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FORORD 

 
Forsvarsbygg ønsker å avklare og fastsette rammevilkår for etablering og bruk av ny 
langdistanse standplass. Etter avtale med Elverum kommune utarbeides reguleringsplan med 
hjemmel i plan- og bygningsloven. Reguleringsplan vil sikre medvirkning og avklaring av 
interesser, og fastsetter arealplanmessige rammer for utbygging og drift. 
 
Tiltaket er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel og Elverum kommunes vurdering er at 
planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Oppstart av planarbeid med tilhørende 
planprogram ble kunngjort ved varsel den 29. april 2019, med frist for uttalelser den 11. juni 2019. 
Planprogrammet er deretter fastsatt av Elverum kommune den 21.08.2019, sak 109/19 i formannskapet.  

 
Formannskapet vedtok i møte 06.05.2020, sak 069/20, å legge detaljregulering for standplass 40 
km ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05. – 29.06.2020. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Forsvarsbygg som detaljregulering. Planforslaget ble utarbeidet 
med to alternative lokaliseringer for standplassen. Med bakgrunn i planfaglig underlag og 
avsluttet høring, er anbefalt lokalisering for standplass alternativ 2a. 
 
 
 
 
 
 
Rena, 12.01.2021 
 
Forsvarsbygg 
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Planforutsetninger 

 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 

Regionfelt Østlandet (RØ) i Åmot er klassifisert som ett av få strategisk viktige nøkkelfelt og er 
etablert for å dekke Forsvarets behov for alle våpentyper i Hæren og med fasiliteter for å kunne 
imøtekomme behov for komplekse, sammensatte øvelser, der også andre våpengrener er 
involvert. RØ gir også mulighet for artilleriskyting fra standplasser utenfor feltet. Det legges stor 
vekt på at nøkkelfeltene skal ha optimalt tilpassede fasiliteter og rammebetingelser for 
Forsvarets virksomhet. RØ ble tatt i bruk i 2005 og har siden den gang hatt et betydelig 
aktivitetsvolum. 
 
Omstilling og utvikling i Forsvaret pågår kontinuerlig og beslutningen om anskaffelse av nye 

skyts for artilleriet betinger etablering av standplass som gir rom for skyting på lengre 

avstander enn hva RØ kan tilby i dag. Standplassen kommer i tillegg til de to 

artilleristandplassene som allerede er etablert utenfor RØ; hhv. skyteavstand 25 og 30 km. 

Forsvarsbygg ønsker å avklare og fastsette rammevilkår for etablering og bruk av ny 
langdistanse standplass, som gir mulighet for skyting på avstander opptil 40 km. Etter avtale 
med Elverum kommune er det utarbeidet reguleringsplan med hjemmel i plan- og 
bygningsloven. Reguleringsplan vil sikre medvirkning og avklaring av interesser, og fastsetter 
arealplanmessige rammer for Forsvarets behov. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å: 

 avklare rammer for etablering og drift av standplassen for å dekke Forsvarets behov 
 formalisere arealbruken i kommunens arealplanverk 
 ivareta allmenne interesser og miljøkrav  
 avklare og sikre rettigheter til grunn, og legge grunnlaget for leie-/bruksavtaler 
 

1.2 Avgrensning av planområdet 

Planforslaget ble utarbeidet med to alternative lokaliteter for standplassen, se figur 1. De 

aktuelle alternativene betinger adkomst fra offentlig veg via eksisterende skogsbilveg. 

Planprogrammet opererte med et tredje alternativ (alternativ 1). Dette ble tatt ut av den videre 

planprosessen av hensyn til støyvirkning på et større antall boliger og fritidsboliger, og nærhet 

til utfartsområde for friluftsliv. 
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Figur 1. Plassering av de alternative lokalitetene. Begge ligger i Ulvådalen i Elverum kommune. 

 

Alternativ 2a og 2b ligger i tilknytning til skogsbilveg langs elva Ulvåa. Lokaliteten ligger i 

skoglandskap og i dalbunn, med forholdsvis god naturlig skjerming mot støy. Forsvarets 

prioriterte alternativ er 2a, jfr. figur 1. Dette alternativet ligger tettere på kravet om 40 km 

avstand fra målområdene. 

Beslutningen om etablering av standplass 40km omfatter tilrettelegging for bruk av ett, 1, 

artilleriskyts. Planprogrammet redegjorde like fullt for hensiktsmessigheten av å planavklare et 

ev. fremtidig behov for samtidig bruk av flere skyts (inntil fire). Etter ny behovsvurdering i 

Forsvaret legges behovet for utvidelse av standplassområdet til side, og planforslaget omfatter 

kun tilrettelegging for èn artillerikanon. 

Planområdet for hvert av alternativene inkluderer adkomst fra kommunal veg 

(Klingenbergvegen). Adkomstvegen er privateid, administrert av eget vegstyre. 

Planområdet for selve standplassarealet omfatter følgende eiendommer: 
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 Alternativ 2a: Gnr 102/53 (kommunal grunn) 

 Alternativ 2b: Gnr 106/12 (privateid grunn) 

 

Når skyting pågår stilles det krav om sikkerhetssone på 300m i forkant av skytset. Innenfor 

sikkerhetssonen kan personell ikke oppholde seg under skyting. Sonen stiller ikke krav om 

fysisk opparbeiding. Arealet vil bli sikret som del av Forsvarets oppfølging av 

sikkerhetsprosedyrer ved langdistanseskytingen. Figurene 2 og 3 viser selve standplassområdet, 

de definerte sikkerhetssonene (skravert) for hvert alternativ og adkomstveg privat veg 

(Ulvådalen). 
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Figur 2. Planområde standplassalternativ 2a, areal ca. 120 daa. 
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Figur 3. Planområde standplassalternativ 2b, areal ca. 120 daa. 

 

1.2.1 Forholdet til planprogrammet 

Som følge av beslutningen om å legge til rette for kun èn artillerikanon er planområdet for 

alternativene 2a og 2b redusert i størrelse, sammenlignet med arealoppgave i vedtatt 
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planprogram. Planprogrammet opererte med størrelse på planområdet på ca. 180 daa for hvert 

av alternativene. I planforslaget er de samme arealene beregnet til ca.: 

- 2a: 120 daa 

- 2b: 120 daa 

For alternativ 2a har sikkerhetssonen en utbredelse i nord som går ut over det planområdet som 

ble varslet og vedtatt i planprogrammet. Utvidelsen fremkommer i skravur i figur 4 og utgjør ca. 

26 daa. Behovet for endring av sikkerhetssone skyldes en feilaktig avgrensing av planområdet i 

forbindelse med varsel om oppstart. 

Figur 4. Alternativ 2a. Skravert areal, ca. 26 daa, omfatter arealet som ligger utenfor 

planområdeavgrensingen i planprogrammet. 

 

Utvidelsen omfatter i sin helhet en passiv sikkerhetssone, som kun er aktiv i forbindelse med 

skyting fra standplassen, og hvor Forsvaret uansett vil måtte ha vakthold og opplegg for 

sikkerhet. Planen har bestemmelser om byggeforbud. Utvidelsen berører ikke andre 

eiendommer (standplassområdet og sikkerhetssone ligger på Elverum kommunes eiendom). 

Etter Forsvarsbyggs syn har utvidelsen ingen praktisk betydning for annen arealbruk i 

nærområdet eller medfører merulempe i forhold til opprinnelig planområdeavgrensning. 
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1.3 Plansituasjon 

De alternative områdene ligger innenfor arealer avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel, hvor 

landbruksinteressene har prioritet. Det er ikke vedtatte reguleringsplaner innenfor eller i 

tilknytning til planområdene. 

