
Støytiltak og status fra SGØ



Vi er ikke spesielt fornøyd så langt

• Prosjektet startet tidlig i februar – kun ett hus har signert 
overlevering
• Det er både positivt og negativt. 

• Enkle tiltak som skulle ta noen få uker blir ikke ferdig
• Stormkapper på ventiler er fortsatt ikke avklart – vil de fungere?

• Frustrerte huseiere som ikke vet når arbeidet blir ferdig
• Mangler tillit til at datoer faktisk overholdes



For mye feil

• Det har vært for mange tilfeller der entreprenøren ser seg ferdig med 
arbeidet, men som Forsvarsbygg underkjenner

• Forsvarsbygg må tydeliggjøre hvilken standard som forventes av 
entreprenør slik at det blir riktig første gang.



Eksempel på naborapport

Denne streken tilsvarer  at stueveggen
blir 12 cm tykkere inn i stua

Lars.Raanes
Text Box
Kommentar 21/6-2017 : Denne eksemplet kom frem som følge av at huseier ble forklart at veggen kom til å bli 12 cm tykkere. Dagen etter folkemøtet ble det avholdt et nytt byggemøte sammen med huseier og Forsvarsbygg der en bedre skisse enn dette viste at veggen ikke skulle fores ut i det hele tatt. Det var med andre ord en misforståelse som nå er oppklart. Støygruppa mener at for fremtiden må det legges frem gode skisser som viser forskjellen på tykkelse mellom gammel og ny vegg/tak samt at det må gjøres en ny arealberegning. Lars Arne RaanesStøygruppa



Kontrakter må evalueres

• Kontraktene mellom FB og huseier må evalueres
• Tidsfrister på hvert enkelt hus må kontraktsfestes mellom FB og huseier

• Evt dagbøter mellom FB og huseier?

• Rengjøring
• Insta 800 renhetsklasse 2… Kan det ikke bare vaskes rent etterpå?? 

• Ikke oppstart før alt er på plass og kontrollert at det passer

• Rutiner for gjennomføring av prosjektet fra start til slutt

• Positivt at FB nå inviterer oss til å bli med på dette. 

• Vi skal bidra men FB har ansvar for å levere og dermed skape tillit.



Anbefaling fra SGØ til huseiere

• Vi anbefaler huseiere om å innhente rådgivning dersom det er usikkerhet

• Avtale med Rambøll for vurdering av naborapporter/befaring

• Avtale med Austrått Bygg for vurdering av kvalitet på utført arbeid.

• Dette gjelder både under befaring/naborapport og underveis i byggefasen

Støygruppa kan kontaktes og vil stille opp så godt vi kan på møter med grunneiere. 

Mer info på www.orlandstoy.no eller facebook : Støygruppa Ørland

http://www.orlandstoy.no/
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