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Tips oss

 PLUSS



Logg inn

Les eAvis

Meny



▼ANNONSE

▼ANNO

EXCITE YOUR SENSES.
SEKS ULIKE BILER.
ÅRETS RÅESTE
SEKS UNIKE OPPLEVELSER.
KJØREOPPLEVELSE.
REGISTRER DEG

FRONTPAGE / NYHETER / 700 millioner til hangarer

De nye jagerﬂyene av typen F-35 skal å nye hangarer å parkere i. Det bygges for 763 millioner kroner.

700 millioner til hangarer
Det oslobaserte selskapet AF Gruppen er innstilt som byggere av nye
hangarer til jagerﬂyet F-35.
Anbefal

Del 20 personer anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.
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AF gruppen innstilt til kontrakt av Forsvarsbygg Ørland.
Utbyggingssjef for kampﬂybase, Jens Levi Moldstad, bekrefter at de har
tilbydd osloﬁrmaet kontrakt. Han opplyser videre at AF Gruppen har hatt
ﬂere oppdrag for Forsvarsbygg de seinere åra. Blant annet bygger de den nye
basen til NAVSAR, redningsskvadronen, på Ørland og Sola.

 LESES NÅ

– De har også hatt noen mindre jobber for oss, forteller Moldstad.

 NYHETER

12000 kvadratmeter
Kontrakten omfatter oppføring av 12 hangarer, hver med plass til to ﬂy og
med et bruttoareal på om lag 12 000 kvadratmeter.
Forsvarsbygg har innstilt AF Gruppen som entreprenør for oppføring av
hangarer for F-35 kampﬂy på Ørland ﬂystasjon. Arbeidet planlegges med
oppstart i oktober 2017 med forventet ferdigstilling våren 2020. Avtalen er
en general-entreprise og kontraktens verdi er estimert til 763 millioner

Stenger fylkesvei
Fylkesvei 710 på strekningen Stuaneset Botngård blir stengt i forbindelse med
veiarbeid torsdag. LES MER

– Vi er store på
tunnelprosjekter

kroner (inkl MVA).
Plasseringa av hangarene vil bli i nordområdet, det vil si mot Uthaug. Her
har Forsvaret tilegnet seg ﬂere hundre dekar ekstra for å å plass til nye
anlegg.

Saken fortsetter etter annonsen.
I framtida vil det etter all sannsynlighet bli behov for plass til mer enn disse
24 ﬂyene. Moldstad sier at dette er det de har ått bestilling på i denne
omgang.

Ulykkeskommisjonens rapport:
Les også: Tre personer var en hårsbredd fra å bli truﬀet
av F-16-ﬂyets kanonild

F-35 lander:

- Da vi så denne
tomta sluttet vi å se
andre steder
Osen sier «ja takk,
begge deler»
Osen kommunestyre har
behandlet spørsmålet om de skal slutte seg
til det nye Namdal regionråd som er under
etablering. LES MER

Forsker på ﬂygemønster:
Les også: Hvordan reagerer husdyr på jagerﬂy?

- Ti trekkspill, ett
gospelkor og en
kontrabass

Les også: Endrer ﬂygemønster

Les også: Her er Fosens nye F35-ﬂy

Fosna-Folket
12 845 likerklikk

Støyoppgjøret:
Lik side

Les også: Forsvarsbygg tar full gjennomgang om
fritidsboliger

Del

Bli den første av vennene dine til å like dette

Mer å lese på Fosna-Folket:

Anbefal

Del 20 personer anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.
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Stenger fylkesvei

F-35 lander:

Spådde
befolkningsboo

I god rute med
Osen sier «ja takk, den første store
begge deler»
Mot nord eller sør?:

Ny VGS i Indre Fosen:

- Det er slitsomt,
særlig for dem