Tiltaket er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel og Elverum kommunes vurdering er at 

planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredninger, jfr. plan- og bygningslovens § 4-2. 

 

1.4 Overordnete miljøhensyn 

Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.06.2009 fastsetter mål for ivaretakelse av 

naturtyper og arter. Loven omhandler også sentrale prinsipper som skal legges til grunn for 

arbeidet med reguleringsplaner. 

Planforslagets håndtering av vannforekomstene tilpasses miljømålene og reglene om behandling 
av inngrep i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (FOR-2006-12-15-1446). 

I henhold til kulturminneloven skal som hovedregel undersøkelsesplikten knyttet til arkeologi (§ 

9) være oppfylt for reguleringsplaner. 

Planen bygger på Forsvarsbyggs miljøstrategi for vann og grunn, naturverdier, kulturhistoriske 

verdier og støy. 

1.5 Forholdet til forurensningsloven og retningslinje for støy i arealplanlegging 

Etter forurensningsloven § 2 nr. 2 skal forurensningsmyndighetene samordne sin virksomhet 

med planmyndighetene slik at de to lovene brukes sammen for å unngå og begrense 

forurensning. Etter forurensningsloven § 11 skal forurensningsmessige forhold så langt mulig 

ivaretas og løses i arealplan.  

Utslippstillatelsen for RØ, Rødsmoen og Rena leir er under revisjon. Aktiviteten på standplass 40 

km vil bli implementert i revidert søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningslovens 

§ 11. Søknaden vil bli sendt til Miljødirektoratet som forurensningsmyndighet for militære 

skyte- og øvingsfelt. 

Støyretningslinje T-1442 har ikke relevans for reguleringsplanen, all den tid Forsvarets aktivitet 

gjennomføres med tunge våpen. Støysonekart for maksimale støynivåer er likevel presentert for 

å redegjøre for støykonsekvenser av planforslaget og som underlag for kommunens plan- og 

byggesaksbehandling utenfor planområdet. 
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Planprosess 

 

1.6 Varsel om planoppstart 

Planspørsmålet ble forelagt Elverum kommune i oppstartmøte den 21. februar 2019. 

Forsvarsbygg la frem behovet for reguleringsplan, og kommunen redegjorde for forutsetningene 

for planarbeidet. Møtet er dokumentert i referat av 12. mars 2019. 

Planarbeidet ble varslet i presse og med brev til berørte myndigheter, samt grunneiere og 

naboer, den 29. april 2019. 

Planprogram for planarbeidet ble fastsatt av Elverum kommune den 21.08.2019, sak 109/19 i 

formannskapet. 

1.7 Uttalelser til varsel om oppstart 

Uttalelser er referert og kommentert i vedlegg 1. 

1.8 Uttalelser til offentlig ettersyn 

Planforslaget er drøftet med kommunen.Formannskapet vedtok i møte 06.05.2020, sak 069/20, 

å legge detaljregulering for standplass 40 km ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05. – 

29.06.2020. Uttalelser er referert og kommentert i vedlegg 8. 

1.9 Planprosess etter offentlig ettersyn 

Planforslaget har redegjort for at kunnskap om ev. effekter på husdyr som følge av Forsvarets 

artilleriskyting ikke var tilstrekkelig ved tidspunkt for offentlig ettersyn, og at undersøkelse av 

effekter måtte gjøres ifm. reell skyting. Forsvarets testskyting under uke 35/2020 ga mulighet 

for gjennomføring av undersøkelsene, kfr. NIBIO-rapport 164/2020, vedlegg 7. 

Med bakgrunn i avsluttet høring og planfaglig underlag, legges reguleringsplanen frem for 

vedtak i Elverum kommunestyre i samsvar med alternativ 2a. 

 

 

Nærmere beskrivelse av Forsvarets behov og planlagte tiltak  

 

1.10 Krav og forutsetninger 

De overordnede behovene for tiltaket er å legge til rette for tidsmessige anlegg som er i samsvar 

med Forsvarets framtidige krav og som ivaretar krav til sikkerhet og miljø. 

Aktuelle problemstillinger: 

 Støyforhold ved boliger, fritidsboliger, næringsinteresser og friluftsliv 
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 Planavgrensning og hensynssoner.  

 Tidsperspektiv for fremdrift. 

 Grensesnittet mot utslippstillatelsen for RØ (forurensningsloven § 11). 

 

 

 

1.11 Anlegg og tiltak 

 

1.11.1 Besluttet omfang 

Behovet for standplass omfatter tilrettelegging for ett artilleriskyts. 

Tiltaksomfanget innenfor planområdet for opparbeiding av standplassen er begrenset. 

Behovene knytter seg kun til mindre tiltak og tilpasninger av eksisterende veg, plasser og 

terreng. Det planlegges ikke med permanente bygg eller faste installasjoner. For samtlige 

alternative lokaliseringer kan adkomst fra offentlig veg skje via eksisterende skogsbilveg. 

Artilleriskytset blir fraktet til standplass på lastebil med henger, eller belter på skogsbilveg på 

egen maskin. Administrative kjøretøyer for frakt av personell, utstyr, ammunisjon, samband, 

mv., vil medfølge og ta oppstilling på veg eller plass. Under skytingen planlegges med at selve 

artilleriskytset har oppstilling på plass i tilknytning til veg. Ev. behov for utvidelse av veg/plass 

for å snu kjøretøyer vil avstedkomme relativt små inngrep, tilsvarende planering og oppgrusing 

av areal innenfor stiplet område i figur 5 (alternativ 2a). 
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Figur 5. Alternativ 2a. Eksisterende veg og plass fremkommer i grå farge. Behov for opparbeiding 

av ny plass og veg er illustrert med stiplet linje. 

 

Figur 6 viser eksisterende grusplass, ca. 20x40m, ved alternativ 2a. Plassen er allerede etablert, 

men vil ha behov for enkel planering og påkjøring av grus. Figuren illustrerer tiltaksomfanget 

hvor det er naturlig at artilleriskytset vil stå under skyting. 
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Figur 6. Eksisterende grusplass ved alternativ 2a. 

 

Behov for tiltak på adkomstveg er nærmere omhandlet i kapittel 5.8. 

I fremkant av skytset må skog som stikker over skytelinje tas ned. På avstander på 40 km fra 

målområdet står kanonrøret med svært stor stigning og behovet for avskoging i forkant av 

kanonen vil være begrenset til enkelttrær. 

1.11.2 Fremtidig utvidelse 

Nærmere behovsvurdering i Forsvaret for bruk av standplassområdet tilsier ikke behov for å 

planavklare ev. fremtidig utvidelse av standplassen. Vedtatt planprogram redegjorde for 

hensiktsmessigheten av å legge til rette for fremtidig utvidelse, men dette er ikke fulgt opp i 

planforslaget. 
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1.12 Bruk og virksomhet 

Forsvarets behov for skyting på så lange avstander som 40 km vil omfatte test og verifikasjon, og 

bære preg av teknisk skyting for kontroll av materiell og beregninger av ammunisjonens bane, 

herunder spredning, avvik, mv. Aktiviteten stiller krav om avanserte ferdigheter og kan kun 

gjennomføres av kompetent personell. Grunnleggende skyting med artilleri og skyting i større 

volumer gjennomføres fra andre standplasser, nærmere målområdene i RØ. 

