
 

 
 
 
 

  Fakta om prosjektet 
Peab AS bygger 111 leiligheter med 
næringslokaler på gateplan og 
parkeringskjeller. Prosjektet omfatter også 
utomhusarbeider rundt blokken med 
beplantning og på Carl Berner torg. 
 

Adresse/sted  
Trondheimsveien 113, 0565 Oslo 
 

Oppstart 
Mars 2018 
 

Ferdig 
Juli 2020 
 

Kontaktpersoner:  
Total underentreprenør Peab Anlegg 
Prosjektleder Per Tore Ask 
+47 909 81 638 
per.tore.ask@peab.no 

 

Hovedentreprenør Peab AS 
Prosjektleder Anton Salvesen 
+47 908 42 962 / 
anton.salvesen@peab.no 

 

Byggherre Peab Eiendomsutvikling AS 
Byggherre Terje Hjelset 
+47 911 62 247/  
terje.hjelset@peab.no 

 

Hjemmeside 
www.peab.no  
www.carlbernertorg.no 

 

Hovedaktiviteter fremover: 
Fortsetter med betongarbeider for 
bygging av næringslokaler i første 
underetasje.  
Fortsetter med etablering av vann, 
avløp, overvann, fordrøynings-
magasiner og oppfylling på utsiden 
av bygget. 
 
Disse arbeidene ferdigstilles medio 
mars og det vil være klart for 
montasje av pre-fab elementer 
medio februar. 
 
Støy  
Oslo kommune Bydel Grünerløkka 
har gitt byggeplassen dispensasjon 
for bygge- og anleggsstøy i 
perioden 10.4.2018 til 19.10.2019. 
 
Arbeidstider  
Hovedarbeidstider på prosjektet vil 
være mandag til fredag fra kl. 0700 
til kl. 1900.  
 
Betongarbeidene vil fra 7.januar 
pågå fra kl 07:00 til kl. 22:30 
mandag til torsdag og fredager fra 
07:00 til 16:00. 
 
I tillegg vil det arbeides noen 
lørdager 0700 til 1600 og søndager 
0800 til 1600, samt ett kort tidsrom 
på natt ifm. tilkobling av 
vannledning i Hasleveien. 

Trafikk  
Det er etablert en ny innkjøring til 
byggeplass fra Trondheimsveien i 
tillegg til innkjøringen fra 
Hasleveien.  
 
Det vil også etableres det en 
avlastingssone langs 
Trondheimsveien.  
 
Ansatte og foreldre i barnehagen 
må alltid følge skilting for 
fotgjengere, søke blikkontakt med 
sjåførene og være oppmerksomme 
på trafikken. 
 
Rigg og fremdrift 
Riggplan med mer blir hengt opp i 
SHA-informasjonstavlene ved 
inngangene til byggeplassen. 
 
Mer informasjon  
Vi vil sende jevnlige 
informasjonsbrev angående 
prosjektet gjennom hele 
byggefasen. 

Syns-, hørsels- og 
funksjonshemmede som trenger 
assistanse bes ta kontakt med en 
av kontaktpersonene. 

 

 

Oppdatert informasjon fra Peab 
Carl Berner Torg, Trondheimsveien 113 

Dato: 21.12.2018 


