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FORORD 
Lahaug skytebane skal erstatte dagens skytebane på Skjetten. Førende for lokaliseringen til 
Lahaug har vært Det frivillige Skyttervesen (DFS) sine grunnregler fastsatt av Skyttertinget i 2014 
og vedtatt av Stortinget 19. desember 2016:  

§ 1-1 Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske 
skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret 
og samfunnet for øvrig. 

§ 1-5 I hver bygd og by opprettes ett eller flere skytterlag. Skytterlagene skal ha en geografisk 
utbredelse som sikrer tilgjengelighet til aktivt medlemskap for alle. 

Den nye skytebanen på Lahaug skal dekke dagens krav til sikkerhet og støygrenser. Lahaug 
skytebane skal bli et attraktivt og framtidsrettet anlegg for medlemmer av Skedsmo skytterlag og 
være egnet for å arrangere skytestevner.   
 
Hovedmålet med foreliggende plan- og utredningsarbeid er å tilrettelegge for opparbeiding av et 
skytebaneanlegg med støyvoller, avrennings- og rensesystem, adkomst og parkering. Det er 
videre et mål i planarbeidet å utrede muligheter for sambruk med andre aktiviteter og idretter, 
fortrinnsvis et flerbruksanlegg som også ivaretar friluftslivsinteresser i tråd med markaloven.   
 
Tiltaket skal konsekvensutredes i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger. Søknad om 
tillatelse til planarbeid i marka ble oversendt fra Skedsmo kommune til fylkesmannen i Oslo og 
Akershus i april 2017. Fylkesmannens tillatelse til planarbeid i marka, datert 18.05.2017, er 
førende for det videre planarbeidet. Skytebanen med tilhørende sikringssone blir liggende utenfor 
marka, mens deler av støyvollene og parkering blir innenfor marka.  
 
Dette planprogrammet beskriver hvordan utrednings- og planarbeidet for skytebaneanlegget skal 
gjennomføres. Prosjektgruppen Lahaug Skytebane AS (PLS) står bak regulerings- og 
prosjekteringsarbeidet for Skedsmo skytterlag. Vindveggen Arkitekter AS, med bistand fra Natur, 
Plan og Utvikling v/Lisbet Baklid, er planfremmer på oppdrag for PLS. Ressursgruppe er 
grunneierne på Lahaug gård og Skedsmo skytterlag. Det er videre lagt opp til tett dialog med 
Skedsmo kommune, og marka- og  friluftsorganisasjoner skal kontaktes for medvirkning gjennom 
planarbeidet.  
 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet var samtidig med at planprogram for 
konsekvensutredning ble lagt ut på høring. Kunngjøringen i Romerikes Blad var den 19. oktober 
2017, og planprogrammet lå ute på Skedsmo kommunes og skytterlagets hjemmesider. Berørte 
parter, offentlige myndigheter, lag og organisasjoner ble videre tilskrevet med brev i posten. 
Planprosess og medvirkning er omtalt i kapittel 6.  
 
Frist for merknader og innspill til planprogram/planarbeid var 06.12.2017, og ble rettet til  
Vindveggen Arkitekter AS, pr. epost: regulering@vindveggen.no , eller pr. brev til Vindveggen 
Arkitekter AS, Skedsmogata 7, 2000 Lillestrøm.  
 
Kontaktpersoner i forbindelse med arbeidet er: 
Vindveggen Arkitekter AS v/ Guro Braanaas Bredland, telefon 94 00 83 69 
Skedsmo kommunes planavdeling v/ Tore Syvert Haga, telefon 66 93 84 70 
  
På bakgrunn av innkomne merknader har planfremmer anmodet kommunen om at planarbeidet 
meldes opp til behandling i Regionalt planforum.  
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 
I henhold til Kommuneplanens arealdel for Skedsmo for perioden 2015-2026 er det avsatt areal 
for skytebaneanlegg på Lahaug, og skytebanen på Skjetten skal samtidig nedlegges til fordel 
for boligbygging.  

Dagens skytebane på Skjetten ble vedtatt utredet i 1898 som et av to alternativer, og ved 
kongelig resolusjon 07.06.1911 fikk skytterlaget bruksrettighetene til dagens baneområde på 
Skjetten. Arbeidet med å få til dette var på bakgrunn av Stortingets vedtak i 1892 om 
opprettelse av Det frivillige Skyttervesen, DFS. En av grunnreglene til DFS var å «sikre tilgang 
til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig».  

Dagens skytebane på Skjetten er ikke underlagt dagens krav til støyskjerming. Nærmeste bolig 
ligger nå kun 50 meter fra standplass, og det er ca. 120 boliger i nærområdet som har 
støynivåer over grenseverdiene for skytebane gitt i støyretningslinje T-1442/2016. Behovet for 
flytting av skytebane er økende med presset på boligområder i Skedsmo og Romerike.  

Det har vært arbeidet i over 50 år med å finne en løsning for avvikling av skytebanen fra 
Skjetten. Forestående reguleringsarbeid med konsekvensutredning vil kunne endelig legge til 
rette for ny skytebane på Lahaug.  

 

 
Kartutsnittet	 viser	 beliggenheten	 til	 dagens	 skytebane	 på	 Skjetten	 (blått)	 og	 ny	 lokalisering	 (gult)	 på	
Lahaug.	Områdene	ligger	i	avstand	på	ca.	2	km	fra	hverandre	i	luftlinje	og	ca.	5	km	i	kjøreavstand.		
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1.2 Hensikten med plan- og utredningsarbeidet 
Plan- og utredningsarbeidet har som formål å sikre opparbeiding av ny skytebane på Lahaug 
etter dagens og framtidens behov og innenfor gjeldende regelverk.  

Planprogrammet for reguleringsarbeidet er bindende for planfremmer og kommunen, og det 
fastsetter rammer for utredningsalternativer, utredningstemaer, metodikk, medvirkningen og 
endelig valgt løsning.  

Etter høringsperioden skal planprogrammet behandles og fastsettes politisk av Skedsmo 
kommune.  

Utredningsplikten er beskrevet i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger. 
Tiltaket er delvis i samsvar med gjeldende kommuneplans arealdel i Skedsmo, Kommuneplan 
for Skedsmo 2015-2026, vedtatt 10.06.2015, men deler av planområdet ligger innenfor Marka. 
Anleggets omfang, med areal over 15.000 m2, medfører utredningsplikt. Videre innebærer 
tiltaket uttak og tilførsel av masser, noe som også tilfaller utredningsplikt jf. Vedlegg I i Forskrift 
om konsekvensutredning. Planarbeidet for skytebane på Lahaug må derfor konsekvensutredes 
for å utrede konsekvenser for miljø og samfunn. 

Reguleringsplanen med bestemmelser må til endelig godkjenning hos Klima- og 
miljødepartementet siden deler av planområdet berører marka.  

 

1.3 Historikk 
Dagens skytebane på eiendom gnr. 75 bnr. 19 på Skjetten har eksistert som skytebane i over 
100 år. Da den ble anlagt, var det landlige omgivelser i form av jord- og skogbrukslandskap 
rundt skytebanen. Senere boligutbygging i Skedsmo har gitt konflikter med bomiljø og 
nærliggende friområder og det har siden 1946 vært vurdert annen lokalisering av skytebanen.  

Følgende opplisting er en kort historikk som viser vurderinger tilknyttet arbeidet med å finne nytt 
skytebaneanlegg siden 1960-tallet: 

• 1965: Kommunestyret vedtok med 44 mot 9 stemmer at skytebanen skulle flyttes til 

Lahaug/Karterud 

• 1974: Vedtak i kommunestyret i Skedsmo om flytting av skytebane til Lintjernmyra. Det ble 

stilt i bero etter protester lokalt og i påvente at regional vurdering. 

• 1982: Flytting til Gjerdrum ble foreslått, men ble stanset av kommunestyret i Gjerdrum.  

• 1985: Flytting til Fet ble foreslått, men ble stanset av kommunestyret i Fet. 

• 1986: Kommunestyret vedtok på nytt utredning om flytting til Lahaug 

• 1987: Skytebane i fjell ble vurdert og så forkastet.  

• 1994: Det ble vurdert oppgradering med støyskjerming av dagens skytebane men 

løsningen ble for kostbar. 

• 1997: En mindre modernisering av dagens skytebane og oppgradering med ballplass ble 

foretatt.  

• 1999-2001: Etter samtaler med Leirsund Skytterlag, Lillestrøm og Strømmen Jeger- og 

Fiskerforening og Skedsmo Skiklubb ble Lintjernmyra relansert som ny lokalisering. Denne 

løsningen ble stilt likevel i bero (usikkert av hvilken grunn).  
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• 2006: Rådmannen bes konsekvensvurdere lokalisering av ny skytebane på Lahaug 

• 2010: Kommunen søker Miljøverndepartementet om endring av markagrensa ved 

Lahaugmoen næringsområde. Markagrensen søkes endret slik at 101 daa. tas ut av marka 

(søknad ikke innvilget). 

• 2012: Ny søknad om endring av markagrensa, men arealet reduseres fra 101 til ca. 52,5 

daa. (søknad innvilget) 

• 2015: Markagrensa endres ved kongelig resolusjon av 04.09.15 

• Kommuneplan for Skedsmo (2015-2026) vedtas med framtidig skytebaneareal, 

idrettsanlegg, «IA3»  

• 05.04.17: Kommunestyret i Skedsmo går inn for å sende søknad til Fylkesmannen om å 

starte planarbeid som innebærer areal i marka for en skytebane på Lahaug.  

