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Nye sykkelfelt på Cicignon klar til høsten           
 
Fredrikstads sykkelprogram starter nå arbeidet 
med å tilrettelegge Ferjestedsveien og  
Phønix gate for syklende.  

 
– Strekningen er en sentral del av sykkelruten 
mellom øst og vest, og skal betjene en økt 
sykkeltrafikk til/fra østsiden, i tillegg til den lokale 
sentrumstrafikken, sier programleder for 
Fredrikstads sykkelprogram Øystein Buran.   
 
Ferjestedsveien og Phønix gate vil få røde 
sykkelfelt på begge sider av veien.  
 
Det er i forbindelse med prosjektet allerede innført 30-sone. Biltrafikken vil også 
enveisreguleres. Det blir fartshumper i Ferjestedsveien og en i Jernbanegata. 
Ferjestedsveien blir enveisregulert med kjøreretning mot Cicignon fergeleie. Phønix gate blir 
enveisregulert med kjøreretning mot Phønixbrygga. Se kartutsnitt på baksiden.  
 
– Strekningen er høyt prioritert i hovedsykkelplanen som bystyret vedtok i 2017, sier Buran. 
 
– Det aller viktigste vi kan gjøre for å gi flere anledning til å sykle, er å tilby trygge 
sykkelveier. Forskning viser oss at røde, brede sykkelfelt er viktig for syklisters opplevelse 
av trygghet, og deres sikkerhet i trafikken. Derfor anlegges nye sykkelfelt, fortsetter han. 
 
Framdrift 
Det vil pågå arbeid fra midten av juni og frem mot høsten fra Tollbodbrygga,  
i Ferjestedsveien og vestover til Phønix gate. Arbeidene er delt inn i fire delstrekninger:  
 
Delstrekk 1: Ferjestedsveien: Tollbodbrygga - Cicignon fergeleie – Welhavens gate 
Delstrekk 2: Ferjestedsveien: Welhavens gate – Cicignongata 
Delstrekk 3: Ferjestedsveien: Cicignongata – J.N.Jacobsens gate 
Delstrekk 4: Phønix gate: J.N.Jacobsens gate – Tordenskiolds gate 
 
Det blir stengt for biltrafikk der arbeidene pågår. Gående og syklende kan passere.  
Adkomst til eiendommer blir opprettholdt. Omkjøring blir skiltet.  
 
Busslinje 118 – Shuttlebussen 
Busslinje 118 vil i anleggsperioden kun kjøre mellom bussterminalen og jernbanestasjonen 
til sine fastsatte rutetider. Holdeplassene ved Cicignon fergeleie og biblioteket blir ikke 
betjent. Sjekk oppdatert ruteinformasjon her: www.ostfold-kollektiv.no  
 
Tiltak 
Arbeidene omfatter utskifting av sluk, veioppbygging, resetting av kantstein, ombygging av 
kryssningspunkter, oppbygging av skiltfundamenter, bygging av opphøyd gangfelt og 
fartshumper. Til slutt skal det asfalteres langs hele strekningen. 
 

http://www.ostfold-kollektiv.no/


Sikkerhet i anleggsperioden  
Entreprenøren vil sikre området på forskriftsmessig måte. Vi oppfordrer likevel til å være 
ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og 
anleggstrafikken. 
 
Kontaktpersoner 
 
Anleggsarbeidene:  Ingrid Frodahl, prosjektleder 

Fredrikstad kommune – Prosjektutvikling 
tlf. 901 20 656 
e-post: ingfro@fredrikstad.kommune.no 
 
Mats-Andre Lied, byggeleder 
SWECO 
tlf. 993 240 20 
e-post: mats-andre.lied@sweco.no 
 

Fredrikstad sykkelprogram: Øystein Buran, programleder  
Fredrikstad kommune – Bærekraftig samfunnsutvikling 
tlf. 69 30 55 89 
e-post: oysbur@fredrikstad.kommune.no 

 

 
Følg med her for oppdateringer:  
www.fredrikstad.kommune.no/sykkel-ferjestedsveien 
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