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Slik gikk det da støyen
fra F-35 ble målt på
Ørlandet
Forsvarsbygg har i samarbeid med Forsvaret startet med
målinger av støy fra de nye F-35 kampﬂyene i forhold til
de beregnede støyverdiene.

F-35 i lufta over Ørlandet. FOTO: TERJE DYBVIK
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LES OGSÅ:
* - Har begynt å operere med F-35 regelmessig -FosnaFolket

F-35 LIGHTNING II

VIS FAKTA

* - Jeg vet ikke om andre F-35-land som gjennomfører
støytiltak som ...

F-35 LANDER

VIS FAKTA

Målingene ble utført i forbindelse med den første
ﬂygingen med F-35 den 10. november, melder Forsvarsbygg. SINTEF og Multiconsult er
engasjert som faglige ansvarlige for arbeidet. Målingene er utført med kalibrert utstyr.

Mer støy enn med F-16
Resultatene viser at det var god overenstemmelse mellom beregnet og målte verdier for tre
av målepunktene, men for to andre punktene var det noe avvik. Dette er en naturlig
spredning av støyverdier.
Resultatene viste også at det som ventet var høyere støynivå for F-35 sammenlignet med F16.
Under ses en tabell som viser både beregnet og målte støyverdier:
Måleposisjon

F-35 beregnet

F-35 målt

F-16 beregnet

F-16 målt

Nord (nær Røyne)

92.9

100.2

85.8

101.1

Kleivhaugen

90.5

90.7

87.3

90.6

Lufthavna

119.7

109.2

114.7

108.7

Sør (Grandeveien)

111.3

109.2

103.5

99.8

Sør (Senterlinjen)

107.9

108.4

101.6

102.7

I henhold til reguleringsplanen skal det tilbys innløsning dersom maksimal støynivå er 100
desibel eller over. Det er fare for hørselskade ved støy over rundt 115 desibel.
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– Vi er nå i innkjøringsfasen med F-35. Flygningene vil som regel foregå midt på dagen,
forteller oberstløytnant Marianne Mjelde, sjef operasjonsgruppen Ørland ﬂystasjon.
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Kommer tilbake med mer
- Vi vil i samarbeid med Forsvaret og kommunen komme tilbake med mer informasjon om
dokumentasjon av ﬂyging når vi har mer omfattende målinger, sier Olaf Dobloug, direktør
for Forsvarsbygg kampﬂybase.
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Krever opprydding i
Stor stas å få møte
Forsvarets regnskaper Erna
Statsminister Erna Solberg (H) tok seg tid til å
møte dem som ikke hadde hatt muligheten til
å delta på fredagens F-35-markering inne på
Ørland ﬂystasjon.

Her passerer F-35ﬂyene over gården for
første gang

FIKK DU MED DEG DISSE SAKENE?
Brannmannskapene gir sin julegave
til dette

Slik gikk det da støyen fra F-35 ble
målt på Ørlandet

Ber med seg Bjugn på nytt helsebygg

Her er Fosens mest pyntede julehus

Branntilløp i uthus
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