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Prosjekt 150035 - prosjekteringsgruppe 3 PG 3 - støytiltak - 
Multiconsult AS - Informasjon om lokale støytiltak 
 
 

Utbyggingen av Ørland flystasjon  

Informasjon om lokale støytiltak  

I forbindelse med utbyggingen av Ørland flystasjon skal det gjennomføres kartlegging for å vurdere 

behov for lokale støytiltak på omkringliggende boliger.  

Forsvarsbygg har inngått avtale med Multiconsult som skal gjennomføre kartlegging og vurdere 

eventuelle behov for støytiltak. 

Hvilke arbeid skal gjennomføres 

Lokale støytiltak kan innebære tiltak inne i boligen eller på fasaden. Eksempler på tiltak kan være 

utskifting av vinduer og ventiler, eller mer omfattende tiltak for å utbedre yttervegg og tak. For å 

vurdere behov for tiltak på din bolig er det nødvendig at Multiconsult får befare boligen innvendig. 

Hvis det er behov for å gjennomføre tiltak på din bolig, vil Forsvarsbygg tilby og bekoste de tiltak som 

skal til for å oppfylle reguleringsbestemmelsenes krav til innendørs lydnivå.  

Forsvarsbygg gjør oppmerksom på at en del av boligene vi befarer kanskje ikke får behov for tiltak, men 

vi er avhengig av de undersøkelser vi nå ber om for å avklare dette. 

Som huseier kan du reservere deg mot en befaring, men da blir det dessverre ikke mulig å utføre 

eventuelle støydempende tiltak på eller i din bolig. 

Planlagt fremdrift   

Befaring av de første boligene startet opp høsten 2015 og vil fortsette ut i 2018. Oppstart av 

byggearbeider for støytiltak på boliger ble igangsatt vinter 2016/2017 og entrepriser for utførelse av 

tiltak boligene lyses ut fortløpende. I henhold til reguleringsbestemmelsene skal alle bygningsmessige 

tiltak være sluttført senest 31.12.2019. 
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Kontakt 

Har du spørsmål om befaringen kan de rettes til Multiconsult v/ Brynjar Sandvik, e-post: 

havard.melland@multiconsult.no / telefon: 73 10 32 51 

Spørsmål vedrørende prosjektet kan stilles til Forsvarsbygg v/Sturla Johnsen, e-post: 

sturla.johnsen@forsvarsbygg.no / telefon: 951 70 716 

Det er også mulig å komme i kontakt med Forsvarsbygg via nytt prosjektkontor for eiendomsforhold i 
Brekstad sentrum. Adressen er Meieriveien 5 (1. etg) og åpningstider er mellom 09:00-15:00. «Åpen 
kontordag» videreføres nå her, med åpningstid hver mandag mellom kl 11:30 og 18:30.  
 
 
 
Carl Oscar Pedersen  
 
Eiendomssjef 

 

Forsvarsbygg kampflybase  
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