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planbeskrivelse sist revidert 12.01.2021, plankart sist revidert 19.03.21 og reguleringsbestemmelser 
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Utredning 

 
Bakgrunn 
Forsvarsbygg har på vegne av Forsvaret utarbeidet forslag til detaljregulering for standplass 40 km, 
Regionfelt Østlandet. Formålet med planen er å tilrettelegge for en ny standplass i Ulvådalen som har 
målpunkt inne i Regionfelt Østlandet (RØ) i Åmot.  
 
Regionfeltet er klassifisert som ett av få strategisk viktige nøkkelfelt og er etablert for å dekke 
Forsvarets behov for alle våpentyper i Hæren. Fasilitetene skal kunne imøtekomme behov ved 
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. 
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel om å legge til rette for Forsvarets 
tilstedeværelse, jf. kap. 5.3. 
 
Planforslaget ble behandlet i formannskapet 06.05.2020, sak 069/20 og lagt ut til offentlig ettersyn i 
perioden 18.05.-29.06.2020. Det kom seks høringsuttalelser til planforslaget. 
 
Planprosessen med ulike utredninger og vurderinger av de to alternativene (2a og 2b) til standplass 
har ledet fram til at alternativ 2a er Forsvarets prioriterte lokalitet.  
 
 

Planområdet 
Planforslaget omfatter adkomsten fra offentlig veg fram til standplass, og selve standplassen med 
tilhørende sikkerhetssone. I tillegg er det regulert hensynssoner for de automatisk fredete 
kulturminnene. Standplassen ligger i tilknytning til skogsbilvegen langs elva Ulvåa, se figur 1. 
Lokaliteten ligger i skoglandskap. 
 
Standplassområdet og sikkerhetssonen ligger på Elverum kommunes eiendom (gnr/bnr 102/53). 
 

 
 
Figur 1 Kartet viser lokaliseringen av planområdet i Ulvådalen i Elverum kommune. Adkomst fra rv. 25 via 



 

 

Klingenbergvegen. 

 

Planen ble utarbeidet med to alternative lokaliteter for standplassen (alternativ 2a og 2b). 
Planprosessen med ulike utredninger og vurderinger har ledet fram til at alternativ 2a er Forsvarets 
prioriterte lokalitet.  
 
Alternativ 2a ble gitt en høyere poengscore med bakgrunn i at alternativet svarer ut 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. 
 

Det er ikke funnet grunnlag i høringsuttalelsene til planforslaget som betinger annen vurdering enn 
det som kommer fram i 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. 

 
Det forutsettes adkomst fra rv. 25 via Klingenbergvegen (offentlig kommunal veg) og Ulvådalsvegen 
(eksisterende, privat skogsbilveg). 
 
 

Planforslaget 
Med bakgrunn i utredninger og de krav som Forsvaret stiller, er alternativ 2a valgt (jf. fig. 2) som 
lokalitet for standplassen. Dette alternativet ligger tettere på kravet om 40 km avstand fra 
målområdene. Her vil også en allerede eksisterende gruset plass langs skogsbilvegen bli benyttet som 
standplass. Videre er det kun marginale forskjeller mellom alternativene. 
 

    
 
Figur 2 Utsnittet fra plankartet viser standplassen, sikkerhetssonen og skogsbilvegen. 
 
Behovsvurderingen i Forsvaret endte med en beslutning om å etablere standplass 40 km for bruk av 
èn artillerikanon.  
  



 

 

Sikkerhetssonen er kun aktiv i forbindelse med skyting fra standplassen. Forsvaret har vakthold og 
opplegg for sikkerhet. Planen har bestemmelser om byggeforbud.  
 
 

Offentlig ettersyn 
Forslaget til detaljregulering for standplass 40 km, Regionfelt Østlandet, var til offentlig ettersyn i 
perioden 18.05.-29.06.2020.  
 
I høringsperioden kom det inn seks uttalelser til planforslaget:  

 

Uttalelsene er oppsummert og kommentert i et eget notat som er vedlagt saken.  
 
 
Sikkerhet og varsling 
Ved førstegangsbehandling ble sikkerhet og varsling beskrevet i saksutredningen. 
Kommunedirektøren velger å gjenta dette ved sluttbehandling av detaljreguleringen for 
standplassen, da dette er spesielt viktig for aktiviteten.  
 
