


Støygruppa Ørland
Møte ”rød &gul” den 26. feb. 2013 kl 19:oo

v/ Hans Kristian Norset (leder)



Ørland kommune,  5.500 innbyggere 
70 km2 areal hvorav vel 40 km2 er dyrket

14.juni 2012: 5-10 mrd bygging fra 2014 og 50 fly F-35 til 70 mrd fra 2017 -> 
Kampbasen bygges på Forsvarets areal i Ørland på 6066 da (gult)

Uavklart  om evt forlengelse av rullebane 600 m nordover



Forsvarsbygg og ØHF ønsker at 
beboerne organiserer seg 

• Blir enklere å samtale med ”alle” i færre møter 
hvis grunneierne grupperer seg.

• Men evt økonomiske avtaler gjøres mellom 
Forsvarsbygg og den enkelte grunneier.

• Vi må nok ha hjelp etter hvert, og FB tilbyr seg 
å betale sekretær/advokat –bistand. Omfang 
er enda uavklart….



Organisering av støyområder Ørland 

Skolekrets Hårberg Uthaug Grande Ajour pr 27/01-2013

Gruppe      Sone
Ole Martin
(nl: Stein  )

Nnnnn

Edgar
(nl: Arnstein)

Nl

Hans Kristian
(nl: Vidar ) 

N
Kontakt

BOLIG

Rød

•Edgar Alsaker
•Per Johan Sletvold
•Joar Dyrendahl

•Pål Broks

Lars

•Fagmøter
•Jus
•Eiendomsforhold
•Verdivurdering
•Miljø
•Ulikt bolig/gård

Gul

•Tom Myrvold
•Stein Eriksen
•Roy Hoøen
•Pål J Sommervold

•Arnstein Mikkelhaug
•Egil Utstrand
•May Ottersbo
•Tore Haugen

•Lars Arne Raanes
•Liss Mari Solem

GÅRD

Rød

. Ole G Utstrand

. Sigmund Skaret

. Per Nesset

. Else Olssen

. Per K Øien 

•Hans Kristian Norset
•Vidar Hoff

Ole Martin

Gul

•Ole M. Hågård
•Helge Berre
•Snorre Hoff

•Steinar Kjørsvik •Wenche Risvik

•Informasjon
•Daglig drift
•Media
•Kretsmøter
•Støykart
•Fellessaker

STYRET i støygruppa er:
Leder : Hans Kristian
N-led: Edgar 
-- Ole Martin
-- Stein
-- Arnstein
-- Vidar
-- Lars



Støygruppa Ørland 2013
Etter ønske fra Forsvarsbygg og Ørland kommune har innbyggerne i gul og rød støysone i Ørland 

organisert seg i kretsvise grupper med et felles styre. 
Støygruppa Ørland har som mandat å ivareta interessene til de som ønsker dette i forhold til de 

utfordringer innbyggerne får med den nye kampflybasen for jagerfly.
Støygruppa Ørland vil arbeide tett og konstruktivt sammen med Forsvarsbygg og kommunen.

Styremedlemmene er sammensatt fra tillitsvalgte som er valgt fra de ulike kretser

Følgende styre ble valgt den 27/1-2013:

Leder        : Hans Kristian Norset (norset@fosen-transport.no) mob: 917 17 000
Nestleder: Edgar Alsaker
Styremedl: Ole Martin Hågård (leder landbruk)
Styremedl: Lars Raanes (leder bolig)
Styremedl: Vidar Hoff
Styremedl: Arnstein Mikkelhaug
Styremedl: Stein Eriksen

-- Vedlegg viser øvrige tillitsvalgte i de ulike gruppene
-- Mer info finnes på www.ørlandstøy.no eller www.orlandstoy.no

mailto:norset@fosen-transport.no
http://www.ørlandstøy.no/


Informasjon = VIKTIG !

• Støygruppa

• 8’ –er’n

• 23’ –gruppa

• Mailspredning

• Hjemmeside

• ”nabomøter” (med FB)

• ”åpen dag”

• Div møter …



Hjemmeside
www.ørlandstøy.no

Registrer dere for nyhetsbrev på hjemmesiden. 
Da kommer all oppdatering på mail



Facebook
Støygruppa Ørland

Trykk «Liker» og du vil få oppdatering fortløpende



Godt samarbeid i møter

• Det er et meget godt samarbeid mellom oss i 
styringsgruppa,  Forsvarsbygg og Ørland 
Hovedflystasjon.

• FB og ØHF møter med Direktør Olav Dobloug og 
Brigader Tom Guttormsen som begge med sine 
staber gir et solid inntrykk på vilje til samarbeid.

• Det er å håpe at vi alle kan fortsette slik……
• Ørland kommune deltar også, og der har vi bedt 

ØK om litt rolleavklaring til neste møte. 
• Har også fått god hjelp av administrasjonen i ØK



2012        2013        2014        2015        2016        2017        2018        2019        2020        2021

Utredning

Eiendomsforhold

Prosjektering

Fremdriftsplan – foreløpig 

Bygging

USA NorgeFlyleveranse

Stortingsvedtak

LD FP Godkjenning av prosjektporteføljen

Løpende rådgivning og forberedende arbeider

F-35

F-16 Evenes F-35 EvenesF-35 Ørland



Årlige investeringer kampflybase Ørland i mill kr

 



Planprogrammet - utredningsbehov

• Landbruk

• Støy

• Lokale/regionale konsekvenser av tiltaket (befolkning, 
næringsliv/sysselsetting, utb.behov, kommunale tjenester/økonomi)

• Infrastruktur, vegnett og transportsystem

• Naturmiljø, kulturminner/kulturmiljø, landskap, lokalklima

• Nærmiljø og friluftsliv. Tilbud til barn og unge

• Energibruk og energiløsninger

• Befolkningens helse

• ROS-analyse

• Konsekvenser i anleggsfasen

• Prissatte konsekvenser (støy-/fasadetiltak, innløsning)





Foreløpig
støysonekart

Ørland



Kampflybase og miljø
Hovedbase, Ørland

• Naturmiljø (fysiske inngrep og støysensitivitet)
– Grandefjæra naturreservat – våtmarksområde vest for basen

– Verneområder av betydning for fugl 

• Kulturminner – og kulturmiljø (fysiske inngrep)
– Tiltaket vurderes å ha liten negativ effekt

• Landskap
– Tiltaket vurderes å ha liten negativ effekt. Nye bygninger/ tekn. Installasjoner 

vil kunne oppfattes negativt

• Støy

– Mange berørt av støy
T-1442, forutsetning om å tilfredsstille LAeq24h=35 dB innendørs

– - ca. 110 bygninger innløses
– - ca.   80 bygninger støyreduserende tiltak



Noen må jobbe med støyutfordringene 
Her er et foreløpig støysonekart pr 2012:



Valg av advokatfirma

• Oppfordret av FB til å skaffe oss juridisk hjelp

• Tilbudsprosess,  der vi fikk tilbud fra mange 
forskjellige advokatfirma

• Intervjuet 6 firma over to dager. 

• Tillitsvalgte fra 23´er gruppa deltok i panelet

• Enstemmig i 23’er -gruppa på å velge:
– Adv. Simonsen VogtWiig og

adv. Orwall & Co som advokater for Støygruppa Ørland

• Søknad inne hos FB /Dep for dekning av adv.hjelp



Slutt !

• Takk for meg 


