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Y: 6499030 
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Fredning lokalitet
Omfang: Fredningen omfatter vegstrekningen med tilhørende konstruksjoner 

som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet er å sikre og bevare vegen som et eksempel på en opprinne-
lig parsell av Vestlandske hovedveg og en hovedveg bygget etter det 
franske prinsipp i første halvdel av 1800-tallet.

Fredningen skal sikre og bevare vegens karakter, samt opplevelsen 
av vegen i landskapet.

Begrunnelse: Vegstrekningen Lavoll-Flikkeid inngår som del av Vestlandske 
hovedveg mellom Kristiansand og Stavanger, bygget i perioden 
1835-1840. Vegen er representativ for veger bygget i første halvdel av 
1800-tallet, anlagt med mest mulig rette linjer gjennom landskapet etter 
inspirasjon fra fransk vegbygging på 1700-tallet. 

Vestlandske hovedveg ble bygget for å knytte sammen de ulike lands-
delene for bl.a. å føre fram post og lette kommunikasjonene for embets-
verket.

Vestlandske hovedveg – Lavoll-Flikkeid har høy samferdselshistorisk 
verdi. Vegen inngår i et vegmiljø med flere generasjoners veger som gir 
området en veghistorisk tidsdybde.
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Kapittel 29. Fredete eiendommer i landsverneplan for Statens vegvesen - veganlegg

VESTLANDSKE HOVEDVEG – LAVOLL-FLIKKEID

Fredning enkeltminne

 Omfang: Fredningen omfatter vegens linjeføring og vegprofil med skråningsutslag. 

Vegens linjeføring er definert av vegens horisontal- og vertikalkurvatur. I vegprofilet inn-
går over- og underbygning med vegbredde, vegmurer,  grøfter og stikkrenner. Skrånings-
utslaget omfatter den delen av sideterrenget som har vært endret som følge av anleggets 
tilpasning til det naturlige terrenget.

Fredningen omfatter ikke de tre stedene der vegen er brutt av kryssende fylkesveg.

 Formål: Formålet er å sikre og bevare vegens linjeføring og karakter som en opprinnelig parsell 
av Vestlandske hovedveg og eksempel på en hovedveg bygget etter det franske prinsipp i 
første halvdel av 1800-tallet.

Fredningen skal sikre og bevare vegprofilet med over- og underbygning inklusiv veg-
bredde, vegmurer, stikkrenner og grøfter. Fredningen skal også sikre vegens tilpasning til 
landskapet med skjæringer og fyllinger. 
 

 Begrunnelse: Strekningen Lavoll-Flikkeid inngår som del av Vestlandske hovedveg mellom Kristiansand 
og Stavanger, bygd i perioden 1835-1840. Vegen er anlagt med mest mulig rette linjer gjen-
nom landskapet etter inspirasjon fra fransk vegbygging på 1700-tallet. Lengre partier av 
vegen har høy grad av opprinnelighet med minimale endringer etter at vegen ble lagt ned i 
1886. 
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