
Nye oppdrag for Bjørn Bygg i Tromsø og Narvik
Peabs datterselskap Bjørn Bygg har fått to nye byggeoppdrag i Tromsø og Narvik.

Ombygging av Sommarøy skole

Bjørn Bygg har fått bestilling på ombygging av Sommarøy skole til barnehage av Tromsø kommune.

Bestillingssummen er på ca 12 millioner kroner. Jobben omfatter riving og renovering i eksisterende bygg, samt noe tilbygg.

I tillegg er Bjørn Bygg ansvarlig for detaljprosjekteringen etter rammesøknad. Byggetiden er på åtte måneder, og rivearbeidene vil igangsettes
i løpet av februar. Barnehagen skal stå klar for bruk i desember 2013.

Skolebygningen ligger ca 65 km fra Tromsø sentrum. Skolen ble lagt ned i 2010, og elevene ble overført til Brensholmen skole. Barnehagen
skal ha plass til 50-60 barn og 10-12 ansatte. Bygningen er på ca 550 m2, på ett plan og er bygd i 1965. Arbeidene gjennomføres i
totalentreprise.

Ny transportør for jernmalm i Narvik

Bjørn Bygg har også skrevet kontrakt med LKAB i Narvik om montering av ny transportør/bandgate for jernmalm.

Jobben består i levering og montering av transportør, elektrisk tilkobling, fundamenter og grunnarbeid rundt. Transportøren er 30 meter lang,
og skal løfte jernmalmen til et eksisterende transportbånd som er på ca. sju meters høyde. Det har tidligere vært en transportør på samme
sted, men den ble revet for å gjøre plass til andre bygg rundt. Nå ser LKAB behovet for den igjen.

Kontraktssummen er på 5,6 millioner kroner, og oppdraget utføres kostnadseffektivt. Transportøren skal ferdigstilles innen juli i år.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått på plas to nye kontrakter i januar, sier adm dir Arild Østgård i Bjørn Bygg.

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.




