
Bjørn Bygg har startet ombyggingen av Mack-kvartalet
De fraflyttede lokalene til Mack bryggeri i Tromsø bygges om til kultur- og næringslokaler.

Peabs datterselskap Bjørn Bygg har fått fire kontrakter med byggherre Mack-kvartalet Vest AS. Avtalen gjelder rehabilitering, ombygging og
påbygg av tidligere Mack bryggeri. Når det nye bygget står ferdig vil det bestå av både kulturlokaler og næringslokaler. Etter planen skal det
nye bygget stå klart i desember 2013.

Fjerde og femte etasje skal rehabiliteres og bygges om til kulturlokaler. Her skal Universitetet i Tromsø inn med Kunstakademiet. Etasjene vil
blant annet romme en rekke verksteder, atelier, blackbox, lydstudio, bibliotek og kantine. Bruttoareal vil være ca. 3300 m2.

Bjørn Bygg skal også bygge to nye etasjer med næringslokaler. I syvende etasje blir det kontorlokaler med et areal på totalt 1500 m2. Åttende
etasje vil bestå av ca. 800 m2 kontorlokaler.

Bæresystemene for påbyggene utføres på tradisjonelt vis av stål og betong.  

– Dette er et veldig spennende prosjekt for oss, og det er spesielt hyggelig at denne delen av Tromsø nå oppgraderes, sier adm dir i Bjørn
Bygg Arild Østgård.

Fellesarealer med bruttoareal på ca. 800 m2 skal oppgraderes med blant annet nye heiser. Fasadene skal også pusses opp. Det etableres
nytt varmeanlegg som på sikt også skal forsyne østkvartalet. Store deler av fasadene mot sør blir av glass. Øvrige fasader kles med plater.

Totalt utgjør kontrakten 105 millioner kroner eks. mva. Arbeidene utføres som totalentrepriser.

Arkitekt er AT Plan & arkitektur as.

For mer informasjon, kontakt:

Line Fredriksen
Peab AS
direktør komm./samfunnskontakt
Mobil:  47 913 62 254
Besøksadresse: Sørkedalsveien 150 A, 0754 Oslo
Postadresse: Postboks 93 Røa, 0701 Oslo
Tlf sentralbord: 09099 Fax: 47 23 30 30 01

Om Peab

Peab er et av Nordens ledende entreprenørselskaper med virksomhet i Sverige, Finland og Norge. Selskapet har en årlig omsetning på over 40 milliarder
SEK og har ca 15 000 ansatte. Selskapet er børsnotert i Sverige. Peab ble etablert i Norge i 1995 og driver virksomhet innen bygg, anlegg,
eiendomsutvikling og industri. Markedsområdet er konsentrert på Østlandet, i Trøndelag, på Nordvestlandet og i Nord-Norge.