• 18.05.17: Fylkesmannen gjør vedtak om tillatelse til planarbeid i marka. Vedtaket innebærer 

forbehold (jf. punkt 2.1.2) 

Utover denne opplistingen har det blitt gjort uformelle vurderinger av annen lokalisering opp 

gjennom årene. Planleggingen på Lahaug er det alternativet man har kommet lengst med og 

investert mest i som aktuell løsning.  
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2 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANLEGGINGEN 
 

2.1 Tillatelse til planarbeid i Marka 
2.1.1 Søknad om tillatelse til planarbeid i marka for detaljregulering Lahaug 

skytebananlegg 
 
Vindveggen Arkitekter AS sendte på vegne av oppdragsgiver Søknad om tillatelse til planarbeid 
i Marka for detaljregulering Lahaug skytebaneanlegg siden deler av planområdet for skytebanen 
vil ligge innenfor Marka. Som grunnlag for søknaden var det prosjektert et anlegg med 
utfartsparkering, adkomstvei, støyvoller, anleggsvei over jordbruksareal m.m. Søknaden er datert 
17.02.2017.  
 
Søknaden ble administrativt og politisk behandlet i Skedsmo kommune. Kommunestyret vedtok 
den 05.04.2017 med 38 mot 9 stemmer at rådmannens positive innstilling skulle vedtas og 
søknaden ble oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev av 19.04.2017 i tråd med 
markaloven § 6.  
 

2.1.2 Tillatelse gitt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
I brev av 18.05.2017 har Fylkesmannen i Oslo og Akershus besvart oversendelsen fra Skedsmo 
kommune i brev av 19.04.2017 om Søknad om tillatelse til planarbeid i marka - Detaljregulering 
av Lahaug skytebane med muligheter for flerbruk, datert 16.02.2017.  
 
Fylkesmannen gir i brevet tillatelse med vilkår til oppstart av planarbeid i marka. Det framkommer 
i vedtaksbrevet bl.a.: 
«.. saken om flytting av skytebane er avklart og (fylkesmannen) mener det bør legges til rette for 
en god skytebane på Lahaug. Fylkesmannen gir ikke tillatelse til å planlegge en midlertidig 
anleggsvei i marka. Fylkesmannen er svært kritiske til utforming av støyvoll og deponering av 
masser for støyvoll innenfor marka og i LNF-områder utenfor marka» 
 
Fylkesmannen uttrykker at det må velges løsninger som sikrer at ulempene for interessene 
markaloven skal ivareta blir så små som mulig, både når det gjelder utforming av prosjektet og 
gjennomføring av nødvendige anleggsarbeider.  
 
Fylkesmannen konkluderer i brevet med: «Det må i planarbeidet legges særlig vekt på følgende: 
• Planprosessen skal ikke innebære utredning av midlertidig adkomstvei innenfor marka 
• Det må være en reell vurdering av alternativer til å anlegge en støyvoll innenfor marka 
• Det kan ikke planlegges for å benytte noe annet enn rene, naturlige masser i marka 
• Alle tiltak må utredes og vurderes i forhold til virkningene for friluftsliv, naturopplevelse og 

idrett, samt for landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner 
• Gjennom reguleringsplanen må det sikres at alle tiltak skal skje med minst mulig 

terrenginngrep og landskapsmessig eksponering 
• Det må velges løsninger som sikrer at ulempene for de øvrige hensyn loven skal ivareta 

blir så små som mulig 
• Konsekvenser for naturmangfoldet, herunder for eventuelle truede og nær truede arter og 

naturtyper eller verdifulle naturtyper som berøres av tiltaket, må utredes og vurderes i tråd 
med naturmangfoldlovens §§ 8 – 12, jf. § 7 

• Det må belyses hvordan flerbruksprinsippet blir ivaretatt 
• De aktuelle markaorganisasjonene forutsettes involvert i arbeidet med planen 
• Kommunen må i samarbeid med omliggende kommuner og organisasjoner utrede og 

foreta en vurdering av behovet for en skytebane ved Lahaug i et regionalt perspektiv, både 
med tanke på eksisterende og planlagte anlegg» 
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Fylkesmannen varsler at de i den videre planprosessen vil være kritiske til tiltak i LNF-områder 
og på dyrka jord i strid med kommuneplanen.  
 
Undersøkelsesplikten etter §9 i kulturminneloven gjelder automatisk fredede kulturminner i 
området.  
 
Fylkesmannen presiserer at krav om tillatelse eller konsesjon etter andre lover kommer i tillegg til 
markaloven.  
 

2.2 Regionale planer  
Regional plan for masseforvaltning i Akershus ble vedtatt 24.10.2016 av Akershus 
fylkeskommune. I planen beskrives og begrunnes hvorfor overskuddsmasser fra bygg og 
anleggsvirksomhet kan være nyttig som byggeråstoff ved riktig og forsvarlig håndtering. Ikke-
fornybare ressurser, bl.a. sprengmasser fra fjell, skal ikke brukes som fyllmasser der disse kan 
erstattes med andre typer masser. 
 

I kapittel 1.4.4 i den regionale planen for masseforvaltning framkommer at det er et nasjonalt 
mål å øke gjenbruk og gjenvinning av masser. Nyttiggjøring av disse ressursene kan for 
eksempel være støyskjerming, terrengarrondering og fundamentering av veier og plasser. 
Gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser til nytteformål er tiltak der overskuddsmassene 
kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. Det skal ikke bare være et 
tiltak for å bli kvitt overskuddsmasse.  

 

2.3 Nasjonale føringer 
Ut fra eksisterende forhold i planområdet og planene for et nytt skyteanlegg anses følgende lover 
og forskrifter å sette premisser for planarbeidet: 

• Plan- og bygningsloven 
• Naturmangfoldloven 
• Vannressursloven 
• Kulturminneloven 
• Verneplan for vassdrag 
• Markaloven 
• Avfallsforskriften  
• Forurensningsloven 
• Forurensningsforskriften  
• Jordloven 
• Mineralloven 
• Folkehelseloven 

 
I tillegg setter følgende håndbøker og retningslinjer ramme for planarbeidet: 

• Håndbok N100 Veg- og gateutforming, Statens vegvesen 
• Håndbok N200 Vegbygging, Statens vegvesen  
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2016 
• Retningslinjer Flaum- og skredfare i arealplanar, Norges Energi- og vassdragsdirektorat 
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen 
• Verneplan for Oslomarkvassdragene 

 
Føringer for konsekvensutredning er gitt i kapittel 4.  
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2.4 Kommunale planer 
 

2.4.1 Overordnede arealplaner – kommuneplan i Skedsmo 
I Kommuneplan for Skedsmo 2015-2026, vedtatt 10.06.2015, er arealet for nåværende skytebane 
på Skjetten avsatt til framtidig boligbebyggelse - felt B10, figur 2. Området på Skjetten vil ved 
ferdig boligutbygging fremstå som et helhetlig boligområde, underlagt flytting av skytebanen.  
 

Utsnitt fra Kommuneplan 
Skedsmo 2015-2026 viser at 
dagens skytebane er avsatt til 
boligformål, felt B10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Et område på ca. 50 daa. på Lahaug er avsatt til framtidig idrettsanlegg i kommuneplan for 
Skedsmo 2015-2026. Dette arealet har benevnelse IA3, «Idrettsanlegg 3».  Markagrensen ble 
endret ved kongelig resolusjon den 04.09.15 og felt IA3 ligger nå utenfor marka, figur 3.  
 

Feltet IA3 (grønt rektangulært 
felt sør for Lahaugmoen) er 
avsatt til idrettsanlegg 
herunder 
skytebane, i Kommuneplan for 
Skedsmo 2015-2026. 
Markagrensa er vist med 
stiplet grønn strek.  
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2.4.2 Reguleringsplaner 
Reguleringsplan 453 Lahaugmoen, vedtatt 26.03.2008, grenser til felt IA3 i kommuneplanens 
arealdel. Reguleringsplanen omfatter bl.a. adkomstveiene Lahaugmoveien, og Dragonveien som 
kan være aktuelle som adkomst til det planlagte skytebaneanlegget. Veinettet i reguleringsplan 
Lahaugmoen har avkjørsel til Bråteveien i Skedsmo i øst og i nord mot fv. 22 i Nittedal. En 
reguleringsendring ble vedtatt i 2016 der hensikten med planarbeidet var å endre adkomsten til 
deler av området i reguleringsplanen for Lahaugmoen. Noen arealer i nevnte plan er aktuelt å 
regulere på nytt for å sikre permanent adkomst til det framtidige skytebaneanlegget, se figur 4.  
 
 

 
Figur 4. Reguleringsplan Lahaugmoen med siste vedtatte endringer av 2016, omfatter alle 
fargede arealer vest for Bråteveien og krysset med Bråteveien i kartutsnittet.  
  
 

 

 
 
 

Planområde	
skytebane	
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3 PLANOMRÅDET, TILTAKET  OG 
UTREDNINGSALTERNATIVER 

Vurderinger av nytt skytebaneanlegg på Lahaug tar utgangspunkt i et prosjektert 
skytebaneanlegg som ble utarbeidet for søknad av 16.02.17 om planarbeid i marka. 
Planområdet er revidert etter avgjørelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, gitt i brev av 
18.05.2017.  

I det videre planarbeidet skal det tas hensyn til alternativer beskrevet i kapittel 3.3 og forhold 
som kommer frem i utredningene og vurderingene nevnt i kapittel 4 og 5. 
Medvirkningsprosessen beskrevet i kapittel 6 vil være en del av vurderingene.  

 

3.1 Planområdet 
Det varslede planområdet omfatter ca. 119 dekar.  
Det vil gjennom planarbeidet avklares hvordan endelig avgrensning blir for selve 
skytebaneanlegget og tilhørende infrastruktur. Den varslede planavgrensningen er 
yttergrensene med forbehold om kun mindre justeringer. Med i planområdet er 780 meter av 
veiforbindelse fra rundkjøring på Lahaugmoveien til skytebanens planlagte 
parkeringsplass/utfartsparkering. Det medfører Dragonveien og en forlengelse av denne 
sørvestover til skytebaneanlegget.  
 

 
Planavgrensningen	som	varslet	ved	oppstart	framkommer	med	stiplet	linje	i	kartutsnittet	ovenfor.	
Avgrensning	av	felt	IA3	framkommer	som	sentralt	beliggende	rektangel.	Markagrensa	er	vist	med	grønn	
stiplet	linje.	Kilde:	Vindveggen	arkitekter	AS	
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Lahaug gård og deler av 
jordet ved kollen som 
berøres (sett mot nord).  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inntil planområdet og 
gårdstunet på Lahaug er 
det nylig oppført 
næringsbebyggelse. Bildet 
er tatt fra planområdet ved 
jordekanten og mot 
nordvest. 
 

