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FRONTPAGE / Einar Brekstad AS vant kampﬂybasekontrakt

Einar Brekstad AS vant
kampﬂybasekontrakt
Ørlandsentreprenøren Einar Brekstad AS har vunnet en kontrakt til en
verdi av nærmerer tolv millioner kroner.
Anbefal

Del 2 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.
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Terje Dybvik

Mobil: 97594180

Publisert: 30 juni 2016 12:43 PM

Sist oppdatert: 30 juni 2016 12:44 PM

E-post: terje.dybvik@fosna-folket.no

Det framkommer i ei pressemelding fra Forsvarsbygg.

«Grønn» varme- og kjølingsleveranse
Som ledd i utbyggingen av kampﬂybasen på Ørland skal Forsvarsbygg
installere «grønn» varme- og kjølingsleveranse til nye bygg, og samtidig
erstatte kjeler som er basert på fossilt brensel, med ny fornybar energi.
Energisentralen, som blir i et nytt bygg som plasseres relativt sentralt nord
for eksisterende bebyggelse, vil dekke behovet til hele Ørland
hovedﬂystasjon.
Det opplyses om at etableringen av energisentralen gjennomføres ved tre
totalentrepriser. Den enkelte kontraktspart til hver av disse vil være
totalentreprenør for sin kontrakt.

Faser ut oljekjeler
- Forsvarsbygg vektlegger miljøaspektene rundt utbyggingen av Ørland
hovedﬂystasjon, herunder valgt løsning av fremtidig energiforsyning på
kampﬂybasen. Forsvarsbyggs konsept innebærer at om lag 70% energi til
oppvarming på ﬂystasjonen hentes fra jordvarme, og om lag 30 prosent ved
bruk av bioolje. Utviklingen av nytt energiforsyningsystem medfører en

Fakta: Einar Brekstad AS
* Einar Brekstad AS ble etablert i 1990 og
holder til på Brekstad i Ørland
kommune.
* Selskapet bygger videre på selskapet
Byggmester Einar Brekstad med røtter
tilbake til begynnelsen av 50-tallet.
Nåværende daglig leder Terje Brekstad
er sønn av Einar Brekstad.
* Virksomheten har de senere år hatt
fokus rundt forretningsbygg, oﬀentlige
bygg og Ørland hovedﬂystasjon, men det
har også vært utført betydelige og
allsidige arbeider innenfor det private
markedet.
* Einar Brekstad AS ble medlem i
Byggmann-gruppen i 2013, og tilbyr nå
også et bredt utvalg av ferdighus, hytter
og garasjer.

Kilde: Einar Bresktad AS

faktisk utfasing av oljekjeler, sier Jens Levi Moldstad, plan- og
utbyggingssjef i Forsvarsbygg i den utsendte meldinga.
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Ferdig vinteren 2017
De tre kontraktene som er fordelt er:
* Einar Brekstad AS har ått kontrakten på bygg- og grunnarbeider, som
omfatter utearealer, kjøresoner og bygg for prosessanlegget. På
prosjekteringssiden har de med seg Cowi as. Oppstart fant sted i mai 2016.
Ferdigstillelse av arbeidet er berammet til vinteren 2017. Kontrakten har en
verdi på 11.809.500 kroner (inkl. mva).

- Positivt overrasket
over interessen
Hotel Bjugin er lagt ut for salg,
og ﬂere har allerede meldt sin interesse,
forteller Ådne Røkkum. LES MER

* Båsum Boring Trøndelag AS har ått kontrakten på brønnparken, som

Åpner nytt
fastfoodkonsept

består av totalt 144 brønner som bores for å kunne jevne ut forbruk av
varme og kjøling. Igangsetting av arbeid på byggeplass tok til 1. juni 2016.
Fer-digstillelse er satt til vinteren 2018. Kontrakten har en verdi på
15.929.197 kroner (inkl. mva).
* Enwa PMI AS har ått kontrakten på prosessanlegget, som omfatter
prosjektering og etablering av prosessan-legget som består av varmepumper
og rørsystem, som skal binde disse sammen med brønnpark og ℎෆernvarmenett. Sammen med seg på prosjekteringssiden har de Norsk Energi as.

Sammen med kokkekolleger
Annonse:
Fredrik Småvik, Kim Asserson og Cielogrunnlegger Mats Paulsen åpner Jonas
Andre Nåvik fra Råkvåg et nytt
fastfoodkonsept i Trondheim i oktober.
LES MER

Oppstart på byggeplassen er berammet til høsten 2016. Ferdigstillelse er satt

«Sjokktall» har sin
naturlige forklaring

til vinteren 2018. Kontrakten har en verdi på 26.325.738 kroner (inkl. mva).
Mer å lese på Fosna-Folket:

Fra mai til juni økte
arbeidsledigheten i Roan med 3,3
prosentpoeng. LES MER

Satser stort på å
bygge
blokkleiligheter

Gamle ﬂy gikk til
værs igjen

Statnett sier ja til
utbygging

Lokal entreprenør
vant andre
anleggskontrakt for
Fosen Vind
Den andre anleggskontrakten i utbyggingen

Anbefal

Del 2 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.

av Europas største vindkraftanlegg på land
blir tildelt fosenselskapet Johs. J. Syltern as.
Selskapet bygger allerede vei til Roan
vindpark, og har nå vunnet

1

tilbudskonkurransen om å bygge
adkomstveien til Storheia vindpark også.
LES MER

Får støtte til klesrulle
Næringsfondet gir støtte til
vaskeri. LES MER
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