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Rullebanen ved Ørland hovedflystasjon skal forlenges til 3000 meter FOTO: ESPEN GEES, FORSVARSBYGG

Ny kampflybase-kontrakt inngått
Bravida Norge AS og Forsvarsbygg har inngått kontrakt om elektroarbeider i forbindelse med
rullebaneforlengelsen på kampflybasen på Ørlandet.
Anbefal

Del 57 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.
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Åfjord-entreprenøren Tore Løkke AS har som kjent fått kontrakten om
forlengelse av rullebanen. Dagens rullebane er 2714 meter, og den skal forlenges
til 3000 meter nordover.

Bravida Norge
Nå har Forsvarsbygg også inngått kontrakt om elektroarbeider i forbindelse
med baneforlengelsen.

FORSVARET
Feil bruk av droner kan gi
fengselsstraff
Ny nasjonal forskrift for flyging med droner setter
klare begrensninger for bruken. Bryter du regelverket
kan det føre til bøter eller fengsel inntil tre måneder.
LES MER

– Avtaleinngåelsen med Bravida Norge AS på elektroarbeidene tilknyttet
baneforlengelsen er, sammen med avtalen for anleggsarbeidene, viktige
milepæler i byggingen av hovedbasen for nye F-35 kampfly, sier Jens Levi
Moldstad, plan- og utbyggingssjef i Forsvarsbygg, i en uttalelse.

Ap mener Søreide er gnien
med Forsvaret
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H)
er langt unna å innfri egne løfter om økt
satsing på Forsvaret, mener
Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt.

LES OGSÅ: «Dolby» ble første nordmann bak spakene i et norsk F-35

LES MER

Kontrakten innebærer oppstart av arbeidene vinteren 2016, og arbeidene har
en planlagt varighet på om lag halvannet år, opplyser Forsvarsbygg på sin
nettside.

Forsvarssjefen advarer mot
kutt i antall kampfly
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen
betegner et kutt i antall kampfly som det
siste han ønsker.

De første nye kampflyene er ventet å ankomme Ørland i 2017.

LES MER

Mer å lese på Fosna-Folket:

Norge sier nei til norske
kampfly mot IS
Både Frankrike og USA har bedt Norge
bidra med kampfly i krigen mot IS i Syria,
men begge allierte vil få avslag på sin
forespørsel.

Går mot
kampflybaseoppdrag til lokal
entreprenør

Anbefal

LES MER

Forsvarsbygg vil Forsvarsbygg har
gi storkontrakt til inngått
HENT
millionkontrakt

Frankrike ber om norske
kampfly mot IS
Frankrike har bedt Norge bidra med
kampfly i krigen mot IS i Syria.
Regjeringen vurderer fra før en
tilsvarende anmodning fra amerikanske
myndigheter.
LES MER

Del 57 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.
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Mann siktet for
besittelse av
overgrepsbilder
LES MER

Mann ble anmeldt
etter å ha kjørt uten
førerkort gjentatte
ganger
LES MER

Snøfallet har økt
faren for å
kollidere med
denne

Feil bruk
kan gi
fengselsstraff

LES MER

LES MER
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Sjekk hvor mange
som reiste med
hurtigbåtene
LES MER
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