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▼ ANNONSE

Har inngått kontrakter
for over 1,1 milliard i
dag
6. desember har Forsvarsbygg inngått to kontrakter for
bygging av hangarer på Ørland ﬂystasjon, og området
rundt hangarene.

Onsdag har Forsvarsbygg inngått kontrakt for utbygging av tolv hangarer på Ørland flystasjon, og en kontrakt for infrastrukturen og
området rundt hangarene. Totalt har kontraktene en verdi på over 1,1 milliard kroner. FOTO: FORSVARSBYGG
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- Hangarer for F-35 kampﬂy er et nøkkelprosjekt i utviklingen av kampﬂybasen på Ørland
ﬂystasjon, og vi er tilfredse med å få AF Gruppen som samarbeidspartner, sier
utbyggingssjef i Forsvarsbygg kampﬂybase, Jens Levi Moldstad i en pressemelding.
Onsdag inngikk
og AF
gruppen
to kontrakter
om byggingen av tolv hangarer,
F-F+Forsvarsbygg
Nyheter Sport
Kultur
FF-TV
E-avis Webkamera
og om infrastruktur og arbeid med infrastruktur og uteområder rundt hangarene. Verdien på
de to kontraktene til sammen er 1156 millioner kroner.
LES OGSÅ: Her hører Ulf F-35-ﬂyene passere over gården for første gang

Ikke hverdagslig
Kontraktsverdien på entreprisen på oppføring av de tolv hangarene for F-35 kampﬂy har en
verdi på cirka 764 millioner kroner. I tillegg vant AF Gruppen også konkurransen om
arbeidene utenfor hangarene og med infrastrukturen rundt, som har en verdi på cirka 392
millioner kroner.
Moldstad sier til Fosna-Folket at det ikke er ofte Forsvarsbygg inngår så store kontrakter.
- Det er ikke hverdagskost. Kontrakten for selve hangarene er en av de større kontraktene vi
har, sier utbyggingssjefen.

Over nyttår
Moldstad forteller at AF Gruppen og Forsvarsbygg har hatt en samhandlingsfase med dialog
om gjennomføring av prosjektet. Det betyr at entreprenøren er kommet langt i arbeidet med
å planlegge gjennomføringen av de to store utbyggingsprosjektene på Ørlandet.
- De trenger litt tid for å områ seg, men det vil nok være bevegelse på byggeplassen rett over
nyttår, sier Moldstad.
LES OGSÅ: F-35 lander: - Målet er at penger inn i vårt samfunn brukes så mange ganger på
Fosen som mulig

Til 2020
Byggeperioden for de tolv hangarene er planlagt å vare frem til våren 2020.
- Det er litt som en utbygging av boligfelt der man begynner med et hus og gjør dem ferdig
suksessivt. Målet er at hangarene skal ferdigstilles etappevis i takt med mottak av nye ﬂy,
sier Moldstad.
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Etter planen skal Norge få levert tre F-35 hver vår og tre til hver høst i årene fremover. Alle de
fremtidige norske F-35 kampﬂyene skal etter dagens planer leveres til Ørland ﬂystasjon.
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F.v: Ivar Galaaen, direktør AF anlegg og Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg i det de
signerer de to kontraktene onsdag. FOTO: FORSVARSBYGG

Samme aktivitet
I forbindelse med at de første tre femtegenerasjons kampﬂyene landet på Ørland ﬂystasjon i
begynnelsen av november, har Forsvarsbygg ferdigstilt store byggeprosjekter som
vedlikeholdsbygget og skvadronbygget på Norges nye kampﬂybase.
Moldstad forteller at arbeidet med nye hangarer og andre byggeprosjekter som er i gang gjør
at aktivitetsnivået med utbygging på ﬂystasjonen blir omtrent det samme i snitt i en periode
til.
- Produksjonen for oss vil ha omtrent samme nivå til neste år som den har hatt i år. Volumet
og takten på utbyggingen lenger frem er foreløpig litt ukjent, sier Moldstad.
Utbyggingslederen forklarer at det har sammenheng med bevilgningene politikerne gjør, og
understreker at byggeprosjektene på Ørlandet har en sammenheng med hvilke rammer
Stortinget gir for utbyggingen.
- Vi har oversikt over de prosjektene det er gjort bevilgninger til. Det inkluderer alle
prosjektene vi har kontrakter for. Vi vet at det vil foregå bygging på Ørland ﬂystasjon ﬂere år
utover 2020, sier utbyggingslederen.
LES OGSÅ: Norges nye kampﬂy må parkeres i telt

Lokale
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Kontrakten for arbeider utomhus inkluderer trauging, oppfylling og asvaltering av over 100
000 kvadratmeter veier, plasser og taksebaner, og etablering av rundt 76 000 meter
grøntareal, i tillegg til annen nødvendig infrastruktur.

MENY

Moldstad sier Forsvarsbygg er fornøyd med å ha AF Gruppen som leverandør. De har
tidligere også gjennomført ﬂere byggeprosjekter på ﬂystasjonen.
- Vi vet at AF Gruppen støtter seg tungt på lokale krefter. De har også en del egne ansatte. En
vesentlig andel av utbyggingen vil ha lokal arbeidskraft, men det vet vi mer eksakt når
kontraktene for underleveranser begynner å bli klare, sier Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg
kampﬂybase.
LES OGSÅ: Forsvarsministeren markerte mottaksklar ﬂystasjon: - Det er stas å feire sammen
med ørlendinger og fosninger
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Nå trener han med
landslagsutøvere - av
OL-vinnerens gamle
trener

Knuser sparegrisen for Skolen er forsinket
å unngå
nedskjæringer
Åfjord kommune bruker 5,9 millioner kroner i
oppsparte midler for å unngå nedskjæringer
neste år.

FIKK DU MED DEG DISSE SAKENE?
Klar for å dele ut klemmer for en god
sak

Nå trener han med landslagsutøvere
- av OL-vinnerens gamle trener

Trailer sto fast over natten

Knuser sparegrisen for å unngå
nedskjæringer

Foreslår fritt skolevalg
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Har du et nyhetstips?
Her kan du sende inn ditt nyhetstips via skjemaet nedenfor.
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HVA VIL DU TIPSE OM? ***

Send tips
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