
Ørland som Norges enebase for 

kampfly 

 

- utfordringer og muligheter for 

regionen 

 

 

Trondheimsregionen 7.12.2012 

Hallgeir Grøntvedt 
 



Stortingets beslutning den 14.6.2012 vedr. 

kampflybasen: 

 Stortinget gir sin tilslutning til at det opprettes èn 

hovedbase for kampfly. Denne utvikles på Ørland 

flystasjon med kampflyskvadronstruktur bestående av 331 

skvadron og 332 skvadron. 338 skvadron legges ned. 

Luftsforsvarets styrkeproduksjon tilknyttet luftvern og 

basesett flyttes til Ørland. 



Konsekvensene for Fosen og Midt-Norge: 

 

• Luftforsvarets fremtidige strategiske tyngdepunkt 

• Grunninvesteringer i størrelsesorden NOK 5,1 milliarder 

• Reinvesteringer i størrelsesorden NOK 3,9 milliarder 

• Betydelige økning i antall militære, sivile og vernepliktige 

mannskaper              ytterligere potensiale! 

• Betydelige ringvirkninger – lokalt og regionalt  

• Omfattende lokale og regionale forbedringer innenfor 

samferdsel, infrastruktur og andre tjenestetilbud må forventes 

 



Oppdraget til Forsvarsbygg: 
 

• 65 000 m2 nybygg 

• 250 hybler / kvarter 

• 60 boliger / leiligheter 

• 25 000 m2 ombygging 

 

 

 

 Hovedtyngden av investeringer vil foregå i perioden  

2014/2015 til 2019 



Hva betyr dette for Trøndelag? 

• 10 milliarder i grunn- og reinvesteringer 

• Flystasjonen fra 850 ansatte i dag til ca. 1.800 ansatte i 2020 

• F16 flyttes – deretter innfasing av F35 

• Regional effekt 

• Utnytte fortrinn – NTNU/HIST/Sintef/ Luftkrigsskolen mfl. 

• Trondheims næringsmiljø 



Byggefasen 

Bygge/anleggssektoren 

– Pendlere  

• Boligbehov 

• Lokalt handelsgrunnlag 

• Transport/kollektivtrafikk 

 



Driftsfasen 

• Kommunale investeringer – tomtetilrettelegging 

• Konsekvenser for offentlig tjenestetilbud (helse/sosial, 

skole etc.) 

• Tilflytting – fagmilitær kompetanse 

• Bo- og arbeidsmarkedsregionen i endringer 

– Samspill med Trondheimsregionen 

• Arbeidsplassbehov for nr. 2 

• Kultur- og fritidstilbud 

• Kollektivtilbud 

• Og mye mer…. 



Utfordringsbilder 



 Lett å rekruttere ansatte 

til kampflybasen 
Forsvarsminister Espen Barth Eide  
og forsvarssjef Harald Sunde mener  
utfordringen blir å få kone og barn  
med på flyttelasset fra Bodø til Norges  
nye kampflybase på Ørland.  

Det er ikke bare  

teknikere og piloter  

vi skal ha, men  

også ektefellene  

deres. 

ESPEN BARTH 

EIDE, 

Forsvarsminister 

Vi må gjøre  

personellet og  

deres familier  

kjent med Fosen  

og Trondheim. 

HARALD SUNDE, 

Forsvarssjef 



Forsvarssjef Harald Sunde mener at  

kommunene på Fosen nå har en alle  

tiders mulighet til å sørge for tilflytting.  

For å få til dette må kommunene selv ta  

initiativ og vise hva de har å by på.  

Kan gi tilflytting 
Med om lag 600 nye arbeidsplasser 

ligger det an til et storinnrykk av 

personell som vil trenge et sted å bo 

i nærheten av basen. Sunde mener   

det er nå kommunene bør kjenne sin 

besøkelsestid og få folk til å bosette 

seg her. Han påpeker at folk er  

 

forskjellige og at det derfor er viktig 

å se hele regionen under ett. Noen vil  

bo på et større sted som Trondheim,  

mens andre vil bo mer landlig til. Dette  

gir store utfordringer til kommunene.  

De må ikke gjøre dette til en gråsone,  

men vise hva de har å tilby forteller Sunde. 

Fosna-Folket   Torsdag 07. juni 2012 
 













Oppfølging av Stortingets 

vedtak i regionen 
(Styrevedtak i Fosen Regionråd 22.6.2012 og 28.9.2012) 



• Etablering av felles prosjekt:   
 
Samarbeidstiltak knytta til forventninger om store utbygginger 

og aktiviteter i regionen.  
 

• Prosjekteier (fase 1 – de første 2 til 3 åra): 

 
Fosen Regionråd og medlemskommunene 
 

• Samarbeidspartnere: 
 

– Sør-Trøndelag fylkeskommune 

– Nord-Trøndelag fylkeskommune 

– Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

– Kysten er klar 



Det regionale samarbeidsprosjektet – mål og 

mandat: 

 Utviklingsprosjektet skal bidra til samfunnsutvikling, innovasjon, 
sysselsetting i og markedsføring av regionen. 
 

 Prosjektet skal vise at vi har ambisjoner for framtida. 
Hovedfokuset skal være regionale samarbeidstiltak (de første 2 
til 3 åra = fase 1) som kan bidra til utvikling og vekst som følge 
av etableringa av den nye kampflybasen.  

