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Da Kjetil Wolk Kortnes begynte på krigsskolen visste han at veien ledet mot Ørland ﬂystasjon. I Juli ﬂyttet han og Amanda til Hovde. Dagen
etter kom sønnen deres Johannes til verden. Her ser vi utsikten fra huset de har bgyd seg. Foto: Jakob Ellingsen

F-35 lander:

- Da vi så denne tomta sluttet vi å se
andre steder
Siden kampﬂybasevedtaket i juni 2012 har befolkningen i Ørland og
Bjugn økt med 427 personer.
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F-35 lander:

- Da vi så denne
tomta sluttet vi å se
andre steder

I god rute med den
første store
trafostasjonen
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Etableringen av sentralnettstasjonen som
skal på plass på den 40 mål store tomta i
Hofstad i Roan, holder godt tidsskjemaet.
LES MER

- Det er slitsomt,
særlig for dem som
arbeider på skolene

- Da Kjetil begynte på krigsskolen, visste han at han kom hit til Ørlandet.
Hadde det blitt Skjold eller Bardufoss hadde jeg ikke blitt med. Det vet han
godt, sier Amanda Wold Kortnes.
10. juli ﬂyttet hun og ektemannen Kjetil Wold Kortnes til Ørlandet. 11. juli
kom sønnen Johannes til verden.
Siden utgangen av andre kvartal 2012, like etter vedtaket om at Norges nye
kampﬂybase skal ligge på Ørland ﬂystasjon, har befolkningen i Ørland og
Bjugn økt med 427 personer.
LES OGSÅ: F-35 lander: Er beredskapen på bakken klar til Norges nye
jagerﬂy lander?

Alt her
Amanda forteller at hun og ektemannen begynte å se på boligmarkedet for
tre år siden, da de visste at Kjetil kom til å jobbe på ﬂystasjonen.
- Vi fant fort ut at vi ikke ønsket oss en forsvarsbolig. Vi så på boliger og
boligtomter i Ørland og Bjugn, forteller Amanda. Så tok vi hurtigbåten fra
Trondheim til Brekstad. Jeg hadde aldri vært på Ørlandet før. Tore Sem tok
viste oss rundt på hele runden rundt Ørlandet. Da vi så denne tomta i
sjøkanten på Hovde sluttet vi å se på boligmarkedet andre steder, sier hun.
- Vi møtte en kommune med Kino, ﬂyselskap, som satser på skoler,
barnehage, idrettsarenaer- og haller. Man har alt her. Det er ikke sånn at man
runder Brekstad og har gjort alt på tre uker, sier Wold Kortnes.

Nå pågår utredningsarbeidet om hvor en ny
videregående skole i Indre Fosen kommune
skal ligge. LES MER

Preget entreprenør
etter ulykken: Forferdelig situasjon
Det var en lastebil fra Bjugn-ﬁrmaet Gustav
Melum AS som onsdag mistet en stein som
igjen traﬀ en møtende bil. LES MER

Avdekker dårlig
sikret last. Varsler
ﬂere Fosenkontroller
Statens Vegvesen sier de ser svært alvorlig
på dårlig sikret anleggslast. De varsler
fortsatt stort fokus på temaet og ﬂere Fosenkontroller. LES MER
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Saken fortsetter etter annonsen.
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- Så stoppet vi tilfeldigvis rett utenfor Systembygg etter turen med Tore. Vi
kunne rett og slett se for oss å bo her. Det er mange faktorer som ligger bak
den beslutningen.
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LES OGSÅ: F-35 lander: Kommer kongen?

Utvikling
Wold Kortnes forteller at hun og ektemannen styrte bygging av hus fra Oslo.
- Det så helt annerledes ut når vi kom hit med ﬂyttelasset. Det var et lite
sjokk å se alle rekkehusene i området som ikke var der da vi bestemte oss for
å ﬂytte hit. Det er ﬁre barn født i 2017 her i gata, og en til på vei like over
nyttår, sier hun.
- Folk er veldig imøtekommende. På Grünerløkka der jeg har bodd før, er det
ikke sånn at folk tar opp tråden sist man pratet. Vi har hund og jeg er ikke
vant til at man blir invitert til å komme på kaﬀe. Jeg var litt redd for å sitte
alene og at det kunne være litt vanskelig å komme inn i klikkene, men sånn
har det ikke vært i det hele tatt, sier Amanda.
Hun er i fødselspermisjon fra jobben som graﬁsk designer i Oslo til over jul,
og forteller at jobbsøkingen kommer til å bli litt mer intens når permisjonen
nærmer seg slutten.
- Arbeidsgiveren min vet at jeg ikke ﬂytter tilbake til Oslo. Helst vil jeg jobbe
på Ørlandet, men det er også en mulighet å ta hurtigbåten til Trondheim,
forteller Wold Kortnes.

