
  

 
 
 
                                          Informasjon oktober 2020 

 

Lisleby allé  
– ny sykkelvei med fortau 
 

Holbergs vei, Fagerliveien, Lisleby allé  
- nye vann- og avløpsledninger 
 
Fredrikstad kommune i samarbeid med Bypakke 
Nedre Glomma skal bygge ny sykkelvei med fortau 
langs Lisleby allé. Den nye strekningen på  
ca. 850 meter skal kobles sammen med eksisterende 
fortau i Fagerliveien. Fredrikstad kommune skal 
samtidig legge nye vann- og avløpsledninger i deler 
av Holbergs vei, Fagerliveien og Lisleby allé.  
Se kartutsnitt på baksiden.  

 
Fremdrift 
Vann- og avløpsarbeidene starter i krysset Holbergs vei/Vinjes vei i løpet av oktober. Arbeidene fortsetter 
deretter i Fagerliveien og Lisleby allé. Vann- og avløpsarbeidene avsluttes i krysset med Haugerudveien, 
mens ny sykkelvei med fortau avsluttes ved Lisleby allé 33. Grunnerverv langs traseén for sykkelvei/fortau 
er i gang. Grunnervervsarbeidene vil være avsluttet før arbeid over eiendommer påbegynnes. 
Anleggsarbeidene vil etter planen pågå frem til våren 2021. Det tas forbehold om endringer i fremdriften da 
det kan dukke opp uforutsette forhold over og under bakken som vi ikke er kjent med.  
 

Tilstandsregistrering av eiendommer 

Kommunen har engasjert et eksternt firma, Multiconsult, som vil registrere tilstanden på eiendommer ved 
foto innvendig og utvendig. Aktuelle berørte kontaktes av en representant fra Multiconsult for å avtale tid for 
registrering.  
 

Åpent kontor onsdag 14. oktober 
Vi inviterer til «åpent kontor» onsdag 14. oktober mellom kl. 14 og 18 på Lisleby samfunnshus,  
Ole Hansens vei 9. Her kan interesserte stikke innom og snakke med de som jobber med prosjektene.  
 

Fossilfri anleggsplass  
Anleggsperioden vil bli gjennomført med maskiner på fossilfritt drivstoff, hvor både ordinære maskiner på 
biodiesel og elektriske maskiner vil bli benyttet. Anleggsplassen vil medføre betydelige reduksjoner av 
klimagassutslipp sammenlignet med en ordinær byggeplass med maskiner på diesel, i tillegg til mindre 
lokal luftforurensning og noe lavere støy.  
 

Ulemper i anleggsperioden 
 Anleggsarbeidene vil føre til midlertidige omkjøringsveier som blir skiltet.  

 Det blir omkjøring for busslinje 8 og 185 (skolebussen) via Leiegata og fylkesvei 109/Rolvsøyveien når 
Fagerliveien og Liseby allé stenges for gjennomkjøring. Det betyr at ingen bussholdeplasser mellom 
Leiegata og bussterminalen betjenes i denne perioden.  

 I korte perioder blir det ikke mulig å parkere biler ved eiendommene. Dette tas opp med berørte  
etter hvert.  

 Det blir anleggstrafikk og støy fra anleggsmaskiner. Bruk av maskiner på strøm på enkelte av 
anleggsmaskinene kan derimot føre til noe lavere støynivå sammenlignet med en ordinær 
anleggsplass.  

 Rystelser etter grøftesprengninger kan påregnes på deler av strekningen. 

 Korte avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme.  
 

Renovasjon 

Dersom renovasjonsbilen ikke kommer frem som følge av anleggsarbeidet må huseier/beboer sørge for at 
avfallsdunkene trilles til nærmest kjørbare vei på tømmedagen. Entreprenør kan være behjelpelig for de 
som ikke klarer dette selv.  



 
 

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

Bypakke Nedre Glomma  
Ny sykkelvei med fortau langs Lisleby allé er et prosjekt som er finansiert med statlige belønningstilskudd 
gjennom Bypakke Nedre Glomma. Formålet er å tilrettelegge for gående og syklende mellom Lisleby og 
sentrumsområdet. Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune,  
Sarpsborg kommune, Viken fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen om framtidens 
transportsystem i Nedre Glomma.  
 

Kontaktpersoner 
 
Prosjektledelse:  Fredrikstad kommune - Prosjektutvikling 

Joachim Sletvold  
tlf. 400 19 394, e-post: joasle@fredrikstad.kommune.no 
 

Byggeledelse:  AFRY 
Lasse Nilsen 
tlf. 995 23 851, e-post: lasse.nilsen@afry.com 
 

Entreprenør:   Park & Anlegg  
Knut Arne Bjerke, anleggsleder 
tlf. 909 50 503, e-post: knut-arne@park-anlegg.no 
  
Trond V. Hansen, prosjektleder 
tlf. 902 01 357, e-post: trond.hansen@park-anlegg.no 
 

 www.fredrikstad.kommune.no                                www.bypakkenedreglomma.no 
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