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Fikk tredje byggetrinn av Kringsjå studentboliger  
 
Assemblin prosjekt Sarpsborg har skrevet kontrakt med Ove Skår AS om rørleveransen til 
tredje byggetrinn av Kringsjå studentboliger i Oslo. Kontrakten har en verdi på ca. 49 
millioner kroner eks. mva. 
 
Tredje byggetrinn på Kringsjå omfatter 530 studentboliger fordelt på syv nye bygg, med opsjon 
på et åttende bygg med 36 leiligheter. Prosjektet er på totalt 27.000 kvadratmeter BTA inkl. 
vaskeri, parkeringskjeller og annet kjellerareal på enkelte av byggene. Tre av byggene består av 
95 treroms leiligheter (familieboliger) og fem av byggene inneholder 444 ettroms leiligheter. 
Utbyggingen er det tredje av total fire byggetrinn i studentbyen. 
 
Assemblins kontrakt omfatter alle innvendige rørarbeider, inkludert varme, sanitær og 
sprinkler. Arbeidet med bunnledningene starter i tredje kvartal i 2022. Selve byggearbeidene 
skjer i perioden mars 2022 til desember 2024. 
 
- Vi har hatt mye jobb for både totalentreprenør Ove Skår AS og byggherre 
Studentsamskipnaden i Oslo tidligere, og er selvfølgelig svært fornøyde med å få fornyet tillit. 
Med en kontraktsverdi på 49 millioner og en byggeperiode på 34 måneder er dette et av de 
største prosjektene vi har hatt, og et viktig bidrag til sysselsetting og kontinuitet i driften i en 
lang periode framover, sier avdelingssjef Lars Petter Fjeldstad i Assemblin prosjekt Sarpsborg. 
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FAKTA 
Prosjekt: Kringsjå studentboliger 
Omfang: 530 boliger, 27.000 m2 BTA 
Oppdragsgiver: Ove Skår AS 
Byggherre: SiO, Studentsamskipnaden i Oslo 
Utførende: Assemblin prosjekt Sarpsborg 
Kontrakt: Totalentreprise rør 
Verdi: Ca. 49 mill. eks. mva. 
Oppstart: 3. kvartal 2022 
Overlevering: Desember 2024 
 
 
 
 
 
 
For mer informasjon, kontakt: 
Adm.dir. Torkil Skancke Hansen, Assemblin AS 
+47 97 57 75 54 
torkil.hansen@assemblin.no 
 
Avdelingssjef Lars Petter Fjeldstad, 
Assemblin rør, prosjekt Sarpsborg 
+47 97 57 70 87 
lars.petter.fjeldstad@assemblin.no 
 
 
 
 
 
 
Fakta om Assemblin  
Assemblin er en komplett installasjons- og servicepartner med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Vi 
designer, installerer og vedlikeholder tekniske systemer og løsninger for luft, vann og energi. Vår visjon 
er å skape smarte og bærekraftige installasjoner, som får bygninger til å fungere og mennesker til å ha 
det bra. Gjennom tett og lokalt samarbeid, og med en sterk organisasjon i ryggen, gjør vi det mulig.  
Vi har en omsetning på 10 milliarder SEK og cirka 6.300 engasjerte medarbeidere på rundt 100 steder i 
Norden. 
  
Les mer på assemblin.no 
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