
 

   Informasjon november 2018 

 

Dampskipsbrygga 
- oppgradering til nytt byrom 
- utfordringer og ulemper i anleggsperioden 
 
Vi er nå i gang med å oppgradere Dampskipsbrygga fra en parkeringsplass til et nytt 
byrom i Fredrikstad tilrettelagt for små og store arrangementer og som oppholdssted og 
møteplass. Det medfører også noen utfordringer og ulemper i anleggsperioden.  
 

 
 
Det er sikkert mange synspunkter rundt prosjektet, men vi tror det vil bli en fin tilvekst for byen og brygga 
til trivsel og hygge for de fleste. Dampskipsbrygga skal etter planen være klar til Glommafestivalen  
i juni 2019 og oppgraderes med smågatesten og storgatesten i granitt, sittebenker, trær, beplantning,  
HC-parkering, MC-parkering og sykkelparkering. 
 

TRAFIKK 
Dampskipsbrygga er stengt for ordinær biltrafikk mellom krysset Storgata/Dr.Giebelhausens gate og 
Bankbrygga ved Elvebredden kafé og pizzeria (det gamle Linbusskuret) til midten av juni 2019.   
 

TILGANG TIL EIENDOMMER 
I anleggsperioden vil det bli flere utfordringer i forbindelse med tilgang til eiendommene langs 
Dampskipsbrygga. Dette gjelder gang- og sykkeltrafikk, men også biltrafikk fram til garasjeanlegg osv.  
 
Fredrikstad kommune og entreprenør Råde Graveservice vil være så fleksible vi kan i forhold til  
å opprettholde tilgangen til eiendommene. Det vil imidlertid bli endrede gang- og kjøreretninger etterhvert 
som arbeidet skrider fram. I korte perioder vil tilganger bli stengt når det graves eller utføres arbeide 
utenfor dører og porter. Vi ber om forståelse for at dette kan og vil medføre noen ulemper for den enkelte. 
De som arbeider på plassen er løsningsorienterte, og er det noen som har spesielle behov i bestemte 
tidsrom, så ta kontakt med de som er på plassen eller ta kontakt på telefon (se kontaktinformasjon).    
 
Vi ser at det har vært noen utfordringer og at det har vært vanskelig å orientere seg om hvor man kan gå 
og kjøre. Erfaringsmessig vil dette gå seg til etter hvert når dere og andre trafikanter blir vant til dette.  
Det er skiltet etter regelverket, men vi ser at det kan være behov for litt mer opplysninger så det jobber vi 
med nå. Dere som bor i tilknytning til anlegget, samt dere forretningsdrivende vil etterhvert få mer 
detaljerte opplysninger fra vår entreprenør om tilgang til og kjøremuligheter til eiendommene. 



 
 
 
Det vil bli en litt hektisk tid i området. Plassen skal være ferdig til juni 2019, så vi har dårlig tid, samt at vi 
går en vinter i møte. I den anledning vil arbeidene foregå på mange steder på en gang. 
 
Vi ser fram til, og håper på et godt samarbeide med dere som blir berørt av prosjektet.  
 
 

KONTAKTPERSONER 
 
Prosjektleder:  Fredrikstad kommune - Teknisk drift - Prosjektutvikling 

Roar Lie 
tlf. 994 12 838, e-post: roal@fredrikstad.kommune.no 

 
Byggeleder:   Multiconsult  

Erik Bjar  
tlf. 908 54 819, e-post: erik.bjar@multiconsult.no 
 

Entreprenør:   Råde Graveservice AS 
Petter Gabrielsen, prosjektleder  
tlf. 951 64 779, e-post: petter@rgs.no 
 
Lars Erik Eriksen, anleggsleder (kontaktperson på plassen) 
tlf. 992 69 881, e-post: lars.erik@rgs.no 
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