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Pressemelding (11.01.2022) 
 
 

Assemblin leverer rør til storprosjekt i Sandvika 
 
Assemblin signerte 8. november kontrakt med Skanska om rørarbeidene i det nye 
Helgerudkvartalet i Sandvika utenfor Oslo.  
 
Helgerudkvartalet er første fase av et stort byutviklingsprosjekt i sentrum av Sandvika. 
Prosjektet består av et kombinasjonsbygg med både næringsarealer og boliger. Full kjeller og 
den ene halvdelen av prosjektet er bestilt per nå. Assemblins kontrakt omfatter 238 leiligheter, 
kontor- og næringslokaler, parkeringskjeller og tekniske rom, totalt 58.000 kvadratmeter BTA. 
 
Prosjektet er utviklet av Andenæs Eiendom, som eier en rekke eiendommer i Sandvika. 
Selskapet har jobbet med utviklingen av dette prosjektet helt siden starten av 2000 tallet. 
 
- Vi er veldig glade for å være med på dette store og viktige byutviklingsprosjektet i Sandvika. 
Med den spesielle kombinasjonen av næring og bolig, og ikke minst de ambisiøse miljømålene 
det legges opp til, er dette er prosjekt som passer meget godt inn i vår portefølje og profil. Vi 
har det siste året vært med på prosjekteringsarbeidet sammen med Skanska og Andenæs 
Eiendom. Nå ser vi fram til å starte produksjonen, sannsynligvis rett over ferien i 2022, sier 
regionssjef Leif Stensrud i Assemblin prosjekt rør. 
 
De fem nederste etasjene i Helgerudkvartalet blir næringslokaler, med butikker og 
serveringssteder på gateplan. Boligene blir liggende i seks frittstående boligbygg på taket av 
næringslokalene. Boligbyggene blir fra 6 til 10 etasjer høye. Prosjektet, som skal stå ferdig i 
2025, blir miljøsertifisert i henhold til BREEAM NOR Excellent. Oppdraget utføres av Assemblin 
prosjekt vest. 
 
 
FAKTA 
Prosjekt: Helgerudkvartalet, Sandvika 
Oppdragsgiver: Skanska 
Leverandør: Assemblin prosjekt vest 
Kontrakt: Totalentreprise rør 
Byggestart: 3. kvartal 2022 
Overlevering: 2025 
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For mer informasjon, kontakt: 
Adm.dir. Torkil Skancke Hansen, Assemblin AS 
+47 97 57 75 54 
torkil.hansen@assemblin.no 
 
 
Regionssjef Leif Stensrud, Assemblin prosjekt rør 
+47 97 57 75 46 
Leif.stensrud@assemblin.no 
 
 
 
 
 
 
 
Fakta om Assemblin  
Assemblin er en komplett installasjons- og servicepartner med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Vi 
utformer, 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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