09:00 Vil bygge konferansesenter i strandkanten

Kontakt oss

Kundeservice


Annonse:

Les eAvis

Meny


Annonse:

FRONTPAGE / Nok en kontrakt til lokalt ﬁrma
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Annonse:

På bildet, fra venstre: Terje Haugen, May Edel Hembre, Thor Gjul (daglig leder), Vegard Hopen (prosjektleder Thor Gjul AS), Olaf Dobloug, Jens
Levi Molstad, Johan Olav Rokstad, Lars Tetlie kontraktsrådgiver (innleid FB). Foto: Silje Grytli Tveten, Forsvarsbygg

Nok en kontrakt til lokalt ﬁrma
–Etablering av nytt brannøvingsfelt er en del av utviklingen av Ørland
ﬂystasjon, sier Jens Levi Mold-stad, plan- og utbyggingssjef i
Forsvarsbygg kampﬂybase.
Anbefal

Del Bli den første av dine venner til å anbefale dette.

NYHETER

Snorre Berg

Mobil: 901 19 986

Publisert: 28 september 2016 20:30 PM

Sist oppdatert: 28 september 2016 20:30 PM

E-post: snorre.berg@fosna-folket.no

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med ørlandsﬁrmaet Thor Gjul AS om
anleggsarbeider for nytt brannøvingsfelt på Ørland ﬂystasjon.
Tillit
Kontrakten med Thor Gjul AS, som er en totalentreprise, omfatter et
sirkelrundt brannøvingsfelt med radius lik 75 meter lokalisert i søndre del av
ﬂystasjonen. Daglig leder Thor Gjul uttrykker at han er glad for den tildelte
jobben og tilliten som er gitt dem gjennom dette.

 NYHETER

Vil bygge
konferansesenter i
strandkanten

– Forsvarsbygg er en god oppdragsgiver å arbeide for, sier Gjul.
Miljø har vært premissgivende ved prosjekteringen av øvingsfeltet. Det
legges opp til gode systemer for beskyttelse av omgivelsene. Forurenset
slukkevatn blir for eksempel samlet opp slik at det ikke ᑯår høve til å komme
ut i det omkringliggende landskapet.

Foreslår fem utvalg i
nykommunen
I dagens møte i Fellesnemnda
for Indre Fosen kommune skal

representantene vedta politisk organisering

Seks områder
Brannøvingsfeltet er i hovedsak organisert i 6 funksjonsområder:

for den nye kommunen. LES MER

- Sirkelformet oppsamlingsplate i betong. Utstyr for simulering av ulike

Nok en kontrakt til
lokalt ﬁrma

ﬂybranner er montert her.
- Asfaltert traﬁkkareal for manøvrering og oppstilling av store
utrykningskjøretøy og lederbil. Dette arealet vil også bli benyttet til
redningsøvelser på utrangerte biler og oppsamling av forurenset
slukkevann, brannskum og regnvann.

Besøkte dagens boligmesse
på Brekstad:

- Jeg regner med at vi
må kjøpe ny bolig

- Plass for oppstilling av røykdykkeranlegg, øvingscontainere og
stålcontainere for oppbevaring av utstyr. Her gjennomføres også «kalde»
øvelser på utrangerte ﬂy, kampﬂy og eventuelt helikopter.

Kjell Brustad bor i rød støysone. Onsdag tok

- Voller skal beskytte omgivelsene fra sprut og avrenning.

han turen til boligmessa i kystbyen.
LES MER

- Adkomst, adskilt fra ﬂy-operative ﬂater.

To biler i
møteulykke

- Område for gasstanker (LPG-forsyning).
Byggestart
Kontraktsummen har en verdi på ca. 50 millioner kroner (inkl. MVA).

En personbil og en varebil kolliderte onsdag
ettermiddag på Nordskogen mellom

Anleggsstart er i begynnelsen av oktober, og byggetid er 8 måneder.

Botngård og Teksdal i Bjugn LES MER

– Vi er tilfreds med interessen for oppdraget, og det er gledelig at et ﬁrma
med lokal tilknytning når helt til topps i en av tilbudskonkurransene våre. Vi

FosnaFolket

har nå en god blanding av lokale, regionale og riksdekkende entreprenører,

11 241 likerklikk

sier Moldstad.
Mer å lese på Fosna-Folket:

Likt

Del

Du og 98 andre venner liker dette

Alle kontrakter til Ja til 94 nye
Trøndelag
boliger i Ørland

Anbefal

Fosenentreprenør
sikret kontrakt
verdt 118
millioner kroner

Del Bli den første av dine venner til å anbefale dette.
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