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NOTAT 

 

40 km langdistansestandplass, Regionfelt Østlandet – 
detaljreguleringsplan - risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

Saksnummer: 2019/777 

Notatdato: 25. februar 2020 

Saksbehandler: Are Vestli, Forsvarsbygg 

 

 

1 Sammendrag 

Som del av planarbeidet med reguleringsplan for etablering av standplass for Forsvarets 
langdistanseskyting med artilleri er ROS-analyse utarbeidet gjennom kartlegging av potensielle 
uønskede hendelser ved etablering av standplass og ved Forsvarets bruk av tiltaket. 

Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av mulige uønskede 
hendelser som har betydning for om arealet er egnet til for etablering og bruk av tiltaket, og 
derigjennom å identifisere hvordan tiltaket eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et 
akseptabelt nivå, jf. plan- og bygningslovens § 4-3. 

ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere risikoen for og konsekvensene av de ulike 
hendelsene. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre planprosessen og som underlag for 
Forsvarets bru av tiltaket. 

ROS-analysen har identifisert at etablering av standplass kan gjennomføres med akseptabel risiko og 
at risikofaktorer er tilstrekkelig behandlet i planforslaget, men at Forsvarets bruk av standplassen 
krever risikoreduserende tiltak. Temaene er knyttet til støy, håndtering av ammunisjon, luftrom, 
feilskyting og trafikksikkerhet. 

For disse temaene er det vist til anbefalte avbøtende plantiltak og tiltak som grunnlag for Forsvarets 
virksomhet. Med utførelse av anbefalte tiltak vil planen ikke være utsatt for omfattende risiko- og 
sårbarhetsforhold. 

Risikosituasjonen oppsummeres i følgende kapitler: 
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1.1 Naturrisiko 

Naturrisiko er ikke vurdert å ligge på et nivå som forutsetter særskilte tiltak. 

 

1.2 Teknisk og sosial infrastruktur 

Behov for oppgradering av vegnett og bru er kartlagt. Gjennomføring av tiltak vil medføre at det 

ikke vil oppstå sannsynlige kapasitetsproblemer eller risiko for skade på vegnettet eller annen 

infrastruktur som følge av Forsvarets tungtransport. 

 

1.3 Virksomhetsrisiko 

Forsvarets virksomhet er en risikofaktor i og ved planområdet, men Forsvarets 

sikkerhetsbestemmelser og rutiner/prosedyrer under øvelser reduserer risikoen vesentlig. 

Ved særskilt varling og informasjon om skyteaktivitet, og tilpasning av skyteaktivitet i tid, vurderes 

hensynet til støyeffekter ved bolig og støysensitiv næringsvirksomhet å være ivaretatt på en 

tilfredsstillende måte. Konfliktpotensialet med husdyrhold vurderes å være begrenset, men må 

følges opp når standplassen tas i bruk. Det må etableres rutiner for informasjonsutveksling mellom 

grunneiere og Forsvaret, med sikte på å forebygge konflikter. 

Fare for at uvedkommende kommer for nær skytset under skyting reduseres gjennom vakthold og 

vegsperring. Standplassområdet blir skiltet under bruk. 

Transport av materiell, herunder ammunisjon, og personell til og fra standplass, og virksomheten 

på standplass, herunder oppbevaring og lagring av ammunisjon, er underlagt strenge 

sikkerhetsbestemmelser som Forsvaret er pålagt og har lang erfaring med å håndtere. Dette gjelder 

risikoreduserende tiltak og tilpasninger på bakkenivå og i luftrom. Det vises bl.a. til rutiner og 

prosedyrer for eksisterende standplasser på skyteavstand 25 og 30 km fra RØ (standplassene har 

vært i bruk siden 2009). 

Trafikksikkerhet ivaretas gjennom særskilte tiltak ved avkjørsel fra Rv. 25 og inn på kommunal 

veg. Forsvarets rutiner/prosedyrer med bruk av følgebil under øvelser hvor tungtransport er 

involvert, ev. også militærpoliti for trafikkdirigering, vil redusere risikoen vesentlig. Tiltakene vil 

også ha effekt ift. gående og syklende på kommunal eller privat veg.  

