Pressemelding (02.11.2017)

Assemblin fikk rørkontrakten for
jernbanehotellet i Drammen
Assemblin Prosjekt Vest har fått rørkontrakten for Choice-kjedens nye Quality-hotell ved
jernbanestasjonen i Drammen. Kontrakten har en verdi på ca. 20 millioner kroner.
Nordic Choice-kjeden stakk våren 2016 av med seieren i kampen om hotellkontrakten på Bane
NOR Eiendoms tomt ved Drammen stasjon. I forrige uke fikk Skanska kontrakten som
hovedentreprenør for prosjektet, og Assemblins prosjektavdeling i Drammen og Sandefjord er
nå tildelt rørkontrakten for det nye Quality-hotellet.
Ferdig i 2019
- Prosjekteringsarbeidet er allerede i gang. Arbeidet med bunnledningen starter rundt mai
neste år, og hotellet skal etter planen stå ferdig i oktober av 2019 sier avdelingssjef i Assemblin
Prosjekt Vest, Leif Stensrud.
- Dette er et stort og viktig prosjekt i vårt primære virkeområde, som ytterligere styrker oss i en
periode med stor aktivitet og god ordrereserve, sier Stensrud.
Størst i Drammen
Det nye hotellet blir på totalt 13.500 kvadratmeter fordelt over 13. etasjer og underliggende
kjeller. Med 249 rom og en konferansesal med plass til 500 personer får det Drammens største
konferansekapasitet. I tillegg til hotellet, vil kvartalet ved Drammen stasjon omfatte blant
annet sykkelgate, kontorer, butikker og kafeer.
- Dette prosjektet er et viktig bidrag i byutviklingen i Drammen. Det er første byggetrinn i
utviklingen av knutepunktet rundt stasjonsområdet og vi er svært glad for at Bane Nor
Eiendom gir oss tillit til å realisere dette spennendeprosjektet sammen med dem, forteller
Terje Nyborg Olsen, distriktssjef i Skanska i Drammen.

For mer informasjon:
Avdelingssjef Leif Stensrud
Assemblin AS | Divisjon Rør | Prosjekt Vest
leif.stensrud@assemblin.no
Mobil: 97 57 75 46

Fakta om Assemblin
Assemblin AS er en av Norges ledende tekniske entreprenør- og servicebedrifter. Våre 16
lokalavdelinger på Østlandet og Svalbard har over 500 ansatte og tilbyr tjenester innenfor
fagene rør, elektro, automasjon og ventilasjon. Vi leverer installasjon, drift, vedlikehold og
serviceoppdrag. Oppdragsgiverne våre omfatter byggherrer, entreprenører, offentlige
virksomheter, industri, lokale bedrifter og borettslag.
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