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(U) Intern

Agenda
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 ca. 18:00 Åpning og presentasjon av deltakerne fra hhv. 
Multiconsult og Forsvarsbygg

 ca. 1810 Presentasjon fra Forsvarsbygg vedr. støytiltak 

 ca. 1840 Presentasjon fra Multiconsult 

 ca. 1900 Benstrekk og kaffe

 ca. 1910 Informasjon om selve gjennomføringen

 ca. 1930 Spørsmål og svar
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Informasjon om 
gjennomføring av 
støytiltak på 
helårsboliger utenfor 
Evenes flystasjon
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STURLA JOHNSEN

EVENES 15 OG 16. SEPTEMBER 2021



(U) Intern

Møtets tema
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 Fasadedempende tiltak (støytiltak) på helårsboliger utenfor planområdet

 Vi avgrenser mot andre temaer som for eksempel:

 Innløsning

 Erstatning

 Støymålinger

 Reguleringsplanprosess

 Dersom dere har spørsmål som berører andre temaer enn fasadedempende 
tiltak, så må dere gjerne spørre etter møtet.  Jeg vil da svare, etter beste evne, 
eventuelt henvise dere hvor dere kan få nærmere informasjon.



(U) Intern

Reguleringsbestemmelsene punkt 3.4 tredje ledd
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Utenfor planområdet: For eksisterende helårsboliger, barnehager, 
utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner utenfor planområdet; 
som har lydnivå fra flyaktiviteten utenfor fasader over 
grenseverdier i T-1442/2016 tabell 3, skal det vurderes behov for 
støyreduserende fasadetiltak. Innendørs lydnivå fra flyaktiviteten i 
disse bygningene skal overholde grenseverdier i NS 8175 klasse C. 
Der dette ikke er mulig ut fra bygningstekniske forhold eller et 
forsvarlig kost/nytte-forhold, skal lydklasse D angitt i NS 8175 
overholdes. Støytiltak utenfor planområdet skal være sluttført 
innen 31.12.2023.



(U) Intern

Årlig flyaktivitet Evenes

Framtidig aktivitet

 Jagerfly i underkant av 800 avganger

 50 QRA-oppdrag med 2 fly

 50 QRA-øvelser med 2 fly

 Øvrig trening og øvelser

 Maritime overvåkningsfly - 4200 bevegelser

 Avganger og landinger

 Treningsrunder

 Sivil aktivitet (Avinor):14000 bevegelser

 Annen aktivitet er videreført med dagen 
nivå
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Dagens aktivitet

 Jagerfly under 100 avganger

 Maritime overvåkingsfly - 650 
bevegelser (avgang eller landing)

 Sivil aktivitet (Avinor):11000 
bevegelser

 Annen aktivitet inkludert 
helikopter



(U) Intern

Hovedtrasè med spredetraseer for en 
avgangsprofil for jagerfly

Alle avgangs- og landingsprofiler er 
lagt inne med spredetraseer i 
beregningene for få med at det er 
variasjoner

Ivareta variasjoner
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(U) Intern
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Resultater 
støyberegninger

 Støysonekart etter 
støyretningslinjen (T-1442)

 Arealplanlegging

 Punktbergning av hver bolig

 Støytiltak

 Maksimalt lydnivå

 Vurdering av områder med høyt 
lydnivå, støytopper over 115 dB

 Vurderinger inne på flyplassområdet

Støysonekart



(U) Intern

Støykrav i reguleringsbestemmelsene
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 Krav til innendørs lydnivå for eksisterende helårsboliger

 Fritidsboliger har ingen støykrav og vil ikke bli vurdert for støytiltak

 Helårsboliger som brukes som fritidsboliger vil bli vurdert for støytiltak

 Boliger hvor grense for innendørs lydnivå overskrides vil få tilbud om støytiltak

 Type støytiltak er for eksempel

 Bytting av ventiler

 Bytting av vinduer

 Etterisolering innvendig og evt. utvendig



(U) Intern

Signering av 

avtale er en 

forutsetning for 

at tiltak 

gjennomføres

HENV. OM 

BEFARING BEFARING

«NABO-

RAPPORT»

DOKU-

MENTER

«Naborapport», 

informasjon og avtale om 

tiltak oversendes per 

post/e-post til boligeiere 

som har krav på tilbud om 

tiltak. 

HVEM: FB

NÅR: Tilknyttet/forut for 

anbudsprosessen. 

Tidspunkt og informasjon 

om befaring sendes per 

post til boligeier.

