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Reguleringsplan 
Evenes flystasjon

Statlig reguleringsplan med bestemmelser for 

Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn
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Digitalt 
informasjonsmøte
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Velkommen ved  

Terje Bartholsen

INFORMASJONSMØTE Ordfører i Evenes kommune
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Olaf Dobloug 

REGULERINGSPLANEN Prosjektdirektør kapasitet luft

Forsvarsbygg
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Planmaterialet

Vedtatt i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 17. 
november 2020

 Juridiske dokumenter

o Plankart 

o Reguleringsbestemmelser med oppfølgende 
undersøkelser

 Plangrunnlag

o Planbeskrivelse med konsekvensutredning

o Temarapporter 
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Plankartet

Områder for: 

 Forsvaret

 Samferdsel - veg

 Samferdsel luftfart

 Byggeområder næring

 LNF områder – naturvern

 Hensynssoner for naturmiljø og for støy
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 Restriksjoner i arealbruk i 
planområdet

 Krav til bebyggelse – høydekrav

 Støy innenfor og utenfor 
planområdet

 Støysone 

 Miljøoppfølgingsplan

 Oppfølgende undersøkelser for 
reindrift og landbruk

 Hensynssoner for bevaring av 
naturmiljø

 Rekkefølgebestemmelser innenfor 
planområdet
o Miljøhensyn i anleggsfasen

o kulturminner

o forurenset grunn 

o gang og sykkel veg 

o støytiltak i publikumsområde 

Planbestemmelsene



Oppfølgingsundersøkelser 
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3.6.Oppfølgingsundersøkelser (Pbl § 12-7,12) 

 Landbruk
Forsvarsbygg skal gjennomføre et undersøkelses- og oppfølgingsprogram for 
støypåvirkning på beitende husdyr. 

 Reindrift
Forsvarsbygg skal gjennomføre et undersøkelses- og oppfølgingsprogram for 
støypåvirkning på reindrift. 

3.7. Dialog mellom Forsvaret og landbruks- og reindriftsnæringen 

Forsvaret skal opprette et egnet forum for gjensidig informasjon mellom 
reindriftsnæring/landbruk og Forsvaret. 
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Hege Christin Aamodt

• Senioringeniør i kapasitet luft, 

ForsvarsbyggSTØY /

STØYTILTAK
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Støysonekart for 
Evenes lufthavn



Årlig flyaktivitet Evenes

Framtidig aktivitet

 Jagerfly 800 avganger

 50 QRA-oppdrag med to fly

 50 QRA-øvelser med to fly

 Øvrig trening og øvelser 

 Maritime overvåkningsfly - 4200 bevegelser

 Avganger og landinger

 Treningsrunder

 Sivil aktivitet (Avinor):14000 bevegelser

 Annen aktivitet er videreført med dagen 
nivå
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Dagens aktivitet

 Jagerfly under 100 avganger

 Maritime overvåkingsfly - 650 
bevegelser (avgang eler landing)

 Sivil aktivitet (Avinor):11000 
bevegelser

 Annen aktivitet inkludert 
helikopter
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Resultater 
støyberegninger

 Støysonekart etter 
støyretningslinjen (T-1442)

 Arealplanlegging

 Punktbergning av hver bolig

 Støytiltak

 Maksimalt lydnivå

 Vurdering av områder med høyt 
lydnivå, støytopper over 115 dB

 Vurderinger inne på flyplassområdet

Støysonekart
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Resultater 
støyberegninger

 Støysonekart etter 
støyretningslinjen (T-1442)

 Arealplanlegging

 Punktbergning av hver bolig

 Støytiltak

 Maksimalt lydnivå

 Vurdering av områder med høyt 
lydnivå, støytopper over 115 dB

 Vurderinger inne på flyplassområdet

Maksimalt lydnivå



Støykrav i reguleringsbestemmelsene
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 Krav til innendørs lydnivå for eksisterende helårsboliger

 Fritidsboliger har ingen støykrav og vil ikke bli vurdert for støytiltak

 Boliger som brukes som fritidsboliger vil bli vurdert for støytiltak

 Boliger hvor øvre grense for innendørs lydnivå overskrides vil få tilbud om 
støytiltak

 Type støytiltak som vurderes basert på kost-nytte vurderinger

 Bytting av ventiler

 Bytting av vinduer

 Etterisolering innvendig og ev utvendig



Prosess støytiltak
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 Boliger som ligger innenfor gul eller rød støysone vil bli vurdert

 Beregne utendørs lydnivå for alle boliger

 Boligeier vil bli kontaktet per brev/epost før befaring av bolig – 2021. 

