
nabolaget som en gang i tida 
huset et av distriktets mange 
meierier har hun og ekteman-
nen funnet seg godt til rette. 
Kontoret på Brekstad er plassert 
i Fosen Næringshage, i den som 
tidligere huset landets siste mei-
eriskole. I møterommet som 
kalles «Meierisalen» (oppkalt 
etter festsalen i det nedlagte 
meieriet) presenterte rådgiverfi-
rmaet seg for de frammøtte. 
Terje Norddal sto for «under-
holdninga» som var en presen-
tasjon av bruprosjektet som Fos-
na-Folket nylig skreiv om. 
Norddal ledet arbeidet med å 
prosjektere ei bru fra Flakk til 
Rørvik. Ifølge Norddal et pro-
sjekt som vil gi pluss i sam-
funnsregnskapet. 
Ordfører Hallgeir Grøntvedt 

var til stede ved åpninga og 
overrakte blomster til kontor-
sjefen. Han ønsket virksomhet-
en velkommen og sa at han hå-
pet arbeidet til Rambøll ville 
bidra til å sprenge kommunens 
budsjett til blomster som deles 
ut hver gang det er nyetable-
ringer i Ørland.

SNORRE BERG
snorre.berg@fosna-folket.no

Da Rambøll tapte kampen om å 
få prosjekteringa av basen, dep-
pet de ikke lange tida før de hev 
seg rundt. Mye av det som skjer i 
samband med bygginga vil fo-
regå utafor gjerdet. I kjølvatnet 
av at det investeres om lag fem 
milliarder innenfor flyplassgjer-
det, venter en etableringer i 
gedigen størrelsesorden utafor 
piggtråden. Dette er det Ram-
bøll har bestemt seg for å bli en 
del av. 

Hyttefolk
Turid Øvergård skal være leder 
for kontorene. At valget falt på 
henne er ikke tilfeldig, ifølge 
henne sjøl. –Vi har hytte på Hel-
lem, forteller kontorsjefen. Her i 

ØRLAND/BJUGN: Nor-
ges største rådgivnings-
firma har etablert seg med 
kontorer i Botngård og på 
Brekstad. Årsaken er 
bygginga av flybasen.

MANNSTERKE fra Rambøll. Fra venstre: Gunnar Viken, Terje Norddal, Neil Alperstein, Per Johan Røttereng, 
Turid P. Ødegaard, Carl Erik Fagernæs, Mikal Storhaug, Christian Ekeli, Bjørn Tore Landsem og Monica Buran.

Rambøll etablerer seg på Fosen
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Felles front for støygruppa

KONTRAKT: Leder for støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset (f.f.v) signerte sammen med daglig leder for advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik, 
Arild Paulsen avtalen mellom advokatfirmaene og støygruppa.  Bak er (f.v) Vidar Hoff (Grande),  Ole Martin Hågård( Hårberg), ordfører Hallgeir Grø-
ntvedt, leder i Ørland bondelag Arne Hernes, Helge Berre (Hårberg) og Arnstein Mikkelhaug (Uthaug).

FORNØYD: Arild Paulsen i advo-
katfirmaet Simonsen Vogt Wiik er 
godt fornøyd med at de sammen 
med Orwall & Co har fått oppdra-
get med å representere støygrup-
pa Ørland.

ØRLAND: Onsdag signerte støygruppa Ør-
land avtale med de to advokatfirmaene som er 
ansatt for  å representere de støyberørte i kam-
pflybasesaken.

sen.
Paulsen understreker at saken 

har et høyt tempo og at det vil 
skje mye i løpet av kort tid.
– Det skjer mye på kort tid her 

og mye av premissene for det 
skal få til blir lagt tidlig, da gjel-
der det å være på banen så tidlig 
som mulig, sier Paulsen.

Møte
Allerede i kveld får advokatene i 
de to firmaene sitt første møte 
med landbruksgruppa gjennom 
et møte på Grande skole.  
– Vi har utfordret begge advo-

katfirmaene til å møte landbru-
ksgruppa på Grande skole tors-
dag kveld, der skal de informere 
nærmere omkring prosessen og 
en del momenter som vi i støyg-
ruppa ikke har kjennskap til, av-
slutter Norset.

gruppa og flybasesaken i mange 
år fremover. 
– Det er en stor og utford-

rende sak med veldig mange in-
teresser som skal ivaretas, og vi 
har jobbet mye med å sette oss 
inn i saken. Vi er imponerte over 
den jobben som allerede er gjort 
med å samle grupperingene i 
støygruppa. Vi har lagt mye res-
surser i å få oppdraget og er me-
get fornøyd med å ha fått det. 
Utover i prosessen skal vi jobbe 
tett med advokatfirmaet Orwall 
for å sikre støygruppas interes-
ser i saken, forteller daglig leder 
i Simonsen Vogt Wiik Arild Paul-

advokatfirmaene Orwall & Co 
og Simonsen Vogt Wiik. Orwall 
er et litt mindre firma som er 
spesialisert på landbrukssaker 
og skal ha fokus på det området, 
mens Simonsen Vogt Wiik skal 
ha ansvaret for resten av sakene, 
sier leder i støygruppa Hans 
Kristian Norset.

Godt fornøyd
Arild Paulsen var advokatfir-
maet Simonsen Vogt Wiik sin re-
presentant på kontraktsmøtet, 
og han var meget tilfreds med å 
ha fått i land avtalen. Avtalen 
betyr at de skal jobbe med støy-

– Det er Forsvarsbygg som 
sammen med kommunen har 
ønsket at vi grupperte oss i kret-
svise grupper med et felles styre. 
Vi har nå gjennomgått en pro-
sess med å finne advokatfirma 
som skal representere oss i 
saken. Etter grundige intervju 
med flere store aktører i forrige 
uke, har vi nå kommet frem til 

LORNTS EIRIK GIFSTAD
lornts.gifstad@fosna-folket.no

Advokatfirmaet Orwall & Co 
skal sammen med Simonsen 
Vogt Wiig representere støygru-
ppa Ørland, i saken om støypro-
blematikk knyttet til de nye 
kampflyene på Ørland hoved-
flystasjon.