 I tillegg skal vi også fokusere på mulighetene for at andre 
forventa store utbygginger og aktiviteter i regionen kan gi 
positive effekter både for bosetting og sysselsetting (fase 2). 



Det regionale samarbeidsprosjektet – 

satsingsområder: 

• Fokus på innovasjon og sysselsetting (utvikling av eksisterende 
og etablering av nye arbeidsplasser). 

• Markedsføring av regionen, omdømmebygging samt synliggjøre 
mulighetsrommet med særlig fokus på: 

• Tilgang på byggeklare tomter og boalternativer 

• Barnehage og skole samt øvrige offentlige tjenestetilbud 

• Sivile arbeidsplasser i regionen (jobbmuligheter for ektefeller / 
samboere) 

• Næringsutvikling 

• Kompetanseutvikling / studiemuligheter 

• Kommunikasjoner / pendling 

• Kultur og fritid 

• Fokusere på mulighetene for levering av varer og tjenester både 
i utbyggings- og driftsfasen, herunder jobbe med prekvalifisering 
av underleverandører.  

• Videreføre og forsterke samspillet med NHO, fagbevegelsen og 
andre aktører på prosjekter som allerede er i gang, som f.eks. 
prosjektet arbeidskraftmobilisering i regi av Kysten er klar.  



Kommunikasjonsstrategi: 
 

• Definere innhold 
 

• Hva finnes i dag? 
 

• Kommunal selvangivelse 
 

• Sannhetsvitner 
 

• Spørsmål/svar – levende 
kommunikasjonsplattform 
 

• Tekniske muligheter 

 

Hvordan kommunisere? 
 

• Nettportal 

• Banner 

• Skjermer på 
ferge/hurtigbåt 

• FB-side 

 

• NB! Felles design for 
gjenkjenning 

SYNLIGGJØRING AV REGIONEN 



SPØRSMÅL? 





Per 5.11.2012 



Medlemmer: 

• Forsvarsbygg – Olaf Dobloug 

• ØHF – Tom Guttormsen(?) 

• Ørland – Hallgeir 

Grøntvedt/Snorre Glørstad 

• Bjugn – Arnfinn Astad/ Tor 

Langvoll 

• STFK – Odd Inge Mjøen 

Arbeidsoppgaver: 

• Forsvarsbygg – kontaktpunkter 

• Kontakt mellom forsvaret og 

lokalsamfunnet 



Medlemmer: 

 

• Ørland kommune 

• Sektormyndigheter 

• Regionale myndigheter 

 

Oppgaver: 

 

• Arbeid med 

reguleringsplan(er) 



Medlemmer: 
 

• STFK – Karen Espelund 

• NTFK – Dag Ystad 

• FMST – Alf Petter Tenfjord 

• Ørland – Hallgeir Grøntvedt 

• Bjugn – Arnfinn Astad 

• FR – Vidar Daltveit 

• FR – Harald Jensen 

• FNH – Ketil Kvam 

• KeK – Leif Harald Hanssen 

Oppgaver: 
 

• Fokus på innovasjon og 
sysselsetting 

• Synliggjøring av 
regionen 
(markedsføring) 

• Oppdater aktørkart 

• Leverandørmuligheter 
for lokale aktører 

• Arbeidskraftmobilisering 



Eier og ledelse (i dag): 
 

• Ørland Sparebank – Pål 
Talmo 

• Daglig leder Jon Sverre 
Veel 

 

• Planlagt eierstruktur 
sammen med 4 andre 
banker 

 

 

• Paraplyorganisasjon for 
næringsutviklingsselskap 

 

Oppgaver: 
 

• Dyktiggjøring av næringslivet 

• Avtale med Forsvarsbygg(?) 

• Avtale med forsvarsindustrien 

• Avtale med FoU-inst 

• Arena kampflybase(sammen 
med LIV – skape 
utviklingsarena) 



Prosjektleder: 

 

• Jon Uthus 

Oppgave: 

 

Kvalifiseringsprogram -

dyktiggjøring av næringslivet 

 



Førstelinjetjenesten på  

Fosen: 

 

• Fosen Næringshage 

• Kopparen Utvikling AS 

• Åfjord Utvikling AS 

• Rissa Utvikling 

• Leksvik Industriell Vekst 

• Trøndersk 

Kystkompetanse 

 

 

Oppgaver: 

 

 



Medlemmer: 

• Trondheim kommune 

• Melhus kommune 

• Skaun kommune 

• Orkdal kommune 

• Midtre Gauldal 

kommune 

• Malvik kommune 

• Klæbu kommune 

• Stjørdal kommune 

• Rissa kommune 

• Leksvik kommune 

• Sør-Trøndelag 

fylkeskommune 

 

Oppgaver: 

• Felles næringsplan 

• Rekruttering 

 

 



• Arbeidskraftmobilisering  

     
Prosjektleder: Elin Marie Altø 

 

 

 

 

 

 

• Boligutfordring i distriktet  
 

    Prosjektleder: Unni Mylkevoll, 
Blilyst 

 

Definerte tiltaksgrupper 

 
Tiltak: 

Jobb og bo 

(Rekruttering av arbeidskraft 
- KystTrainee) 

 

 

 

Samarbeid mellom 
kommuner og miljø som har 
felles interesse 


