
K. Nordang bygger ny havneterminal i Ålesund
Peabs datterselskap K. Nordang skal bygge en ny terminal for Norlines, på oppdrag for Ålesundregionens Havnevesen KF.

Hvert år har havnen i Ålesund rundt 130 cruiseskip i anløp, og over 300.000 tonn fisk losses der, for videre distribusjon og
foredling. I tillegg er rundt 65.000 containere også innom havneanlegget hvert år. Dette gjør Ålesunds havneanlegg til et av de
travleste i Norge.

Bygger på Flatholmen

Norlines er blant de største operatørene av godstransport langs Europas nordligste kystlinjer, inkludert all godstransport på
Hurtigruten.

Nå skal Ålesundregionens Havnevesen KF etablere en ny terminal for Norlines, som skal ligge ved den nylig utvidede kaia på
Flatholmen.

Vant offentlig anbud

Terminalen for Norlines blir på rundt 3400 m2, og det er Peabs datterselskap K. Nordang som har fått kontrakten med byggherren
Ålesundregionens Havnevesen KF.

Kontrakten er en totalentreprise med en kontraktssum på rundt 32 MNOK eks. mva.

− Det er første gang vi bygger for denne byggherren, som har mange spennende prosjekter. Vi vant et offentlig anbud på pris, og
har bakgrunnen og kompetansen som passer for prosjektet, sier Kjetil Nordang, daglig leder i K. Nordang.

Byggetiden er satt til 10 måneder og prosjekteringen starter omgående.

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.


