
Forsvarsbygg 

kampflybase 

 

 

Informasjon 

 

 
04. februar 2013 



«Ett nytt eventyr» 



En profesjonell, offentlig  

eiendomsaktør som bygger,  

drifter og selger eiendom  

for Forsvaret 



Bygget for spesialisering  

og helhet 



Innledende organisering  - Forsvarsbygg kampflybase 

Direktør 

Olaf Dobloug 

Plan Utbygging Eiendom 

Kommunikasjon Miljø 

Stab 



Hovedbase for kampfly F-35 på Ørland 

 
 

 En mer hensiktsmessig og effektiv styrkeproduksjon både for 

kampfly som våpensystem og evnen til å produsere en 

luftmaktkapasitet, inkludert analyse, luftvern baseforsvar og 

nødvendig mobil operativ støtte. 

 

 Dimensjoneres for inntil 45 F-35 kampfly og vil i fremtiden ha 

ansvaret for årlig å styrkeprodusere 8 050 flytimer totalt, 

hvorav QRA-virksomhet og inntil 10 % av årlig trening skal 

foregå fra deployeringsbaser, hovedsakelig Evenes. 
 



Fremskutt operasjonsbase på Evenes 

 
 10 % av styrkeproduksjonen fra andre baser.  

 

 Dimensjoneres for å være en beredskapsbase (QRA), 

 

 Håndtere deler av styrkeproduksjonen,  

samt nasjonale-, nordiske-, 

og allierte kampflyøvelser 

 

 Med fasiliteter til å  

kunne støtte operasjoner  

med inntil 15 fly samtidig 



Forsvarsbygg legger til 

rette for at Forsvaret kan ta 

i mot nye kampfly og 

gjennomføre effektiv 

utdanning og trening ved 

basene på Ørland og 

Evenes 



2012        2013        2014        2015        2016        2017        2018        2019        2020        2021 

 

Utredning 

Eiendomsforhold 

Prosjektering 

Fremdriftsplan – foreløpig  

Bygging 

USA Norge Flyleveranse 

Stortingsvedtak 

LD FP Godkjenning av prosjektporteføljen 

Løpende rådgivning og forberedende arbeider 

F-35 

F-16 Evenes F-35 Evenes F-35 Ørland 



Forsvarsbyggs oppdrag 

 Planlegge og bygge 

 Ørland 

 40 000 kvm nybygg 

 250 hybler/ kvarter 

 60 boliger/leiligheter 

 25 000 kvm ombygging 

 1000-1500 årsverk i bygge- 

perioden 

 

 Evenes 

 Fasiliteter for tilstedevakt  

funksjonen 

 Bolig 



Årlige investeringer kampflybase Ørland i mill kr 

 



Oppstart plan- og prosjektering 

 Helhetsplan/ masterplan 

 

 Planprogram, reguleringsplan 

og konsekvensutredning 

 

 Planprogram omfatter: 

 Bakgrunn og formål 

 Planforutsetninger 

 Beskrivelse av Forsvarets behov 

 Problemstillinger 

 Utredningsbehov 

 Planprosess 

 



Planprogrammet - utredningsbehov 

 Landbruk 

 Støy 

 Lokale/regionale konsekvenser av tiltaket (befolkning, 

næringsliv/sysselsetting, utb.behov, kommunale tjenester/økonomi) 

 Infrastruktur, vegnett og transportsystem 

 Naturmiljø, kulturminner/kulturmiljø, landskap, lokalklima 

 Nærmiljø og friluftsliv. Tilbud til barn og unge 

 Energibruk og energiløsninger 

 Befolkningens helse 

 ROS-analyse 

 Konsekvenser i anleggsfasen 

 Prissatte konsekvenser (støy-/fasadetiltak, innløsning) 



Kampflybase og miljø 

Hovedbase, Ørland 
 

 Naturmiljø (fysiske inngrep og støysensitivitet) 

 Grandefjæra naturreservat – våtmarksområde vest for basen 

 Verneområder av betydning for fugl  

 Kulturminner – og kulturmiljø (fysiske inngrep) 

 Tiltaket vurderes å ha liten negativ effekt 

 Landskap 

 Tiltaket vurderes å ha liten negativ effekt. Nye bygninger/ tekn. 

Installasjoner vil kunne oppfattes negativt 

 Støy 

 Mange berørt av støy 

T-1442, forutsetning om å tilfredsstille LAeq24h=35 dB innendørs 

  - ca. 110 bygninger innløses 

  - ca.   80 bygninger støyreduserende tiltak 



Foreløpig 

støysonekart 

Ørland 



FoU og miljø  

 Innovative og miljøriktige løsninger  

 

 Energieffektivitet 

 

 Miljøvennlige bygg 

 

 Pådriver for forsvarssektorens arbeid med støy og vibrasjoner 

 

  Forsvarsbyggs egen FoU-avdeling 



Forsvarsbygg kampflybase – veien videre  

 Samspill om oppdraget 

 Fortsetter kontakt med offentlige myndigheter 

 Naboer 

 Media 

 Næringsliv; Ørland Næringsforum og Austrått Innovasjon. 

 Eiendoms- og anleggsbransjen 

 Samarbeid innen 

forsvarssektoren 

 

 Etablerer egen 

organisasjon og 

rekrutterer  

medarbeidere 

 


