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Invitasjon til pressefotografering av
masstivtre på Kringsjå Studentby
Nå står studentboligene i det første av de to massivtrebyggene i Olav M.
Troviksvei 68 klar for studentene. SiO inviterer fotografer til å fotografere
bygget inne og ute før 200 studenter flytter inn i desember.
Massivtreprosjektet på Kringsjå Studentby vekker interesse både hos
bransjen, entreprenører, studenter og arkitekter. Derfor inviterer vi fotografer
til en mulighet til å ta bilder i og utenfor bygg A, rett før studentene flytter
inn.

Hva: Fotomulighet for Bygg A, massivtrehuset på Kringsjå
Oppmøtested: Kringsjå Studentby, på torget nedenfor Kiwi
Når: Tirsdag 28.11. kl. 13.00
Adresse: Bygg A, Olav M. Troviksvei 68
Fakta om massivtre-prosjektet på Kringsjå
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SiO bygger 330 nye studentboliger i massivtre på Kringsjå
studentby. Det første av to bygg står klart til innflytting i
desember.
Alle de nye boligene får geovarme og solcellepanel på taket.
Massivtre er et miljøvennlig byggemateriale. Prosjektet bygges
som et Futurebuilt-prosjekt, med strenge klimakrav.
Solceller på taket produserer elektrisitet, mens jordvarmen
hovedsakelig brukes til å varme varmtvann.
4,4 millioner av semesteravgiften 2017 skal gå til å finansiere
solceller på Kringsjå studentby. Solcellene er beregnet å dekke
ca. 25 prosent av byggenes behov for elektrisitet.
Jordvarmen kommer fra egne brønner på studentbyen og er
beregnet til å dekke ca. 40-50 prosent av byggenes
varmtvannsbehov.
Kringsjå Studentby består av 27 bygg med 2365 studentboliger
som er hjem for enkeltstudenter, par og familier. (Tall per
oktober 2017).
SiO tilbyr nærmere 8500 studentboliger til over 10 000 studenter
i Oslo og Akershus som et utdanningspolitisk virkemiddel for å
oppnå like muligheter til utdanning.

Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til ca. 71 000 studenter ved 26
læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest
attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et
attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 8600 studentboliger, helse-, rådgivning- og
karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud
gjennom SiO Athletica. SiO har 890 medarbeidere (500 årsverk) og en omsetning
på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no.
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