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Næringslivet forventer… 

 Etablering av kampflybasen gir store muligheter for utvikling 

og vekst for næringslivet i hele regionen 

 Bygg og anlegg, transport, leveranser av varer og tjenester 

 Mulig utvikling av lokalt basert vedlikeholdstruktur for F-35 jagerfly 

 Nyetableringer 

 Innovasjon og FoU. Utdanning 

 Felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Infrastruktur 

 

 

…at vi gjennom samarbeid evner å utnytte mulighetene! 



Store muligheter for regionalt næringsliv 

 Stort utbyggingsprosjekt   

 Betydelig kjøper av varer og tjenester til driften 

 Potensiale for økte regionale leveranser 

 I dag kommer 60% av leveransene utenfor Midt-Norge 

 Utbygging av infrastruktur 

 Nyetableringer 



Flystasjonen er en stor bedrift som… 

 Får 1300 ansatte og driftsbudsjett på kr 2 milliarder 

 Etterspør varer og tjenester 

 Som gir leveransemuligheter 

 Har uløste tekniske behov 

 Som gir utviklingsmuligheter 

 Er kilde til nye produkter og tjenester 

 Som gir kommersialiseringsmuligheter 

 Har høykompetente ansatte 

 Som også er en kompetansekilde for andre virksomheter 

 

 

 

 



Innovasjon og nyskaping 

 Forsvaret har uløste behov 

 Som næringsaktører og FoU kan løse 

 Teknisk, miljø, logistikk 

 Industri og FoU utvikler nye forsvarsrelaterte produkter og 

tjenester 

 Som trenger utvikling, testing og verifikasjon i samarbeid  

med brukere 

 Dette gir grunnlag for næringsutvikling 

 Nyetableringer 

 Innflagginger 

 

 



Bedriftene  

Næringslivsaktørene 

  Kunnskapsmiljøene 

  FoU og utdanning 

Kommunene 

Virkemiddelapparatet 

Frivillige lag og  

organisasjoner 

       Samhandling 

 

 

 

    

Lokale myndigheter, akademia og næringslivet må         

samarbeide og ta en aktiv rolle i utviklingen  



 
Vi må skape fremtidens  

bo- og arbeidsregion  

for 300.000 mennesker  

 

 



Beste studentby i Norge 

- og mest attraktive storbyregion 



Strategisk næringsplan 

 Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen (SNP) 

vektlegger systematisk samhandling mellom næringsliv, FoU 

og det offentlige 

 Målene i SNP kan benyttes også utenfor de ti kommunene i 

Trondheimsregionen… 

 Fosenregionen bør utvikle en næringsplan som utnytter og 

viderefører effektene av Trondheimsregionens plan 

 Nærings- og kompetansemiljøene i storbyregionen bør kobles 

til kampflybaseprosjektet på en optimal måte = gjensidige 

gevinster 

 Felles utviklingsprosjekter 

 

 Næringslivet i Trondheimsregionen vil gjerne bidra! 



Næringslivets forventninger 

 Næringslivet må koordinere sine aktiviteter  
 Austrått Innovasjon AS – verktøy for samhandling   

 Lokale/regionale næringsutviklingsselskaper 

 Næringslivsorganisasjoner 

 Bedriftsklynger, enkeltbedrifter 

 Leverandørnettverk/-utvikling 

 Offentlige myndigheter må samordne seg ifht. 
tilrettelegging, reguleringsplaner, utviklingsressurser, 
infrastruktur, etc 

 FoU må gripe mulighetene og være en del av løsningen 
(gjøre en forskjell, være internasjonalt ledende, samarbeide 
med næringsliv og det offentlige) 

 

 Samarbeid gir muligheter! 


