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Bakgrunn for utbyggingen av ØHF 

Prosessen med valg av nytt kampfly og senere valg av lokalisering av base for flyene har pågått over flere år.  

 

De politiske beslutningene om valg av nytt fly og baselokalisering er forankret i: 

- Stortingets beslutning av 8. juni 2009 – valg av F-35 som nytt kampfly  

- Stortingets beslutning av 14. juni 2012 – valg av Ørland som ny hovedbase og Evenes som framskutt base  

 

 

Forsvarsbygg fikk i 2012 i oppdrag av Forsvarsdepartementet å bygge ut Ørland hovedflystasjon  

for å ta imot de nye kampflyene og legge til rette for at Forsvaret kan gjennomføre effektiv utdanning  

og trening fra Ørlandet, og å forberede Evenes som framskutt base.  

Forsvarsbygg sitt oppdrag er forankret i IVB LTP 2013-2016.  





Oppdraget 

I henhold til planprogrammet omfatter prosjektet for F-35: 

•  40-45 000 m2 ny bygningsmasse 

• 25 000 m2 ombygging og modernisering av eksisterende bygningsmasse. 

 

 

 I tillegg kommer infrastruktur og rullebaneforlengelse.  

Dette er 1. etappe i en langsiktig utvikling av Ørlandet hovedflystasjon. 
 



2012        2013        2014        2015        2016        2017        2018        2019        2020        2021 

 

Utredning 

Eiendomsforhold 

Prosjektering 

Fremdriftsplan 

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 



Årlige investeringer kampflybase i mill. kr.  



Foreløpig 

planskisse 

Ørland  

hovedflystasjon 



Perspektiv nordvest 1. 



Reguleringsplan og konsekvensutredning 

Status og videre planprosess 

 Planprogram vedtatt                                            23.mai 2013 

 Infomøter/Åpen dag/Folkemøte                           20./21.06.2013 

 Temautredninger KU   Jan.-aug. 2013 

 Samarbeidsgruppen   04.09.2013 

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  09.09.2013 

 Samrådsmøter KU   20.09.-27.09.2013 

 Frist innspill samråd   10.10.2013  

 Bearbeiding KU etter samråd  Okt.-nov.2013 

 Sluttføring av temarapporter, KU, reg.plan Des. 2014 

 Innsending av reg.plan m/KU  Jan. 2014 

 1.gangsbehandling reg.plan/KU                 Febr.-mars 2014 

 Høring/off. ettersyn   April-mai 2014 

 Bearbeiding reg.plan/KU   Juni-aug. 2014 

 Sluttbehandling reg.plan/KU                  Sept.-okt. 2014 

 



Arealbehov i nord 

Ca. 650 daa nytt 

areal i nord /nordøst.  

 

Ca. 225 daa til 

utbyggingsformål  

 

Resten fortsatt 

dyrkningsjord.  



Konsekvenser av støy 

Flymønster 

Alt. 1 Alt. 2 



Ekvivalent støy 

 



Landbruk 

75 gårdsbruk i rød og gul 

støysone 

35 husdyrbruk 

Samarbeid med lokal og 

regional 

landbruksforvaltning 

Målsetting med mest mulig 

dyrket jord 

 





Anleggsfasen 
 

I anleggsfasen vil det i tillegg til de årsverk som blir direkte knyttet til  

utbyggingen være en opptrapping av lokale årsverk  

(lokale leveranser). Disse kan utgjøre opp mot 100 lokalt sysselsatte på det meste,  

men vil trappes ned når anleggsfasen er over. 

 

 I topp-perioden, rundt 2016 antatt i underkant av 600 sysselsatte med bygge- og anleggsarbeidere.  

Det er ikke avklart fordeling på lokal/regional, nasjonal og internasjonal arbeidskraft. Det er heller ikke  

avklart om det vil bli muligheter for å benytte utenlandsk arbeidskraft.  

 

Forsvarsbygg vil i dialog med fremtidige entreprenører legge vekt på ordnede forhold for  

bosetting av arbeiderne.  

Videre vil Forsvarsbygg ha kontakt med lokale myndigheter for forhold knyttet til bygge- og  

anleggsarbeiderne ved flystasjonen. 

 



1. Oppsummering avbøtende tiltak 
Avbøtende Tiltak  Har betydning for tema Ansvar 

Optimalisert flymønster Forsvaret 

Etablering av faste flykorridorer for helikopter Støy Forsvaret 

Etablere overvåkingsanlegg og –rutiner for å sikre at fastsatt 

flymønster følges, både norske og gjestende fly 
Støy, befolkningens helse, 

landbruk, nærmiljø, 

naturmiljø, til dels kulturmiljø 

Forsvaret 

Varsling av planlagte avvik fra normal flyaktivitet Befolkningens helse, 

landbruk, nærmiljø 
Forsvaret 

Innløsning: tilbud om kjøp av bolig Støy, Befolkningens helse, 

Landbruk  
Forsvarsbygg 

Bygningsmessige tiltak på bygg med støysensitiv bruk for  å 

overholde krav til innendørs lydnivå 
Støy, Befolknings helse Forsvarsbygg 

Skilting/varsling av fareområder med risiko for hørselskade Befolkningens helse Forsvarsbygg 

Tidlig dialog med berørte, juridisk bistand i utbyggingsfasen  Befolkningens helse Forsvarsbygg 

Igangsette forsvarets boligbygging utenfor planområdet Lokal utvikling, befolkningens 

helse 
Forsvarsbygg 

Reparere eventuelle fysiske jordbruksskader Landbruk Forsvarsbygg 

Makeskifte og tilbud om erstatningsjord Landbruk Forsvarsbygg/ØK 

landbruksprosjekt 



EBA behov for fremskutt operasjonsbase 

Evenes 

 Tilstedevaktbygg 
 Kjøkken 

 Kontor/adm 

 Soverom 

 Bolig 

 

 

 



Takk for oppmerksomheten! 