Dokumenterte natur- og kulturminneverdier innenfor planområdet er foreslått sikret i planen som 

hensynssoner og virksomhetsbestemmelser. Forsvarets aktivitet vil kun foregå fra selve 

standplassområdet og utilsiktede terrenginngrep som følge av virksomheten vil ikke komme i 

konflikt med automatisk fredete kulturminner. Hensynet til støyeffekter på dyreliv og friluftsliv er 

så langt som mulig ivaretatt gjennom bestemmelser om skyteaktivitet i tid. 

 

2 Bakgrunn 

I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av reguleringsplaner påse 

at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle endringer i 

slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS-analysen skal ivareta dette kravet. 
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Planforslaget legger til rette for etablering og drift av langdistansestandplass 40 km, Regionfelt 

Østlandet (RØ). Standplassen ligger i Elverum kommune. For nærmere detaljer om planområdet og 

planlagt arealbruk vises det til planbeskrivelsen. 

3 Metode 

Analysen er basert på forslag til reguleringsplan. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i 

relevante kravdokumenter.  

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 

påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene 

(hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). 

 

ROS-analysen omfatter: 

• Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet 

• Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for samfunnet 

• Mulige konsekvenser av etableringen for omkringliggende områder 

• Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av tiltaket 

• Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når 
det legges klimapåslag for relevante naturforhold 

• Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, eller 
om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger. 

 

ROS-analysen omhandler permanent fase og Forsvarets virksomhet på standplassområdet, etter 
gjennomføring av plan. Forhold i anleggsfase er regulert gjennom annet regelverk, blant annet 
byggherreforskriften, og det er forutsatt her at dette regelverket følges. Hendelser i anleggsfasen 
analyseres derfor ikke i denne ROS-analysen med mindre det kan gi virkninger etter anleggsfasen. 

Analysen er gjennomført i fem trinn i tråd med metodikk som er beskrevet i DSBs veileder for ROS-

analyser (2017). En oversikt over disse trinnene og i hvilke deler av rapporten de er ivaretatt er 

presentert under. 
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For beskrivelse av planområdet refereres til planbeskrivelsen. Planområdebeskrivelsen inneholder 
blant annet vurderinger av om det finnes kritiske samfunnsfunksjoner i nærheten, viktige 
terrengformasjoner med betydning for naturfarer, forholdet til akutte hendelser for befolkning og 
dyreliv, etc.  

Identifiserte mulige uønskede hendelser er nærmere vurdert med hensyn til sannsynlighet, 
konsekvenser, risiko og usikkerhet. Denne vurderingen er presentert i et analyseskjema for hver av de 
aktuelle hendelsene. Vurdering av eksisterende risikoreduserende barrierer og områdets/objektets evne 
til motstand (sårbarhetsvurdering) inngår i vurdering av sannsynlighet og konsekvens. 

Sannsynlighet for uønsket hendelse fastsettes som enten lav, middels eller høy ved bruk av 
kategoriene i tabellen under.  

 
Tabell 1: Sannsynlighetskategorier 

SANNSYNLIGHET TIDSINTERVALL 
SANNSYNLIGHET 
PR. ÅR 

Høy Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år > 10 % 
Middels 1 gang i løpet av 10-100 år 1-10 % 
Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år < 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget (kap. 6)

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet (kap. 5)

Vurdere risiko og sårbarhet

Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet (kap. 5)

Identifisere mulige uønskede hendelser (kap 4)

Beskrive planområdet (kap. 3)
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Konsekvens for uønsket hendelse fastsettes ved bruk av følgende matrise: 

 

Tabell 2: Matrise for fastsetting av konsekvens 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier 

Konsekvenstyper Store Middels Små 

Liv og helse 
Ulykke med dødsfall eller 
personskade som medfører 
varig mén; mange skadd 

Ulykke med 
behandlingskrevende 
skader 

Ingen alvorlig/ få/små 
skader 

Stabilitet 
System settes varig ut av 
drift. 

