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FRONTPAGE / NYHETER / Hele støyoppgjøret på Ørland koster 1,5 milliarder kroner

Det nye kampﬂyet F-35 er ventet å støye langt mer enn dagens F-16-ﬂy.

Hele støyoppgjøret på Ørland koster
1,5 milliarder kroner
Støytiltak inne på ﬂystasjonen, innløsning av boliger i rød støysone,
sanering av innløste boliger i rød sone, grunnerverv og støytiltak i gul
sone koster til sammen 1,54 milliarder kroner.

Anbefal

Del Én person anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.

NYHETER

Alexander Killingberg
Mobil: 470 70 162

E-post: alexander.killingberg@fosna-folket.no
Publisert: 21 april 2017 13:15 PM
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Vil ikke svare på
tvangssammenslåin
g av hele Fosen

Stortinget skal behandle bevilgningen til støyoppgjøret på Ørland i vår.
Regjeringen har nå bedt om Stortinget sin godkjenning til å gjennomføre
tiltak for å redusere støy på militær og sivil eiendom i Ørland.

- Det vil jeg ikke ha så veldig mye meninger
om akkurat nå, sier leder av
kommunalkomiteen på Stortinget Helge
André Njåstad (H). LES MER

Hele støyoppgjøret
på Ørland koster 1,5
milliarder kroner

Kostnadene
Bare støytiltakene inne på Ørland ﬂystasjon har en kostnadsramme på 218
millioner kroner. Oppgjøret utenfor stasjonsgjerdet, som innebærer
innløsing av opp mot 176 boliger i rød støysone, riving og sanering av
innløste boliger i rød støysone, grunnerverv av dyrkamark samt
støydempende tiltak på boliger i gul støysone, har til sammen en
kostnadsramme på 1,32 milliarder kroner.
Totalrammen på hele kampﬂybasebyggingen på Ørland er til sammenligning
på cirka 9 milliarder kroner. Det betyr at støyoppgjøret er en betydelig andel
av den totale kostnadsrammen.

Mer støy fra F-35
Hele støyoppgjøret i Ørland kommune har sin bakgrunn i at de nye
kampﬂyene F-35 bråker mer enn dagens F-16-ﬂy. I rød støysone er boligene
ifølge Forsvarsbygg så støyutsatt at de tilbyr innløsning til eierne. Det betyr i
praksis at Forsvarsbygg tilbyr å kjøpe huset av eieren. De ﬂeste hus som blir
innløst, vil deretter bli revet.
Huseierne i rød støysone kan velge å takke nei til innløsning. Det er lov å bo
videre selv etter at de nye kampﬂyene har ankommet. Det faktum at
boligene ligger i rød støysone vil imidlertid forringe verdien. Til tross for det,
er det noen som har ytret at de vil bo videre i rød støysone. De med høyest
støybelastning, ퟒ�år da tilbud om støydempende tiltak.

Støytiltak inne på ﬂystasjonen, innløsning
av boliger i rød støysone, sanering av
innløste boliger i rød sone, grunnerverv og
støytiltak i gul sone koster til sammen 1,54
milliarder kroner. LES MER

Skal bygge 12
hangarer for F-35
Kostnadsrammen på prosjektet er på
svimlende 2,26 milliarder kroner. LES MER

- Grusbil har kjørt
utfor veien
Nødetatene rykker fredag
formiddag ut etter melding om en grusbil
som har kjørt utfor veien i Ørland
kommune. LES MER

Slik blir helgas
fylkesmønstring for
UKM

70 av 176
Det er 176 boliger i rød støysone og noe færre eiere . Direktør Olaf Dobloug i
Forsvarsbygg kampﬂybase forteller at de nå har innløst cirka 70 av dem. Det
vil si at de er enige med eierne om kjøp av boligene til en gitt sum. Enighet
om rundt 100 boliger gjenstår. Blant de mer krevende innløsningssakene
som tar til i år, er et 30-talls gårdsbruk i rød sone.
- Vi er i prosess med ﬂere eiere, opplyser direktør Dobloug.

Saken fortsetter etter annonsen.

1000 boliger

FosnaFolket
12 284 likerklikk

Lik side

Bli den første av vennene dine til å like dette

Del

I gul støysone skal rundt 1000 boliger vurderes for støydempende tiltak.
Hvor mange boliger det til slutt blir utført tiltak på, er foreløpig ukjent. Det
må først gjennomføres befaring i de aktuelle boligene for å kartlegge
behovet.
Målet til Forsvarsbygg er å være ferdige med hele støyoppgjøret innen
utgangen av 2019.
- Vi jobber for å klare det, sier direktør Dobloug.
De første tre F-35-ﬂyene ankommer Ørland i november i år. Fra neste år vil
det komme seks nye ﬂy årlig. Leveransen av ﬂy skal etter planen pågå frem
mot 2025, mens dagens F-16 utfases i løpet av 2021.

Dette er dyrest
Av totalkostnaden på 1,32 milliarder kroner for støyoppgjøret utenfor
stasjonsgjerdet, er det innløsning av boliger i rød støysone og støyisolering i
gul sone som er de soleklart største postene. Direktør Dobloug i
Forsvarsbygg kampﬂybase ønsker imidlertid ikke å oppgi eksakte summer
på de to postene.
Mer å lese på Fosna-Folket:

Anbefal

Del Én person anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.
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