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Utbyggingen av fasilitetene for kampflyet F-35 er i full gang ved basen i Ørland. Nå har et nederlandsk selskap fått en kontrakt verdt 50
millioner kroner på levering av porter til vedlikeholdsbygget. Illustrasjon: Forsvarsbygg

Vedlikeholdsbygget for F-35:

50 millioner for 19 porter
Forsvarsbygg inngikk tirsdag kontrakt med det nederlandske selskapet
Protec Industrial Doors om kjøp av porter til det nye vedlikeholdsbygget
for F-35 på Ørland flystasjon.
Anbefal

Del 27 personer anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.

FORSVARET

Skjalg Ledang
Mobil: 913 20 798

E-post: skjalg.ledang@fosna-folket.no
Publisert: 15 september 2016 04:30 AM

Sist oppdatert: 15 september 2016 04:30 AM

Kontrakten har en verdi på 50 millioner kroner.

19 porter
Kontrakten innebærer at Protec skal levere i alt 19 porter til
vedlikeholdsbygget. Portene produseres i Nederland, etter et skreddersydd
design i samarbeid med Forsvarsbygg der en rekke krav skal kombineres i
det ferdige produktet. Protec har tidlegere levert porter til ulike Natoprosjekt, inkludert anlegg som er knyttet til F-35 kampfly.

Trygger framdrifta

 FORSVARET

Her får ordføreren
100 millioner kroner i
skolegården
- Dette er det største beløpet jeg har kvittert
ut i løpet av 40 år i bransjen, sa direktør
kampflybase Olaf Dobloug i Forsvarsbygg da
han i skolegården ga ordfører Tom Myrvold
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- Avtalen med Protec er en milepæl i arbeidet med å bygge
vedlikeholdsbygget, og den bidrar til å trygge framdrifta i forhold til

(H) i Ørland kommune oppgjøret for
støyutsatte Hårberg skole. LES MER

oppdraget med å sette Ørland flystasjon i stand til å ta i mot til F-35 kampfly,
sier Jens Levi Moldstad, plan og utbyggingssjef i Forsvarsbygg i ei

Leksvik-bonde føler
seg utnyttet av
Forsvarsbygg

pressemelding.
Mer å lese på Fosna-Folket:

- Helt bak mål, sier leksværingen Morten
Stefan Berg om at han blir tatt til inntekt for
at gårdbrukere i støysonen ved
kampflybasen kan fortsette med husdyrhold
sjøl om de må flytte fra gården. LES MER

F-35 har landet i
Nederland,
starter støytester
denne uka
Anbefal

Framifrå sesong
ved sjøsenteret

Ny kampflybasekontrakt inngått

- Et av de mest
avanserte

Del 27 personer anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.

redningshelikoptrene som er
bygd
Det nye, norske redningshelikopteret med
betegnelsen AW101 0264 (Nor02) er

2

ferdiglakkert i 330-skvadronens farger og
har vært i lufta for første gang over Yeovil i
England. LES MER
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Generalinspektøren i
Luftforsvaret:

Kampflybasen kan få
1100 ansatte
Generalinspektør Per-Egil Rygg i
Luftforsvaret (GIL) regner med at Ørland
flystasjon får 1000 – 1100 ansatte når alle
F-35 er levert. Med soldater og vernepliktige
kan tallet bli 1700. LES MER
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