Når skyting pågår stilles det krav om sikkerhetssone på 300 m i forkant av skytset. Innenfor 
sikkerhetssonen kan ikke personell oppholde seg under skyting. Det er ikke krav til fysisk 
opparbeiding i denne sonen, men arealet vil bli sikret som en del av Forsvarets oppfølging av 
sikkerhetsprosedyrer ved langdistanseskytingen. Figur 2 i planbeskrivelsen viser selve 
standplassområdet, de definerte sikkerhetssonene (skravert og adkomst på privat veg 
(Ulvådalsvegen). 
 
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. Vegnettet vil ikke være permanent strengt under øvelsene. 
Gjennomkjøring tillates, men vil bli regulert av Forsvarets personell og tilpasset de periodene av 
døgnet hvor skyting pågår. 
 
Erfaringen fra eksisterende standplasser for 25 og 30 km er at dette kan løses gjennom tidlig varsling 
om øvingsperioder. Varsling omfatter generell medievarsling og varsling til grunneiere eller spesielt 
berørte, eksempelvis ved SMS, e-post, el.l. 
 
 

Vurdering 



 

 

Lokaliseringen som er valgt medfører ingen store inngrep i naturen. Risiko- og sårbarhetsanalysen 
ligger til grunn for detaljreguleringen sammen med de andre rapportene på de ulike fagområdene. 
Virksomhetsbestemmelsene for Regionfelt Østlandet, utslippstillatelsen for regionfeltet og avtalen 
med Avinor legger rammer for aktiviteten sammen med detaljreguleringen. Det er viktig for Elverum 
kommune å legge til rette for Forsvarets aktivitet i regionen. 

· Natur og miljø 
Lokaliseringen som er valgt medfører som nevnt ingen store inngrep i naturen. 
Standplassen lokaliseres på en eksisterende grusplass langs Ulvådalsvegen. Deler av vegen 
skal forsterkes. Fysisk opparbeiding av standplassetableringen vil ikke komme i konflikt 
med registrerte naturtyper eller naturmangfold. 

Konsekvensene for natur og miljø er vurdert i en egen rapport utarbeidet av Forsvarsbygg. 
Rapporten følger vedlagt i sin helhet. Etter ordlyden i Lov om forvaltning av naturens mangfold 
(naturmangfoldloven) § 10 skal den omsøkte virksomheten vurderes ut fra den samlede 
belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for fra den omsøkte virksomheten.  
 
Planen bygger på Forsvarsbyggs miljøstrategi for vann og grunn, naturverdier, kulturhistoriske 
verdier og støy.  
 
Ifølge naturmangfoldlovens § 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.  
 

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 å begrense 
skyteaktiviteten i denne perioden. Angitt periode dekker store deler av året, og Forsvarets behov 
vil år om annet stille krav om tilgang til standplassen også i vinterhalvåret. Det normale er 
imidlertid bruk av standplassen i sommerhalvåret, og bare unntaksvis benyttes den i 
vinterhalvåret (antakelig med flere års mellomrom). Dersom bjørn har overvintring i området og 
Forsvaret har vinteraktivitet, må forstyrrelse av vintersøvn for bjørn påregnes. Risikoen for dette 
er vurdert som lav.  

 
Skyteaktiviteten reguleres av virksomhetsbestemmelsene for Regionfelt Østlandet, jf. § 3c i 
reguleringsbestemmelsene. I samme bestemmelse er det også satt at skyteaktivitet skal søkes lagt 
utenom perioden medio november til medio april og første uke i elgjakta. 
 

Skyting fra artilleristandplass vil medføre begrensede mengder forurensning i form av røyk og 
partikler fra krutt og røyk under avfyring. 
 

Drikkevann og mobile toalettløsninger medbringes under øvelser. 
 
Når det gjelder påvirkning innenfor selve Skyte- og øvingsfeltet (Regionfelt Østlandet), er dette en 



 

 

del av den årlige bruk som allerede ligger inne da bruk av 40 km vil avlaste bruken av 25 og 30 km.  

 
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. For utdypende 
informasjon vises det til Konsekvensvurdering av naturmangfold og friluftsliv ifm. Støy fra 40 km 
standplass artilleri. 