Årlig aktivitetsvolum er således lavt og behovet for skyting på 40 km vil ikke påvirke rammen 

som allerede ligger til grunn for langdistanseskyting mot RØ (300 skudd pr. år, fordelt på 

samtlige langdistansestandplasser utenfor RØ). Forsvarets virksomhet er regulert av 

virksomhetsbestemmelsene for RØ og av tillatelse til virksomhet etter forurensningslovens § 11.  

Aktiviteten vil variere fra år til år. I år med aktivitet på standplassen vil antall skytedager ligge 

innenfor 5-10. Skyting på natt er ikke tillatt. Aktiviteten vil foregå på virkedager, og i all 

hovedsak i sommerhalvåret og bare unntaksvis på vinter. Dersom spesielle forhold tilsier det, 

f.eks. klimatiske forhold (tåke) som gjør skyting umulig, kan virkedag i helg måtte tas i bruk for å 

fullføre skyteprogrammet. Dette kan innebære at lørdager må tas i bruk for rydding og 

hjemreise, ev. også skyting. Dette vil imidlertid være sjeldne hendelser. 

Det normale er at avdelingene etablerer seg ved standplassen i skyteperioden. Det vil bli etablert 

døgnkontinuerlig vakthold (vaktlag) på stedet for å holde tilsyn med materiellet gjennom hele 

skyteperioden. 

Hovedbrukerne av standplassen er Forsvarsmateriell (FMA) og Hæren ved artilleriet.  

 

1.13 Grunn- og rettighetsforhold 

Standplassalternativene berører grunn som i sin helhet er eid av andre enn forsvarssektoren. 

Området for selve standplassen er eid av Elverum kommune. Aktuelle adkomstveger forvaltes av 

egne vegstyrer. 

Forsvarets behov for adkomst, tilrettelegging av standplass, og drift og vedlikehold er avklart i 

privatrettslige avtaler. 

 

Planbeskrivelse 
 

1.14 Hovedtrekk i planforslaget 

Utgangspunktet for reguleringsplanen er å sikre Forsvarets interesser, innenfor rammene av 

avtaler knyttet til bruks- og brukerinteresser og allmenne hensyn. Dette foreslås løst med en 

kombinasjon av ulike arealbruksformål, hensynssoner og tilhørende bestemmelser. 

Adkomstvegen er avsatt til formål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jfr. PBL § 12-5 nr. 

2, underformål privat veg. Selve standplassområdene, inkl. eksisterende veger/plasser, er vist 



 

17 
 

med formål Forsvaret, jfr. PBL § 12-5 nr. 4. Sikkerhetssone i fremkant av artilleriskytsene er 

avsatt til LNFR, jfr. PBL § 12-5 nr. 5. 

Plankartet er supplert med hensynssoner for å ivareta viktige kulturminneinteresser, og 

sikkerhet. Avgrensning av hensynssoner og planbestemmelsene har grunnlag i 

konsekvensutredningen. 

 

1.15 Område for Forsvaret 

Planformålet dekker arealet for selve standplassetableringen. Foruten eksisterende 

skogsbilveger og plasser, består området av skog og myr, uten noen form for opparbeiding. 

Planen har bestemmelser som åpner for nødvendige tiltak for å etablere og oppgradere 

standplassområdet. For å sikre enhetlig og god kvalitet, har bestemmelsene krav til miljømessig 

utforming av tiltak. For å ivareta hensynet til myr og våtmark har planen også bestemmelser 

som styrer tiltak til områder med fast grunn. 

Planen har bestemmelser om regulering av virksomheten i tid og forholdet til informasjon og 

varsling. I tillegg vil bruksbegrensningene for Forsvarets virksomhet, fastsatt i utslippstillatelse 

og reguleringsplan for RØ, ha støyreduserende effekt på nærområdene til standplass 40 km. I 

forslag til reguleringsplan for RØ er de virksomhetsfrie periodene definert til: 

 Høytidsdager og bevegelige helligdager 

 Påske 

 Juli måned 

 Første uke i august måned 

 To jaktuker 

 Årets to siste uker 

Når Forsvaret ikke har skytevirksomhet er området å anse som et ordinært skogområde.  Den 

sivile bruken forutsettes begrenset til jakt, beite, uttak av skogvirke og annen utmarksbruk, og 

ikke ny bebyggelse. Forsvarsbygg vil inngå privatrettslig avtale med Elverum kommune som 

grunneier for å avklare plikter og rettigheter i fremtidig utnyttelse av området. 

Av hensyn til sikkerhet har planen bestemmelser som hjemler Forsvaret å bortvise sivil ferdsel 

når standplassen er i bruk. 

1.16 Privat veg 

Planformålet dekker eksisterende adkomstveg og et areal på 5m til side av vegen. Behov for å 

forsterke bru over Ulvåbekken og på adkomstveg vil utføres innenfor vegformålet. 

1.17 Sikkerhetssone 

Forsvarets sikkerhetsbestemmelser definerer sikkerhetssone i tilknytning til artilleriskyting. 

Sikkerhetssonen er kun aktiv under selve skytingen og området er ordinært LNF når Forsvaret 

ikke er til stede. Det stilles ikke krav om fysisk opparbeiding og arealet vil fremstå urørt av selve 
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standplassen. Den sivile bruken forutsettes begrenset til jakt, beite, uttak av skogvirke og annen 

utmarksbruk, og ikke ny bebyggelse. 

1.18 Hensynssoner og vernehensyn i planen 

H360 Skytebane: Planen gir hjemmel for Forsvaret til å bortvise sivil ferdsel når standplassen er 

i bruk av hensyn til sikkerhet. 

H730 Kulturminnevern: Automatisk fredete kulturminner er vist som hensynssone, båndlagt 

etter lov om kulturminner. 

Bestemmelsesområder (#) viser automatisk fredede kulturminner som søkes frigitt med 

grunnlag i reguleringsplanen. 

 

Konsekvenser av planforslaget 
  

1.19 Generelt om dokumentasjon 

Planforslaget omfattes av forskrift om konsekvensutredning, da planen ikke er i samsvar med 

kommuneplanens arealdel. Virkningene av planforslaget er omtalt, jfr. PBL § 4-2. 

 

1.20 Naturmangfold 

Planforslaget utformes så langt som mulig i tråd med prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8-

12, det vil si: 

 Føre-var-prinsippet 
 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
 Bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

 

Ifølge §8 skal kunnskapsgrunnlaget stå i rimelig forhold til den forventede påvirkningen fra 

aktiviteten knyttet til Forsvarets bruk av planområdet, og vurderingen må sees ift. de artene 

eller forekomstene som mest sannsynlig vil bli påvirket av den omsøkte aktiviteten. Kunnskapen 

om naturverdiene i feltet er basert på kartleggingsrapport, registreringer i Naturbase og 

Artskart. Vedlagte rapport, vedlegg 2, redegjør for naturmangfoldkartlegging og de viktigste 

naturmiljøinteressene.  

Vassdrag 

Forsvarets aktivitet vil ikke komme i fysisk nærføring med vassdrag. Opparbeiding vil 

gjennomføres i god avstand til elva Ulvåa. Det er ikke avdekket konflikter mellom 

vassdragshensyn og Forsvarets bruk og planlagte tiltak. Opparbeiding av infrastruktur og 
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virksomheten under bruk av standplass anses å ha små effekter på vannmiljø og det er ikke 

tilpasninger/avbøtende tiltak i planforslaget for særskilt vern av vassdrag. 

