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» Ikke enige om støyisolering «
Forsvarsbyggharså langtvært
inne i200hus,og18husstander
harhittil signertavtale.

Vurderer
1000boliger
for støy-
isoleringpå
Ørland

»Ørland

Kampflybasen
Forsvarsbygg vil ikke ut med
hvor mye de anslår det hele vil
koste, fordi arbeidet nå sendes
ut på anbud.
I forrige uke ble det arrangert

folkemøte på Brekstad med
rundt 400 fremmøtte.
- Frem til nå har det vært mye

fokus på rød sone, der det er
snakk om å innløse 175 boliger.
Nå er vi over på den gule sonen,
der rundt1000hus skal vurderes
for støyisolering, sier Hans Kris-
tian Norset i Støygruppa på Ør-
landet.

Uenigepå flerepunkter
Folkemøtet ble avholdt fordi
man i disse dager har startet ar-
beidet med å vurdere husene.
Multiconsult, på vegne av Fors-
varsbygg, har besøkt ca. 200hus.
Det er gjennomført detaljpro-
sjektering for 25 hus, og 18 av
disse har nå signert en standard-
avtale for støyisolering.
-Dehusene somerplukket ut,

er de som trenger mindre tiltak
som skifting av vinduer og ven-
tiler. I avtalene står det hva som
skal endres, ikke hvor stor regn-
ingen blir. Det går ut på anbud i
disse dager, sierNorset.
Han sier at de som så langt har

fått besøk, har opplevd det som

en grei prosess. Selv mener han
Forsvarsbygghar det for travelt.
- Vi fikk standardavtalen den

23. mai med frist til å uttale oss
den 27. mai, og det synes vi ble
for kort tid. Vi er også fortsatt
uenige på en del punkter, blant
annet hvilket nivå en skal støy-
isolere ned til – og vi ønskermer
åpenhet rundt denne prosessen,
sierNorset.

Fremdriftenuklar
Olaf Dobloug, direktør for Fors-
varsbygg kampflybase, mener
husene som er valgt ut, har en
spredning av tiltak for å få et
godt bilde av situasjonen.
- Prosjektet med de første hu-

sene og standardavtalen som er
gitt, er en pilot. Disse 18 husene
skalman isolere til høsten. Dette
prosjektet danner grunnlag for
en kvalitetsvurdering som skal
legges frem for Stortinget i første
halvår 2017. Derfor må vi ta for-
behold omhvor raskt vi kommer
i gangmed resten avhusene, sier
Dobloug.
- Så det signeres uansett ikke

noen flere avtaler før våren
2017?
- Det kan bli aktuelt, men ikke

helt avklart ennå.
-Det er en viss uenighet,

blant annet rundt hvilket nivå
en skal støyisolere ned til – 30
eller 35 desibel?

- Vår jobb er å innfri det som
kommunaldepartementet be-
stemte. Kravet er å komme ned
til 30 desibel, men vi kan gjøre
en kost-nytte-vurdering og ende
med å tilby støyisolering kun
ned til 35 desibel. Det er altså en
vurdering av kostnad versus
nytte som skal gjøres i hvert en-
kelt tilfelle. Målet er altså 30 de-
sibel, men vi må ikke nødven-
digvis ned dit dersom det koster
formye, sierDobloug.

Nyttmøte til høsten
Han var på folkemøtet på Brek-
stad i forrige uke:
- Det er en veldig stor inte-

resse, og det er positivt at folk vil
ha informasjon.Men store folke-
møter er sjeldenengodmulighet
for samtaler med hver enkelt.

Mange føler at de trengermer in-
formasjon, og det skal vi gi dem
etter hvert. Vi vil avholde et nytt
møte til høsten. Planen er at vi
skal være ferdig med hele dette
prosjektet i løpet av 2019, sier
Dobloug.
- Støygruppa synes det var

kort fristmed fire dager for å
uttale seg omstandardavtalen?
- Denne avtalen bygger på

standarder som Statens vegve-
sen har. Vi hadde kontakt med
støygruppa om avtalen i to uker,
og synes tidsfristen var grei, sier
Dobloug.

BERITE. BAUMBERGER97600277
berit.baumberger@adresseavisen.no

Uenig: - Vi er fortsatt uenige på en del punkter, blant annet hvilket nivå en skal støyisolere ned til – og vi
ønsker mer åpenhet rundt denne prosessen, sier Hans Kristian Norset i Støygruppa. Foto: DAN ÅGREN

Skal vurdere: - Målet er 30 desi-
bel, men vi må ikke nødvendigvis
ned dit dersom det koster for
mye, sier Olaf Dobloug i
Forsvarsbygg.


