Informasjon september 2021

Ny overgang til Isegran
- oppstart og praktisk informasjon i anleggsperioden
Veiforbindelsen over Nøkledypet mellom Kråkerøy og Isegran er i dårlig forfatning.
Eksisterende stålkulvert skal fjernes og blir erstattet med en ny overgang og
kulvert i betong.

Arbeidene starter 13. september og skal etter planen være ferdig i midten av desember 2021.
Det blir etablert en midlertidig gangbru slik at gående og syklende har tilgang til Isegran i hele
anleggsperioden. Se kartutsnitt på baksiden.
Adkomst til Isegran blir helt stengt for kjøretøy i perioden 11. oktober – 12. november.

Ny overgang
Den nye overgangen til Isegran 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.

Brannberedskap
Fredrikstad brann- og redningskorps vil ha tilgang til Isegran med ATV (firhjuling) eller tilsvarende.
Midlertidig gangbru er merket med brunt felt på kartet og vil ha en bredde på to meter slik at adkomsten
blir ivaretatt. I tillegg vil brannvesenet etter behov lagre nødvendig beredskapsutstyr/slukkeutstyr på
Isegran.

Renovasjon
Fredag 8. oktober (uke 40) blir alle søppeldunker for restavfall tømt og flyttet til feltet som er merket rødt
på kartet. Her skal dunkene stå frem til 15. november (uke 46). Entreprenøren som er engasjert
i prosjektet har tatt på seg oppgaven og trille søppeldunkene over midlertidig gangbru for tømming.
Restavfallsdunkene er derfor plassert samlet her fra 8. oktober til 15. november. Dunkene vil bli tømt på
fredager kl. 09.00.
Eksisterende papirdunker blir stående der de er og blir tømt fredag 8. oktober og mandag 15. november.
Det utplasseres i tillegg en midlertidig papircontainer fra 8. oktober til 15. november. Papircontaineren blir
plassert ved grusveien til Isegran brygge/fergeleie.

Andre ulemper
Det blir anleggstrafikk, støv og støy fra anleggsmaskiner.
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.
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