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Informasjonsskriv Jolifjell Skyte- og Øvingsfelt 

1 Oppdragsgiver 

 

Forsvarsbygg 

Navn: Organisasjonsnr: 

Staten v/Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg 975 950 662 

Adresse: 

Grev Wedels Plass 5, 0151 Oslo 

Representant:  E-post: 

Daniel Morken   Daniel.Morken@forsvarsbygg.no 

 

2 Beskrivelse av tiltaket 
 
Vi har fått i oppdrag å oppgradere og vedlikeholde eksisterende skyte-/øvingsbaner på Jolifjell, ved 

Fosslivatnet. Et skyte- og øvingsfelt benyttes av Forsvaret til opplæring og trening i bruk av skarpe våpen.  På 

Jolifjell skal vi etablere ny feltskytebane og MØR-skytebane1 med tilhørende målområder i dette feltet. For å 

ivareta sikkerheten og hindre at personer havner innenfor skyte- og øvingsfeltet, skal skytefeltgrensen 

merkes.  

På sørsiden av Fosslivannet skal vi bygge en standplass, mens målområdene skal anlegges nordsiden av 

Fosslivatnet. Da alle målområdene ligger veiløst til, er eneste adkomst med ATV – firhjuling/ 6 hjuling eller til 

fots.  

Forsvaret har avtale om å kunne bruke Jolifjell skyte- og øvingsfelt inntil 50 dager i året i en begrenset periode 

fra 15.august – 15.mai, med mindre det av beredskapsmessige eller tilsvarende grunner er nødvendig.  

Våre arbeider i feltet begrenser seg i denne omgang kun til merking av skytefeltgrensen slik at Forsvaret kan 

utføre en trygg og forsvarlig trening i skyte- og øvingsfeltet, både for seg selv og omgivelsene. 

Reguleringsplanen for Sikvaland/Jolifjell Skyte- og øvingsfelt ble vedtatt av Gjesdal Kommune 28.03.2022, se 

vedlegg «Planbeskrivelse Sikveland-Jolifjell» og «Vedtatte reguleringsbestemmelser Sikvaland-Jolifjell». 

3 Invitasjon til dialog med Grunneiere 

Vi inviterer til dialog med den enkelte grunneier som blir berørt av tiltaket for å avklare plassering av 

skilt/informasjonsskilt/bommer. Vi vil være tilgjengelig for befaring på stedet i uke 13 (27-29.mars), og kan 

kontaktes på e-post hvis det ønskes ytterligere informasjon. Vi ønsker tilbakemelding innen 20.mars på e-post 

for å avtale tidspunkt for befaring. På befaringen vil vi delta med prosjektleder, byggeleder og driftsleder for 

feltet. For mer informasjon se www.Forsvarsbygg.no/Jolifjell 

Send epost til Daniel.Morken@forsvarsbygg.no for å avtale tidspunkt for befaring eller hvis det skulle være 

andre spørsmål. Hvis ikke foreslått tidspunkt passer kan vi finne alternative dato for befaring. 

 

 
1 MØR: Materiellødeleggelsesrifle 
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Kontaktinfo:  

Daniel Morken, Prosjektleder: Daniel.Morken@forsvarsbygg.no 

Per Ivar Mathiassen, Byggeleder. pma@hrprosjekt.no 

4 Skilting og merking 

 

Yttergrensen av skytefeltet markerer farlig område når aktiviteten pågår. Skilting av grensen er derfor et 

viktig sikkerhetstiltak for å gjøre publikum oppmerksom på at man er i ferd med å gå inn i et farlig område. 

Dette er et helt nødvendig tiltak for å ivareta sikkerheten i skyte- og øvingsfeltet. Vi skal derfor merke 

skytefeltgrensen med fareskilt, samt sette opp informasjonstavler og bommer ved innfartsårer til feltet. Vi 

baserer oss på krav og standarder som er nedfelt i Forsvarssektorens sikkerhetsreglement for plassering av 

skilt og bommer ved Skyte- og Øvingsfelt.  