System settes ut av drift 
over lengre tid 

Systembrudd er 
uvesentlig 

Materielle 
verdier 

Uopprettelig skade på 
eiendom 

Alvorlig skade på 
eiendom 

Uvesentlig skade på 
eiendom 

 

Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. I analyseskjemaet for de aktuelle hendelsene 
synliggjøres risiko i kategoriene grønn, gul og rød iht. risikomatrise i tabell 3. For hendelser i røde 
områder er risikoreduserende tiltak påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens 
hendelser i grønne områder innebærer en akseptabel risiko.  

 

Tabell 3: Risikomatrise 

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

E
T

 

KONSEKVENSER 

 
 

Små Middels Høy 

Høy  
(> 10%) 

   

Middels  
(1-10%) 

   

Lav  
(<1%) 

   

 

Det understrekes at det alltid vil være en grad av usikkerhet knyttet til risikovurderingen. Tilgang på 
relevant kunnskapsgrunnlag, i form av f.eks. statistikk og erfaring fra tilsvarende situasjoner, vil 
påvirke usikkerhet. For en del type hendelser, inkludert hendelser der sannsynlighet påvirkes av 
klimaendringer, vil det også være usikkerhet knyttet til hvorvidt historiske data kan overføres til 
framtidig sannsynlighet. Mangel på kunnskapsgrunnlag og andre forhold som medfører usikkerhet er 
beskrevet i skjemaet for analyse av risiko for aktuelle hendelser. 

På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen identifiseres risikoreduserende tiltak. I tilfeller hvor 
det er hensiktsmessig kobles aktuelle tiltak med den juridisk bindende delen av reguleringsplanen 
(plankart og bestemmelser). 

Risikovurdering av naturhendelser av typen flom, stormflo og skred, er gitt spesielle regler gjennom 
Byggteknisk forskrift (TEK17), kapittel 7. Utgangspunktet er at byggverk skal plasseres og utføres 
slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 
Også endringer i forutsetninger for skade for eksisterende bebyggelse skal vurderes (jf. TEK 17, §7-1). 
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Risiko for denne type naturhendelser regnes som aktuell dersom planområdet faller innenfor NVE sine 
landsdekkende aktsomhetskartlegginger eller dersom andre egenskaper ved terreng og 
løsmasseforhold tilsier skred- eller flomfare i området. 

TEK17 opererer med begrepet sikkerhetsklasser. For det aktuelle tiltaket har ikke dette relevans og 
forholdet er ikke vurdert nærmere. 

Som siste trinn dokumenteres analysen. Dette gjøres ved bruk av risikomatriser som synliggjør risiko 
for enkelthendelser som et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Det presenteres en matrise for 
hver av konsekvenskategoriene (liv og helse, stabilitet og materielle verdier). Forslag til 
risikoreduserende tiltak oppsummeres. 

 

Definisjoner av sentrale begreper i ROS-analysen 

Eksisterende 

barrierer 

Barrierer som begrenser sannsynlighet og/eller konsekvens for en 
uønsket hendelse. F.eks. flomvoll. 

Konsekvens Følge av at en hendelse inntreffer 

Risiko Produkt av sannsynlighet og konsekvens for en uønsket hendelse 

Risiko-

reduserende 

tiltak 

Tiltak som reduserer sannsynlighet eller konsekvens for en uønsket 
hendelse.  

Sannsynlighet Uttrykk for hvor trolig en hendelse er og for hvor ofte den opptrer. 

Stabilitet Innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på grunn 
av svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av behov 
hos befolkningen. 

System Viktige samfunnsfunksjoner og offentlig infrastruktur. F.eks. fysisk teknisk 
infrastruktur, varslingssystemer og elektronisk infrastruktur. 

