
                                              

 
Informasjon om 

fjernvarmeutbygging i Dikeveien i 2018 

Dette skal gjøres 

Fredrikstad Fjernvarme AS skal videreføre eksisterende hovedledning for 
distribusjon av fjernvarme fra Dikeveien 15 (Jula) til Dikeveien 30 (Plantasjen) 
Stikkledninger til alle byggene til Østfoldhallene skal bygges. 
 
Utførelse 

Klargjøring for gravearbeider skal starte den 22/5-18 ved Dikeveien 15. Fra 
Dikeveien 15 vil traséen gå i veibanen lengst mot Jula og Megaflis. Deretter går den 
inn i Hans Nielsen Hauges vei og krysser denne. Videre vil alle arbeider foregå inne 
på Østfoldhallene sine P-plasser frem til vi skal forbi Dikeveien 27 og 29. Nord for 
Dikeveien 29 skal Dikeveien krysses for å knytte til eksisterende nett utenfor 
Dikeveien 30 (Plantasjen), se vedlagt kartutsnitt. 
Arbeidene er beregnet å vare ut september 2018. 

Ulemper og sikkerhet i anleggsperioden 
Støy og støv fra anleggsmaskiner må påregnes. Entreprenørene vil under 
anleggsarbeidet sikre området på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til 
å være ekstra oppmerksomme og orientere spesielt barn om faremomenter ved 
anleggsområdet og anleggstrafikken. Det blir behov for å stenge deler av veier og 
fortau/gangveier der arbeidet pågår, men entreprenørene vil sikre adkomst til 
eiendommer så godt det lar seg gjøre. 

Trafikkavvikling:  
FFAS med samarbeidspartnere har i forkant av arbeidene avklaringsrunder med 
grunneiere, Fredrikstad kommune samt busselskap i forhold til å optimalisere 
trafikkavviklingen i forbindelse med prosjektet. Behov for omkjøring vil bli skiltet. 

For best mulig gjennomføring av arbeidene, er det viktig at det holdes tett dialog med 
dere som blir berørt av anleggsarbeidene, og at dere kontakter oss dersom det 
skulle oppstå problemstillinger underveis i prosjektet. Kontaktpersoner står oppgitt 
nedenfor. 

Totalentreprenør:  
Heinsen & Agger ApS v/Knud Heinsen; tlf.: +45 4060 6060 
E-post: knud@heinsen-agger.com 

Underentreprenør som er ansvarlig for graving/maskiner: 
Fosby Anlegg AS v/Anleggsleder Frank Andersen; tlf.: 482 07 881 
E-post: frank.andersen@fosby.no 

 
Byggherre er: 
Fredrikstad Fjernvarme AS v/ Jan Erik Tonby, tlf: 918 80 161 
jan.erik.tonby@fredrikstadfjernvarme.no 
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Kart over graving i Dikeveien og Hans Nielsen Hauges vei 

Blå trase er det nye nettet som skal bygges. Det røde er eksisterende nett. 

 

 

 

 

 

 


