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Iht. innspill i anskaffelsesplan pr mars 2017

Ny EBA, fornyelse av eksisterende EBA og innredning på Ørland (9,8 mrd 2017-kroner)

Ny EBA, fornyelse av eksisterende EBA og innredning på Evenes (4,2 mrd 2017-kroner)



Forsvarsbygg legger til 

rette for at Forsvaret kan ta 

i mot nye kampfly og 

maritime patruljefly, samt 

gjennomføre effektiv 

utdanning og trening ved 

basene på Ørland og 

Evenes



Vedtatt reg.plan

Ørland 

hovedflystasjon



KMDs avgjørelse 

Reguleringsbestemmelser - støy

 Støy fra aktiviteten ved ØHF er gitt som en utslippsbegrensning

Lden 62 dB

MFNday 100 dB

Forenklet innebærer dette at alle boliger med lydnivå høyere enn dette må tilbys innløsning

Dersom beboer ikke ønsker innløsning – fasadetiltak for å oppnå LAeq24h<=42 dB inne

 Fasadetiltak gjennomføres for å oppnå LAeq24h=30 dB inne.

Opp til LAeq24h=35 dB kan aksepteres ut fra kost nytte 



Støysonekart 

Antall støyfølsomme

bygg

Strategisk KU (SKU) Dagens situasjon med 

F-16

Fremtidig situasjon

med F-35

Gul sone 703 1050 1530

Rød sone 163 110 176



Eiendom

 Grunnerverv

 Totalt 650 da kjøpt. Minnelige ordninger inngått med samtlige 15 grunneiere.

 Innløsing per 8. juni 2017

 Innløst 73 av 176 boliger (16 i prosess og 87 gjenstår)

 Ferdig ila 2019

 Støytiltak per 8. juni 2017

 Befart 579 boliger, beregnet støytiltak 

for 484 boliger og 

prosjektert 275 boliger av ca. 1000

 Inngått avtale med 166 boligeiere, 

hvorav 50 er under arbeid, 56 er på anbud, 60 kommer på anbud. Ferdig ila 2019

 Avhending per 8.juni 2017

 Etter innløsing kommer naturlig flytting av bygninger eller riving/sanering etter tillatelse 

fra kommunen. Noe usikkerhet om omfang pga. vern. Etter avtale med kommunen 

gjennomføres det prøvesalg av tomter høsten 2017.



Støytiltak

 Vi har flest gode eksempler på at våre tiltak har vært vellykkede, disse er ikke 

kommet frem i mediebildet. Dog har vi har for mange eksempler hvor det må 

gjøres forbedringer. Dette arbeider vi med.

 Evaluering av prosessen og tiltak etter ferdigstillelse av pilotprosjekt

• Work shop (snarest)

 Beslutningsprosesser

• Endringer, tillegg mv

• Raskere avgjørelser

 SGØ og  FB

• Mnd informasjonsmøter og ellers etter behov

• Inviteres til informasjonsmøter (både SGØ og Ørland kommune)

 Oppstartsmøter 

• Beboer, entreprenør og FB skal møte

 Tidsakse (generell) for alle prosesser utarbeides (for informasjon)



Andre aktuelle saker

 Gårdsbruk

 Innløsing/støytiltak på boliger

 Ulempeerstatning for dokumentbare og 

etterprøvbare forhold

 Husdyrundersøkelser

 Marihøna barnehage

 I forhandling

 Revisjon kommuneplan

 Anleggsplan

 Total sett trafikkbelastning i 2017 tilsvarende som i 2016

 Dokumentasjon ift. flygemønster



Trygt arbeidsliv - trygge vilkår

 Arbeidstakerorganisasjoner

Avtale inngått med LO for stedlig representant hos Forsvarsbygg 

ved byggingen på flystasjonen

 Samarbeid

 Etablert samarbeid med Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Politiet, i tillegg 

til LO og verneombud



Miljøoppfølgingssystem



Bygges nå

 Klargjøring for mottak av F-35

 Skvadronbygg

 Vedlikeholdsbygg

 FLO lager

 Rullebaneforlengelse

 Infrastruktur

 Forlegninger for menige og befal

med 230 sengeplasser



Gjenstår å bygge

Forlegninger for menige og befal  

med 240 sengeplasser

Hangarer

Gjerder/sikringstiltak

Ammunisjonsbygg

Treningsbygg

Støyisoleringstiltak, innenfor 

og utenfor basen

Boliger



Noen hovedtrekk
 I rute 

 Flyene kommer november 2017

 Status

 Godt samarbeid med Ørland kommune og andre 

offentlige myndigheter

 Merker lite til stor bygge- og anleggsvirksomhet 

(anleggshotell nesten 400 senger)

 Omsetter for 10 mill. per dag

 Skade/fraværsstatistikk på byggeplassen er meget 

bra. SHA vektlegges.

 Kulturminner. Mye positivt. Totalt 43,5 millioner 

kroner

 Enighet om ny skole

 Befolkningsøkning for første gang på lenge

 Samarbeid hurtigbåt/ferger, Air Norway

 Oppfølging Grandefjæra

 Mange kontrakter til lokale bedrifter. Nesten

alle entrepriser/kontrakter til lokale/ regionale 

bedrifter

 Omsatt for 3,0 milliarder. 6,8 milliarder igjen