 
 
Alle foto: Vindveggen Arkitekter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deler av kollen og jordet 
som berøres (bilde fra 
Lahaug gård, sett mot sør).  
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3.2 Foreløpig prosjektert skytebaneanlegg – kort beskrivelse av 
tiltaket 

 
Det illustrerte skytebaneanlegget er både innenfor og utenfor marka. Topp støyvoll og alt som 
ligger innenfor sikringssonen til skytebanen blir liggende utenfor marka, altså innenfor areal IA3, 
som ble tatt ut av marka ved kgl. resolusjon den 04.09.15. Dagens terreng i området er fra ca. 
185-211 m.o.h.  
 
Arealet som er innenfor marka, med unntak av utfartsparkeringen, er tenkt regulert til Landbruk-, 
natur- og friluftsformål med ulike underformål som støtter oppunder markalovens intensjoner og 
verdier.  
 
LNF-arealene innenfor marka er tiltenkt en eller flere av følgende underformål: 

- Friluftsformål, evt. med tilrettelegging for flerbruk 
- Naturvernformål 
- Landbruksformål, med damanlegg for sedimentering 
- Særlige landskapshensyn 

 
I tillegg kan det bli aktuelt å regulere inn en kombinert driftsvei for landbruket og turvei rundt 
støyvollen, begge innenfor LNF-formålet, som forbinder landbruksarealer og anlegget med 
øvrige stinett i Gjelleråsen/marka.  
  
Øvrige, tiltenkte reguleringsformål i planen: 

- Idrettsanlegg – skytebane 
- Kjøreveg 
- Annen veigrunn 
- Parkeringsplass (delvis innenfor marka) 

 

	
Illustrasjon	fra	3D-modell	fra	tidlig	prosjektert	løsning.	Støyvollene	framstår	som	en	tydelig	form	i	
langskapet.	Kilde:	Vindveggen	Arkitekter.		
	
Utforming og terrengtilpasning av skytebanen vil utredes gjennom planarbeidet. Det skal legges 
opp til at skytebanen blir plassert ved sprenging ned i terrenget, slik at skytebaneflaten blir 
liggende lavere enn nivå på dagens terreng. Dimensjonene på skytebanen slik det ble lagt til 
grunn i søknad om planarbeid i marka har, er 215 x 60 meter. Dette er større enn 
minimumskravet på 210 x 43 meter, med begrunnelse i ønsket om å tilrettelegge for et noe mer 
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robust og romslig anlegg. En økt banebredde gir en større fleksibilitet for flere enkeltskudds-
aktiviteter innen kommunen, samt ved arrangement og sambruk med eventuelt andre aktiviteter 
(flerbruksanlegg). Arealet IA3 i kommuneplanen er vurdert å være for lite for å kunne realisere 
en støyskjermet utendørs skytebane. Dimensjoner og flerbruk vil være tema i 
utredningsarbeidet.  

Skytterhuset/standplass er prosjektert til ca. 15 x 40 meter i den nordvestre enden av 
skytebanen slik at det skytes mot sørøst. Skytterhuset vil ha felles oppholdsrom, toaletter og 
kjøkken. Skytterhuset blir et støydempet standplassbygg, inkludert opp mot 8 meter frembygg 
for å dempe støy. Tribune/amfi med storskjerm ønskes opparbeidet i bakkant av skytterhuset for 
å imøtekomme publikumsinteressen. Det kan naturlig nok ikke være publikumsområde innenfor 
skytebanearealet av sikkerhetsmessige grunner.  

Et parkerings- og atkomstareal på ca. 3000 m2 med plass til ca. 120 personbiler er tenkt mellom 
skytebanen og adkomstveien.  

Helling på støyvollene er foreløpig prosjektert mellom  1:1,5 til 1:2,5. I illustrasjonen er det lagt 
opp til støyvoller bygd opp av masser, uten bruk av forstøtningsmurer, gjerder eller annet. Både 
utvendig og innvendig støyvoll vegeteres med planter av treslag som vokser naturlig på stedet, 
og i skogområdet rundt skytebanen. Utside støyvoll vil på sikt kunne få en skogbestand med 
høye trær, mens innsiden vil holdes med noe lavere, stedegen vegetasjon. Det er et mål å 
gjenbruke dagens jordmasser i planområdet som toppdekke på støyvollene.  

Dagens Dragonveien inne på Lahaugmoen foreslås avsatt til atkomstvei med videreføring 
sørvestover (rundt Staplesbygget) fram til skytebanen. Kjørebanebredder blir i tråd med 
kommunal vegnorm.  

 

3.3 Utredningsalternativer 
Forestående planarbeid består av mange ulike fagområder som må utredes hver for seg, men 
også settes i sammenheng. Planforslaget for skytebanen vil sannsynligvis innebære noen 
kompromisser da det beste utredningsalternativet sett ut fra ett fagfelt ikke nødvendigvis er det 
beste sett ut fra alle øvrige fagfelt. 

I planarbeidet for Lahaug skytebane vil utredningsarbeidet først deles opp i ulike fagutredninger, 
jf. utredningstema i kapittel 5. Resultatene av disse utredningene vurderes og kategoriseres iht. 
metodikken som er beskrevet i kapittel 4.  

Før valg av hvilket alternativ det jobbes videre med i planforslaget, vil resultatet av alle 
delutredninger koordineres. Registreringer av de faktiske forhold og planlagt tiltaket må 
vurderes i sammenheng slik at negative konsekvensene kan minimaliseres samlet og innen 
hvert fagtema.  

Noen valg ansees spesielt viktige å beslutte etter at fagutredningene foreligger. Disse valgene 
er her listet opp som utredningsalternativer, som altså vil bygge på sammenstilling og 
kompromisser mellom resultatene av de fagvise utredningene i kapittel 5.  

 

3.3.1 Valg av anleggsvei  
Det skal gjøres en reell vurdering, basert på resultatene av fagutredningen, om foreslått 
planområde for anleggs- og atkomstvei ivaretar den mest hensiktsmessige plasseringen for 
dette formålet. Dersom det fremkommer behov for å vurdere nye traséer enn det som ligger 
innenfor varslet planområdet skal dette varsles, utredes og reguleres. 

• Trasé for anleggsvei for videre planarbeid skal vurderes og landes.  

• Nylig regulert atkomstveien mellom Staples og Blomsterringen (Lahaugmoen) skal 
vurderes. 
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3.3.2 Valg av flerbruk  
Tilrettelegging for flerbruk og aktuelle aktiviteter som kan egne seg til sambruk med 
skytebaneaktivitet, skal utredes som eget tema, jf. punkt. 5.1.9. Utredningen skal bl.a. 
konkludere med hvilke(n) aktivitet(er) som vil egne seg best i et flerbruksanlegg.  

• Løsning som rent skytebaneanlegg, eller som flerbruksanlegg, skal vurderes og landes.  

• Ved flerbruk: Valg av aktiviteter skal vurderes og landes. 

 

3.3.3 Valg av dimensjoner på skytebanen 
Det skal gjøres en reell vurdering av dimensjoner på skytebanen, herunder skal en 
minimumsbane på 43 x 210 meter vurderes opp mot areal på 60 x 215 meter (som i prosjektert 
løsning ved søknad om planarbeid i marka), eventuelt en mellomløsning. 

• Dimensjoner på skytebanen skal vurderes og landes.  

• Behovs- og brukeranalyse skal framkomme for valg av dimensjoner 

 

3.3.4 Valg av støyskjerming 
I tillatelsen til planarbeid i marka er det gitt vilkår om at det må skje en reell vurdering av 
alternativer til å anlegge en støyvoll innenfor marka. Det må derfor utredes ulike 
støyskjermingstiltak, deriblant støyskjerm og voll/skjerm, som ikke beslaglegger like mye dyrka 
mark og dette må vurderes opp mot landskapsvirkning og støyskjermingseffekt.  
 

• Støyskjermingsløsning for skytebane for skytebanen skal vurderes og landes.  
 

3.3.5 Valg av masser for bygging av anlegget 
Bruk av type masser er et kritisk punkt i opparbeidingen av skytebaneanlegget. Det har 
betydning for stabilitet, avrenning og en rekke andre faktorer. Bruk av masser har også en 
økonomisk betydning for gjennomføring av prosjektet, noe som omtales i planprogrammets 
punkt 5.2.  
 
Det overordnede målet med prosjektet skal være nulltoleranse i forhold til grenseverdier for 
utslipp og forurensning, noe som må kunne kontrolleres og dokumenteres.  
 
Utredningsarbeidet vil lene seg til regional masseforvaltningsplan og det blir i fagutredningen 
som omhandler masser (jf. punkt 5.1.2) aktuelt å redegjøre for flere typer masser i forhold til 
gjenbruksprinsippet og forurensningsaspektet, samtidig som også bruk av kun rene, naturlige 
masser.  
 

• Aktuelle masser, herunder rene, naturlige masser og inerte mineralske masser, for 
benyttelse i opparbeiding av anlegget skal vurderes og landes.  

• Det skal vurderes et alternativ der bare rene naturlige masser brukes, og et alternativ 
der kun rene naturlige masser brukes innenfor markagrensa, mens inerte masser brukes 
i kjernen av vollen utenfor marka.  
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4 METODIKK  
 
Som overordnede føringer for konsekvensutredning (KU) legges til grunn: 

• Forskrift om konsekvensutredninger, ikrafttredelse 01.07.2017. 

• Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data, utgitt 
av Klima- og miljødepartemenetet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
2015. 

• Håndbok V712 Konsekvensanalyser, utgitt av Statens vegvesen, 2014.   

Alle planer etter plan- og bygningsloven skal vurderes med hensyn til konsekvenser. I dette 
kapittelet beskrives metodikk for utredning av fagtemaene i konsekvensutredningen for det 
planlagte skytebananlegget på Lahaug.  