Naturmangfold på land 

Fysisk opparbeiding av standplassetableringen vil ikke komme i konflikt med registrerte 

naturtyper eller naturmangfold, og planforslaget har ikke avgrenset særskilte hensynssoner 

med begrensninger for Forsvarets etablering. Det er ikke noe som tyder på at det er verdier 

innenfor planområdet som ikke er fanget opp. Det er ikke registrert vernede områder som antas 

å bli påvirket av aktiviteten i området. Det foreligger ikke informasjon om at særlig sjeldne eller 

truete naturtyper vil kunne gå tapt på grunn av tiltakene planforslaget hjemler. 

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig, jf. nml §8. 

Standplass kan etableres på fast grunn og uten å komme i nevneverdig konflikt med myr eller 

våtmark. 

Hensynet til sårbare arter har sammenheng med muligheter for regulering av skyteaktivitet i tid. 

I influensområdet til standplassen er det over en årrekke registrert overvintring av bjørn og 

risikoen for at artilleriskyting forstyrrer vintersøvn er til stede. Den mest sårbare perioden er 

medio november til medio april. Det mest effektive avbøtende tiltaket er således å begrense 

skyteaktiviteten i denne perioden. 

Angitt periode dekker store deler av året, 5 mnd., og Forsvarets behov vil år om annet stille krav 

om tilgang til standplassen også i vinterhalvåret og det er ikke grunnlag for å unnta 

vinterhalvåret fra skyteaktivitet fullt ut. Det normale er imidlertid bruk av standplass i 

sommerhalvåret, bare unntaksvis benyttes vinterhalvåret til langdistanseskyting. Dersom bjørn 

har overvintring i området og Forsvaret har vinteraktivitet, må forstyrrelse av vintersøvn for 

bjørn påregnes. Risiko for at dette sammenfaller er imidlertid relativt lav. For utdypende 

informasjon vises til vedlegg 2. 

Den totale belastningen er vurdert med henblikk på den samlede aktiviteten i feltet. Den totale 

belastningen fra virksomheten i planområdet vurderes som liten til moderat (nml §10). 

Foreliggende kunnskap er vurdert å fange opp de vesentligste verdiene i skytefeltet. 

Kunnskapen ligger til grunn for planforslaget og Forsvarsbygg mener at vurderinger etter føre-

vâr-prinsippet (nml § 9) er oppfylt. Det legges til grunn i planbestemmelsene at planlegging av 

aktivitet skal søke å unngå perioden medio november til medio april. 

Nml §11 (kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og nml §12 

(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode) er begge relevante med tanke på miljøoppfølging av 

virksomheten for å unngå eller avgrense skader på naturmangfoldet. Planforslaget kommer ikke 

i konflikt med verdifulle naturtypelokaliteter (nml§ 11). Planforslagets bestemmelse om å legge 

til grunn sårbare perioder for bjørn i planleggingen av aktivitet vurderes å være i samsvar med 

nml §§ 11 og 12. 
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1.21 Kulturminner og kulturmiljø 

Hedmark fylkeskommune har gjennomført arkeologisk registrering av planområdet i 2019 og 

undersøkelsesplikten iht. Kulturminneloven anses oppfylt. Rapporten fra arbeidene er datert 

12.12.2019, vedlegg 3. Oppfølging av kulturminner i planen er avklart med fylkeskommunen i 

etterkant av avsluttet høringsperiode. 

Det ble gjort funn av to jernvinneanlegg og sju kullgroper, alle funn er automatisk fredet og 

båndlagt etter kulturminneloven. Ett av kulturminnene , Idnr. 266171 (kullgrop), er beskyttet i 

planen gjennom hensynssone H730, inkl. sikringssone på 5m fra kulturminnets ytre 

avgrensning.  

De øvrige automatisk fredede kulturminnene; Idnr. 266165 (kullgrop), 266167 (kullgrop), 

266168 (kullgrop), 266169 (jernvinneanlegg og kullgrop), 266170 (kullgrop), 266172 

(kullgrop), 266173 (jernvinneanlegg og kullgrop) og 266174 (kullgrop), frigis med grunnlag i 

planen. Som grunnlag for frigivelse av Idnr. 266169 og 266173 stilles krav om arkeologisk 

utgraving. De øvrige kulturminnene frigis uten vilkår. 

Behovet for frigivelse av kulturminner henger sammen med at enkelte av kulturminnene 

allerede er forringet eller har en beliggenhet nær tiltaksområder og infrastruktur som medfører 

risiko for ødeleggelse av kulturminnene. 

Det er ikke registrert nyere tids kulturminner innenfor planområdet, men området berøres av 

tungtvannssabotørene på Vemork sin fluktrute etter Tungtvannsaksjonen i 1943. Etter at 

sabotørene hadde sprengt fabrikken på Vemork, ventet en 50 mils lang flukt på ski fra Rjukan og 

mot Sverige. Ruta gikk over Hardangervidda, krysset Hallingdalen og Gudbrandsdalen, og nådde 

Østerdalen sør for Rena. Der stjal sabotørene en lekk båt og krysset Glomma. Ruta mot Sverige 

gikk via Julussdalen og gjennom deler av Ulvådalen, i området ved den planlagte 

artilleristandplassen for Forsvaret. 

I regi av en lokalhistorisk gruppe med basis i Forsvarets Seniorforbund, avdeling Elverum, 

planlegges informasjonstiltak i tilknytning til Ulvådalsvegen. 

 

1.22 Flerbruk, friluftsliv og jakt 

Utover jakt er flerbruksinteressene innenfor planområdene relativt små, ref. vedlegg 2. 

Skogsbilveg (adkomst til standplass) betjener primært skogbruksinteressene, men vegen er også 

åpen for allmenn transport. Forsvarets lave bruksvolum gjennom året gjør at effektene på 

flerbruk vil bli små. 

Den mest sårbare perioden for utmarksnæring er knyttet til elgjakta, både ift. forstyrrelser 

under postering, uvisshet om elgens reaksjon på langdistanseskyting og ift. berørte jaktlag som 

bor på koie/seter i nærliggende områder innover Ulvåkjølen og nordover. Erfaringen fra 

eksisterende standplasser for 25 og 30 km er at dette kan løses gjennom tidlige varsler om 

øvingsperioder. 
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Første del av elgjakta sammenfaller med virksomhetsfri periode i RØ og standplass kan ikke 

nyttes.  Konsekvensene for jaktutøvelse vurderes å være små til moderate. 

Støypåvirkning på viktige utfartsområder utenfor planområdet for allmenn bruk, spesielt på 

vinter (Flishøgda), vurderes å være moderate som følge av liten bruk av standplassen og at 

Forsvarets virksomhet legges til virkedager. Ev. ulemper vil ytterligere bli begrenset som følge 

av at Forsvaret vil søke å planlegge virksomheten utenom vinterperioden, ref. kapittel 5.2. 

Lavt bruksvolum på standplassen gjennom året gjør at dagens flerbruk i tilknytning til selve 

standplassområdet ikke påføres vesentlige ulemper, selv om sikkerhetssonen rundt standplass 

har relativt stor utstrekning. 

Det vil også være virksomhetsfri periode i RØ i sommerferien (juli og starten av august), og 

tilsvarende kan det heller ikke være aktivitet på standplass i denne perioden. Ut over dette vil 

offentlige høytidsdager og bevegelige helligdager være uten aktivitet. 

