
STORT OMFANG OG RASKT TEMPO 

2016 
- Flysimulator F35 

-   Diverse skoleaktivitet 

-   Luftvern og baseforsvar 

 

2017 
- Ta imot de første F35 

 

2018 
- Ta imot alle F16 fra Bodø 

 

 



Forsvarsbygg må holde et høyt temp 

Oppstart Planarbeid 

- oktober 2012 

 

Vedtak planprogram 

- juni 2013 

 

Planvedtak med KU  

- august 2014 



Unike muligheter  

 

• For Ørlandet 

 

• For Fosen 

 

• For Midt-Norge 

• Entrepenører 

 

• Leveranser av tjenester  

    til basen i driftsfasen 

 

• Skoleaktivitet 

 

• Høyteknologi 

 



Mulig befolkningsvekst 

Ørland 

- 2013 – 2020:     40 % 

 

Ørland og Bjugn 

- 2013 – 2020:     20 % 

 

Trondheim 

- 2013 -2030:        29 % 

 

 



Men den kommer ikke av seg selv 

Lokalt 
• Bygge ut kommunale tjenester 

• Tilstrekkelig og variert boligtilbud 

• Fritid, kultur og idrettstilbud 

 

• Ta sosiale og kulturelle 
utfordringer på alvor 

 

• Framstå som en næringsvennlig 
kommune 

 

• Skape et urbant miljø på Brekstad 

Og et tett samarbeid 

 

• Med Bjugn 

• På Fosen 

• Med fylkeskommunen 

• Med fylkesmann 

• Med Forsvarsbygg 

• Med departement 

• Med næringslivet 

 



Økonomi en utfordring 

• Planleggingsressurser 

 

• Bygge først, inntektene 
etterpå 

 

• En anstrengt økonomi i i 
utgangspunktet 



Økonomi en utfordring 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Behov Mulighet

0

2

4

6

8

10

12

Tr.heim Ørland



Hva gjør vi ? 

• Tett samarbeid med Forsvarsbygg  

 

• Felles prosjekt med Bjugn om utvikling av 
lokalsamfunnene 

 

• Utreder kommunesammenslåing 

 

• Samarbeid i regi av Fosen regionråd 

 

 

 

 

 



Hva med den kommunale planleggingen ? 

• Det haster, det haster,… 

 

• Må kjøre en rekke parallelle prosesser 

 

• Utfordrer reglene i PBL 

 

• Får veldig god støtte fra fylkesmann, 
fylkeskommune, Trondheim kommune m.fl 



Men det er ikke nok å lage gode 
planer 

• Vi MÅ ha tilstrekkelig antall boliger til rett tid 

 

• Vi MÅ bygge ut de kommunale tjenestene til 
rett tid 

 

• Vi har dårlig tid og vi har en begrenset 
økonomisk bæreevne 



Realisering må skje gjennom: 

 

• Tett samarbeid med bygge og 
anleggsnæringen 

 

• Komme fram til gode leveranseløsninger 

 

• Tenke nytt innen OPS-løsninger 

 

 



Må ikke glemme næringsarbeidet 

 

• Bruke forsvarets investeringer som en motor 
til å utvikle næringslivet 

 

• Må ha en regional næringsplan, men med 
perspektiver for hele Midt-Norge 

 

 

 

 

 

 