 

4.1 Viktige problemstillinger 
Fagutredningene skal ta utgangspunkt i dagens situasjon, tiltaket i anleggsfasen og det 
permanente tiltaket i drift etter ferdigstillelse. 

I søknaden om tillatelse til planarbeid i Marka, datert 16.02.2017, foreligger beskrivelse av 
planområdet, beskrivelse av tiltaket og antatte konsekvenser og utredningsbehov. Forarbeider 
til denne vil også være en del av underlaget for utredningsarbeidet.  

 

4.2 Null-alternativet  
Null-alternativet er dagens situasjon med framtidig utvikling basert på hvordan miljøet antas å 
utvikle seg hvis planen eller tiltaket ikke gjennomføres, jf. § 20 i forskrift om 
konsekvensutredninger. Arealet som i kommuneplanen er avsatt til skytebane, IA3, er alene for 
lite til å ivareta en fullverdig skytebane med støyskjerming. Alternative utforminger for 
støyskjerming vil utredes jf. punkt 3.3, men dette vil ikke inngå i null-alternativet. 

Null-alternativet er sammenligningsgrunnlaget for å vurdere virkningene av de fysiske tiltakene 
som utredes.  

 

4.3 Struktur i fagutredningene 
Utredningene skal ha følgende hovedstruktur: 

1. Beskrivelse av datagrunnlag og metoder 
Datagrunnlag som er benyttet, inklusive nye registreringer som er gjennomført, skal gjøres 
rede for. Hvordan eksisterende registreringer og data er benyttet skal framkomme.  

Influensområde for temaet som utredes skal kartfestes om mulig. Nye registreringer 
innenfor influensområdet skal kartfestes og beskrives. 

Det skal kort gjøres rede for metoder for datainnsamling i felt og bearbeiding av data fra 
eventuelle andre datakilder. Usikkerhet, styrker og svakheter i datagrunnlaget skal kort 
gjøres rede for.  

2. Beskrivelse av 0-alternativet  
Null-alternativet er dagens situasjon med framtidig utvikling i forhold til gjeldende 
arealplaner og godkjente tiltak (jf. punkt 4.2). Null-alternativet skal beskrives ut fra det 
enkelte utredningstema. Verdivurderinger og konsekvenser skal vurderes i forhold til 0-
alternativet.  
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3. Beskrivelse av verdivurderinger og analyser 
Det skal redegjøres for metoder for analyser og vurderinger knyttet til datagrunnlaget 
og/eller verdivurderingene. Verdivurderingene skal ta utgangspunkt i kriteriene i Statens 
vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. Eventuelle justeringer eller endringer av 
kriteriene for verdivurdering skal beskrives.  

Usikkerhet, styrker og svakheter i metodene skal kort beskrives.  

4. Kriterier for omfang av inngrep/påvirkning 
Kriteriene for omfanget av inngrep skal gjøres rede for. Omfangskriteriene skal ta 
utgangspunkt i kriteriene i håndbok V712. Eventuelle justeringer eller endringer av kriteriene 
skal beskrives. Kumulative effekter av tiltaket skal framkomme. Det skal også vurderes hvilke 
virkninger tiltaket får, sett i lys av allerede gjennomførte eller godkjente planer eller tiltak i 
influensområdet.  
 
Kriteriene for omfang/påvirkning i anleggsfasen og ved ferdigstilt skytebane skal beskrives.  
 
Utredningen skal inneholde nødvendige illustrasjoner og referanser til datagrunnlag og 
metodebeskrivelser osv. 
 

5. Konsekvenser 
Konsekvenser for temaet som utredes skal beskrives i tråd med metodikken i håndbok 
V712. Konsekvensene beskrives for hvert fagtema og samlet. (Se også punkt 4.4 om 
konsekvensvifta) 

Konsekvenser i anleggsfasen og ved ferdigstilt skytebane skal beskrives. 
Usikkerheten i vurderingene skal kort vurderes og beskrives.  
 

6. Forslag til avbøtende og kompenserende tiltak 
Viktige forhold for oppfølging i den videre planleggingen og behov for miljøoppfølging 
herunder før-/etterundersøkelser skal beskrives.  

 
Forslag til avbøtende og kompenserende tiltak skal beskrives. Virkningen for 
konsekvensene skal vurderes.  

 

4.4 Kriterier for vurdering av tiltakets konsekvenser og 
samfunnsgevinst  

 
Veileder V712  skiller mellom ikke-prissatte og prissatte konsekvenser, og den gir anbefalinger 
om metodikk for vurdering av begge konsekvenstypene. Veilederen gir også klarhet i at det kan 
være vanskelig å konkret skille mellom dem i visse tilfeller, da prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser kan henge nært sammen. Landskapsbilde er en typisk ikke-prissatt konsekvens. 
Valg av masser til bruk i anlegget har en typisk prissatt konsekvens.  
 
De prissatte konsekvensene vil bli vurdert ved bruk av forenklet analyse med hovedverdiene 
«lønnsom – ikke lønnsom» eller «nytte – kostnad», jf. kapittel 5.2. Vurdering av om de prissatte 
konsekvensene medfører kostnad eller nytte skal beskrives kvalitativt.  
 
Ikke-prissatte konsekvenser skal for alle deltema nevnt i kapittel 5.1 vurderes ut fra metodikk for 
ikke-prissatte verdier. I oppsummeringene til det enkelte fagtema gis det en tematisk vurdering 
av konsekvensene etter følgende skala, jf. veileder V712: 
 

+++ Høy positiv konsekvens 
++  Middels positiv konsekvens 
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+  Lav positiv konsekvens 
0  Ingen/nøytral konsekvens 
-  Lav negativ konsekvens 
--  Middels negativ konsekvens 
---  Høy negativ konsekvens 

 

 
 
 
 
 
 
 
Håndbok V712 (Statens Vegvesen) 
Konsekvensvifte: Metodikk for hvordan finne 
konsekvensgrad ved sammenstilling av verdi 
og omfang. 
 
Tre sentrale begreper når det gjelder vurdering og 
analyse av ikke-prissatte konsekvenser: 

• Verdi. Med verdi menes en vurdering av hvor 
verdifullt et område eller miljø er. 

• Omfang. Med omfang menes en vurdering av 
hvordan og i hvilken grad et område påvirkes. 

• Konsekvens. Med konsekvens menes 
fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i 
forhold til alternativ 0. Konsekvens framkommer 
ved sammenstilling av områdets verdi og 
omfanget av påvirkning på området. 

 

 
Sammenstilling av de ulike utredningsalternativene vil skje etter prinsippene i kapittel 7.4 i 
veileder V712 Konsekvensanalyser. Der vil samlet samfunnsmessig nytte av 
utredningsalternativene fremkomme på grunnlag av vurderingene av ikke-prissatte og prissatte 
konsekvenser, og alternativene, med utgangspunkt i utredningsalternativene i punkt 3.3, vil bli 
rangert. Se også beskrivelse av sammenstillingen, kapittel 5.4.  
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5 UTREDNINGSTEMA I KU 
 
Her beskrives de fagtemaene som skal vurderes i konsekvensutredningen, jfr. Forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Utredningene skal både ta for 
seg påvirkning i selve planområdet og på influensområdet generelt. 

 

5.1 Viktige problemstillinger / Ikke-prissatte konsekvenser 
Fagutredningene vil delvis være en videreføring av eksisterende kunnskap, bl.a. fra gjennomført 
konsekvensvurdering (2010) for skytebanen på Lahaug, og delvis ny kunnskap som undergår 
utredning jf. metoden, som beskrevet i kapittel 4.  

 

5.1.1 Geotekniske forhold og stabilitet  
Det er havavsetninger i deler av planområdet og i arealet rundt den lille kollen der selve 
skytebanen er planlagt. Dette kan gi fare for erosjon og ras ved ustabilitet i grunnen, både i 
dagens situasjon, under anleggsarbeidet og ved permanent tiltak. For å etablere 
skytebaneanlegget er det nødvendig å sprenge seg ned i grunnen slik at skytebaneflaten ligger 
lavere enn dagens terreng, noe som gir bedre støyskjermingseffekt og reduserer 
høydevirkningen på støyvollene. Masser må derfor flyttes og sikres. Dette skaper behov for 
utredning av stabilitet.  
 
Det må gjennomføres en geoteknisk analyse ut fra dagens situasjon for vurdering av fare  
for skred og erosjon, og eventuelle avbøtende tiltak må framkomme.  
Det må utredes mengder og hvilke typer masser som er nødvendig for å opparbeide  
anlegget. Egenskaper til massene som skal benyttes, må utredes for å sikre geoteknisk  
stabilitet for anlegget i anleggsfasen og permanent.  

 
 
 
 
Illustrasjon: 
Geologisk/ 
kvartær-
geologisk 
kart fra 
planområdet 
og influens-
området. 
  
Kilde:  
NGUs 
kartverk/ 
Skedsmo 
kommunes 
kartsider 
med 
Vindveggen 
Arkitekters 
påtegning. 
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Forhold som må utredes: 

- geoteknisk analyse som avklarer stabilitet og fare for skred og erosjon i dagens situasjon 
og ved bruk av ulike typer masser for etablering av skytebaneanlegget 

- hvor mye masser som kan/vil bli nødvendig å sprenge bort  

- hvor mye masser som kan og/eller må tilføres 

 

5.1.2 Massehåndtering, forurensning og hydrologi 
Bruk av masser ifht. bærekraft: 
Massehåndteringen vurderes opp mot Regional plan for masseforvaltning, vedtatt 24.10.2016, 
og Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin avgjørelse av 18.05.2017.  
 
Støyvoller anses nødvendig enten alene eller sammen med andre støydempende tiltak. 
Støyvollene vil også være av sikkerhetsmessig betydning for skytebaneaktviteten. Avhengig av 
tykkelse og høyde på vollene vil det være behov for å tilføre masser. I kjernen av støyvollene 
ble det i søknaden om oppstart av planarbeid beskrevet bruk av tilførte inerte, mineralske 
masser med høy grad av friksjonsevne.  
 