 

1.23 Utslipp til vann og grunn 

Forsvarets aktivitet vil ikke komme i fysisk nærføring med vassdrag og heller ikke medføre 

utslipp til grunnen under ordinær virksomhet. Det er ingen åpne bekker i nærheten av 

standplassalternativene som vil komme i konflikt med etableringen. Opparbeiding vil 

gjennomføres i god avstand til elva Ulvåa. Det er ikke avdekket konflikter mellom 

vassdragshensyn og Forsvarets bruk og planlagte tiltak. Opparbeiding av infrastruktur og 

virksomheten under bruk av standplass anses å ha små effekter på vannmiljø og det er ikke 

tilpasninger eller avbøtende tiltak i planforslaget for særskilt vern mot forurensning. 

Forsvarsbygg legger ikke opp til særskilt overvåkning av vannkvalitet i elver og bekker. 

Drikkevann og mobile toalettløsninger medbringes under øvelser. Det er ikke behov for tiltak 

innen vann og avløp. Innenfor planområdet er det ingen kjente lokaliteter med forurenset grunn. 

Uønskede hendelser og risiko for akuttutslipp av drivstoff er vurdert i ROS-analysen, jfr. kapittel 

5. 

 Se for øvrig kapittel 5.2. 

 

1.24 Støy 

1.24.1 Helårsboliger og fritidsboliger 

I tidlig planfase ble det operert med 4 alternative lokaliseringer for standplassen, hvorav 

Styggberget nord falt ut umiddelbart av hensyn at beregnede støysoner omsluttet mange 

helårsboliger og fritidsboliger. Elverum kommune vedtok ved fastsettelse av planprogrammet 

også å utelate alternativet like sør for Rogstadbakkvollen (alternativ 1). Gjennomførte 

støyberegninger viste at dette alternativet kom vesentlig dårligere ut enn alternativ 2a og 2 b, 

som  ble besluttet lagt til offentlig ettersyn. Støykonsekvensene har vært sterkt medvirkende til 

at de mest utsatte stadplassalternativene ble tatt ut av den videre planprosessen.  
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Aktiviteten på standplassen vil ha lavt bruksvolum gjennom året, og det vil sannsynligvis være 

enkeltår helt uten virksomhet. I støyvurderingene er det derfor lagt vekt på effekter som følge av 

maksimale støynivåer ved enkeltskudd, i tillegg til midlede gjennomsnittlige støynivåer. 

Støyberegningene for standplassalternativene viser at artilleriskyting fra standplass gir 

forholdsvis høye maksimale støynivåer ved nærmeste bolig og fritidsbolig, vedlegg 4. De mest 

utsatte bygningene er fritidsboliger. Alternativ 2b gir støynivåer ved den mest utsatte 

fritidsboligen som ligger opp mot det som er assosiert med hørselsskade. Alternativ 2a er derfor 

vurdert som marginalt bedre enn 2b for fritidsboliger. 

Forsvarets skytevirksomhet gjennomføres imidlertid på virkedager og ikke i perioder hvor 

fritidsboligene normalt er i bruk og Forsvarsbygg er av den oppfatning at støykonsekvensene for 

fritidsbebyggelsen er relativt små. 

Ingen helårsboliger får støynivåer som er assosiert med hørselskade. Støynivået fra 

standplassalternativene er relativt like ved helårsboligene. Noen enkeltboliger har beregnet 

støynivå like over 100 dB. 18 boliger har beregnet støynivå mellom 95 og 100 dB. Alternativ 2b 

kommer marginalt bedre ut enn 2a for helårsboliger. 

Støynivåene ved boliger og fritidsboliger er forholdsvis høye og støy fra artilleriskyting er svært 

krevende å skjerme gjennom tiltak ved støykilde eller ved berørt bebyggelse. Dette skyldes i 

hovedsak at støy fra artilleri består av lavfrekvente lydbølger. Avbøtende tiltak vil henge 

sammen med styring av aktiviteten i tid for å unngå de mest sårbare periodene, og spesielt god 

varsling og informasjon. Bruk av standplass fordrer at Forsvaret utarbeider gode 

varslingsrutiner og god kommunikasjon med de som blir berørt. All erfaring og kunnskap tilsier 

at forhåndsvarsling har god effekt for å redusere opplevd støyulempe. Varsling kan omfatte 

generell medievarsling og varsling til grunneiere eller spesielt berørte, eksempelvis ved sms, e-

post, el.l. Krav om varsling er derfor implementert i planbestemmelsene. 
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1.24.2 Næringsinteresser 

I nærområdet til standplasslokaliteten ligger flere  husdyrbruk med både storfe, småfe, 

slaktegris, verpehøns og hest. Husdyrbrukenes lokalisering er vist i figur 8. 

 

Figur 8. Blå ellipseformede figurer i kartutsnittet viser beliggenheten til husdyrbruk i områdene 

omkring standplassen. Innenfor enkelte av arealene ligger flere bruk. 

 



 

24 
 

En del ungdyr, kjøttfe og èn mjølkebesetning går på utmarksbeite i området, mens øvrige 

melkekyr og sau er på innmark. Med bistand fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er 

effekter av skytestøy på adferd og produksjon undersøkt ifm. testskyting av artilleri under uke 

35/2020 fra standplassalternativ 2a. For beskrivelse av metode og gjennomføring av 
undersøkelsene vises til NIBIO rapportnr. 164, 2020 (vedlegg 7). 

I forkant av undersøkelsene ble støynivåene punktberegnet av Forsvarsbygg for 12 av 

lokalitetene for gårdsbruk (maksimale støynivåer). Beregningene viser at støynivåene ved de 

fleste av husdyrbrukene er lave og at 10 av brukene vil få maksimale støynivåer på LCE = 80 dB 

eller mer. Ett av brukene har eggproduksjon og ett produserer gris. De øvrige er storfebruk. Ett 

av storfebrukene har beregnet støynivå på LCE = 93 dB. For de øvrige ligger støynivåene mellom 

LCE = 80 og 90 dB. De to standplassene ble vurdert som relativt like med hensyn på 

støypåvirkning ved husdyrbrukene, med alternativ 2b marginalt bedre enn 2a. 

Støyberegning og type besetning ligger til grunn for NIBIOs utvalg av 8 gårdsbruk for 

gjennomføring av husdyrundersøkelsene. 

I planforslaget til offentlig ettersyn ble det redegjort for at det ikke er tilgjengelig relevant 

litteratur som kan belyse støykonsekvensene på husdyrhold og at undersøkelser må 

gjennomføres under faktisk bruk av standplassen. NIBIOs rapport er basert på støypåvirkning 

som følge av bruk av Forsvarets nye artillerikanoner og følgelig relevante støynivåer for 

fremtidig bruk av standplassen. 

NIBIOs undersøkelser viser relativt begrensede effekter på husdyr. Som forventet blir 

storfebesetninger i nærhet til standplass mest berørt av skytingen, i særdeleshet gjelder dette 

beitebesetning på Nupensætra, like sør for standplass (gård 8, jfr. figur 8). Støymåling under 

skyting viste her støynivåer på ca. 101 dB. Som følge av liten bruk av standplassen og årlig 

utskifting av kviger, anses ikke mulig å oppnå noen tilvenningseffekt. Melkekyr på utmarksbeite 

(gård 2 i Styggberget, jfr. figur 8) viste tendens til å trekke hjemover under skyting. 

