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Illustrasjon av den nye bruen (med forbehold om endringer).

Nå er vi i gang!
Statens vegvesen skal bygge ny bru over Elva
i Flekkefjord. Vi ber om forståelse for at det vil
være noen utfordringer for omgivelsene før
bruen står ferdig og er klar til bruk.
Byggeperioden vil medføre en del ulemper for omgivelsene i form
av trafikkomlegging, støy og rystelser. Vi i Statens vegvesen skal
sammen med entreprenøren gjøre alt vi kan for å få til en god prosess rundt dette. Med ei trygg og flott ny bybru som felles mål,
håper vi på forståelse og godt samarbeid med alle berørte.

Hva skal vi gjøre?
Hovedhensikten med å bygge ny bybru i Flekkefjord er å bedre
fremkommelighet og trafikksikkerheten for gående og syklende.
Prosjektet er definert som et miljø- og sikkerhetstiltak. Den nye
brua får høye estetiske kvaliteter, plass til to kjørefelt og tre meter
bredt fortau på begge sider. Frihøyden under brua blir 3,5 meter.
Ny bru vil gi gode og sikre forhold for gående og syklende.

Hvordan gjør vi det?
○○ Riving av nærliggende bygninger og Apotekerhagen
for å gjøre plass til midlertidig fv.44.
○○ Bygging av midlertidig bru og omkjøringsveg.
Omlegging av trafikk.
○○ Riving av eksisterende bru.
○○ Fundamentering for ny bru, inkludert montering av
peler, og betongarbeider.
○○ Ny bru produseres på verksted og transporteres og
monteres fra lekter.
○○ Kompletterende arbeider på ny bru og veg for å flytte
trafikken tilbake.
○○ Riving av midlertidig bru og omkjøringsveg.
○○ Reetablering av Apotekerhagen inkludert brygge og
båthus, samt parkeringsplass i Elvegata.

Våren 2017
Midlertidig bru / trafikkomlegging

Våren 2017

Juni 2018
Ferdig med alle arbeider
*Detaljert fremdriftsplan utarbeides av entreprenør og det kan
derfor komme endringer på antatt fremdriftsplan ovenfor.
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Vinter/Våren 2018
Trafikkomlegging til ny bru, istandsetting av
omkringliggende områder
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Høst/Vinter 2017
Ny bru monteres

Biltrafikk

Gang- og sykkeltrafikk

Illustrasjonen viser hvordan trafikken skal legges om under byggeperioden, våren
2017.

Støv, støy og rystelser

Velkommen til åpen dag!

Arbeider av denne typen vil merkes i bybildet. Trafikken avvikles noe tregere og det blir perioder med støy og rystelser.
Dette gjelder spesielt i forbindelse med spunt- og pælearbeider. Arbeidene som avgir mye støy og rystelser skal
normalt utføres innenfor normal arbeidstid (kl. 07–19).

Statens vegvesen kommer til å arrangere åpen dag i Flekkefjord i løpet av januar 2017. Nærmere tidspunkt og sted
vil bli behørig annonsert. Representanter fra entreprenør,
Flekkefjord kommune og Statens vegvesen vil være til
stede for å informere og svare på spørsmål.
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Vi er på Facebook.
Følg oss på denne siden:
www.facebook.com/flekkefjordbru

16-2142 grafisk.senter@vegvesen.no - Foto: Multiconsult/Statens vegvesern

Du kan finne mer informasjon om byggeprosjektet på vegvesen.no: www.vegvesen.no/Fylkesveg/flekkefjordbru
Vi er på Instagram.
Følg oss på denne siden:
www.instagram.com/statensvegvesensor

Prosjektleder Jan Børge Thorsen
Epost: jan.borge.thorsen@vegvesen.no
Telefon: 918 77 804

Byggeleder Geir Norum
Epost: geir.norum@vegvesen.no
Telefon: 468 22 825

Prosjekteringsleder Steinar Jakobsen
Epost: steinar.jakobsen@vegvesen.no
Telefon: 906 38 588

Kommunikasjonsrådgiver Samir Kolukcija
Epost: samir.kolukcija@vegvesen.no
Telefon: 901 03 866
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Januar/februar 2017
Åpen dag for alle Interessenter

Angående båttrafikken i kanalen legges det opp til fri ferdsel, men med redusert kanalbredde. Det vil også her være behov for å stenge kanalen helt ved enkelte arbeidsoperasjoner.
Når hovedarbeidene starter opp i januar 2017 stenges parkeringsplassen ved Brutorget. Dette området skal benyttes til riggområde
som avklart i reguleringsplan
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Januar 2017
Oppstart av hovedarbeider for ny bybru

Ved enkelte arbeidsoperasjoner vil det være behov for kortere
stenging/redusert fremkommelighet på fv.44. Disse tilfellene vil bli
varslet i lokal media, prosjektets egen nettside på vegvesen.no og i
sosiale medier.
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Desember 2016
Ferdig med forberedende arbeider

Det vil i byggeperioden bli endret kjøremønster forbi byggeplassen.
Fv.44 vil bli lagt om på en midlertidig bru som bygges på nordsiden
av eksisterende bru. Det samme gjelder også gangtrafikken forbi
området (se illustrasjon under).
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September 2016
Oppstart og foreberedende arbeider

Hvordan blir trafikken i sentrum?
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