Bruk av ulike typer masser gir ulike mulige virkninger av det permanente tiltaket i forhold til 
gjenbruk, bærekraft, stabilitet og fare for forurensning. Kjemisk innhold og egenskaper for 
stedegne mineralske masser og tilførte mineralske masser må utredes. Forurensninger i 
grunnen i planområdet må utredes ift. fare for utlekking, jf. forurensningsforskriften kapittel 2. 
Konsekvensene ved feil/uhell og mulighetene for å rette opp skade som skjer, skal vurderes.  
 
Aktuelle inerte masser i dette prosjektet er grus, pukk, sand, stein, ballastpukk, og betong fra 
riveprosjekter hvor jern tas ut og leveres til gjenbruk. Dette er masser med gode egenskaper for 
geostabilitet gjennom god friksjonsevne. Samtidig har fylkesmannen uttrykt at de er kritiske til at 
det skal deponeres masser som er forurenset eller ikke stedegne i marka. Ved utredning av 
inerte og lett forurensede masser skal definisjoner i avfallsforskriften kapittel 9 følges. Dette er 
masser som ikke gir avrenning av forurensende stoffer ut over definerte grenseverdier i 
avfallsforskriften. Avrenningen skal derfor ikke kunne skade miljøet. Massene er mineralske 
masser, og det vil ikke være aktuelt å utrede masser som inneholder «vanlig avfall» som 
organisk materiale, plast, metaller etc. De inerte massene er aktuelle i kjernen av støyvollene, 
omkapslet av rene masser.  
 
Rene, naturlige masser er spesielt aktuelt som topplag der det i framtiden skal vokse skog, dvs. 
utsiden av skytebaneanlegget. I tillegg til inerte og rene, mineralske masser er det aktuelt å utrede 
bruk av egnede gravemasser, jf. definisjonen i avfallsforskriften. Slike masser kan være lett 
forurensede på grunn av menneskelig aktivitet, og er samtidig tillatt som byggegrunn for bl.a. 
barnehager.	

 
Forurensning og hydrologi: 
Det vil bli anlagt system for avrenningskontroll og  overvåking av overvann fra støyvollene og 
arealer som drenerer fra planområdet, jf. forurensningsloven. Sedimentasjonsanlegg med 
dammer og sikring av hydrologiske endringer som følge av anlegget reduserer sannsynlighet for 
negative konsekvenser.  
 
Kjemisk innhold og egenskaper for stedegne, rene, mineralske masser og eventuelle tilførte 
masser må utredes og sees i sammenheng med fare for forurensning, jf. 
forurensningsforskriften. Bergarter i de sprengte massene vil ha mye å si for eventuell 
forurensning til vann, slik som pH, ledeevne og eventuelle aluminiumsforbindelser. Endrede 
hydrologiske forhold beskrives for vurdering av eventuell forurensning, endring av arters 
livsmiljøer og avbøtende tiltak.  
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Tiltakets konsekvenser for hydrologi, dvs. det kjemiske vannmiljøet, endrede dreneringsforhold, 
overflatevann og tilsig skal vurderes. Den mulige faren for avrenning fra eventuelle inerte eller 
forurensede masser utenfor marka inn i marka, skal vurderes særskilt. Dette skal sees i 
sammenheng med vurdering av konsekvenser ved endring av kjemisk tilstand og følger for 
naturmangfold og vannmiljø. 

Eventuelle konsekvenser for drikkevannsressursene, vanning i form av overflatekilder og 
grunnvann skal vurderes.  

Vann og avløp til og fra bygninger vil bli knyttet til eksisterende nett i området. 

Ved skyting tilføres skytebanen metaller fra prosjektiler, og anlegget vil derfor uansett måtte 
planlegges for rensing og overvåking.  
 
Arbeidet med å utrede virkningene for vannkvaliteten skal knyttes til målsetningene i regional 
plan for vannforvaltning.  
 
Følgende virkninger for massehåndtering, hydrologi og forurensning skal utredes: 

- Forurensningsfaren ved ulike masser  

- Gjenbruk av stedegne masser, herunder kjemisk innhold og egenskaper for stedegne 
mineralske masser  

- Tilførte inerte masser, herunder kjemisk innhold og egenskaper for ulike inerte masser  

- Håndtering av tidligere deponerte, forurensede masser på det berørte jordet i 
skytebaneanlegget, jf. kapittel 5.1.7 

- Forurensningsfare som følge av tilføring av metaller fra skyteaktivitet til anlegget, og 
avbøtende tiltak 

- Vannprøver av dagens situasjon skal benyttes som referanse for vannresipienter 

- Endret hydrologi i og utenfor planområdet som følge av tiltaket, herunder 
overvannshåndtering.  

- Forurensningsfare i anleggsfasen til grunn, herunder tiltak som forhindrer dette 

- Opplegg for rensing og overvåking for å redusere/ hindre forurensning, bl.a. overvann og 
sigevann 

 

5.1.3 Luftforurensning og støv 
I anleggsperioden vil det bli utført sprenging og bearbeiding av en betydelig mengde masser. 
Omfanget vil avhenge av typer masser og mengder som skal benyttes lokalt eller tilføres.  
 
Ved knusing av masser og ved transport vil det bli støvspredning. Det vil også kunne bli en 
ulempe med tilsøling av Dragonveien og Lahaugmoveien i anleggsperioden. Dette kan 
begrenses ved vanning av anlegget og spyling av anleggsmaskiner og lastebiler jevnlig og ved 
tørt vær.  
 
Følgende forhold for støvforurensning i anleggsfasen skal utredes: 

- Støvflukt til luft i anleggsfasen som følge av bearbeiding av stein  

- Rutiner for vanning av anleggsveier, -kjøretøy og øvrige deler av anleggsområde 

- Konsekvenser for tilgrensende naboer og virksomheter og beboere på Lahaugmoen 
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5.1.4 Støy 
Støy som følge av permanent virksomhet: 
Skyting under trening og stevner på skytebanen vil generere støy. Avbøtende tiltak som støyvoll 
og støyskjermer, eventuelt kombinasjonsløsninger, er nødvendig. Støy skal utredes som følge 
av drift i det permanente skytebananlegget. Retningslinjer for behandling av av støy i 
arealplanleggingen, T-1442/2016, skal ligge til grunn for kartlegging, beregning og beskrivelse 
av nødvendige tiltak.  
 
Null-alternativet innebærer trafikkstøy fra E6 som en vedvarende støykilde til planområdet og 
omgivelsene, slik at planområdet kan ikke sies å ligge i et støyfritt område, selv om det på 
støysonekart ikke framkommer som støysone. Med skytebane vil området ha støy fra flere 
kilder; en flerkildeproblematikk. Støy fra skytebanevirksomhet skal derfor vurderes separat og 
ift. trafikkstøy på Lahaug fra E6. Støy fra dagens skytebane på Skjetten skal også vurderes.   
 

 
 
 
 
 
 
Illustrasjon: 
Støysituasjon 
trafikkstøy 
sammen med 
beregnet støy 
fra skytebanen: 
 
Kilde: Skedsmo 
kommunes 
kartsider og 
Vindveggen 
Arkitekters 
påtegning, og 
Støyberegning 
av skytebanen, 
gjennomført av 
Rieber AS 

 

 

 

 
Støy i anleggsperioden: 
Det skal utredes for støy i anleggsperioden som følge av sprenging og bearbeiding av 
steinmasser samt trafikkstøy/anleggstrafikk. I anleggsperioden er det flere støykilder som antas 
kan være en belastning og ulempe for omgivelsene: 

- Støy som følge av trafikk for transport av masser inn og ut av anlegget  

- Støy som følge av bearbeiding av fjell- og steinmasser 

Bearbeiding av masser er støyskapende og skal i utgangspunktet kun skje i ukedager. 
Sprenging er mindre støyskapende, og det vil skje et mindre antall ganger. Om det i hovedsak 
blir mye stedegne masser fra sprenging i planområdet, vil det bli tilsvarende mer bearbeiding av 
stein til ulike fraksjoner. Ved tilføring av eksterne masser vil det medføre transport av masser 
med lastebiler inn/ut av planområdet, hvilket kan utredes i form av støynivå, antall lass per 
døgn, tid på året og perioder. Trafikk og støy fra bearbeiding av stein i anleggsperioden vil være 
to støyskapende faktorer der omfang og hyppighet utredes.  
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Følgende virkninger for støy skal utredes: 
- Støy ved skytebaneaktivitet og ulike støydempende tiltak, herunder støyvoller, 

støyskjerm, støyskjerm i kombinasjon med støyvoller, samt terrengtilpasninger skal 
vurderes. Støy innover i marka skal vises, også der det ligger lavere enn grenseverdiene 
for gul og rød støysone.  

- Støy i anleggsperioden i form av trafikk og bearbeiding av stein.  

- Flerkildeproblematikken skal utredes, dvs. støybelastning som følge av tiltaket skal 
vurderes sammen med trafikkstøy fra E6.  

- Konsekvenser for tilgrensende naboer og virksomheter og beboere på Lahaugmoen 

- Det skal vises støysoner ved ulike begrensinger på driftstider for bruk og arrangementer.   

 
5.1.5 Naturmangfold 
Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven §3 som «..biologisk mangfold, 
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av 
menneskers påvirkning». Det er registrert naturtyper og rødlistede arter nedenfor anlegget langs 
og i Lukebekken, øst for planområdet. Det er først og fremst knyttet til ravinesystemet som 
Lukebekken er en del av.  
 
Naturmiljø er et flerfaglig tema. Arealbeslag, oppsplitting og fragmentering av viktige 
naturområder, støy/forstyrrelse av fugl/vilt og forurensningsrisiko for vann og vassdrag vil være 
de viktigste elementene i omfangsvurderingen av naturmangfold. Spredning av fremmede arter 
skal også vurderes. 
 
Følgende virkninger for naturmiljøet skal utredes: 

- Naturtypelokaliteter på land (terrestriske naturtyper) og i vassdrag som berøres av 
tiltaket  

- Hjortevilts leve- og trekkområder som berøres av tiltaket  

- Virkningene for planter, sopp- og insektsarter som lever i dagens terreng på Lahaug.  