Kun 3 av 14 gårdbrukere i nærområdet var usikre på hvordan dyrene ville reagere på støy. De 

øvrige mente skytestøy ikke ville påvirke dyrene i nevneverdig grad. Forsvarsbygg har erfaring 

fra andre skytefelt i Norge hvor artillerikanoner er i bruk, i særdeleshet Setermoen i Indre-

Troms. Disse områdene har tilsvarende støynivåer ved husdyrbruk som de som er beregnet for 

standplassen i Ulvådalen. Forsvarsbygg har ikke registrert at artilleriskyting har medført ulempe 

for husdyrhold eller at enkeltvise støyimpulser med tunge våpen har gått ut over 

husdyrproduksjonen. Forsvarsbygg har tilsvarende erfaringer ved eksisterende standplasser 

med avstand 25 og 30 km fra RØ. Standplassene har vært i bruk i lengre tid. Bruksvolumet er 

lavt, men de maksimale støynivåene er høye i nærområder til standplassene. Husdyrbruk i Ulvåa 

i Åmot (sau) ligger ca. 5,5 km fra standplass 25 km. Beregning av maksimalstøy viser her nivåer 

på over 90 dB. Standplass 25 km er benyttet til langdistanseskyting flere ganger. I følge Åmot 

kommune er det ikke registrert klager eller ulemper for husdyrholdet som følge av bruken av 

standplassen. I så måte samsvarer Forsvarsbyggs erfaringer med artilleriskyting relativt godt 

med NIBIOs resultater. 
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I følge NIBIO er de viktigste avbøtende tiltakene å unngå kjernetiden for beiting (1. juni – 1. 

september) og tidlig varsling til gårdbrukere, slik at hver og èn kan vurdere hvilke tiltak de vil 

iverksette. NIBIO anbefaler at røkter/bonde på Nupensætra har tilsyn med kvigene for om mulig 

roe ned dyrene og for å redusere risiko for skade dersom dyr skulle forsøke å rømme ut av 
gjerdet. Krav om varsling er derfor implementert i planbestemmelsene. Av hensyn til bl.a. sterke 

virksomhetsbegrensninger for Regionfelt Østlandet i Åmot, og tilsvarende begrensninger for 

bruk av standplassen, kan det ikke planlegges med unntak for beiteperioden 1. juni – 1. 

september. Denne perioden, i tillegg til andre hensyn (snøforhold i nedslagsområde for granater 

i RØ, jakt, teleløsning, overvintrende bjørn), vil beslaglegge vesentlige deler av sommerhalvåret 

og hindre Forsvarets behov for fleksibilitet i bruk av standplasskapasiteten. For å avbøte 

ulemper best mulig legges opp til sikre og gode rutiner for varsling i god tid før skyting skal 

finne sted. 

Arealbruk innenfor planområdet i tilknytning til utmarksnæring omfatter skogbruk og jakt. Det 

er ingen restriksjoner på denne bruken, med unntak av når hensynet til sikkerhet under 

pågående skyting krever det. Se kapittel 5.4 for nærmere vurdering av konsekvenser. 

1.24.3 Forholdet til støyretningslinje T-1442 - arealplanlegging 

Kriterier og grenseverdier i gjeldende støyretningslinje T-1442 omfatter ikke tunge våpen og 

beregning av gul og rød støysone iht. støyretningslinjen har ikke relevans. 

I støyberegninger som omfatter alle typer støykilder i skyte- og øvingsfelt benytter 

Forsvarsbygg støyindikatoren LRden. LRden gir et uttrykk for den samlede og gjennomsnittlige 

støybelastningen i området. Alle relevante støykilder (her: skyting med artilleri) er inkludert og 

kildekorrigert for ulik plagegrad. Indikatoren er årsmidlet. Vedlegg 4 viser beregnet støysone 

LRden = 50 dB for standplassaktiviteten. 

Elverum kommune plikter å ta hensyn til alle støysoner i arealforvaltningen på utsiden av 

planområdet. I oppfølgingen av denne reguleringsplanen er det Forsvarsbyggs anbefaling at 

arealbeslaget av støysone LRden = 50 dB og støysone for maksimalnivå LCE = 105 dB, i sum bør 

betraktes som vurderingssone for støyømfintlig bebyggelse, tilsvarende som gul støysone i T-

1442. Dersom LRden = 50 dB og LCE = 105 dB legges til grunn, vil dette gi tilstrekkelig underlag i 

behandlingen av sivile plan- og byggesaker, og bidrar til at ny støyømfintlig bebyggelse kan gis 

god støybeskyttelse.  

Støysonene overlapper områder avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel og det er 

Forsvarsbyggs oppfatning at støysonene for standplassen ikke bør være til vesentlig hinder for 

fremtidig arealutnyttelse på utsiden av planområdet. 

1.25 Luftrom 

Under artilleriskyting på lange avstander når granatene svært store høyder og aktiviteten må 

avklares med luftfartsmyndighetene i.f.t. flytrafikk. Forsvaret har inngått egen avtale med Avinor 

for å sikre luftromseparering for de eksisterende standplassene på 25 og 30km. Tilsvarende 

prosedyre og avtale er under behandling og vil foreligge før standplassen kan tas i bruk. 
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Artillerigranatene har også svært stor høyde over vindkraftanlegget på Rakskiftet og gir ingen 

innvirkning på vindkraftproduksjonen. Dette er bekreftet av Austri Rakskiftet DA. 

1.26 Vegnett og transportsystem 

Transport til standplass vil følge offentlig veg (Rv. 3 og 25) fra Rena leir. Selve artilleriskytset 

fraktes med lastebil på henger. Fra Rv 25 går transporten videre via Klingenbergvegen og 

deretter på privat veg til standplassen, se figur 9. 

 

Figur 9. Rødt rektangel viser krysset ved Rv. 25/Klingenbergvegen og 

Klingenbergvegen/Ulvådalen. 

 

Aktiviteten vil variere fra år til år. I år med aktivitet på standplassen vil antall skytedager ligge 

innenfor 5-10. Det vil være enkeltår hvor standplassen ikke er i bruk. Aktiviteten vil foregå på 

virkedager og ikke i tilknytning til helligdager og høytider, eller perioder med stor utfart på Rv 

25 (helg). Forsvarets kjøretøyer kan i størrelse sidestilles med ordinære tungtransport lastebiler 

eller tømmertransport. Aktivitetsvolumet gir således svært lav trafikkbelastning på 

vegsystemene. 

Inn- og uttransport av tungt materiell vil skje ved oppstart og avslutning av aktiviteten, ikke 

daglig. En øvelse vil normalt gjennomføres ved at artillerivogna transporteres på 
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svalehalshenger til standplass, og at lastbil returnerer til Rena. Etter avsluttet skyting (1-3 

dager) fraktes artillerivogn tilbake på samme måte. I krysset mot Rv. 25 vil antall bevegelser 

med lastebil og henger begrense seg til 4 (2 avkjørsler og 2 påkjørsler). 

Foran lastebil og henger kjører følgebil. Følgebil har personell med erfaring fra trafikkdirigering 

og trafikksikkerhet. Dersom behovet for bedre trafikksikkerhet vurderes å være til stede, kan 

Militærpoliti (MP) rekvireres på stedet i forbindelse med transporten. 

Transportbehovet utover lastebil og henger omfatter transport av utstyr og personell. Dette 

skjer ved bruk av vanlig lastebil og små kjøretøyer for personellet.  

Forsvarets aktivitet vurderes å bidra til svært små endringer i trafikkbelastning i krysset mot Rv 

25. Vegmyndighetene forutsetter imidlertid at lastebiltransporten kan komme av Rv 25 og inn 

på Klingenbergvegen uten unødig opphold. 