Sårbarhet Evne til å motstå virkninger av en uønsket hendelse (høy sårbarhet er det 
motsatte av robusthet). F.eks. kapasitet til å håndtere overvann. 

Usikkerhet Vurdering av kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-
vurderingen. 

 

 

Forsvarsbygg v/Are Vestli har gjennomført analysen i samarbeid med representanter fra Forsvaret og 
Forsvarsbygg, på grunnlag av dokumentasjon som er framskaffet i planprosessen. 

 

4 Uønskete hendelser, risiko og tiltak 

4.1 Analyseskjema 

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 4.  
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Tabell 4 Identifiserte uønskede hendelser. 

 
NR. 1 – Flom i Ulvåa 
Beskrivelse  Flom i elva Ulvåa og vannstand over adkomstveg som følge av unormale smeltevann- 

eller nedbørforhold. 
Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

NVEs aktsomhetskart angir arealer for flomfare som berører eksisterende adkomstveg 
(skogsbilveg) til standplassområdet, men ikke selve standplassene. Området er ikke utsatt for 
kvikkleireskred. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

  x  Liten elv, med liten sannsynlighet for flom.  

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

  x Flom vil ikke påvirke liv eller helse.  

Stabilitet 
 

  x Flom vil ikke påvirke viktige 
samfunnsfunksjoner. 

 

Materielle verdier 
 

  x Potensialet for skade er lite og kan rettes 
gjennom enkle tiltak. Forsvarets 
materiell er flyttbart. 

 

Risikoreduserende 
tiltak  

Naturlig morenerygg lags adkomstveg skjermer mot vassdraget. 
Ikke behov for særskilte tiltak. 

 

 
NR. 2 – Fare for skade på kommunal og privat veg 
Beskrivelse  Fare for skade på kommunal (Klingenbergvegen og Ulvåbrua) og privat veg 

(Ulvådalsvegen) som følge av tungtransport Forsvarets kjøretøyer, og totalvekt som 
overgår bæreevne på veg og bru. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Fagrapport «Bæreevnevurdering Klingenbergvegen/Ulvådalsvegen» (Norconsult desember 
2019), med forslag til forebyggende tiltak på veg og bru. 
Veg og bru er dimensjonert for fullastede tømmerbiler og store vekter. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

  x  Lavt bruksvolum for Forsvarets aktivitet, kjøring 
utenfor perioder med teleløsning, egen prosedyre for 
manøvrering over Ulvåbrua. 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

  x Ikke fare for liv eller helse  

Stabilitet 
 

  x Ev. skader vil ikke påvirke viktige 
samfunnsfunksjoner. 

 

Materielle verdier 
 

  x Kun moderate og opprettelige skader på 
veg kan oppstå. 

 

Risikoreduserende 
tiltak  

Gjennomføring av forebyggende tiltak iht. «Bæreevnevurdering 
Klingenbergvegen/Ulvådalsvegen» (Norconsult desember 2019). 
Alternativ adkomst finnes. 
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NR. 3 – Støyeffekter som følge av Forsvarets skyting 

Beskrivelse  Forsvarets bruk av standplass til artilleriskyting gir forholdsvis høye støynivåer ved 
nærmeste boliger/fritidsboliger og områdene i tilknytning til standplassen. Fare for 
uønskede støyeffekter for mennesker, husdyr eller naturmiljø.  

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Fagrapport «Konsekvensvurdering naturmangfold og friluftsliv ifm. anleggelse av 40 km 
standplass artilleri» (Forsvarsbygg november 2019) og «Vurdering av støynivå ved alternative 
langdistansestandplasser for 155mm artilleri» (Forsvarsbygg oktober 2019). 
Det er knyttet noe usikkerhet til støyeffekter på nærmeste husdyrproduksjon. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

 x   Lavt bruksvolum på standplassen, men høye støynivåer 
hver gang. 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

  
 

x Støynivå ved bolig er ikke på nivå som 
kan gi hørselsskade. 