- Viktige viltområder for fugl som berøres av tiltaket, både vann, våtmark, kulturlandskap 
og skog  

- Vannlevende arter og endringer i deres livsmiljø  

- Luftforurensning i form av støvflukt og partikler skal vurderes i forhold til naturmangfold 

- Betydningen av eventuelt senket grunnvannstand, forurensning til grunn,   
dreneringseffekter og endret overflatesig for verdifullt naturmangfold  

Utredningen skal gjøre rede for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i §§ 8 - 12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. Omfangsvurderingen 
av konsekvenser for vannmiljø og vannlevende arter skal baseres på risiko for forringelse av 
økologisk og kjemisk tilstand og hvordan tiltaket kan påvirke vannmiljøet, jamfør 
vannforskriftens §12 om ny aktivitet.  

Utredningen skal både se på hvordan naturmangfoldet påvirkes i anleggsfasen og etter at 
skytebanen er etablert.  
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Illustrasjon: 
Planområdet sett 
sammen med 
registrerte 
naturtyper i 
influensområdet.  

Kilde:  
naturbase.no, 
Miljødirektoratet. 
Skedsmo 
kommunes 
kartsider og 
Vindveggen 
Arkitekters 
påtegning 

 

 
 
 

 
 

5.1.6 Landskapsbilde  
Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter, både landskaps-
elementer, -former og -rom. Temaet tar for seg hvordan landskapet oppleves og hvilke kvaliteter 
som finnes i området og denne delen av marka. Både jordbrukslandskap, skog og bebygde 
arealer er viktige i denne sammenheng.  

Det skal tas hensyn til viktige landskapsformer og mulig tilpasning til terreng og vegetasjon. 
Skytebaneanlegget vil ligge inntil Lahaug næringspark der flere bygg allerede fremtrer som 
landemerker godt synlig på nær og fjern avstand. Det er fyllinger fra næringsparken ned mot 
dagens boligbebyggelse på Lahaug. Støyvollene rundt skytebaneanlegget vil ligge som en 
skjerm rundt skytebanen.  

Høyde og utforming av vollene rundt skytebanen vil avgjøre mye av virkningen på 
landskapsbildet. Det er i innledende fase av prosjekteringen lagt opp til at utvendig voll blir 
skogkledd med stedegne treslag og vegetasjon som på sikt vil dempe det visuelle 
terrenginngrepet. Bratthet på utvendig voll og materiale på voll og eventuelle andre 
støydempende tiltak som gjerder, skjermer o.l. vil også medføre endret nær- og fjernvirkning på 
landskapsbildet.  

Utredningen skal vise hvordan landskapstyper, fysiske strukturer og verdier innenfor tiltakets 
visuelle influensområde påvirkes av tiltaket, både fjern- og nærvirkning. Tiltakets virkning i forhold 
til og sammen med eksisterende menneskeskapte strukturer skal vurderes. Den visuelle 
virkningen av tiltaket skal vises gjennom foto/fotomontasjer, illustrasjoner og evt. 3D-modell.  
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Illustrasjon: 
Forenklet 
landskaps-
analyse av 
planområdet 
og omkring-
liggende, 
overordnede 
landskaps-
trekk. 

Kilde: 
Skedsmo 
kommunes 
kartsider og 
Vindveggen 
Arkitekters 
påtegning 

 
 
 
 
 
 
 
 

Følgende virkninger for landskapsbilde skal utredes: 
- Fjern- og nærvirkning av det ferdige anlegget  

- Utforming av anlegget og støyskjerming i forhold til andre landskapselementer, terreng 
og vegetasjon, blant andre linjer, farger, siktlinjer, former, materiale, kontraster, objekter 
og landskapsrom 
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5.1.7 Landbruk 
Med landbruk menes i denne sammenhengen utnyttelsen og kvaliteten av ressurser fra jord, 
skog og andre utmarksarealer.  

Formålet med utredningen er å frambringe kunnskap om naturressursene på arealer som 
direkte beslaglegges eller ligger i anleggets influensområde. Utredningen skal belyse hvordan 
gjennomføringen vil kunne påvirke disse verdiene.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Skogen i planområdet 
er blandingsskog på 
hovedsaklig lav-
middels bonitet. 

 

 

Spesielt om matjord: 
I de offentlige landbruksregistrene framkommer det god kvalitet på matjord, gode driftsforhold 
og klimamessig årlige gode avlinger på jordbruksarealet som berøres og ligger tilgrensende 
planområdet. Samtidig er det på kommunens kartportal registrert forurenset grunn på de 
samme landbruksarealene. Grunneierne rapporterer om liten eller ingen avkastning på jordet, 
som derfor heller ikke lenger drives for kornproduksjon. Tidligere bakkeplaneringstiltak har 
medført oppfylling med ulik jordkvalitet og fraksjoner, deriblant leire i topplaget.  

Matjord med høy kvalitet er en ressurs som i størst mulig grad skal gjenbrukes. Det må 
vurderes hvor godt egnet det berørte jordet og influensområdet er for jordbruksproduksjon og 
eventuelt hvordan man kan tilføre matjord ved hjelp av «matjorddonorer» fra andre 
byggeprosjekter til deler av det berørte jordet. 
Matjordas kvalitet for planområdet og influensområdet skal vurderes i en egen fagrapport, på 
bakgrunn av kartfestede jordprøver. Arealbeslag av de ulike kvalitetene og egenskapene for 
dyrket og dyrkbar mark, samt skog av ulik bonitet skal redegjøres for.  

Den landbruksmessige egnetheten av arealer kartlagt som dyrkbar mark og/eller arealer som 
kan etableres som dyrkbar mark innenfor planområdet, skal vurderes. Konsekvenser for berørt 
gårdsbruk skal beskrives. Nødvendige tiltak for å hindre erosjon, avrenning og tilslamming fra 
støyvollene og ned på omkringliggende dyrka jord må utredes og tas inn i prosjektet, både for 
anleggsfasen og driftsfasen.  
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Topplaget av fyllings-
området på Lahaug gård 
består av hard leire med 
mye stein og bygnings-
rester. Arealet er i dag lite 
egnet til dyrking, selv om 
det i offentlige 
landbruksregistre er oppgitt 
god jordkvalitet.. 
. 

 

Illustrasjon: 
Planområdet 
og 
tilgrensende 
områder sett 
sammen 
med 
markslags-
kart, 
jordbruks-
kvalitetskart 
og registrerte 
forurensn-
inger i 
grunnen.  

Kilde: 
Skedsmo 
kommunes 
kartsider og 
Vindveggen 
Arkitekters 
påtegning, 
Skog og 
Landskap og 
Nibio 
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Følgende virkninger for landbruk skal utredes: 

- Dagens masser på det oppfylte jordet i planområdet og på tilgrensende arealer 
(influensområder) og egnethet for matproduksjon og/eller grovforproduksjon  

- Aktuelle tiltak for å kunne øke produktiviteten for å sikre framtidig landbruksdrift.  

- Endringer i skog- og innmarksarealer målt i m2 

- Konsekvenser av tiltaket for skogbruk og jordbruk.  

- Virkningene for dyrket mark og arealtap ved ulike valg av utforming av skytebanen.  
Dimensjoner, høyde på støyvoller, nedskjæring i terreng, og konsekvenser av dette for 
landbruket, skal kommenteres spesielt.  

 

 

5.1.8 Friluftsliv  
Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, dvs. områdene folk ferdes i til fots eller 
på sykkel. Marka er en del av Skedsmo og andre kommuners nærområder. Det er et potensiale 
for økt bruk av marka framover. Markabrukerne er en viktige medvirkningsgruppe for 
friluftslivsinteresser i Gjelleråsmarka. Det samme er brukere fra Lahaug gårds- og 
naturbarnehage.  

Med friluftsliv menes i denne sammenheng opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte 
på miljøforandring, rekreasjon og naturopplevelse. Deler av emnet friluftsliv inngår i tematikken 
for neste punkt, flerbruksperspektivet, og begge deler skal utredes. Miljødirektoratets veileder 
”Kartlegging og verdsetting av friluftsområder” legges til grunn i arbeidet.  

 

 

 

 
Illustrasjon: 
Planområdet 
sett 
sammen 
med 
foreløpig 
registrerte 
stier 
influens-
området.  

Kilde: 
Skedsmo 
kommunes 
kartsider og 
Vindveggen 
Arkitekters 
påtegning. 
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Følgende virkninger for nærmiljø og friluftsliv skal utredes: 

- Bruk av friluftsområder i og utenfor marka som kan få konsekvenser som følge av 
tiltaket, skal utredes og kartfestes. Konsekvensene skal vurderes i form av direkte og 
indirekte arealbeslag, barrierevirkninger, tilgjengelighet, samt forutsetninger for bruk og 
opplevelseskvaliteter. 

- Støy i forhold til verdifulle rekreasjonsområder og stille punkter og arealer i utendørs 
bomiljø som berøres av tiltaket skal vurderes. Dette vil være en oppfølging av utredning 
om støy.  

- Forholdet til Grorudalssatsingen; på grunn av områdets betydning som friluftsområde for 
befolkningen i bydel Stovner.  

- Hvordan de ulike underformålene i LNF, samt formålet med markaloven, kan ivaretas på 
støyvollene.  

- Plassering av gjerder på støyvollene  

- Eventuelle negative konsekvenser ved etablering av utfartsparkeringen, eksempelvis 
fare for motorisert ferdsel og forsøpling i marka, skal belyses og tiltak vurderes. 

 
 

 

Dagens stier innenfor varslet planområde.  
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Utbygging på 
næringsområdet 
Lahaugmoen har 
medført at 
stiforbindelsen fra 
kollen, som inngår 
i planområdet, 
ikke lenger 
fortsetter 
vestover.  
 
 
Alle foto: 
Vindveggen 
Arkitekter. 
 