Saken fortsetter etter annonsen.
▼ANNONSE

LES OGSÅ: - Norge kjøper ikke kampﬂy til Luftforsvaret,men til hele
Forsvaret

Fakta: Befolkning i Ørland og Bjugn

I juni 2012 kom vedtaket om ny kampﬂybase
på Ørlandet.
Ved inngangen til andre kvartal i 2012 bodde
det 5130 personer i Ørland kommune. Fem år
senere ved inngangen til andre kvartal i år,
bor det 5298 personer i kommunen.
Totalt er befolkningsøkningen de siste fem
årene 168 personer i Ørland. Veksten var 13
personer i forrige kvartal og 20 nye
ørlendinger siden nyttår.
I Bjugn bodde det 4569 personer ved
inngangen til andre kvartal i 2012. Nå er tallet
4828 personer.
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Befolkningsøkningen i Bjugn de siste fem
årene er på 259 personer. Det er blitt 37 nye
bjugninger siden nyttår.
Samlet er veksten på 427 personer i de to
kommunene som skal bli nye Ørland
kommune fra 1. januar 2020.

Vekst viktig
I sin kommuneplan fra 2014 til 2026 har Ørland kommune et mål om en
befolkningsøkning på 35 prosent. I tilsvarende plan i Bjugn som dekker fra
2012 til 2025, skriver kommunen at de bør planlegge for en
befolkningsøkning på mellom 50 og 70 prosent.
- Det kan være vanskelig å å folk til å skjønne hvor viktig det er å ha vekst.
Statlige overføringer er basert på folketall. Befolkingen i Norge øker. Om man
har en nedgang år det dobbel virkning for de rammene kommunen har for å
gi innbyggerne tjenester. Når noen vokser år de andre mindre om de ikke
også vokser, forklarer Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap).
Av de 427 nye innbyggerne som er kommet til Ørland og Bjugn, har 259
kommet til Bjugn og 168 til Ørland kommune. Bjugn-ordføreren tror det er
ﬂere grunner til at folketallet øker raskere i Bjugn enn på Ørlandet.
- Boligprisene er noe lavere i Bjugn. Særlig for nye familier kan det være
viktig å å mer hus for pengene. Vi har også ﬂere bomiljø i kommunen.
Oksvoll, Vallersund, Lysøysund, Stallvik, Botngård, Ervika for å nevne noen.
Da er det ﬂere muligheter for å ﬁnne rett plass for akkurat deg, sier
Undertun.
Han tror også utviklingen i havbruksnæringen i Bjugn er med på å forklare
økt vekst i Bjugn, som ikke har tilknytning til kampﬂybasen.
LES OGSÅ: F-35 lander: - Tar noen år før lydbildet er komplett

Saken fortsetter etter annonsen.
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Bjugn-ordfører Ogne Undertun (t.v.) og Ørland-ordfører Tom Myrvold i sommer.
Foto: Jakob Ellingsen

Senere vekst
Formannskapet i Ørland vurderte for under et år siden om man skulle
justere ned den forventede befolkningsøkningen fra målet på 35 prosent.
- Vi er fortsatt av den oppfatning og tro at befolkningsøkningen kommer. Om
målet er 30 eller 35 prosent har liten praktisk betydning for hvordan vi
driver kommunen. Kanskje veksten blir litt mindre enn vi først hadde trodd.
Den kommer noe senere enn mange først trodde, sier Ørland-ordfører Tom
Myrvold.
Ørland har også et fødselsoverskudd etter ﬂere år hvor kommunen har gått i
null. Hovedårsaken til befolkningsveksten må tilskrives tilﬂyttere.
- Om vi sammenligner Ørland med de andre kommunene i vår
kommunegruppe, år vi et tydelig bilde av sterk vekst. Jo mer detaljert man
går inn på tallene, jo klarere ser man holdepunktene for at ting er på gang.
Veksten har også vært større de siste to årene enn årene før, sier Myrvold.
LES OGSÅ: Mer traﬁkk i dag enn i prognosene for 2030