HVEM: MC

NÅR: ca. 1-3 uker før 

befaring.

Befaring av hele huset.

HVEM: MC

VARIGHET: ca. 1,5 time.

Utredning av boligen med 

beskrivelse av evt. tiltak.

HVEM: MC

NÅR: fortløpende til de som 

ikke får tilbud. 

Knyttet til aktuell entreprise 

for de som får tilbud – opp 

til ett år. 

ANBUDS-

PROSESS

Prosjektering og prosess 

for å innhente tilbud fra 

utførende entreprenører. 

HVEM: FB

VARIGHET: ca. 4 mnd.

INFOMØTE

Felles informasjonsmøte for 

alle boligeiere innen-

for neste anbud/

entreprise. Muligheter 

for individuelle møter.

HVEM: FB og MC

NÅR: i ukene etter mottatte 

dokumenter.

Entreprenøren kontakter 

huseier for å få kontroll-

målt vinduer og dører før 

tiltak kan igangsettes.

HVEM: entreprenør

NÅR: innen ca. fire uker 

etter at entreprenør-

avtalen er undertegnet. 

VARIGHET: ca. 1 time

KONTROLL-

MÅLING

OPPSTARTS-

MØTE

Overtakelse av støy-

tiltakene fra entreprenør til 

Forsvarsbygg og fra 

Forsvarsbygg til boligeier. 

HVEM: boligeier, FB og 

entreprenør

NÅR: i forlengelse av 

eller noen dager etter 

ferdigbefaring. 

Oppstartsmøte for enighet 

om oppstart, utførelse, 

dialog etc. Føres 

møtereferat.

HVEM: boligeier, FB og 

entreprenør

NÅR: Fra 1-2 uker 

før oppstart 

tiltaksutførelse.

UTFØRELSE

AV TILTAK

Fysisk utførelse av tiltak 

hos den enkelte huseier i 

henhold til mengde-

beskrivelse og tegninger.

HVEM: entreprenør 

og BL

VARIGHET: vil variere ut 

fra tiltak.

FERDIG-

BEFARING

Befaring for å se at 

arbeidet er ferdigstilt før 

overlevering. 

HVEM: FB og entreprenør

VARIGHET: 

ca. 1-4 timer.

OVER-

TAKELSE
ETTÅRS-

KONTROLL

Befaring for å kontrollere 

arbeidet. 

HVEM: FB og entreprenør

NÅR: Ca. 1 år etter 

overtakelse.

AVTALE-

INNGÅELSE

Avtalen signeres av 

boligeier og returneres 

Forsvarsbygg. Fysisk møte 

for signering kan avtales 

hvis ønskelig.

HVEM: FB

NÅR: Ca. 3 uker fra 

oversendelsesbrevets dato. 

Frist står i brevet.

ENTREPRISE-

AVTALE

Avtale mellom entreprenør 

og Forsvarsbygg. 

HVEM: FB, entreprenør 

NÅR: Undertegnes 

normalt ca. to uker etter 

utsendt meddelelsesbrev 

fra Forsvarsbygg.



(U) Intern

Fremdriftsplan per 15.09.2021
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 Kartlegging av hvilke boliger som får tiltak skjer fra nå og avsluttes 01.05.2022

 De første mottar tilbakemelding desember 2021. De siste som blir vurdert mottar 
tilbakemelding innen primo tredje kvartal 2022.

 Entreprise 1 utlyses tidlig 2. kvartal 2022 med oppstart etter fellesferien 2022.

 Entreprise 2 utlyses 4. kvartal 2022 med oppstart februar 2023

 Entreprise 3 (om det blir en slik entreprise) utlyses 2. kvartal 2023 med oppstart 
mai/juni 2023

 Garantibefaringer tas rundt ett år etter arbeidene er gjennomført.



(U) Intern

Nærmere informasjon finner dere på:
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 https://www.forsvarsbygg.no/no/nyheter/nyhetsarkiv-evenes-flystasjon/evenes-
mote-om-stoytiltak-pa-boliger/Evenes: Møte om støytiltak på boliger 
(forsvarsbygg.no)

 Dere må gjerne ta kontakt med meg på telefon/sms 95170716 eller 
sturla.johnsen@forsvarsbygg.no

https://www.forsvarsbygg.no/no/nyheter/nyhetsarkiv-evenes-flystasjon/evenes-mote-om-stoytiltak-pa-boliger/
mailto:sturla.johnsen@forsvarsbygg.no

