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Borglund hengebru - Status rehabilitering av bru  

 
Arbeidene for Borglund hengebro blir ferdigstilt i starten av desember, og det ligger an til 
overtakelse enten mandag 6. desember eller tirsdag 7. desember. 
 
Belysning fra busslomme til bru, og over selve brua 
Da kommunen møtte representantene for Borglund hengebru i august 2021, så tok de opp 
spørsmål rundt belysning fra busslomma og ned til Borglund hengebru. I etterkant av møtet 
så har også kommunen mottatt skriftlig brev om dette. Kommunen har valgt å behandle dette 
som et innspill til trafikksikkerhetsplanen som ble lagt ut på høring i dette tidsrommet. Det 
betyr at innspillet om belysning fra busslomma og ned til brua vil bli vurdert sammen med 
andre innspill som har kommet til kommunens trafikksikkerhetsplan. Høringsperioden er 
utløpt, og målet er at trafikksikkerhetsplanen skal komme til sluttbehandling vinteren 2022. 
 
Kontaktperson for Borglund hengebru har kontaktet kommunen i slutten av november 2021 
(både på telefon og epost torsdag 25. november) og spurt hvorfor det ikke monteres lys, når 
det er lagt til rette for dette i håndlista som går over brua. Og kontaktperson mener at dette 
bør kommunen gjøre før arbeidende avsluttes. 
 
I kommunestyrets vedtak KS 48/21 i møte 24.03.2021 fremgår det at kommunen ikke skal ta 
over brua. Hvis kommunen installering lys på selve brua så vil kommunen pådra seg en varig 
forpliktelse og utgifter knyttet til strøm, fremtidig drift og vedlikehold (bl.a. periodevise 
inspeksjoner og internkontroll). Det har ikke vært lys på brua tidligere, verken fra busslomma 
ned til brua, eller over brua. Siden det ikke har vært lys der tidligere, så har dette ikke blitt tatt 
inn i prosjektet.  
 
Dersom det skulle blitt montert lys, så må noen ta ansvar for strøm, drift og vedlikehold av lys 
og master. Brukerne av Borglund hengebru har i møte med kommunen vært tydelige på at 
de ikke ønsker å påta seg noen økonomiske forpliktelser for brua. Kommunestyret har i sine 
vedtak presisert at kommunen ikke har ansvar for brua etter istandsetting, og at det ikke er 
aktuelt å ta over brua. 
 
All tid det ikke har vært lys der tidligere så har ikke dette blitt tatt inn som en del av 
rehabiliteringsarbeidet for å sette istand brua. 
 
Trang adkomst fra Rv7 
Kontaktperson for Borglund hengebru har sendt epost til kommunen lørdag 27. november 
om at det blir for trangt inn på brua fra Rv7-sida. Og at det kreves bedre bredde fordi de skal 
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komme til med snøredskap, rullestol, dobbel barnevogn osv. og at det bør være samme 
bredde hvis ikke tilkomstveien har samme bredde som hengebrua. Fra Rv7 og inn på 
hengebrua så er det ei mindre bru/gangbane (som er anlagt tidligere), som leder inn på selve 
hengebrua.  
 
Dersom kommunen hadde blitt gjort oppmerksom på dette tidligere så kunne det trolig ha 
blitt tatt inn. Imidlertid var arbeidene med denne lille gangbrua nær ferdigstilt, og vi måtte i så 
fall ha revet og startet forfra for å kunne ha utvidet bredden vesentlig.  
 
Det som kommunen har utført av tiltak på selve hengebrua og på den lille gangbrua, har ikke 
gjort bredden noe smalere enn tidligere. Altså er det snakk om de samme brubredder, og det 
er de samme adkomst-forholdene som tidligere. Og når brua står ferdig, så vil den være 
trygg å gå på og muliggjøre ferdsel over Sogna elv. 
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