25. oktober 2013

Züblin A/S er valgt som ny hovedentreprenør
Kontrakten er nu underskrevet og klar til at blive eksekveret. Efter 4 ugers forhandling er
Züblin A/S klar til at mande fuldt op på Bryghusprojektet og overtage ansvaret som
hovedentreprenør på det ambitiøse byggeri ved Langebro.
Züblin A/S kender Bryghusprojektet særdeles godt, idet virksomheden var en af de tre, der fra
starten kunne løfte opgaven og som derfor bød ind på projektet tilbage i maj 2013.
”Vi har nu fået forhandlet en kontrakt på plads, som vi kun kan være glade for. Vi har en
entreprenør, som er specialist i anlægsarbejde, som længe har arbejdet i Danmark, og som er
topmotiveret til at føre byggeplanen videre. Züblin er så detaljeret inde i projektet, hvilket
betyder, at vi med det samme kan fortsætte, hvor vi slap”, siger Peter Fangel Poulsen,
projektchef i Realdania Byg.
Konsekvens for byggeplaner
Entreprenørskiftet betyder kun få mistede arbejdsdage. Züblin A/S har allerede været på
byggepladsen siden juni, hvor maskiner og mandskab som underentreprenør til Pihl var i gang
med at etablere husets dybe kælder. Dette arbejde blev genoptaget efter få dage, fordi
Bryghusprojektet hurtigt selv overtog kontrakten med Züblin A/S.
Tidligere Pihl-medarbejdere fortsætter i projektet
Alle Pihls tidligere nøglemedarbejdere på Bryghusprojektet har fået tilbudt nye kontrakter i
Züblin A/S og fortsætter på det hold, der skal realisere byggeprojektet og skabe et
ekstraordinært sted og omdrejningspunkt for livet i i byen.

FAKTA
Kort om Züblin A/S:
Züblin har 110 års erfaring inden for bygge- og anlægsarbejder over hele verden. Züblin A/S
blev grundlagt i Danmark i 2002 og er en del af det tysk/østrigske firma Züblin AG. Læs mere
om den danske afdeling på hjemmesiden:
www.zueblin.dk
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Byggeplan 2013-17:
Arbejdet er planlagt til medio oktober 2013.

planlagt fra oktober til februar 2014.
begynde at bygge over terræn i foråret 2015.
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