Turgåere kan ta seg fram i skogkanten langs gjerdet, men traséen er i dag vanskelig framkommelig og 
generelt lite tilgjengelig for allmennheten. Den planlagte adkomstveien til skytebaneanlegget er tenkt ved 
bergveggen i bakgrunnen.  
 

5.1.9 Flerbruk, idrett, barn og unge og universell utforming 
Mulig flerbruk av anlegget og dets nærmeste omgivelser skal utredes. Det skal sammenliknes 
hvordan et rent skytebaneanlegg vil framstå opp mot et flerbruksanlegg, og dette skal beskrives 
som reelle alternativer jf. punkt. 3.3. Ulike typer skyteaktiviteter (pistol/luft/rifle/grov- og 
finkalibret) skal beskrives og vurderes for sambruk med primærbrukeren, som er skytterlaget.  

Konsekvenser for barn og unges bruk av området og ferdelsårer som følge av tiltaket, skal 
vurderes. Det tas utgangspunkt i dagens stier og løypenett i planområdet, omgivelsene rundt 
planområdet og i Marka.  

 
Flyfoto fra våren 2017. Planlagt skytebane er vist med rød sirkel. Anlegget kan utfylle aktiviteter i og ved 
Gjelleråsmarka. Kilde flyfoto: NIBIO, Kilden.  
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Det er flere aktiviteter for flerbruk som kan knyttes til det framtidige skytebaneanlegget, og det 
åpnes for å utrede flere typer aktiviteter/idrett enn det som listes opp nedenfor.  

 

 

 

Følgende virkninger for flerbruk, idrett, barn og unge og universell utforming skal utredes: 
- Fordeler og ulemper ved ulike typer aktiviteter og hvordan eventuell tilpasning sammen 

med skytebaneaktiviteten kan gjennomføres.  

- Medvirkning av brukergrupper skal framkomme.  

- Bruk og sambruk tilknyttet ulike skyteaktiviteter skal framkomme; herunder hvordan de 
ulike utformingsalternativene påvirker muligheten for å få erstattet andre skytebaner i 
nærområdet.  

- Hvilke(n) aktivitet(er) som er best egnet for flerbruk av anlegget ut fra interesse og en 
økonomisk og fysisk ramme.   

- Flerbruksaspektet skal vurderes opp mot fastsatte nasjonale, regionale og lokale 
målsettinger. 

- Faren for interessekonflikter mellom ulike brukergrupper, og mellom flerbruk og 
tradisjonelt friluftsliv.  

 
  

 

Følgende aktiviteter skal inngå i vurderingen for 
hvilke aktiviteter som kan egne seg i et 
flerbruksperspektiv med skytebanen: 

• Sykling / Terrengsykling 

• Tilrettelegging for turtraséer og andre 
aktiviteter for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne.  

• Langrenn, også rulleski 

• Skiskyting, og andre skyteaktiviteter 
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5.1.10 Kulturminner og kulturmiljøer 
Kulturminner defineres som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som 
områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. 
Kulturlandskap og -miljøer er landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet.  

De viktigste er automatisk fredete kulturminner fra før 1537 og alle erklærte stående byggverk 
med opprinnelse fra før 1650, jf. lov om kulturminner. Yngre kulturminner som ikke er 
vedtaksfredet, kan vernes i hht. plan- og bygningsloven. 

Kulturminnemyndighetene skal utrede mulighet for evt. å påvise automatiske fredede 
kulturminner innenfor og like utenfor planområdet, herunder kulturminner som kan påvirkes 
under anleggsarbeidet.  

 

 

Følgende virkninger for kulturminner og -miljøer skal vurderes: 

- Virkninger for automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner som berøres av 
tiltaket  

   

 

 

 

 
Illustrasjon: 
Registrerte 
kulturminner 
i og rundt 
planområdet.  

 

Kilde: 
Skedsmo 
kommunes 
kartsider og 
Vindveggen 
Arkitekters 
påtegning 
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5.1.11 Trafikk 
Skytebaneanlegget vil generere ulik trafikk i ulike faser. Den permanente adkomstveien er i 
hovedsak vurdert i tidligere faser av arbeidet, og kommunen ønsker adkomst via Lahaug 
næringspark. Anleggsveien planlegges via Lahaugmoen, med bakgrunn i at fylkesmannen har 
gitt avslag på søknad om anleggsvei over dyrkbar mark. Endelig valgt trasé for anleggsveien 
skal vurderes og landes som følge av konsekvensutredningen, jf. kapittel 3.3.1. Det skal utredes 
hva som blir konsekvensene for både anleggstrafikken og den permanente trafikksituasjonen.  

Skytebananlegget vil kunne gi et et bedret tilbud for gående og syklende som vil ut i Marka. Det 
legges opp til parkering som imøtekommer brukernes/skytterlagets behov, som samtidig vil 
kunne stå til rådighet som utfartsparkering utenfor trenings- og stevnetider. Samtidig vil det bli 
noe økt trafikk de dagene det er trening på skytebanen, og ved stevner vil trafikken øke 
vesentlig. Skytterstevner arrangeres i helger og et begrenset antall ganger per år. Det er 
naturlig at trafikk utredes nærmere i planarbeidet i forhold til tilgjengelighet/ framkommelighet og 
trafikksikkerhet, herunder gående og syklende, både i helger og arbeidsdager. Kollektivtrafikk 
antas ikke å bli berørt, men det bør tilrettelegges for bussing til og fra anlegget ved stevner.  

KU skal redegjøre for dagens trafikk og trafikkavvikling på tilliggende veger, også for 0-
alternativet. Dersom det blir behov for tilføring av mye eksterne masser, skal vurderinger av 
utbedring av Dragonveien og eventuelt annet berørt veinett som følge av anleggsarbeidet 
framkomme i KU. Trafikk- og støysituasjon for Karterud naturbarnehage vurderes.  
 
Det er et mål at planområdet skal tilrettelegges for gående og syklister. Det er videre et mål at 
planforslaget skal ivareta og lette adkomst til friområder og Marka i umiddelbar nærhet av 
planområdet. KU for friluftsliv skal redegjøre for dette og sees i sammenheng med KU for 
trafikk.  
 
KU skal redegjøre for løsningen med hensyn til adkomstforhold, parkeringsdekning, tilkomst for 
brann-, rednings-, og servicetrafikk. KU skal videre redegjøre for trafikksikkerhet for alle 
brukergrupper, både i anleggsfasen og for den permanente løsningen. 
 
Vurderingene av trafikale konsekvenser skal knyttes til den regionale planen for areal og 
transport.  
 



VINDVEGGEN 

34 
Planprogram Lahaug skytebane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjon: 
Hovedveier i 
influens-
området til 
planområdet. 
 
Kilde: Skedsmo 
kommunes 
kartsider og 
Vindveggen 
Arkitekters 
påtegninger 
 
 
 
 
 
 
 
 

Følgende virkninger av trafikk skal vurderes: 

- Trafikkmengde, - sikkerhet og -framkommelighet i anleggsperioden, både for 
anleggstrafikk og øvrige trafikk som gående, ridende, syklende og kjørende 

- Eventuelle endringer i veistandard som følge av slitasje i anleggsperioden, og eventuelle 
utbedringer etter dette 

- Økt trafikk som følge av permanent skytebanevirksomhet 

- Trafikk og støy i forhold til Karterud barnehage  

- Trafikk og støy ift. virksomheter og beboere på Lahaugmoen 

- Endring av parkeringsmuligheter, framkommelighet og tllgjengelighet for alle brukere av 
Gjelleråsmarka som følge av det permanente anlegget 

- Eventuelle behov for avbøtende tiltak i veinettet, inkl. fv. 380 Bråteveien.  

 
  

Dette bildet kan ikke vises akkurat nå.
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5.1.12 Bosetting og bomiljø 
Det skal redegjøre for hvordan bomiljø og bosetting vil påvirkes av skytebanen på Lahaug og i 
influensområdene rundt. Støy, trafikk og tilgjengelighet til marka som følge av anlegget vil være 
blant faktorene som påvirker bomiljøet på Lahaug. Dette skal sammenstilles med dagens 
situasjon ved skytebanen på Skjetten, og endringer her som følge av nedleggelse av 
skytebanen (regulert boligareal). Den samlede samfunnsnytten for bosetting og bomiljø skal 
vurderes, og vurderingen vil også bygge på utredning av støy, trafikk og tilgjengelighet til 
markaområder.  
 
Følgende virkninger for bosetting og bomiljø skal utredes: 

- Endringer for bomiljø og bosetting på Lahaug mht. tilgjengelighet, støy og trafikk som 
følge av skytebaneanlegget og anleggsperioden 

- Trafikk og støy ift. virksomheter og beboere på Lahaugmoen 

- Boområder i nærheten av Gjelleråsmarka skal vurderes, uavhengig av 
kommunetilhørighet.  

 
 

 

 

 
 

Illustrasjon:  

Planområdet 
og bosetting i 
tilliggende 
områder 

 

Kilde: 

Skedsmo 
kommunes 
kartsider og 
Vindveggen 
Arkitekters 
påtegning 

 

 

  

Dette bildet kan ikke vises akkurat nå.
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5.2 Økonomiske virkninger 
Som del av konsekvensutredningen skal det for deltemaer/fagområder redegjøres for 
økonomiske virkninger som følge av tiltaket og anleggsarbeidet. De økonomiske virkningene 
skal vurderes opp mot samfunnsgevinst og realistisk økonomisk gjennomføring, jf. kap. 4.4.  

 

5.2.1 Foreløpige vurderinger av økonomiske konsekvenser: 
a) Kompensasjon for midlertidig erverv og bruk av private veger 

Framføring av traséer til anleggstrafikk og permanent trafikk kan medføre leie eller 
erverv av privat grunn.  