 

Stabilitet 
 

  x Støyvirkningen påvirker ikke kritiske 
samfunnsfunksjoner, men kan ha 
potensiale for påvirkning på enkelte 
gårdsbruk med husdyr. 

 

Materielle verdier 
 

  x Støyvirkningen kan ha potensiale for 
påvirkning på enkelte gårdsbruk med 
husdyr. 

 

Risikoreduserende 
tiltak  

Varsling til berørte boliger gjennom e-post, sms, el.a. i forkant av skyting. 
Virksomhetsbegrensninger i planbestemmelsene av hensyn til boliger og dyreliv (bjørn). 
Adferdsovervåkning av husdyrproduksjoner når standplass tas i bruk første gang for å avdekke 
ev. effekter og vurdering av avbøtende tiltak. 

 

 
NR. 4 – Akutte utslipp til vann eller grunn 
Beskrivelse  Utslipp av forurensende stoffer (oljer eller drivstoff) til vann eller grunn som følge av 

Forsvarets transport til og virksomhet ved standplassen. 
Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Prosedyrer og erfaring i Forsvaret med håndtering av drivstoff under øvelser, herunder 
transport. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

   x Ingen drivstoffhåndtering i tilknytning til aktiviteten, 
kun småkanner til aggregat (<20l). Virksomheten på 
standplass forutsetter ingen forflytning eller 
manøvrering. 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

  x Ikke potensial for påvirkning på liv eller 
helse. Ved ev. utslipp til Ulvåa vil 
forurensningen raskt fortynnes. 

 

Stabilitet 
 

  x Ikke relevant.  

Materielle verdier 
 

  x Ikke relevant.  

Risikoreduserende 
tiltak  

Ingen særskilte tiltak i planen. 
Forsvarets kjøterøyer er utstyrt med enkel førstelinje utstyr for oppsamling av drivstoffspill. 

 

 
NR. 5 – Ulykke i av- og påkjørsel på Rv 25 
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Beskrivelse  Forsvarets tungtransport vil skje ved bruk av Rv 25. Ved av- og påkjørsel til 
Klingenbergvegen er det potensial for konflikt med øvrig trafikk på Rv 25 når 
tungtransporten må redusere hastighet ifm. avkjøring. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Dialog med tranportpersonell i Forsvaret. 
Data for svingradius på kjøretøy og dimensjoneringsgrunnlag på kryss mot rv 25. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

   x Lavt bruksvolum og svært få kjøretøybevegelser ila. 
året, god vegoversikt, Forsvarets prosedyrer for 
følgebil og trafikkdirigering ifm. tungtransport. I all 
hovedsak trafikk på vår, sommer og høst. 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

x   Ev. kollisjon i kryss har potensiale for 
død og kritisk skade på personell. 

 

Stabilitet 
 

  x Kun kortvarig og lokal virkning 
(stengning av veg). 

 

Materielle verdier 
 

 x  Kjøretøyskade.  

Risikoreduserende 
tiltak  

Krav om enkel kryssutbedring i planen. 
Driftsprosedyree i Forsvaret om tungtransport (følgebil). 

 

 
NR. 6 – Ulykke med gående/syklende 
Beskrivelse  Påkjørsel av gående eller syklende på Klingenbergvegen eller Ulvådalsvegen. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Skjønnsmessig vurdering. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

   x Lavt bruksvolum og svært få kjøretøybevegelser ila. 
året. Liten trafikk av gående og syklende. I all hovedsak 
trafikk på vår, sommer og høst. 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

x   Ev. kollisjon har potensiale for død og 
kritisk skade på personell 

 

Stabilitet 
 

  x Ingen innvirkning.  

Materielle verdier 
 

  x Ingen innvirkning  

Risikoreduserende 
tiltak  

Kun marginal økning av ulykkesrisikoen som følge av planen og særskilte tiltak er ikke lagt til 
grunn i planforslaget. 
Forsvarets prosedyrer tilsier bruk av følgebil. Dette vil ha ulykkesreduserende effekt. 
 

