
 

 
 
 
 

  Fakta om prosjektet 
Peab AS bygger 111 leiligheter med 
næringslokaler på gateplan og 
parkeringskjeller. Prosjektet omfatter også 
utomhusarbeider rundt blokken med 
beplantning. 
 
Adresse/sted  
Trondheimsveien 113, 0565 Oslo 
 
Oppstart 
Mars 2018 
Ferdig 
20. august 2020 
 
Kontaktpersoner:  
Totalentreprenør Peab AS 
Produksjonsleder Øyvind Solli 
+47 482 46 409/ oyvind.solli@peab.no 
 
Prosjektleder Anton Salvesen 
+47 908 42 962/ anton.salvesen@peab.no 

 Peab Anlegg AS 

 Prosjektleder Karin Dalberg 

+47 976 66 942/ karin.dalberg@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: 
Mandag 25. februar 2019 er det 
oppstart montasje av prefabrikkerte 
elementer. 
Montasjen starter med bygg A, mot 
Carl Berners plass og oppover langs 
Trondheimsveien. Dette bygget har 4 
etasjer. 
Mandag 4. mars begynner montasjen 
av blokk C, fra den gamle 
verkstedhallen og opp mot Støperiet 
barnehage. Dette består også av 4 
etasjer. Alle løft vil foregå innenfor 
prosjektets byggegjerde. Kranene 
har sektorsperrer. 
Bygg B langs Hasleveien vil bli 
montert fra uke 14. 
 
Parallelt med dette vil Peab Anlegg 
fortsette med betongarbeider, 
grunnarbeider og etablering av vann, 
avløp, overvann og oppfylling på 
utsiden av bygget. 
 
Støy  
Oslo kommune Bydel Grünerløkka 
har gitt byggeplassen dispensasjon 
for bygge- og anleggstøy 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 kan pågå fra  
Kl. 07:00 til klokken 22:30 mandag til 
torsdag og fredag fra 07:00 til 16:00. 
I tillegg vil det arbeides noen 
lørdager 07:00 til 16:00 og søndager 
08:00 til 16:00. 
 
Trafikk  
Det er godt skiltet hvordan 
fotgjengere skal gå i Hasleveien, der 
hvor anleggstrafikk passerer inn og 
ut av byggeplassen.  
Det vil også bli mottatt leveranser fra 
Trondheimsveien, bilene kjører ut i 
Trondheimsveien i krysset 
Hasleveien. Det vil alltid være vakt   
 
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. 

 

Informasjon fra Peab AS 
Carl Berner Torg, Trondheimsveien 113 

Dato: 18.02.2019 