 
Kommunedirektøren anser natur og miljø som tilfredsstillende utredet. 
 

· Flerbruk, friluftsliv og jakt 
Utover jakt er flerbruksinteressene innenfor planområdene relativt små. Skogsbilvegen 
betjener primært skogbruksinteressene, men den er også åpen for allmenn transport. 
Forsvarets lave bruksvolum gjennom året vil imidlertid gi liten effekt på bruken av området.  
 
Erfaringen fra eksisterende standplasser for 25 og 30 km er at utfordringene med hensyn til 
elgjakta kan løses gjennom tidlige varsler om øvingsperioder. For øvrig sammenfaller første del 
av elgjakta med virksomhetsfri periode i RØ, og standplassene kan dermed ikke brukes. 
Konsekvensene for jaktutøvelse vurderes å være små til moderate. 
 
Det vil også være virksomhetsfri periode i RØ i sommerferien (juli og starten av august), og 
tilsvarende kan det heller ikke være aktivitet på standplassen i denne perioden. Ut over dette 
vil offentlige høytidsdager og bevegelige helligdager være uten aktivitet i regionfeltet.  
 

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. Eventuelle ulemper begrenses ytterligere som følge av at 
Forsvaret vil søke å planlegge virksomheten utenom vinterperioden. 
 

Kommunedirektøren anser konsekvensene og ulempene for flerbruk av området som relativt små. 
Lavt bruksvolum på standplassen gjør at dagens flerbruk i tilknytning til selve standplassområdet 
ikke påføres vesentlige ulemper, selv om sikkerhetssonen rundt standplass har relativt stor 
utstrekning. 
 
 

· Kulturminner 
Det er ikke gjort funn av kulturminner innenfor standplassen som kommer i konflikt med 
etableringen. 
 
§§ 5.2 og 6 i reguleringsbestemmelsene er formulert etter avtale med Innlandet 
fylkeskommune. 
 
Kommunedirektøren anser at hensynet til kulturminner er ivaretatt.  
 

· Støy  
Utslippstillatelsen for Regionfelt Østlandet, 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 behandles av Miljødirektoratet som 



 

 

forurensningsmyndighet for militære skyte- og øvingsfelt. 
 
Kommunedirektøren anser at støy er grundig vurdert i konsekvensutredningen. Se 
plandokumenter og saksutredning ved førstegangsbehandling av planforslaget (19/794-
119) for mer informasjon. Tidlig varsling etter egen rutine forutsettes, og anses å være et 
viktig avbøtende tiltak. 
 

· Husdyr 
Eksisterende standplasser med avstand 25 og 30 km fra RØ har vært i bruk i lengre tid. 
Bruksvolumet er lavt, men de maksimale støynivåene er høye i nærområder til 
standplassene. Husdyrbruk 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. 
 
Siden det ikke er tilgjengelig relevant litteratur som kunne belyse støykonsekvensene for 
husdyrhold, tok Forsvarsbygg kontakt med fagmiljøer som jobber med husdyr. 
Adferdsobservasjon ved ulike husdyrbruk ble aktuelt. Ved førstegangs behandling 
forutsatte kommunedirektøren at det skulle innarbeides en reguleringsbestemmelse om 
hvor mange eller eventuelt hvilke gnr/bnr observasjon av husdyr skal gjennomføres på.  

 

Det ble imidlertid bestemt at videre behandling av detaljreguleringen skulle avvente en slik 
undersøkelse. Denne undersøkelsen ble gjennomført under Forsvarets testskyting 24. og 25. 
august 2020. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomførte undersøkelser og 
datainnsamling, samt ved intervju med gårdbrukere. Formålet med denne studien var å 
undersøke eventuelle effekter av skytestøy på produksjonsdyr i området rundt artilleristandplass 
40 km i Ulvådalen under testskytingen. 

 

Rapporten ble klar i desember 2020 og følger vedlagt. Undersøkelsen viser at forutsigbarhet med 
hensyn til omfang av skyting i tid og frekvens er viktig for bonden. Dersom det er mulig å legge 
testskyting utenom kjernetiden for beite (altså før 1. juni eller etter 1. september) vil det være 
fordelaktig. God kommunikasjon med beboerne i nærområdet vil være det viktigste tiltaket for å 
begrense eventuelle negative konsekvenser av skytestøy. Da kan hver enkelt dyreeier selv vurdere 
hvilke tiltak de vil iverksette. Økt tilsyn med dyra i perioder med testskyting er en fordel. 
 
