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Floa – Galoppen – Bure  
– ny vei med fortau 
 
Fredrikstad kommune skal bygge ca. 470 meter vei med opphøyet 
fortau mellom Gressvikveien og gangbru over Floa.  
Prosjektet omfatter også overvannsanlegg og veilys.  
Se kartutsnitt på side 2 (heltrukket svart strek).  
 
Fra Gressvikveien anlegges det ny vei over gressletta. Bredden forbi 
treningssenteret økes ved at det tas ut fjell (forsiktig sprenging) for  
å gi plass til både vei og fortau. På siste del av strekningen gjøres det 
en masseuskifting (lettere masser) for å oppnå stabil grunn. 
 
Dette vil føre til bedre kjøreadkomst for eiendommer langs Seutelva 
og bedre trafikksikkerhet for gående og syklende som skal over 
Floabrua fra sør.  

 
Fremdrift 
Anleggsarbeidene starter i begynnelsen av januar (uke 1) og er planlagt 
ferdig innen utgangen av juni 2021. Vi tar forbehold om endringer  
i fremdriften da det kan dukke opp uforutsette forhold som vi ikke er  
kjent med. Entreprenøren vil hovedsakelig benytte Gressvikveien som 
transportvei. 
 

Gående og syklende 
Det er ikke tilstrekkelig plass innenfor anleggsområdet til å holde åpen en 
adskilt passasje for gående og syklende. Gående og syklende må derfor 
finne en alternativ rute frem til Floabrua i anleggsperioden. Forslag til rute 
er vist på kartet på side 2 (rød stiplet linje). Ruten vil bli skiltet.  
 

Tilstandsregistrering av eiendommer 

Kommunen har engasjert et eksternt firma, Multiconsult, som har registrert 
tilstanden på aktuelle eiendommer med foto innvendig og utvendig.   

 

Ulemper i anleggsperioden 
 Anleggstrafikk, støv og støy fra anleggsmaskiner. 

 Rystelser etter fjellsprenging på deler av strekningen. 

 Redusert adkomst til eiendommer langs Floa. 
 
Vi beklager ulempene dette medfører for berørte. 
 

Sikkerhet i anleggsperioden 
Entreprenøren vil sikre området på forskriftsmessig måte med anleggsgjerder Berørte oppfordres likevel  
til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og 
anleggstrafikken.  



 
 

Kontaktpersoner 
 
Prosjektledelse:  Fredrikstad kommune - Prosjektutvikling 

Per Helge Ludviksen  
tlf. 971 34 499, e-post: pehl@fredrikstad.kommune.no 
 

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

Entreprenør:   Fosby Anlegg AS  
Hans Kristian Holmen, anleggsleder 
tlf. 480 74 076, e-post: hans.kristian.holmen@fosby.no 
 
Terje Vevelstad, prosjektleder 
tlf. 900 78 757, e-post: terje.vevelstad@fosby.no 
 

  
                      
 

Ny vei med fortau 
 

Forslag til alternativ rute for gående og syklende i anleggsperioden 
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