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Saksliste:  Ev. ansvarlig, tid: 

Sak 1 Orientering om prosjektet – Olaf Dobloug 

 Understreket et godt samarbeid med Ørland kommune, flystasjonen, 
tillitsvalgte og berørte myndigheter og parter 

 Takket for etablering av grupperingene og godt samarbeid 

 Det er både positive og negative konsekvenser 

 Bakgrunnsinformasjon ligger på Forsvarsbyggs nettsted: 
http://www.forsvarsbygg.no/Prosjekter/Etablering-av-
kampflybase/ 

 

Sak 2 Orientering status planprogrammet – Arnt Ove Okstad 

 Utredningsarbeidet er igangsatt 

 Frist for innspill 22.03.2013, fastsettes av kommunestyret mai/juni 
2013. Framdrift må holdes. 

 Samråd (dialog med berørte parter) i september/oktober 2013 
vedrørende forslag til KU og reguleringsplan 

 Høring av forslag til reguleringsplan og KU i januar-mars 2014 

 Reguleringsplan og KU vedtas av kommunestyret høsten 2014  

 
 
 

Sak 3 Orientering om støy – Elin Walstad og Idar Granøien 

 Presenterte støyutredningene fram til nå.  

 Ulike alternativ er utredet mhp trasévalg, flystripeforlengelse, 
avgangsmønster, bruk av etterbrenner, motorpådrag o.l.  

 Endelig resultat foreligger ikke. Støysonekartet vil følge 

 

http://www.forsvarsbygg.no/Prosjekter/Etablering-av-kampflybase/
http://www.forsvarsbygg.no/Prosjekter/Etablering-av-kampflybase/


       

2 av 3  

 
 

      
 
 

KU/reguleringsplanen som vil bli fastsatt i forbindelse med 
sluttbehandlingen høsten 2014. 

Sak 4 Dialog – fokuspunkt 

 Støyisolering i gul sone? 
o Befaring  og vurdering av hver enkelt eiendom, begynner 

innerst i rød sone 
o Tørr ikke love tidsperiode for kontakt mot grunneiere i 

forhold til punktberegning og grunnerverv, men planlegger 
oppstart i år, vil pågå lenge. 

 Når vil støysonekartet være ferdig? 
o Støysonekartet vil være en del av reguleringsplanen 
o Støysonekartet håper man foreligger i løpet av 2013 

 Hårberg skole støy og anleggsperiode? 
o Skal vurderes i KU 
o Ligger i gul sone med relativt liten av stand til rød sone 
o Trafikkavvikling/trafikksikkerhet skal være med i KU 
o Kommunen fokuserer på om det er mulig med skole i 

anleggsperioden 
o Alterntiv plassering av skole vurderes dersom Forsvarsbygg 

tar over eksisterende, ev. plassering må tilpasses eksisterende 
og framtidige boligområder. 

 Bakkeaktivitet og støy? 
o Avklares når utforming av basen er klar 
o Oppstart, taksing og nedstenging er med i 

beregningsgrunnlaget 
o Støy på bakken spres mindre enn i lufta og støyvoller har 

effekt.  
o Støyberegning for andre aktiviteter på basen gjøres separat 
o Støybelastningen summeres 
o Vibrasjoner og lavfrekvent lyd er tatt med i beregningene 

 Flytting av hovedport? 
o Ikke avklart, men vurderes 

 Hvordan påvirkes støy av topografi? 
o Hauger/høyder skjermer for støy på bakken dersom du ikke 

ser støykilden 
o Terreng påvirker støyutbredelsen selv om det er relativt flatt 

 Gjerde – innsyn til operativt område? 
o Det blir større grad av skjerming, temaet gjennomgås 

 Planområdet – hva skjer med eiendommer? 
o Foreløpig planavgrensning viser området som 

reguleringsplanen skal omfatte, vil bli justert innover mot 
basen når arealbehov er avklart 

o Reguleringsplanen vil ikke endre status for eiendommer 

 Gang- og sykkelveg – påvirker privat grunn 
o Samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og 

Forsvarsbygg om gang- og sykkelveg  
o Utforming/plassering vil tas opp med grunneierne 

 Hva er rosa områder på planområdekartet? 
o Områder som det foreligger reguleringsplan for fra før 

 F-35 støy i forhold til F-16? 
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o F-35 tilsvarer F-18 med etterbrenner og har lavere frekvens 
(mer romlelyd) 

 Er det tatt hensyn til værforhold i beregningsgrunnlaget? 
o Vind er ikke med i modellen utover at rullebanen benyttes 

mer i en retning pga framherskende  vindretning 
o Støy spres mer i medvindsfelt og mindre i motvindsfelt 

 Er det mulig å vise maksstøy på kart? 
o Ja, vil bli gjort for hver enkelt eiendom 
o Gjøres i forbindelse med byggesøknader 

Sak 5 Orientering støygruppe Ørland – Hans Kristian Norset 

 Minner om fristen 22.03. 2013 for innspill til planprogrammet 

 Viste til nettested www.orlandstoy.no  

 

Sak 6 Orientering fra Ørland kommune – Hallgeir Grøntvedt 

 Takket for samarbeidet, påpeker viktigheten av dialog og møter 

 Kommunen skal revidere kommuneplanen parallelt med 
Forsvarsbyggs planprosess – 20 grunneiere har meldt areal som kan 
være mulige utbyggingsområder 

 Kommunens utfordringer kartlegges – utfordringsdokument i april 

 Arkitektkonkurranse for Brekstad 

 Fokus på  tilrettelegging for industri 

 

 
 
Vedlegg 
- presentasjoner  

http://www.orlandstoy.no/

