikrer et sammenhengende 

næringsområde fram til bru 

over jernbanen i sør. 

Ivaretar Forsvarets behov for 

utvikling innenfor eget området. 

Kulvert under sporene for å 

sikre veiadkomst til 

Myggbukta berører til en viss 

grad nærmeste eiendommer. 

Deler opp Forsvarets eiendom 

og vanskeliggjør bruk og 

utvikling (se egen vurdering 

for Forsvaret). 

Øvrige arealbruksendringer Gir mulighet for tilpasning av 

eiendommer til ny situasjon. 

Kan åpne for mer felles 

grønnstruktur på restarealet mot 

ny tilsving. 

Gir mulighet for tilpasning av 

eiendommer til ny situasjon. 

Kan åpne for mer felles 

grønnstruktur på restarealet 

mot ny tilsving. 

Andre lokale og regionale virkninger 

Næringsliv og arbeidsplasser To bedrifter med 22 ansatte 

hver blir direkte berørt av 

planlagte inngrep. Det er 

sannsynlig at én av disse 

bedriftene vil ønske å flytte som 

følge av tiltaket. Konsekvensen 

må avklares nærmere i videre 

planlegging og i dialog med 

bedriften dersom alternativ 1 

velges.  

Tiltaket får direkte konsekvens 

for én større bedrift. 

Konsekvens for videre drift og 

arbeidsplasser må vurderes 

nærmere i videre planlegging 

og i dialog med bedriften 

dersom alternativ 2 velges. 

Forsvaret Positiv konsekvens pga 

etablering av planskilt kryssing 

av Rørosbanen. 

Negative konsekvenser pga. 

inngrep i lysløypetrasé, 

forlenget transportveg mellom 

leirområdet og skytefeltet, 

arealinngrep og oppsplitting av 

regulert utviklingsareal for 

framtidig utvidelse av 

militærleiren. 

Landsskytterstevnet Noe positiv konsekvens pga. 

forbedret forbindelse mellom 

Terningmoen militærleir og 

skytebane/publikumsområdet 

Negative konsekvenser pga. 

arealinngrep og lengre 

transportavstand til/fra 

parkering. 
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