Forsvarsbygg har gjort en nærmere vurdering av krysset i samarbeid med fagkyndig innen 

transport av Forsvarets kjøretøyer. Eksisterende kryss har i hovedsak tilstrekkelig areal for 

avkjøring fra Rv 25, men krysset vil kunne bli vesentlig bedre ved enkel kryssutbedring. Det 

anbefales å etablere en slakere kurvatur på sørsiden av Klingenbergvegen ved utvidelse av 

eksisterende plass mot Rv 25 og forlengelse av kulvert med 5-6 meter, og planering av veggrøft, 

se skravert område i figur 10. Tiltaket implementeres i planbestemmelsene som 

rekkefølgebestemmelse. 

 

Figur 10. Planering av skravert område vil gi krysset en kurvatur som gir lastebil med henger rom 

for å kunne komme vekk fra Rv 25 uten vesentlig hinder. 
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Ev. behov for administrative trafikksikkerhetstiltak i krysset mot Rv. 25 under øvelser avtales 

med Statens vegvesen. 

Fra Klingenbergvegen vil artillerikanonen bli lastet av trekkvogna for belting over Ulvåbrua på 

egen maskin. Dette vil redusere totalvekt, og tiltak på Ulvåbrua vil ikke være nødvendig. Rutine 

for adkomst til standplass skal implementeres i Forsvarets instruks for bruk av standplassen. I 

henhold til vedlegg 5 er Klingenbergvegen i god stand og særskilte tiltak er ikke nødvendig. 

Tekniske bæreevnevurderinger av bru og vegnett viser at privat veg i Ulvådalen i all hovedsak 

kan nyttes, forutsatt enkelte opprustingstiltak. Tiltakene omfatter grøfterensk på deler av 

strekningen og utskifting av stikkrenner på angitte steder. Det anbefales også å legge et ekstra 

betongdekke på bru over Ulvåbekken. Det vises til vedlegg 5 for nærmere redegjørelse. 

Eventuelle behov for utbedring av krysset Klingenbergvegen-Ulvådalen, figur 11, er hjemlet i 

planbestemmelsene. Behovet vil bli vurdert nærmere med grunnlag i praktisk erfaring med 

transport.  

 

Figur 11. Krysset Klingenbergvegen – Ulvådalen. Artillerikanonen har evne til manøvrering på små 

flater og vil i seg selv ikke stille krav om utvidelse av krysset.  

 

Ingen av de foreslåtte tiltakene jfr. vedlegg 5 vil komme i konflikt med registrerte kulturminner. 

Forutsetninger for opprusting, bruk og vedlikehold av kommunal og privat veg vil bli avklart i 

privatrettslig avtale med vegeier. Tilsvarende vil gjelde for Forsvarets behov for oppgradering 

av selve standplassområdet. 
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1.27 Samfunnssikkerhet 

Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for planforslaget iht. krav i pbl § 4-3. ROS-

analysen følger vedlagt, vedlegg 6. 

Hensynet til sikkerhet i tilknytning til Forsvarets virksomhet er grunnleggende viktig. Dette er 
regulert i Forsvarets egen sikkerhetsinstruks og i sikkerhetsmaler. Når standplass er i bruk vil 
ferdsel bli regulert av vaktposter og det tillates ikke adkomst eller opphold innenfor 
standplassområdet eller sikkerhetssoner under skyting. Under en øvelse vil vegnettet ikke være 
permanent strengt. Gjennomkjøring tillates, men vil bli regulert av Forsvarets personell og 
tilpasset de periodene av døgnet hvor skyting pågår. 
 

 

Temaer i ROS-analysen med henvisning til samfunnssikkerhet omfatter: 

 Trafikksikkerhet 

 Vakt/trafikkregulering og forholdet til 3. person 

 Sikkerhetsprosedyrer i.fm. selve skytingen 

 Støyeffekter 

 Prosedyrer for bruk av luftrom 

 Akuttutslipp drivstoff 

 Transport og håndtering av ammunisjon 

 

1.28 Forsvarsbyggs sammenstilling av alternativene 

I planforslaget er de to alternative lokalitetene for ny standplass (alt. 2a og 2b) vurdert med 

grunnlag i utredninger, og kjent kunnskap og befaringer i området ved tidspunkt for utleggelse 

til offentlig ettersyn. Vurderingen er skjematisk vist i matrise under, tabell 1. 

Tabell 1. Poengscore for hvert alternativ for særlig relevante plantemaer. 3: bra, 2: 

tilfredsstillende, 1: dårlig. 

Alternativ Forsvarets 
behov 

Inngrep, 
behov 

Naturmang-
fold 

Kultur-
minner 

Friluftsliv Støy Naturrisiko 
(flom) 

Akutt-
utslipp 

Sum score 

Alt. 2a 3 3 2 3 3 2 2 2 20 

Alt. 2b 2 2 2 3 3 3 2 2 19 

 

Alternativ 2a er Forsvarets prioriterte lokalitet. Alternativet ble gitt en høyere poengscore med 

bakgrunn i at alternativet svarer Forsvarets behov best og at det gir mindre behov for fysisk 

opparbeiding ved selve standplassen og derigjennom lavere omfang av inngrep. Det er 

imidlertid lite som skiller alternativ 2a og 2b. 
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En har ikke funnet grunnlag i høringsuttalelsene til planforslaget som betinger annen vurdering 

enn det som fremkommer av tabell 1. Gjennomførte husdyrundersøkelser gir heller ikke 

grunnlag for å skille de to alternativene, se tabell 2. Dette henger sammen med utførte 

støyberegninger, som viser relativt høye og like støynivåer ved de nærmeste 
husdyrbesetningene. 

Tabell 2. Poengscore for alternativene etter avsluttet høring og med bakgrunn i 

husdyrundersøkelsene. 

Alternativ Forsvarets 
behov 

Inngrep, 
behov 

Naturmang-
fold 

Kultur-
minner 

Friluftsliv Støy Naturrisiko 
(flom) 

Akutt-
utslipp 

Husdyr-
næring 

Sum score 

Alt. 2a 3 3 2 3 3 2 2 2 2 22 

Alt. 2b 2 2 2 3 3 3 2 2 2 21 

 
 
Detaljregulering standplass 40 km, Regionfelt Østlandet, legges frem for vedtak i Elverum 
kommunestyre i samsvar med standplassalternativ 2a. 
 
 
VEDLEGG. 
1. Uttalelser til varsel om planoppstart 
2. Konsekvensvurdering naturmangfold (Forsvarsbygg, november 2019) 
3. Kulturminner (Hedmark fylkeskommune, desember 2019) 
4. Konsekvensvurdering støy (Forsvarsbygg, oktober 2019) 
5. Bæreevnevurdering veg (Norconsult, desember 2019) 
6. ROS-analyse 
7. Effekt av skytestøy på atferd og produksjon hos husdyr (NIBIO, rapportnr. 164/2020)  
8. Uttalelser til planforslag 
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Vedlegg 1. Uttalelser til varsel om planoppstart 
 
Offentlige instanser 
 

Høringsinstans Merknad Kommentar 

NVE NVEs generelle innspill til varsler om planoppstart og 
henvisning til veiledere om behandling av kvikkleire, 
flom, erosjon, skred, overvann, vassdrag- og 
grunnvannstiltak og energianlegg, i reguleringsplaner. 

Tas til etterretning. Flomfare anses å ha 
planrelevans og utredningsbehov 
innarbeides i planprogrammet. 

Statens vegvesen Merbelastning på trafikk i kryss mot riks- og fylkesveg 
må utredes for avklaring av ev. tiltak. 
 
