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Teglverksveien 
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Generelt 
Fredrikstad kommune – Teknisk drift er i gang med å legge nye vann- og avløpsledninger  
i området Fjeldberg/Trosvik torv/Gamle Stadion. Se kartutsnitt på baksiden.  
 
Dere er ikke en del av vann- og avløpsprosjektet, men dere berøres likevel av 
anleggsarbeidene med redusert fremkommelighet, omkjøringer og stengte veier.  
 
 

Fremdrift og ulemper i anleggsperioden 
Neste etappe er Teglverksveien mellom Floaveien og Fjeldberglia og deler av Fjeldberglia.  
Arbeidene vil hovedsakelig pågå innenfor normal arbeidstid. 
 
På strekningen mellom Floaveien og Fjeldberg blir det skiltet omkjøring via Fjeldberg.  
Fra begynnelsen av oktober og i ca. 4 uker fremover skal det arbeides i Teglverksveien på 
strekningen mellom Fjeldberg og Fjeldberglia. I denne perioden vil det dessverre ikke være 
mulig å kjøre bil til eiendommene. Prosjektet vil tilrettelegge for parkering nær krysset 
Teglverksveien/Fjeldberg.  
 
Det vil bli tilrettelagt for adkomst fra Onsøyveien via gang- og sykkelveien for 
utrykningskjøretøy og annen nødvendig transport. Anleggstrafikken vil også benytte denne 
adkomstveien.  
 
Andre ulemper er anleggstrafikk, støy fra anleggsmaskiner, fjellboring og rystelser etter 
grøftesprengninger. Korte avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan 
forekomme. 
 
Asfaltering vil bli utført samlet senere i anleggsperioden. Nødvendig vedlikehold av veiene  
i anleggsperioden utføres av entreprenøren. 
 
 

Lading av elbil 
I Fjeldberg oppretter vi en midlertidig løsning for lading av elbil etter avtale. De som har 
behov for dette tar kontakt med prosjektleder. 
 
 

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 behjelpelog 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. 
 
 
 
 

 
 

Kontaktpersoner 

 
Prosjektledelse:  Fredrikstad kommune, Prosjektutvikling 

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

 
Byggeledelse:  Multiconsult  

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

Entreprenør:   Tune Graveservice AS 
Kim Martin Karlsøen, tlf. 957 55 927  
e-post: kim@tunegraveservice.no    
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