14:53 Ku på veien og påkjørt rådyr

Tips oss

 PLUSS



Hei,

Les eAvis

Meny


▼ANNONSE

FRONTPAGE / NYHETER / Lokal entreprenør ﬁkk erde støykontrakt

Tirsdag signerte Forsvarsbygg og Fvs entreprenør kontrakt om utføringen av støytiltak på 67 boliger i den gule støysonen rundt Ørland
ﬂystasjon. F.v: Carl oscar Pedersen, eiendomssjef i Forsvarsbygg kampﬂybase og Trond Magnus Brekstad, daglig leder i Fvs entreprenør.
Foto: Forsvarsbygg kampﬂybase

Støysaken:

Lokal entreprenør ﬁkk fjerde
støykontrakt
Tirsdag signerte Forsvarsbygg og ørlandsbedriften Fvs Entreprenør
kontrakt om utførelsen av støytiltak på 67 boliger.
Anbefal

Del Én person anbefaler dette. Vær den første av vennene dine.

NYHETER

Jakob Ellingsen
Mobil: 90941033

E-post: jakob.ellingsen@fosna-folket.no
Publisert: 12 september 2017 14:38 PM
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 LESES NÅ

Han har julemiddagen
snart i boks

Ny triumf for Erna Solberg,
men trøbbel i vente

Mann siktet for voldtekt
- Vi er veldig glade for å å inn en ny entreprenør som skal utføre støytiltak
for oss. Det er artig at en lokal entreprenør kommer inn for å utføre denne
jobben etter å ha vunnet en åpen anbudskonkurranse, sier eiendomssjef Carl
Oscar Pedersen i Forsvarsbygg kampﬂybase.

Tiltak
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fastslått at
Forsvarsbygg skal tilby støyreduserende tiltak til bygninger med støyfølsom
bebyggelse i områder i tilknytning til Ørland ﬂystasjon som har ått beregnet
nytt lydnivå som følge av baseutvidelsen som overskrider et bestemt
lydnivå.
Boligene som overstiger lydgrensene ligger i det som kalles gul støysone.
Tidligere har forsvarsbygg inngått tre kontrakter på totalt 105 boliger i den
gule støysonen med Byggmester Strand, som har vunnet de første tre
anbudskonkurransene, senest i juli i år.
I den erde anbudskonkurransen utkonkurrerte ørlandsbedriften Fvs
Entreprenør Byggmester Strands tilbud.
LES OGSÅ: Byggmester Strand skal også gjennomføre støytiltak i entreprise
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Ap-Kirsti på vei mot tinget

 NYHETER

Støysaken:

Lokal entreprenør
ﬁkk ﬁkk fjerde
støykontrakt
Enorm Senterpartivekst på Nord-Fosen
Senterpartiet er uten tvil den
store valgvinneren også på Fosen. LES MER

67 boliger
I pressemeldingen for den tredje kontraktsrunden skriver Forsvarsbygg at
aktuelle støytiltak som omfattes av kontrakten kan være «utskifting av
ventiler og/eller vinduer i noen eller alle rom med støysårbar bruk
(oppholdsrom). Det kan også være behov for å gjennomføre tiltak på vegger
og/eller tak. Tiltakene vil variere og tilpasses hver enkelt bolig for å følge
reguleringsbestemmelsene».

Saken fortsetter etter annonsen.
▼ANNONSE

Internetts utvikling:

Er du en phubber? –
Mange regner det for
å være særdeles uhøﬂig
Sitter du med nesen langt nede i mobilen i
møter med andre mennesker? I så fall er du
en «phubber», og blant fagfolk regnes
fenomenet for å være særdeles uhøﬂig.
LES MER

Så mange nordmenn
er pålogget
Intet annet europeisk land
logget oftere på Facebook i 2016. LES MER

Denne erde entreprisen omfatter 67 boliger og arbeidet skal være ferdigstilt
ett år etter oppstarten på arbeidet nå i høst.

Fosna-Folket
12 819 likerklikk

Mer å lese på Fosna-Folket:
Likt

Du og 116 andre venner liker dette

- Det blir en slags

– Det kan være en ﬂere

Inviterer innbyggerne

indirekte statsstøtte til

tusen år gammel

til navnedugnad

ﬂyruta

båtgrav

Anbefal

Del Én person anbefaler dette. Vær den første av vennene dine.
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Enkelt Triks "Smelter" Magefettet Over Natta
(Prøv i Natt)
Leger Blir Sjokkert av Dette "Trikset" som Fjerner Magefett!
Learn More
Sponsored by Lean Garcinia Plus
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Fosna-Folket

Logg inn
Beste først

⤤ Del
Start diskusjonen ...

LOGG INN MED

ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Navn

Vær den første til å kommentere.

✉ Abonner d Legg Disqus til på din nettsideLegg til DisqusLegg til

🔒 Personvern

Enkelt Triks "Smelter" Magefettet Over Natta
(Prøv i Natt)
Leger Blir Sjokkert av Dette "Trikset" som Fjerner Magefett!
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