Fakta: F-35 lander

Stortinget vedtok den 14. juni 2012 at hele Norges fremtidige
kampﬂyﬂåte skal stasjoneres i Ørland. Frem til da hadde Norges
kampﬂy F-16 blitt driftet fra både Ørland og Bodø
hovedﬂystasjon, mens Ørland i fremtiden altså blir Norges
eneste kampﬂybase. Noen å ﬂy skal imidlertid stasjoneres på
den såkalte quick reaction alert-basen på Evenes i Nordland.
Frem til 2025 skal Norge kjøpe og å levert inntil 52 F-35
kampﬂy med våpen og utstyr til en verdi av 71,5 milliarder
kroner i 2017-verdi.
De første tre F-35-ﬂyene ankommer Ørland og Norge i november
2017. Etter planen skal dette skje den 10. november.
Hele utbyggingen av kampﬂybasen i Ørland er anslått å koste
9,8 milliarder kroner. Utbyggingen er per 2017 inne i sin mest
hektiske fase.
Cirka 1,5 milliarder av de 9,8 milliardene er beregnet å gå til det
såkalte støyoppgjøret. F-35 bråker mer enn F-16. Det medfører
at staten ved Forsvarsbygg tilbyr innløsning av 176 hus i rød
støysone. Sagt på en enklere måte tilbyr staten å kjøpe huset av
huseieren. Per september 2017 er rundt 80 hus innløst. I gul
støysone anslår Forsvarsbygg at de må utføre støydempende
tiltak på fra 800- til 1000 hus.

Inf

I 2012 var det cirka 600 faste ansatte og 300 vernepliktige på
Ørland ﬂystasjon. Det har tidligere blitt anslått at både antall
faste ansatte og vernepliktige blir doblet som følge av
kampﬂybaseetableringen. Per november 2016 var det cirka 800
faste ansatte og 400 vernepliktige ved Ørland ﬂystasjon.
Ettersom etableringen av kampﬂybasen gir ﬂere hundre ﬂere
arbeidsplasser i Ørland, har både Bjugn og Ørland kommune
hatt store forventninger til fremtidig befolkningsvekst. Ørland
hadde per andre kvartal i 2012 5130 innbyggere. Per andre
kvartal i 2017 er befolkningen oppe i 5298. Bjugn hadde 4569
innbyggere i andre kvartal 2012. Per andre kvartal 2017 har
kommunen 4828 innbyggere. De to kommunene blir slått
sammen til nye Ørland kommune fra 1. januar 2020.
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Positiv spiral
Daglig leder i Ørland næringsforum, Silje Nesset, sier befolkningsøkningen
rundt kampﬂybasen viser hvor viktig det er at kommunen legger til rette for
vekst og satser på næringslivsarbeid.
- Det er en positiv spiral. Etableringen av kampﬂybasen fører til ﬂere
arbeidsplasser og et behov for arbeidskraft i anleggsfasen. Flere folk skaper
etterspørsel etter ﬂere boliger og folk skaper mer aktivitet for
handelsstanden. Flere folk som bor her fører til fødselsoverskudd og det
positive drivet baller på seg hele veien. Mangler man en del av hjulet,
stopper det å gå rundt, sier Nesset.

Leder i Ørland næringsforening, Silje Nesset. Foto: arkivbilde

- Befolkningsveksten er fantastisk gode nyheter for både næringslivet og
samfunnet rundt. Vi har sett at det tar tid før ballen begynner å rulle. Mange
pendler i en periode, men velger å ﬂytte etterhvert. Det tar også litt tid før
mange melder inn at de har ﬂyttet så det kommer med i statistikkene. Det er
fantastisk å se at lokale aktører også bidrar med oppdrag inne på
kampﬂybasen. Samspillet mellom det sivile og Forsvaret er kjempeviktig,
fortsetter Nesset.
LES OGSÅ: Slik blir den nye ferjekaia

2020
Daglig leder i Bjugn næringsforum, Tor Langvold, sier det første han ser på i
befolkningsstatistikkene ikke er den totale befolkningsutviklingen, men
fødselstall.
- Det er veldig viktig med en aldrende befolkning at man har nok mennesker
i arbeid. Om det ikke er unge mennesker som kommer til, og foreldre som
skal stå i jobb i mange år fremover, er det et tydelig signal på hvordan
fremtiden blir, sier Langvold.
Han sier det er aller mest spennende å se hvordan utviklingen blir i
driftsfasen til ﬂystasjonen.

- Jeg ser ikke bort ifra at noen ligger litt på været før de nye F-35 ﬂyene
lander. Etter toppen med anleggsfase og nye arbeidsplasser på stasjonen er
det ikke godt å vite hvor stor veksten blir i fremtiden. Jeg tror vi vil se
hvordan vi ligger an tydeligere rundt 2020. Det er spennende. Antall folk
som bor her har utrolig mye å si for næringslivet og fremtidsutsiktene våre
på ytre Fosen, sier Langvold.
LES OGSÅ: Her kjører det like mange som på E14 i Stjørdal
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Mer å lese på Fosna-Folket:

Slik gikk det da politiet

- Det tar bare ﬁre

Nå snakker Ørland og

kontrollerte promille og

minutter. Fire

Bjugn sammen

sikkerhetsbelter

minutter!
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Før Du Legger Deg (Prøv I Kveld)
Fjern "magefett" over natta med dette enkle trikset
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