For at denne merkingen skal kunne være godt synlig for personell, er det viktig at det er god sikt til skiltene i 

terrenget, og man skal kunne se minst to skilt ethvert sted langs grensen. Avstandsmessig betyr dette ca.50-80 

meter mellom hvert skilt og det skal være mulig å se minst ett skilt også i dårlig vær. Vi presiserer at et farlig 

område ikke er avgrenset til selve skytebanene. Prosjektiler kan rikosjettere og endre retning når de treffer 

bakken. Hele eller deler av prosjektilene vil da fortsatt kunne gjøre betydelig skade. Skytefeltet er utformet 

slik at det dekker potensielt farlig område fra alle baner. I hele feltet vil det i tillegg kunne forekomme bruk av 

laserlys som også innebærer en fare for øyeskader uten riktig beskyttelsesutstyr.  

Skiltene vil normalt bli plassert i grenselinjen for arealene som er regulert til forsvarsformål og som 

disponeres av Forsvaret gjennom leieavtaler. Annen plassering avtales med grunneier der dette er 

hensiktsmessig. I tillegg til skilting av grenser skal vi sette opp informasjonstavler ved innfartsårene til feltet 

som veier og turstier. Skiltene gir informasjon om regler for ferdsel i feltet, hvordan aktivitet varsles med 

kontaktpunkt for nærmere informasjon, samt kart over feltet 

Når Forsvaret benytter seg av skyte- og øvingsfeltet, vil det bli markert med blåse på standplass og stengte 

bommer på innfartsårer med påskrift «Skyting pågår». Det vil også bli sendt ut skriftlig varsel til berørte 

grunneiere før hver øving.  Forsvaret skal så langt det er mulig innen utgangen av hvert år underrette 

grunneieren om tidspunktene for de øvelser som vil finne sted i det kommende år. Bommene vil stå åpne når 

det ikke foregår aktivitet på feltet. 

Se vedlegg «Oversiktstegning Fareskilt - Jolifjell Skyt- og Øvingsfelt» for foreløpig plassering av skilt. Vedlegg 

«Presentasjon til berørte grunneiere - Jolifjell Skyt- og Øvingsfelt» viser en presentasjon hvordan dette påvirker 

den enkelte grunneier 

 

 

 
Eksempel på skilt langs skytefeltgrensen 

 

Vi ser for oss oppstart av arbeidet i uke 16/17, og antar arbeidet vil pågå i 3 uker før ferdigstillelse. Arbeidet 
vil utføres av entreprenør Faber Bygg og Byberg Maskin. 
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5 Hjemmel 

Krav og standard for slik merking av skyte- og øvingsfelt er nedfelt i Forsvarssektorens sikkerhetsreglement, 

og tatt inn i reguleringsbestemmelsene for feltet vedtatt av Gjesdal kommune 28. mars 2022  

 

Av hensyn til sikkerhet er nødvendig skilting, inngjerding av permanent eller midlertidig farlige områder, samt 

rydding av siktlinjer tillatt. Skilt, merking mm skal ha en enhetlig utforming. Det tillates hogd/ryddet gater i 

feltets yttergrenser og rundt nedslagsfelt (blindgjengerområdet, jf. pkt. 6.2). 

Det vises til reguleringsbestemmelsene pkt. 5, de instrukser og reglement som gjelder er direktivet som gir 

føringer for hvordan Skyte og øvingsfelt skal forvaltes ift. sikkerhet; UD 2-1 Forsvarets 

sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet. 

Det vises og så til i NOU 1996:8 kap.5 og NOU2004:72 hvor en beskriver at samhandling mellom sivile og 

militært skal beskrives i flerbruksplaner, og at kommunikasjonen imidlertid må baseres på oppslag og fysisk 

merking ute i feltet. 

5 Vedlegg  

 

- Planbeskrivelse Sikveland-Jolifjell 

- Vedtatte reguleringsbestemmelser Sikvaland-Jolifjell 

- Oversiktstegning Fareskilt - Jolifjell Skyt- og Øvingsfelt 

- Plankart - Jolifjell Skyt- og Øvingsfelt 

- Presentasjon til berørte grunneiere - Jolifjell Skyt- og Øvingsfelt 

 

 


