
                                                                                                                                                                            

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Fjernvarmeutbygging  

fra Sagabakken skole til Sorgenfri Alle og omegn 

INFORMASJON TIL NABOER/BERØRTE 

 

Traséen fra Sagabakken skole mot Sorgenfri Allé 
Kart:: www.fredrikstad.kommune.no 

 

Traséen mot Sorgenfri Allé 
Kart:: www.fredrikstad.kommune.no 

 

Traséen - Sorgenfri Allé og omegn 
Kart:: www.fredrikstad.kommune.no 

                            

                                             



anleggstrafikken 
GENERELT 
Fredrikstad Fjernvarme AS (FFAS) skal bygge hovedledning for 
fremføring av fjernvarme fra Sagabakken skole til Glemmen Gård 
Næringspark på Lisleby. Første del av denne utbyggingen blir i 
Sorgenfri Allé og videre mot Sagabakken skole. Nye bygg langs 
Sorgenfri Allé skal tilknyttes fjernvarmenettet. 
 
FFAS har sendt ut varsel til alle andre ledningseiere/ kabeletater for å 
evt. samordne vår gravevirksomhet med andres behov og planer for 
bygging/rehabilitering. Fredrikstad EnergiNett AS deltar med 
strømforsyning i deler av traséen 
 
ANLEGGSSTART OG FREMDRIFT  
Gravearbeider går i gang i begynnelsen av oktober 2015, og 
avsluttes i løpet av 2016. Grøftetrasé blir i og langs eksisterende, 
samt planlagte nye veier og gangveier. Se kartutsnitt. 
 
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. 
 
Det vil også bli behov for sprengningsarbeider i store deler av 
traséen. I den forbindelse blir det foretatt registrering av bygninger i 
forkant, samt at det blir satt opp rystelsesmålere for å dokumentere at 
rystelser er innenfor akseptable nivåer for denne type arbeid 
 
TRAFIKKAVVIKLING OG SAMORDNING MED ANDRE 
PROSJEKTER 

FFAS med samarbeidspartnere har i forkant hatt avklaringsrunder 

med grunneiere og med Fredrikstad kommune i forhold til å 

optimalisere trafikkavviklingen i forbindelse med prosjektet. I tillegg 

koordineres arbeidene med annen pågående og planlagt bygge- og 

anleggsvirksomhet etter beste evne. Behov for omkjøring vil bli 

skiltet. 

 
 
 

 

SAMARBEID I BYGGEPERIODEN 
Fredrikstad Fjernvarme AS har bygd mye fjernvarme i byen, og har nå 
sammenhengende ledningsnett fra Øra gjennom hele byen og frem til 
Trara og over til Værste. Vi har selvfølgelig trukket mye erfaringer ut fra 
dette. Ett av suksesskriteriene er at det holdes tett dialog med de som blir 
berørt av anleggsarbeidene, og at dere kontakter oss dersom det skulle 
oppstå problemstillinger underveis i prosjektet. Kontaktpersoner står 
oppgitt nedenfor. 
 
Byggherre:  
Fredrikstad Fjernvarme AS  
v/prosjektleder 
Jan Erik Tonby, tlf. 91 88 01 61 
E-post: jan.erik.tonby@fredrikstadfjernvarme.no 

 
 
Totalentreprenør:  
Heinsen & Agger ApS 
v/Entrepriseleder Claus Agger; tlf.: +45 6029 6837 
E-post: claus@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 
 
 
Vi håper å få bygd denne delen av byens miljøvennlige energiløsning med 
minst mulig ulemper! 
 
                                        Med vennlig hilsen 
                                          Jan Erik Tonby 
                                    Prosjekt- og byggeleder 
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