 Beregning av innendørs lydnivå - 2021

 Alle som er befart mottar en rapport for sin bolig med resultater – 2021/22

 Boliger som har over kravet til innendørs lydnivå får tilbud om tiltak – 2021/2022

 Gjennomføring av tiltak  - 2022/2023
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John Ommund Syvertsen

Utbyggingssjef for nye Evenes flystasjon, 

kapasitet luft i ForsvarsbyggSTATUS 
UTBYGGING



20



Tilstedevaktbygg
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Befalsforlegninger
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Trafikkavviklingsplattformer, sør (TAP S)
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Runway arresting gir sør (RAG S)
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Administrativt område - Eksisterende
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Administrativt område - fremtidig
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 Prosjektperioden for utbyggingen er fra 2018 - 2023/24

 Covid 19

 Inngått kontrakter for over 2,5 MRD i perioden, nesten 2 MRD 
gjenstår. Over 75% lokale/regionale entreprenører og 
rammeavtaleleverandører

 Over 800 jobber direkte/indirekte med prosjekter knyttet til 
Evenes, også fra flere lokasjoner 

 Over 500 000 arbeidstimer utført, hvorav over 40 000 timer 
utført av lærlinger.

 Boliger utenfor basen

 Arbeider utenfor flystasjonen

 Hovedmilepæler:

 QRA/HLB – 1 jan 2022 (F35 relatert)

 Innfasing av Maritime overvåkningsfly (MPA)  – 1 jan 2022 (P8-A 
relatert)

 Permanent bygg og anlegg til P8-A – 3 kvartal 2023

 Øvrige kapasiteter (Luftvern, baseforsvar-/baseskvadron) 
fortløpende

Oppsummert om prosjektene på Evenes
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Eirik Guldvog

Oberst og sjef for 133 Luftving på Evenes, 

ForsvaretFORSVARETS 
OPPBYGGING



Evenes flystasjon
Luftforsvarets kampbase i nord

Eirik Guldvog
Oberst

Sjef 133 luftving



I dag:

- Ca 80 ansatte

- Ca 125 vernepliktige

Ytterligere 100 i 2022.

I 2025:

- Ca 550 ansatte

- Ca 300 vernepliktige







Luftforsvaret

Spørsmål?





Bevæpnet vakt
Skarpe tjenestehunder

Ta kontakt hvis spørsmål

Begrenset politimyndighet

Meld fra om evt. uheldige 
episoder







luft.133lv.henvendelser@mil.no

mailto:luft.133lv.henvendelser@mil.no
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Hugo Heimgård

Varaordfører i Tjeldsund kommune

TJELDSUND 
KOMMUNE



Kommunenes rolle

 Kommunens ombudsrolle overfor innbyggerne

 Aktivitet som vil påvirke mange

 Kommunene er bevist på at dette betyr mye for dem som er berørt

 Kommunen som forvalter av lovverk 

 Skal forvalte reguleringsplanen i tråd med plan- og bygningsloven

 Alle tiltak skal som normalt vurderes i tråd med den nye planen – av 

kommunene

 Kommunikasjon

 Kommunene skal være tilstede og tilgjengelig

 Bidra til en åpen kommunikasjon mellom innbyggere og Forsvarsbygg



Kontaktinformasjon 

 Tjeldsund kommune

 77089500

 post@tjeldsund.kommune.no

 Evenes kommune

 76981500

 postmottak@evenes.kommune.no

 Forsvarsbygg

 https://www.forsvarsbygg.no/evenes

 reguleringsplan.evenes@forsvarsbygg.no

mailto:post@tjeldsund.kommune.no
mailto:postmottak@evenes.kommune.no
https://www.forsvarsbygg.no/evenes
mailto:reguleringsplan.evenes@forsvarsbygg.no
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Nettsider om utbygging 
og reguleringsplanen

 Nettside nye Evenes flystasjon

 Reguleringskart område Evenes

 Reguleringsbestemmelsene

 Evenes flystasjon planbeskrivelse

 Støysonekart fremtidig situasjon

https://www.forsvarsbygg.no/no/vi-bygger-og-drifter/byggeprosjekter/evenes-flystasjon/
https://www.forsvarsbygg.no/contentassets/83b47959fbed4571bce3643e7ffa41a0/regpl_evenes_a3_v6b.pdf
https://www.forsvarsbygg.no/contentassets/83b47959fbed4571bce3643e7ffa41a0/20201117-reguleringsbestemmelser-evenes.pdf
https://www.forsvarsbygg.no/globalassets/evenes/utk-reg-plan-med-ku-rapporter/evenes-flystasjon---forslag-til-reguleringsplan-justert-mars-2020.pdf
https://www.forsvarsbygg.no/contentassets/83b47959fbed4571bce3643e7ffa41a0/u-185305-a2-35000-stoysoner-20190430-til-kampflybase.pdf



