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Vi ønsker velkommen til oss!

Kampflybasen fører til endringer 
på Ørlandet

• Vil få mest mulig ut av 
utviklingspotensialet for 
dagens og for framtidens 
innbyggere

• Vil redusere ulempene den 
fører med seg 



Flybasen skaper ikke utvikling i seg selv

Jevnt befolkningstall siden Forsvarets etablering 1954

Opp til oss selv og regionen å skape utvikling! 



Kunnskapsinnhenting

Rambøll (2013): 

• 20% vekst kampflybasen (2000 
nye innb.)  

• Antas 80-90% pendling -
pendlingsandelen går ned etter 
noen år

• Befolkningsvekst høyest i lave 
alderstrinn, de ml. 30-40 år og de 
eldre 



Vi planlegger

• Hvordan få flere folk til å flytte hit?

• Hvordan få flere arbeidsplasser ?

• Hvordan vi skal bo ?

• Hvordan blir det bedre her for ungdommer ? 

• Hvordan skal vi utvikle landbruket ?

• Hvordan skal fritida bli bedre? 

• Hvordan skal vi holde oss frisk ?

• Hvordan skal vi ivareta miljøet ?



Norgesrekord i planlegging?

Parallelle parallellprosesser

Ørland kommune restartet for å bygge på analyser

• Samfunnsdel - arealdel parallelt

• Parallellprogram og områdeplan for Kystbyen Brekstad

• Behandling av reguleringsplan for ØHF

• Reguleringsplaner for næringsområder



Og vi satser tungt på medvirkning

• Kommunestyreseminar m. gjester
• Utstillinger
• Folkemøter
• Åpne dager
• Dialog med enkeltgrunneiere
• Dialogdokument til alle innbyggere
• - og til nye potensielle

• Facebook
• Instagram
• Hjemmeside



Dialogdokument for å få innspill 

Innspill til kommuneplanen
Samfunnsdel + Arealdel

Sendt Rygge og Bodø
Informere om planprosessen
Inviterte til innspill

Hvordan samarbeide med 
Orkdalsregionen? 



Tilflytterkveld: bli bedre på 
inkludering

• Kartlegging av hvordan vi tar 
imot nye innbyggere. 

• Hvordan kan vi bli bedre? 

• Vi ansetter egen tilflytter- og 
inkluderingsansvarlig for å ha 
et «velkomstapparat»



MÅL: 35% befolkningsvekst til 2026

Øke tilflyttingen –redusere pendlingen 

• Attraktivt bosted
Satse på kystbyen Brekstad
Aktivt inkludere nye innbyggere 

• Være næringsaktiv kommune
Austrått innovasjon : innflagging og nyskaping

• Ta miljø/klimahensyn- klimatilpassing
Sikre jordvern, fortette, materialer, transport…

• Tenke folkehelse i alt vi gjør 
Rikere kulturliv og godt miljø for lag og organisasjoner



Næringsstrategiske mål

• ABC prinsippet – rett virksomhet på 
rett sted. 

• Tredoblet tilstedeværelsen av
kunnskapsbasert næringsliv, og lokale 
leveranser til Ørland flystasjon

• For hver arbeidsplass inne på basen 
skapes 2 på utsiden

• Jobbe med næringsutvikling langs tre 
akser: 
• Fosen

• Orkdalsregionen

• Trondheimsregionen (forstad)



Næringsvennlig kommune

Brekstad Vestre Ulsetmyra



Reguleringsplan ØHF



Forsvarsbygg 
KU – store utfordringer

• Støy 

• Trafikksikkerhet/ 
infrastruktur

• Flytte Hårberg skole

• Landbruk/ jordvern

• Sosial uro/ infrastruktur



Urbanitet og innovativ/ 
nyskapende byutvikling 
(fortetting 100% - 200%) 

Den bærekraftige byen  
(materialvalg - bygg –
områdeplanlegging-
energiforbruk – trafikkløsninger) 

Attraktivitet 
(møteplasser, høy arkitektonisk 
kvalitet mv)

Kystbyen Brekstad



Park i Brekstad ungdomspark)

Idrettshall

Svømmebasseng

Urbane kvaliteter (Mc 
Donalds, Starbucks, Big Bite 
mv)

Dette er hva barn/ ungdom ønsker 



Brekstad City; mer attraktivt, urbant



Utnytter nærheten til kysten



Tar hensyn til vær og vind …. 



Skole og barnehage i sentrum for å 
skape pulserende liv

• Hårberg barneskole må 
flyttes lengre bort fra 
flybasen, vedtatt 
regulert som del av 
sentrumsplanen. 

• Barnehage i sentrum

• I tillegg park i sentrum



10 bud for Brekstads utvikling

1. Fortett og konsentrer sentrum – lag 
500 meter byen. 

2. Definer et midtpunkt og jobb ut fra 
dette. 

3. Gi prioritet til klimasmarte 
transportmidler. 

4. Legg til rette for ungdom og barn i 
sentrum. 

5. Ta vare på Brekstadfjæra. 

6. Ønsk nye bedrifter velkommen og si 
hvor de kan etablere seg 

7. Sett tydelige klima- og energimål og 
velg målingsverktøy. 

8. Fergeleiet bør flyttes. 

9. Skap gode inne- og utemiljøer ved å 
dyrke kontakten med sjøen og bruke 
vegetasjon bevisst. 

10. Kom kjapt i gang med synlige 
resultater.



Kommunestyret: Komme i gang med noe 
snart!

2014?

• Brekstadkile

• Sjøbad

• Ungdomspark

• Kunstmolo



Brekstadkile 



Bypark som møtested  



Trestykker – ws 2014 Brekstad
- komme i gang med noe raskt for barn og ungdom



Fellesprosjekt med næringslivet 



Brekstad forbildeprosjekt 
– Framtidens bygder ! 

Oppmerksomhet nasjonalt

Kunnskap fra NAL

Trestykker
Miljøstiftelsen Zero

Nettverk med andre 
mindre byer/tettsteder

Prosjektet er finansiert av 
Kommunaldepartementet/
Landbruksdepartementet



“Vær så snill Ørland, ikke gå for en behagelig og
støyfri prosess, det vil nesten garantert resultere
i middelmådighet. De flinkeste folkene flytter
ikke til det!” 

- Roar Svenning, Stokkøya



Mitt Ørland 2023

Jeg kjenner meg ikke igjen
På grunn av alt som har kommet frem

Det har blitt så stort og flott
Før var det lite og smått

Det er utrolig hvordan Ørland kan bli
På grunn av mange nye fly

Vi bryr oss ikke om det er støy
For vi har det uansett gøy

Ørland er rett og slett en fantastisk by
På grunn av alle som har gjort den ny

Andrea Myran-Storås og Signe Tettli Sylten, 
7.trinn Hårberg skole