Benyttelse av privat adkomstvei på Lahaugmoen Næringspark fra Lahaugmoveien til det 
planlagte skytebaneanlegget kan medføre behov for oppgradering av veiene og 
eventuelt forbedring etter at anlegget er ferdigstilt.  

b) Støy- og støvreduserende tiltak for anleggsfasen 

Boliger og kontorer vil i korte perioder kunne få økt støy- og støvplager utover tillatte 
grenseverdier som følge av transport og drift i anleggsfasen. Støy- og støvreduserende 
tiltak i anleggsfasen kan gi økonomiske konsekvenser.   

c) Etablering av permanent anlegg med skytterhus, støyskjerming, revegetering av 
utvendige sideflater i skytebaneanlegget, rensesystem, adkomstvei og parkeringsplass 

Framtidig bruk og utforming/arrondering av terrenget og tiltaket vil bli avklart i forbindelse 
med reguleringsplanarbeidet. Etablering av jordlag som toppdekke med vegetering  av 
stedegne arter vil dempe landskapsvirkning.    

Tiltakene vil medføre kostnader for tiltakshaver, og det skal redegjøres for ulike 
økonomiske konsekvenser av tiltaket  

d) Eventuelle flerbrukstiltak utover parkering og adkomst til anlegget 

Etablering av skiløyper, skilting, rydding av stier og andre flerbrukstiltak vil medføre 
økonomiske virkninger for tiltakshaver. 

e) Eventuell jordforbedring av jordbruksarealet som blir tilgrensende skytebaneanlegget  

f) Transport og bruk av ulike masser  
Det skal redegjøres for økonomiske konsekvenser ved bruk av ulike masser og 
transport.  

 

Frigjøring av dagens skytebaneareal på Skjetten medfører videre økonomiske konsekvenser for 
kommunen, som også skal belyses.  

 

5.2.2 Vurdering av økonomiske virkninger: 
For utredningsalternativene jf. punkt 3.3  skal punktene a-f beskrives og plasseres på en nytte-
/kostnadsskala i fht. samfunnsgevinst og realistisk økonomisk gjennomføring.   
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5.3 Risiko og sårbarhet 
Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse for tiltaket, jf. plan- og bygningsloven § 4-3. 
Vurderingen skal følge veileder Samfunnsikkerhet i kommunens arealplanlegging, DSB (2017). 
Samfunnsverdiene og konsekvenstypene skal vurderes etter gitte forhold.  

Sannsynlighet, konsekvens, sårbarhet, usikkerhet, barrierer og avbøtende tiltak skal 
fremkomme i analysen.  

Med sannsynlighet menes hvor hyppig den uønskede hendelsen vil kunne opptre. Skala som 
brukes skal være høy- middels- lav, der ulike tidsintervaller er utgangspunktet.  

Med konsekvens menes den virkning den uønskede hendelsen kan få på planområdet, 
utbyggingsformålet og influensområdet. Konsekvenstypene vil bli vurdert ut fra grad og omfang 
på en skala med konsekvenskategoriene stor – middels – liten.  

Ut fra sannsynlighet og konsekvenskategori settes de ulike hendelsene inn i en risikomatrise.  

Kriteriene for sannsynlighet og konsekvens skal følge nevnte veileder fra DSB.  

 

5.4 Sammenstilling  
Sammenstillingen av konsekvensutredningen skal vise de samlede konsekvensene av tiltaket. 
For de ikke-prissatte konsekvensene skal dette synliggjøres på en skala på syv trinn, beskrevet i 
kapittel 4.4. For de prissatte konsekvensene skal det vurderes ut fra kostnad/nytte. Prissatte og 
ikke-prissatte konsekvenser skal gi grunnlag for vurdering av samlet samfunnsøkonomisk gevinst 
for utredningsalternativene, jf. kapittel 7.4.1-7.4.3 i håndbok V712. 
 

Tabellen viser prinsippet for gruppering av fire ulike mulige kombinasjoner for prissatte og ikke-prissatte 
temaer i en samlet samfunnsøkonomisk vurdering. Kilde : Håndbok V712, Statens vegvesen.  
 
Grupperingen gitt ovenfor gir grunnlag for det valgte alternativet. Det skal gis en kort kvalitativ 
vurdering av tiltakets samlede vesentlige virkning for miljø og samfunn for planområdet og 
influensområdet.  
 
Målet er samfunnsmessig, teknisk, økonomisk og økologisk bærekraft for å sikre en realistisk 
gjennomføring etter endelig reguleringsplan og bestemmelser.   

 

5.5 Øvrige fagtema  
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal relevante fagtema gjennomgås med tanke 
på vurderinger av forventede konsekvenser. I forskriftens § 21 er det en ikke-uttømmende liste 
over viktige miljø- og samfunnstema/-forhold som kan bli påvirket i et omfang og størrelse som 
kan utgjøre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Disse inngår i temaene som skal 
konsekvensutredes med unntak av følgende: 

• Internasjonalt fastsatte miljømål 
o Kommentar: Relevante internasjoanlt fastsatte miljømål inngår i nasjonale 

miljømål i den grad de er relevante.  
• Samisk natur- og kulturgrunnlag 

o Kommentar: Ikke relevant i saken 
• Energiforbruk og -løsninger 

Dette bildet kan ikke vises akkurat nå.
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o Kommentar: Det er minimalt med påtenkte bygg i planområdet. Temaet vil bli 
beskrevet og vurdert.  

• Virkninger som følge av klimaendringer 
o Kommentar: Temaet vil inngå i vann og avløp og økt avrenning/forurensning i den 

grad det er relevant.  
• Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 

o Kommentar: Støy og støv vil bli konsekvensutredet. Folkehelse vil inngå i friluftsliv 
i den grad det er relevant.  

• Kriminalitetsforebygging 
o Kommentar: Ikke relevant i saken.  

• Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 
o Kommentar: Arkitektur er ikke et viktig tema i plansaken. Estetisk utforming vil bli 

beskrevet for anlegget under landskap.  
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6 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
Vindveggen Arkitekter AS vil koordinere og lede planarbeidet. Både planfremmer og kommunen 
er ansvarlig for medvirkning i planprosessen.  

 

6.1 Organisering og gjennomføring av planarbeidet 
Berørte organisasjoner som har interesser i Gjelleråsmarka vil bli kontaktet og få mulighet til 
innspill og uttalelse. Det er også ønskelig å få innspill på flerbruksinteresser og -aktiviteter som 
kan knyttes til planforslaget og skytebaneanlegget. Allerede før fastsetting av planprogrammet 
er det gjennomført en del medvirkning.  

Hvilke typer møter som avholdes med de ulike gruppene vil tilpasses fasene i planprosessen. 
Det skal gjennomføres et eget opplegg for markaorganisasjoner og lokale natur- og 
friluftslivsorganisasjoner. Det er et mål å få økt medvirkning og derigjennom en så god plan og 
planprosess som mulig.  

 

6.2 Planprosessen og fremdrift 
Forslag til planprogram er oversendt kommunen i september 2017. Planoppstart for 
reguleringsplanen varsles samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og 
sendes på høring. Etter høring vil planprogrammet revideres av planfremmer og deretter 
behandles i Skedsmo kommune som endelig fastsetter planprogrammet.  

Med utgangspunkt i fastsatt planprogram vil reguleringsplanen med tilhørende 
konsekvensutredning utarbeides i løpet av 2017/2018. Det er kommunen som beslutter å sende 
konsekvensutredningen og planforslaget på høring, og dette forventes våren 2018.  

I Fylkesmannens tillatelse til oppstart av planarbeid i marka, ble det stilt krav om en vurdering av 
behovet for en skytebane på Lahaug i et regionalt perspektiv. Ansvaret for denne vurderingen 
ligger på Skedsmo kommune. Kommunen er i gang med å kontakte omkringliggende kommuner 
for å få informasjon som danner grunnlag for vurderingene. Vurderingen skjer parallelt med 
planprosessen, men inngår ikke direkte i denne.  

Det tas sikte på godkjenning av konsekvensutredningen og vedtak av reguleringsplanen 
høsten/vinteren 2018. Endelig godkjenning skal skje av Klima- og miljødepartementet.   

 

Faser  Antatt tidspunkt 

Varsel om oppstart av planarbeidet og 
høring og offentlig ettersyn av forslag til 
planprogram 

Høst 2017 

Politisk fastsetting av planprogram etter 
høring  

 
Vår 2018 

Plan- og utredningsfase  2018 
 
 

1.gangs behandling av reguleringsplanen Høst /Vinter 2018-19 

Høring av reguleringsplanen  Høst/Vinter 2018-19 

2. gangs behandling av reguleringsplanen  Vinter/Vår 2019 

Vedtak av reguleringsplanen i 
kommunestyret i Skedsmo 

2019 
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Godkjenning av reguleringsplan hos 
departementet. 

2019 

6.3 Opplegg for medvirkning 
Utover den medvirkning ved offentlig ettersyn og høringer som fastsettes i plan- og 
bygningsloven, er det viktig å tilrettelegge for dialog med lokale brukere og potensielle brukere.   

For å gi berørte og andre interessenter mulighet til å delta i planarbeidet og for å kvalitetssikre 
registreringer legges det opp til følgende medvirkningsmøter i løpet av planprosessen: 

 

Høst / Vinter 2017-18:  

Lokale brukere som Lahaug gårds- og naturbarnehage, kommunens representant for barn og 
unge i plansaker, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og lokale bruker-
foreninger/interessenter vil bli invitert til møte der planarbeidet presenteres. Møtet skal 
arrangeres i forbindelse med høringsperioden for planprogrammet, og planfremmer vil 
samarbeide med kommunen om invitasjon og gjennomføring. 

Ett eller flere møter med grunneiere på Lahaugmoen vurderes og avholdes etter gjensidig 
behov. 

 

Høst/Vinter 2018-19:  

I høringsperioden for planforslaget (etter 1.gangsbehandling) skal det i utgangspunktet 
avholdes møte med de samme som i punktet over. På bakgrunn av innkomne merknader til 
planforslaget, skal det også gjennomføres møter med øvrige interessenter eller berørte 
grunneiere av planforslaget.  

Planfremmer og kommunen vil samarbeide om å invitere til og gjennomføre et møte der 
utredninger og nærmere valgte alternativer blir presentert. Det skal legges opp til orientering og 
mulighet for innspill.  

 

 

 
 

 
 


