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FRONTPAGE / Stort sprik mellom laveste og høyeste anbud for fergekaier

Den største delen av jobben skal utføre på Brekstad, hvor det skal etableres helt ny fergekai og nytt landanlegg. Foto: Knut Brungot

Stort sprik mellom laveste og
høyeste anbud for fergekaier
Fristen for å levere inn anbud for ombygging av fergekaiene på Brekstad
og Valset gikk ut tirsdag denne uka.
Anbefal

Del Vær den første av vennene dine til å anbefale dette.
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 LESES NÅ
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Endelig blir det bredbånd!

- Hæ? Oi, det kom brått på!
Det laveste anbudet er Norwegian Rock Group fra Nord-Aurdal i
innlandskommunen Valdres som har levert inn. Det lyder på 115,4 millioner
kroner.

Høyeste anbud 179 mill.

Møttes etter 60 år

Fra blaveste til høyeste anbud skiller hele 57 prosent.
De andre ﬁre som deltar i konkurransen er:
ALTi Bygg og Anlegg fra Mandal: 122,1 millioner kroner
Christie & Opsahl fra Molde: 137,2 millioner kroner
Secora fra Vågan: 145,3 millioner kroner
HAK Entreprenør fra Alta: millioner kroner

Mange vil på Stortinget

- Fornøyd
Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Region Midt sier til Våre Veger at de er
fornøyd med oppslutningen om konkurransen.

 SAMFERDSEL

LES OGSÅ:
Slik blir nye Brekstad-Valset
Kjøper havna for å sikre ny fergekai
- Fem deltakere er bra. Den laveste prisen er i litt lavere enn
kostnadsoverslaget. Men den store spriken er litt urovekkende.
Entreprenøren som ligger høyest har kanskje tenkt at vi har nok å gjøre, så
hvis vi år et nytt oppdrag, må vi ha godt betalt, sier Johnsen til Våre Veger.

Saken fortsetter etter annonsen.
▼ANNONSE

Se video:

slik ut

120 km/t rett i
bergveggen tar seg

Under søndagens program av Motorama
2017 i Fosenhallen, ble det demonstrert
hvordan en kollisjon i henholdsvis 60
kilometer i timen og 120 kilometer i timen
tar seg ut. LES MER

Kjørte på grevling
Klokka 01.39 natt til søndag ﬁkk politiet
melding om at en mann hadde kjørt på en
grevling. LES MER

Kjørte personbil
uten gyldig
førerkort
En mannlig bilist ble stanset på Ørlandet
natt til lørdag. LES MER

Det er foreløpig litt usikkert når det blir klart hvem som vil å jobben. Det
skal nå kontrollregnes på anbudssummene. I tillegg ligger det en tidagers

Ung mann er
mistenkt for
promillekjøring

klagefrist etter at anbyder er valgt. Innen 1. januar 2019 må det imidlertid
være klart for bruk av de elektrisk drevne fergene.

I tre-tida natt til lørdag ble en mannlig bilist
stanset av politiet på Brekstad. LES MER

El-ferger
Fosna-Folket

Den største delen av jobben skal utføre på Brekstad, hvor det skal etableres
helt ny fergekai og nytt landanlegg.
De nye fergekaibruene skal være 18 meter lange og 12 meter brede. Det skal
legges til rette for framtidige el-ferger. Fundamenter for ladetårn skal støpes
og forankringsautomater skal settes på plass. Sistnevnte er en innretning
som tar tak i en el-ferge og holder den på plass når den kommer til kai. Det er
ViaNova og Aas-Jakobsen som har stått for prosjekteringen.

12 800 likerklikk

Likt

Del

Du og 116 andre venner liker dette

Mer å lese på Fosna-Folket:

Får ny og større skole

Bygger om

– Statkraft vil bidra

for 88 millioner

fergekaiene

med 25 millioner

kroner

Anbefal

kroner

Del Vær den første av vennene dine til å anbefale dette.
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Er sommeren likevel ikke over?

Her er årsaken til
strømbruddet
onsdag kveld

Stort sprik
mellom laveste
og høyeste
anbud for
fergekaier

Kun 37 prosent
mener Forsvaret
er av god kvalitet

Forsvarsministeren til folket:

Sjekk når den
splitter nye
banen er klar for
testkjøring

12 forelegg på 2,5
timer

Paneldebatt før valget:

- Garanterer at
det ikke er
vegvesenet som
har satt opp dette
skiltet

Denne eldgamle
gjenstanden gir
ny kunnskap om
Fosen-adelen

Les FosnaFolkets
værmelding på
rams

LES MER

- Forskjellene
øker under
denne
regjeringen. Det
må vi å stoppet.

- Det er stas å
feire sammen
med ørlendinger
og fosninger
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Kundeservice

SMS/MMS
FF TIPS til 2399

 ﬁrmapost@fosna-folket.no