Ev. endring av eksist. kryss må samsvare med 
vegnormalene og med modulvogntog som 
dimensjonerende grunnlag. Nye kryss mot Rv. 25 
tillates ikke. 
 
Det forventes dialog med forslagsstiller. 

Kommentarene tas til etterretning, men 
anses å være dekket av 
planprogrammets redegjørelse for 
utredninger. 
 
Drøftingsmøter med SVV vedr. tiltak 
mot Rv 25 er avholdt. 

Fylkesmannen i 
Innlandet 

Behovet for etablering av inngrep og permanent 
infrastruktur og installasjoner må beskrives nærmere i 
KU. 
 
Ev. oppgradering av vegnett, inkl. kryssinger over 
elv/bekk må beskrives. 
 
Hensynet til bevaring av myr må vektlegges ved 
etableringen. 
Hensynet til naturverdier i lokal og regionalt viktig 
naturtype ved alt. 1 må innarbeides i planen. 
 
Ulvåa er registrert som lokalitet for elvemusling. Ev. 
effekter på vassdraget ved etablering og drift av 
standplassen må vurderes i KU for alt. 2a og 2b. 
 
Støykonsekvenser for berørt bebyggelse må utredes, 
inkl. vurdering av relevante avbøtende tiltak. 
 
ROS-analyse må omfatte klimatilpasning og 
konsekvenser av klimaendringer. 

Kommentarene tas til etterretning, men 
anses i hovedsak å være dekket av 
planprogrammets redegjørelse for 
utredninger. Forholdet til klima 
presiseres i planprogrammet. 

Hedmark 
fylkeskommune (11. juni 
2019) 

Fylkeskommunen er forsinket mhp. besvarelse av 
plansaker og vil uttale seg til planprogrammet etter 
fristens utløp. 

 

Hedmark 
fylkeskommune (21. juni 
2019) 

Støy og støytiltak er av betydning i saken. 
 
Nyere tids kulturminner er i liten grad berørt av planen. 
Det må gjennomføres arkeologisk kartlegging til 
aktuelle standplassalternativer. 

Tas til etterretning. 
 
 
Tas til etterretning. 

Åmot kommune Åmot kommune forutsetter at berørte parter i 
kommunen blir varslet om aktivitet. 
 
 
Kommunen anbefaler å ta ut alternativ 1, og gå videre 
med alternativ 2a og 2b. 

Varsling av aktivitet med relevans for 
Åmot kommune vil dekkes av 
varslingsrutiner for RØ. 
Varslingsrutinene er allerede etablert. 
 
Tas til etterretning. Dette samsvarer 
med Elverum kommune og 
Forsvarsbyggs syn. 
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Private høringsuttalelser 

Avsender Merknad Kommentar 

Ingen høringsuttalelser   

 
 
 
Vedlegg 8. Uttalelser til planforslag med konsekvensutredning 
 
 

Offentlige instanser 

Høringsinstans Merknad Kommentar 

NVE NVE prioriterer planer med store utfordringer innen sitt 
ansvarsområde og der det bes om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger. Dette er ikke situasjonen i 
den aktuelle planen. 
 
For øvrig vises til de generelle veilederne innen NVEs 
saksområde (behandling av kvikkleire, flom, erosjon, 
skred, overvann, vassdrag- og grunnvannstiltak og 
energianlegg, i reguleringsplaner). 
 

 
 
 
 
 
Arealer med flomfare berører deler av 
planområdet. Ev. flom vil imidlertid ikke 
utgjøre noen risiko for tiltaket eller 
virksomheten på standplassen, og det 
er ikke lagt inn særskilte hensyn i 
planen. 

 

Statens vegvesen SVVs ansvarsområde berøres ikke og etaten har 
ingen merknader. 
 

Tas til orientering. 

Fylkesmannen i 
Innlandet 

Fylkesmannens merknader er i all hovedsak 
innarbeidet i planforslaget. 
 
Fylkesmannen forutsetter at risikoreduserende tiltak 
for å ivareta sikkerhet på bakke og i luftrom 
innarbeides i Forsvarets prosedyrer for drift av 
standplassen. 

 

 
 
 
Tas til etterretning og følges opp. 
Forsvarets bruk av standplass vil være 
regulert av godkjente instrukser. Disse 
er utarbeidet med grunnlag i 
sikkerhetsbestemmelsene i sektoren. 
 
Avtale med Avinor om opprettelse av 
fareområde i luft under skyting inngås 
på samme basis som allerede etablerte 
standplasser for artilleri. 

Innlandet 
fylkeskommune, 
kulturvernfaglig 

Av 9 kartlagte fredede kulturminner, kan følgende 
bevares i plan (H730), avhengig av valgt alternativ: 
 
- Alt. 2a: 1 kullgrop (IDnr 266171) 
- Alt. 2b: 2 kullgroper (IDnr. 266167 og 266171) 
 
Øvrige kulturminner søkes dispensert gjennom plan. 
Det er stilt krav om arkeologisk utgraving av 2 
kulturminner (IDnr. 266169 og 266173). 
 

Tas til etterretning og følges opp. 
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Åmot kommune Åmot kommune bemerker at planforslaget ikke er 
sendt kommunen på høring ved utleggelse til offentlig 
ettersyn, og at det derfor ikke er utarbeidet en 
fullstendig høringsuttalelse. 
 

Åmot kommune er gitt anledning til 
utvidet høringsfrist, med mulighet for 
ytterligere fristutsettelse ved behov. 

 

Private høringsuttalelser 

Høringsinstans Merknad Kommentar 

Hans og Øystein Aamodt Standplass for langdistanseskyting bør ikke etableres i 
Ulvådalen av hensyn til: 
 
- 3 setergrender og flere skogshusvær brukes 

regelmessig gjennom året 
- Graslanddammen og Ulvåa benyttes til fiske 
- Bærsanking i området gjennom høsten 
- Småvilt- og storviltjakt 
- Turmål på Skallberget og Flishøgda sommer og 

vinter 
- Fast standplass anses som et stort inngrep i 

interessene i Ulvådalen 
- Forsvarets bruk vil innskrenke mulighetene for 

friluftsliv, jakt og næringsutøvelse 
- Planen bryter med formål NLF i kommuneplanen 
- Kommunen må sørge for at bruker- og 

eiergrupper i området ytes rettmessig 
kompensasjon for ulempene 

Forsvarets skyting med artilleri på lange 
hold er sjeldne hendelser. Allerede 
etablerte artilleristandplasser i Åmot og 
Elverum (2 stk.) har vært i bruk i snart 
10 år og har i perioden hatt lavt 
bruksvolum (< hvert år). Det er ikke 
registrert ulemper knyttet til bruken. 
 
Bruk av standplass 40 km vi trolig være 
enda mindre og ulempene listet i 
høringsuttalelsen fra Hans og Øystein 
Aamot vil være små. 
 
Bestemmelser til planen og 
virksomhetsbestemmelser for 
Regionfelt Østlandet vil ivareta de 
viktigste brukerinteressene i området. 
 
Ulemper og kompensasjon til berørte 
grunn- og rettighetshavere for 
adkomstveg og standplassområdet 
avklares i privatrettslig avtale. 
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Forsvarsbygg er et statlig forvaltnings- 
organ underlagt Forsvarsdepartementet. 
Vi utvikler, bygger, drifter og avhender 
eiendom for forsvarssektoren. 
Postboks 405 sentrum 
0103 Oslo 
Telefon: 468 70 400 
www.forsvarsbygg.no 


