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Signerte kontrakt verdt 164
millioner kroner

I dag ble avtalen om oppføring av ny helikopterbase for redningstjenesten på Ørland
undertegnet.
Anbefal

Del Bli den første av dine venner til å anbefale dette.
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Forsvarsbygg skal oppføre redningshelikoptertjenestens nye base på Ørland
hovedflystasjon.
Fosna-Folket har tidligere omtalt avtalen, men det var først i dag at
Forsvarsbygg og AF Gruppen Norge AS signerte kontrakten, som har en verdi
på 164 millioner kroner. Forsvarsbygg skal på vegne av Justis- og
beredskapsdepartementet gjennom prosjektet NAWSARH (Norwegian All
Weather Search and Rescue Helicopter) planlegge, bygge og drifte lokasjonene
for redningstjenestens nye helikoptre, går det fram i en pressemelding.
Les mer om saken: Sikret storkontrakt for ny helikopterbase
– Redningstjenesten gjør en viktig jobb over hele landet, og vi er stolte over å
være en del av dette samfunnsviktige prosjektet. Vi er derfor glade for at vi nå
inngår denne kontrakten med AF-gruppen, sier Carl Oscar Pedersen,
fungerende regionsjef i Forsvarsbygg, i en uttalelse.

Ørland blir den andre basen

NYHETER
Solberg forteller om
selvopplevd netthets
Statsminister Erna Solberg (H) har
mottatt meldinger som «Feit jævel» og
«Erna Fleskeberg». Tirsdag kveld stiller
hun i et TV-program om hatprat og
netthets.
LES MER

PST: Økning i høyreradikale
miljøer i Trøndelag
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ser en
økt aktivitet av høyreekstreme miljøer i
Trøndelag etter terroren i Paris og
tilstrømmingen av flyktninger til Norge.
LES MER

Signerte kontrakt verdt 164
millioner kroner

I dag ble avtalen om oppføring av ny
helikopterbase for redningstjenesten på
Ørland undertegnet.

– 16 moderne redningshelikoptre skal leveres til redningstjenesten frem til
2020. I den forbindelse skal Forsvarsbygg tilrettelegge eiendom, bygg og anlegg
for helikoptrene og deres mannskaper på til sammen seks baser i Norge,
nærmere bestemt Rygge, Sola, Florø, Ørland, Bodø og Banak. Bygging på Sola er
i gang, og Ørland blir dermed den andre nye basen. Ferdigstillelse av bygget med
tilhørende utendørsanlegg på Ørland er planlagt til februar 2017, skriver
Forsvarsbygg.

LES MER

Bjugn kommune vant
rettssaken mot Lysø
Steinar Lysø er i Fosen tingrett dømt til å
betale saksomkostninger på 165 000
kroner etter at han gikk til søksmål mot
kommunen.
LES MER

Bygge og drifte

Fire av ti selskaper har kun mannlige
ansatte

– Anleggene for de nye redningshelikoptrene vil inneha dokker for helikopter,
verksted, kontorer, administrasjon og fasiliteter for tilstedevakt. På hver
lokasjon skal det være plass til tre helikoptre. I tillegg er Forsvarsbygg godt i
gang med byggingen skvadronbygget for de nye F-35 kampfly ved Ørland
hovedflystasjon, heter det i nyhetsmeldingen.

45 prosent av alle norske selskaper har både mannlige
og kvinnelige ansatte, mens det i 38 prosent av
selskapene kun er menn som er ansatt, ifølge SSB.
LES MER

FosnaFolket
8363 likerklikk

Spaden settes i jorda i midten av januar 2016, opplyser Forsvarsbygg.
Mer å lese på Fosna-Folket:
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