 

 
NR. 7 – Opphold av personell (sivile) innenfor sikkerhetssone ved standplass under skyting 
Beskrivelse  Personell (uvedkommende, sivile) som oppholder seg innenfor sikkerhetsavstander 

til artillerikanon under skyting.  
Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Rutiner, prosedyrer og varslingsplikt av aktivitet, tilsvarende Forsvarets virksomhet i skyte- og 
øvingsfelter. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

   x Aktivitet varsles. Innfartsveger stenges ved bruk av 
sperringer og vaktpersonell i området rundt standplass 
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Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

 x  Personell for nær kanon kan bli påført 
skade på hørsel. 

 

Stabilitet 
 

  x Ingen innvirkning.  

Materielle verdier 
 

  x Ingen.  

Risikoreduserende 
tiltak  

Ingen særskilte tiltak utover gjennomføring av øvelsene iht. Forsvarets egne 
sikkerhetsbestemmelser. 

 

 
NR. 8 – Uhell med transport og håndtering av ammunisjon 
Beskrivelse  Uhell/ulykke ifm. håndtering (transport på off. veg) av ammunisjon som skal nyttes 

på standplass.  
Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Rutiner, prosedyrer og varslingsplikt av aktivitet, tilsvarende Forsvarets virksomhet i skyte- og 
øvingsfelter. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

   x Forsvarets sikkerhetsbestemmelser stiller strenge krav 
til transport og behandling av ammunisjon (autorisert 
personell, egne kjøretøyer beregnet for ammunisjon, 
vakthold 24t) 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

x   Ev. kollisjon har potensiale for død og 
kritisk skade på personell 

 

Stabilitet 
 

  x Stengning av veg og/eller områder av 
relativt kort varighet. 

 

Materielle verdier 
 

  x Kjøretøyskade.  

Risikoreduserende 
tiltak  

Ingen særskilte tiltak utover gjennomføring av øvelsene iht. Forsvarets egne 
sikkerhetsbestemmelser. 

 

 
NR. 9 – Ulykke i luftrom 
Beskrivelse  Ulykke i luftrom søm følge av sammentreff artillerigranat og fly. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Rutiner, prosedyrer og varslingsplikt av aktivitet, tilsvarende Forsvarets virksomhet i skyte- og 
øvingsfelter. Erfaring med drift av standplasser på 25 og 30km mot RØ. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

   x Eksisterende prosedyrer for standplass 25 og 30 km 
utvides til å gjelde ny standplass på 40 km. 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

x   Ev. sammentreff har potensiale for død 
og kritisk skade på personell 

 

Stabilitet 
 

  x Stengning av områder av relativt kort 
varighet. 

 

Materielle verdier 
 

  x Luftfartøyskade.  

Risikoreduserende 
tiltak  

Inngåelse av avtale med Avinor for varsling, opprettelse av fareområde og luftromsseparering 
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NR. 10 – Feilskyting 
Beskrivelse  Risiko for feilskyting og at artillerigranat har nedslag utenfor målområde og på annet 

sted enn beregnet. 
Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Forsvarets sikkerhetsbestemmelser og prosedyrer for artilleriskyting  

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

   x Forsvarets sikkerhetsbestemmelser og 
skyteprosedyrer stiller strenge krav til gjennomføring 
av skyting. Doble kontrollrutiner, innstilling av 
skyteretning vha. automatikk i vogn. Kun full 
ladningsstørrelse er tilgjengelig under skyting for å 
unngå feil valg. 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

x   Ev. sammentreff har potensiale for død 
og kritisk skade på personell. 

 

Stabilitet 
 

  x Stengning av områder av relativt kort 
varighet. 

 

Materielle verdier 
 

  x Antatt små.  

Risikoreduserende 
tiltak  

Ingen særskilte tiltak utover gjennomføring av øvelsene iht. Forsvarets egne 
sikkerhetsbestemmelser 

 


