
 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Rigedalen 5 Statens vegvesen 

Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 4626 KRISTIANSAND S Regnskap 

Postboks 723 Stoa     Postboks 702 

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

FLEKKEFJORD KOMMUNE 

Kirkegaten 50 

4400 FLEKKEFJORD 

  

Ove Frøytlog 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Julie Tversland / 97433349 19/76289-5    03.12.2019 

     

      

Fv. 4208 - stenging av Bakke bru - Flekkefjord kommune 

Viser til informasjon på telefon til Flekkefjord kommune v/Ove Frøytlog mandag 25. 

november angående Bakke bru som må stenges for motorisert ferdsel. 

 

Bakgrunn for saken: 

Bakke bru ble bygget i 1844. Brua er ei såkalt lenkebru, dvs. ei hengebru hvor kabelen er 

utført som et lenkesystem. Lenkesystemet består av smidde stålstenger med hull i hver 

ende. Stengene er så forbundet med hverandre ved bolteleddforbindelser. Spennvidden er 

56 m. Tårnene er utført som murte steintårn. Lysåpning mellom tårnsøylene er 1.9 m. 

Brudekket er utført i tre. Brua ble fredet allerede i 1959. 

 

«Forskrift om standarder, fravik, kontroll, godkjenning m.m. ved prosjektering, bygging og 

forvaltning av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon på fylkesveg» (FOR-2014-09-

02-1128) gir Vegdirektoratet hjemmel til å fastsette bæreevne på fylkesvegbruer.»  

 

I forbindelse med pågående prosjekt med bæreevneklassifisering av samtlige bruer i 

fylkesvegnettet er tillatt brukslast for vegbane er Bakke bru 03.04.2019 fastsatt til GS 300 

Veggruppe IKKE og så vurdert på nytt i forhold til tilstand og forutsetninger som 

fremkommer i rapport fra spesialinspeksjon datert 29.06.2015 fra Dr. Techn. Olav Olsen AS 

fastsatt til GS 100 med tidsbegrensning frem til 21.12.2021. Dette er en brukslast som 

innebærer at brua ikke kan tillates for kjøretøy med aksellaster, kun jevnt fordelt 

gangbanelast på 100 kg/m2. Det betyr at brua ikke er klassifisert for noen form for 

kjøretøylast. 

 

Som det fremkommer ovenfor og med bakgrunn i gjennomført bæreklassifisering må Bakke 

bru stenges for motorisert ferdsel. Stengning av fv. 4208 Bakke bru vil dessverre medføre 

ulempe for Sira området, spesielt for beboerne på Lende og Bakke idrettsforening som har 

sitt baneanlegg med klubbhus på Lende. Beboerne på Lende og idrettsforeningen vil nå få en 

3,8 km. lengre kjøreveg. De må kjøre på den kommunale vegen opp til Osen bru. 
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Stengning vil skje den 09.12.19. Det vil bli skiltet på tilhørende veger og det vil bli sendt ut 

varsling til beboere og klubbhus/idrettslag. 

 

 

Vegavdeling Agder seksjon for trafikksikkerhet og vegforvaltning 

Med hilsen 

 

 

Anne Grete Tofte 

Seksjonsleder Tversland Julie 
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