Alle kontrakter til Trøndelag -Fosna-Folket

Side 1 av 3

eAVIS

KUNDESERVICE

TIPS OSS

Søk
▼Annonse
▼Annonse

FRONTPAGE / ALLE KONTRAKTER TIL TRØNDELAG

▼Annonse

Fasilitetene som bygges for F-35 vil ruve i terrenget når de er klare til å ta imot de første nye kampflyene høsten 2017. I forgrunnen er det nye skvadronbygget som
henger sammen med vedlikeholdsbygget, begge under bygging av trondheimsentreprenøren HENT. Helt bak på i illustrasjonen skimtes de spesielle hangarettene som
skal bygges for F-35. FOTO: FORSVARSBYGG

Kampflybaseutbyggingen:

Alle kontrakter til Trøndelag
Så langt har lokale og regionale entreprenører sikret seg alle kontrakter i forbindelse med
byggingen av landets nye kampflybase i Ørland. Verdien på kontraktene har nå passert 1,1
milliarder kroner.
Anbefal

Del 262 personer anbefaler dette. Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.

NYHETER

Skjalg Ledang
Mobil: 913 20 798

Publisert: 15 januar 2016 04:30 AM

Sist oppdatert: 15 januar 2016 09:09 AM

- Artig, og alt går etter planen, sier direktør kampflybase Olaf Dobloug i
Forsvarsbygg om at det er lokale og regionale bedrifter som har vunnet alle
anbudene i forbindelse med byggingen av basen for kampflyet F-35.

Nederst i saken finner du lenker til noen av avtalene.
Dette er noen av de største kontraktene Forsvarsbygg så langt har tildelt etter
anbudskonkurranse i forbindelse med byggingen av den nasjonale
kampflybasen i Ørland. Alle beløp er inkl. mva:
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TV ►

- Ingen idyllisering av
oppveksten, men mange
vanlige hendelser
Produsent Tore Buvarp kommer til
Ørland for å presentere den
kritikerroste dokumentarfilmen
«Brødre».
LES MER

Skvadronbygget:
HENT AS,

Nå er det avgjort - skolen
legges ned

kontraktssum 291 016 346 kroner.

Kommunestyret i Roan hadde torsdag
kveld framtidas skolestruktur til
behandling.

Hovedinfrastruktur:

LES MER

http://www.fosna-folket.no/nyheter/2016/01/15/Alle-kontrakter-til-Tr%C3%B8ndelag... 19.02.2016
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– Ruskjørte to ganger på ett
døgn

Thor Gjul AS,

En mann i 20-årene er tiltalt for en rekke
forhold som skjedde høsten 2015, og er
bedt om å møte i Fosen tingrett i mai.

kontraktssum 78 525 880,89 kroner.

Baneforlengelse:

LES MER

Tore Løkke AS,
Travle dager på Kystens Arv
Det jobbes både med utstillinga i det nye
bygget, ulike aktiviteter både inne og ute,
og flere prosjekter på uteområdet.

kontraktssum 200 563 352 kroner.

Vedlikeholdsbygget:

LES MER

HENT AS,
kontraktssum 455 425 000 kroner.

Fosna-Folket
9224 likerklikk

Les mer om saken i Fosna-Folkets papir- eller eAvis fredag.
Lik side

LES OGSÅ
Ny kampflybasekontrakt inngått

Del

Bli den første av vennene dine til å like dette

LES MER

LES OGSÅ
Har inngått avtale
om forlengelse av
rullebanen
LES MER

LES OGSÅ
Har inngått avtale
om oppføring av
dette
kampflybasebygget
LES MER

LES OGSÅ
Forsvarsbygg har
inngått
millionkontrakt
LES MER

LES OGSÅ
Åfjord-bedrift
sikret
kampflybaseoppdrag
LES MER

LES OGSÅ
Fevåg-bedrift
sikret
kampflybasekontrakt
LES MER

LES OGSÅ
Forsvarsbygg vil gi
storkontrakt til
HENT
LES MER
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