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Illustrasjon: Vedlikeholdsbygget for F-35 fra nord. FOTO: FORSVARSBYGG

Har inngått avtale om oppføring
av dette kampflybase-bygget

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med HENT AS om oppføring av vedlikeholdsbygget for nye
F-35-kampfly på Ørland hovedflystasjon.
http://www.fosnafolket.no/Forsvaret/2015/12/14/Harinng%C3%A5ttavtaleomoppf%C3%B8ringavdettekampflybasebygget11922005.ece
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Anbefal

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

Magnus Okstad

FORSVARET

Publisert: 14 desember 2015 14:43 PM

Mobil: 47604522

Sist oppdatert: 14 desember 2015 14:58 PM

– Avtalen bidrar til å sikre fremdriften for vårt viktige oppdrag med å sette
Ørland i stand til å ta imot de nye kampflyene, sier Jens Levi Moldstad, plan- og
utbyggingssjef i Forsvarsbygg, i en pressemelding.

Ser fram til byggestart
«Kontrakten gjelder byggingen av vedlikeholdsbygget som etableres i
nærheten av skvadronbygget, som Forsvarsbygg startet byggingen av i mai i år.
Vedlikeholdsbygget plasseres sammen med øvrige bygg og anlegg til de nye
kampflyene i den nordlige delen på Ørland hovedflystasjon. Forsvarsbygg
opplever stor interesse for anbudskonkurransene og totalt ble syv
leverandører prekvalifisert til denne konkurransen. Entreprisen er en
generalentreprise.», skriver Forsvarsbygg.

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

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.

– Vi er fornøyde med kontraktsinngåelsen, og har en godt kvalifisert leverandør.
Nå ser vi frem til byggestarten på nyåret, sier Moldstad, i en uttalelse.

LES MER

Forsvarssjefen advarer mot
kutt i antall kampfly

12 000 kvadrat

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

«Byggets hovedfunksjon er å tilby egnede og nøkterne fasiliteter for de
forskjellige vedlikeholdsbehovene knyttet til F-35. Bygget skal blant annet
inneholde haller for vedlikehold samt rom for støttefunksjoner og
undervisningsrom. Bygget vil bli på ca 12 000 kvm BTA og vil hovedsakelig bli
oppført i betong», opplyser Forsvarsbygg i pressemeldingen.

LES MER

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.

– Bygget planlegges ferdigstilt i 2017, skriver Forsvarsbygg.
LES OGSÅ
Går mot
kampflybaseoppdrag til lokal
entreprenør

LES MER

FosnaFolket

LES MER

8823 likerklikk

Mer å lese på Fosna-Folket:
Lik side

Del

73 venner liker dette

Konkurransen i
gang om F-35bygg
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