Informasjon mars 2021

Ny overgang til Isegran og rehabilitering av tårnet
Veiforbindelsen over Nøkledypet mellom Kråkerøy og Isegran er i dårlig forfatning.
Eksisterende stålkulvert skal fjernes og erstattes med en ny overgang og kulvert
i betong.

Den nye overgangen blir omtrent som i dag og understøtter Isegrans historiske og
kulturhistoriske verdier med et lavmælt og nøkternt uttrykk.
Tilgangen til det populære rekreasjonsområdet blir som i dag.
Overgangen skal sikre tilgang for tung og omfangsrik transport ved arrangementer, for aktørene
som holder til på Isegran, for nødetater og båttransport til båthavna. Den nye overgangen
bevarer plante- og dyreliv og sikrer vanngjennomstrømningen i Nøkledypet.

Fremdrift ny overgang
Arbeidene utlyses på anbud etter påske. Anleggsperioden er lagt utenom sommersesongen.
Planlagt oppstart er i midten av september. Prosjektet skal etter planen være ferdig i midten av
desember 2021.

Ulemper i anleggsperioden




Anleggstrafikk, støv og støy fra anleggsmaskiner.
Adkomst til Isegran blir stengt for kjøretøy fra ca. midten av oktober til midten av november.
Det blir etablert en midlertidig løsning med flytebrygge eller lignende for at gående og
syklende skal ha tilgang til Isegran i hele anleggsperioden.

Vi beklager ulempene arbeidene medfører for berørte.

Sikkerhet i anleggsperioden
Området blir sikret på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra
oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

Rehabilitering av tårnet 2022
Rehabilitering av tårnet på Isegran var en gave til Fredrikstads befolkning i anledning byens
450-årsjubileum. Når den nye overgangen til Isegran er ferdig, starter vi arbeidene med tårnet.
Planlagt oppstart er i begynnelsen av januar og med ferdigstillelse i mars 2022.
Vi kommer tilbake med mer informasjon når arbeidene med tårnet nærmer seg.

Kontaktpersoner
Einar Modahl, prosjektleder
Fredrikstad kommune – Prosjektutvikling
tlf. 918 02 581

Malte Sebastian Hinsch, teamleder anlegg
Fredrikstad kommune - Prosjektutvikling
tlf. 915 59 382

e-post: einmod@fredrikstad.kommune.no

e-post: malhin@fredrikstad.kommune.no