Reguleringsbestemmelse 3 d sikrer at varsling skal gjennomføres i god tid før skyting finner sted 
og særlig rettes til de mest berørte boligeiendommene og gårdsbruk med dyrehold. 

 

Kommunedirektøren mener at samarbeidet mellom Forsvaret og de ulike gårdbrukerne er viktig, 
og resultatene fra undersøkelsene viser at god varsling og kommunikasjon undervegs i øvelsene er 
en forutsetning for at sikkerheten er tilfredsstillende for husdyrene. 
 

· Luftrom 
Granatene når svært høyt ved artelleriskyting på lange avstander. Aktiviteten må derfor 
avklares med luftfartsmyndighetene av hensyn til flytrafikken. Forsvaret har inngått egen avtale 



 

 

med Avinor for å sikre luftromseparering for de eksisterende standplassene på 25 km og 30 km. 
Tilsvarende prosedyre og avtale skal legges til grunn for ny standplass og må foreligge før 
standplassen kan tas i bruk. 
 
· Bruk og virksomhet 

Aktiviteten vil variere fra år til år. I de årene 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, eventuelt også skyting. Dette vil imidlertid 
være sjeldne hendelser. 
 

· Virksomhetsfrie perioder 
Virksomhetsfrie perioder skal sikre skjerming av hensyn til jakt, bærplukking, fiske og privat 
bruk av eiendommer. Forsvarets aktivitet reguleres av gjeldende utslippstillatelse fra 
Miljødirektoratet. I henhold til denne avtalen tillates det ikke virksomhet i Regionfelt 
Østlandet, Rødsmoen og Rena leir i følgende tidsrom: 

· Påske: fra og med lørdag før palmesøndag til og med 2. påskedag 
· 1. mai 
· 17. mai 
· Kristi himmelfartsdag 
· Pinse:  fra og med pinseaften til og med 2. pinsedag 
· Jul: fra og med 24. desember til og med 2. januar 
· De fleste øvrige helger i året* 

* Inntil 10 helger kan bli belagt med øvelser i Regionfelt Østlandet og Rødsmoen. 
 

· Konsekvenser for barn og unge 
Planområdet benyttes ikke som oppholdsareal, og berører derfor ikke barn og unge. 
Standplassen skal sikres etter Forsvarets rutiner ved aktivitet. Barn og unges interesser 
synes dermed ivaretatt i detaljreguleringen. 
 

· Økonomiske konsekvenser 
Det forutsettes at tiltakshaver dekker alle kostnader i forbindelse med planen. 
Planforslaget i seg selv gir ingen økonomiske konsekvenser for Elverum kommune. 
Forsvarets aktivitet er imidlertid viktig for regionen med tanke på arbeidsplasser, og vil 
kunne ha positiv innvirkning slik sett. Det skal inngås privatrettslige avtaler med berørte 
grunneiere. 

 

Konklusjon 
En samlet vurdering av planforslaget er avhengig av vekting av forskjellige interesser mot hverandre. 
Kommunedirektøren mener det var fornuftig å utsette sluttbehandlingen av detaljreguleringen fram 
til undersøkelsene av konsekvensene for husdyrholdet forelå.  
 
Det er støy som gir de største konsekvensene av tiltaket. Samtidig må de de positive effektene 
tiltaket har for Sør-Østerdalsregionen tillegges vekt. Det er tatt grep gjennom reguleringsplanen som 
skal dempe konsekvensene i området best mulig. Det legges stor vekt på varsling og god 
kommunikasjon mellom Forsvaret og grunneiere i området. Aktiviteten på standplass 40 km blir liten, 
og øvelsenes størrelse og utstrekning i tid reguleres av virksomhetsbestemmelsene for Regionfelt 



 

 

Østlandet og bestemmelsene i detaljreguleringen for standplass 40 km. 

Kommunedirektøren anbefaler sluttbehandling av detaljregulering for standplass 40 km, Regionfelt 
Østlandet, arealplan-ID 2019003. 

 


