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Agenda

1800-1810 åpning og presentasjon av deltakerne 

fra hhv entreprenør og Forsvarsbygg

1810-1820 Informasjon fra Forsvarsbygg om 

status i prosjektet 

1820-1835 Forsvarsbygg ved Byggeleder 

presenterer vår oppfølgning i forbindelse med 

selve utføringen av arbeidene –

1835-1900 Spørsmål
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Reguleringsplan – Grunnlaget for støytiltak

 Planbestemmelsenes § 4.8.2 første ledd og siste ledd:

«Eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål skal sikres 

innendørs lydforhold tilsvarende lydklasse C angitt i NS 8175:2012 (for bolig 

30 dB). Der dette ikke er mulig ut fra bygningstekniske forhold eller et 

forsvarlig kost-nytte forhold, skal lydklasse D angitt i NS 8175:2012 (for bolig 

35 dB) overholdes. Støyfaglige utredninger og kost-nytte vurderinger skal 

baseres på standardiserte metoder.   

Tiltak som er nødvendig for å nå de fastsatte støygrensene skal 

gjennomføres uten unødig opphold. Tiltak skal være sluttført senest 

31.12.2019.»

 Kost/nytte – baseres i stor grad etter støyfaglig prinsipper. 

Dette vil bli nærmere gjennomgått av Multiconsult



Aktivitetsomfanget

 Vanlig drift på flyplassen er i dag en økt før lunsj og en økt 

etter lunsj. Konsentrert avgang på noen minutter.

 I framtidig situasjon er det lagt opp til samme aktivitetsmønster 

som i dag, men det vil bli flere fly som tar av innenfor hver økt. 

Økning til det dobbel aktivitet.

 Resten av døgnet vil normalsituasjonen være at det ikke er 

støy

 Normalt ikke flyvning i ferier og helger.





Tilbud om støytiltak

 Bygningstyper «Eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål» 

 Prosess: 

 Befaring gjort av Multiconsult 

 Avtaleinngåelse mellom Forsvarsbygg og beboer

 Prosjektering gjøres av Multiconsult

 Entreprisekontrakt mellom Forsvarsbygg og entreprenør

 Under arbeidene

 Ferdigbefaring mellom entreprenør og Forsvarsbygg – her kan boligeier delta

 Overtakelsesbefaring mellom Boligeier og Forsvarsbygg

 Ettårsbefaring

 Avtaleprosess: Tilsendt avtale og naborapport – tilbud om både fellesmøte 

med de øvrige som omfattes av entreprisen og individuelle møter. 

 Det er frivillig om boligeier aksepterer vårt tilbud eller ei. Tilbudet skal 

oppfylle reguleringsplanens bestemmelser, og tilbudet er ikke gjenstand for 

forhandlinger. 



Status støytiltak

 Multiconsult har befart + 600 boliger

 Mer enn 500 naborapporter foreligger

 Det er  +175 huseiere som har skrevet avtale om støytiltak

 Vi holder på med entreprise 1 (19), 2 (31) og 3 (56).  

Entreprise 4 igangsettes nå.

 Vi vil sette i gang med å få avtaler på entreprise 5 nå til høsten

 Vi har overtatt 12 hus fra entreprenør som ferdigstilt

 Vi har overlevert 5 hus.



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.



Forsvarsbygg tar gjerne mot 

tilbakemeldinger – både nå 

og under prosessen

Takk for oppmerksomheten


