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Informasjon til deg som er nabo til vegprosjektet

Bygging av ny Varoddbru 2017-2020

www.vegvesen.no/varoddbrua

NÆRINFORMASJON

E18 Varoddbrua Mars 2017



Prosjektleder Kjell Soltvedt 
kjell.soltvedt@vegvesen.no 
Telefon 901 75 879

Byggeleder konstruksjon Bård Kimestad 
bard.kimestad@vegvesen.no  
Telefon 909 28 881

Byggeleder veg Rune Galteland 
rune.galteland@vegvesen.no 
Telefon 995 55 702

Kommunikasjonsrådgiver Jo Vegard Aardal 
jo.aardal@vegvesen.no 
Telefon 975 70 221

Nå starter byggingen av ny Varoddbru

Til fergeterminalen

Statens vegvesen starter nå i vår på bygging av ny 
Varoddbru. Arbeidet vil pågå til våren 2020.

Byggeperiode på tre år

Det første som skjer på anlegget, er at det skal bygges 
søyler som skal bære brukonstruksjonen. Det støpes 
såkalte senkekasser, en teknikk som gjør at vi kan bygge 
betongsøyler under vann. 

Det vil ta noe tid før trafikantene merker at det bygges 
på brua. I første omgang ved at det jobbes mellom 
tunnel og bru på Sømsiden. Senere blir det endring i 
kjørefeltene og gang- og sykkelvegen. Da vil vi starte 
med å gjøre begge deler smalere, for å få plass til et 
eget felt for anleggstrafikk.

Strekning med stor trafikk

Gjennomsnittlig trafikk på strekningen er ca. 50 000 
kjøretøy i døgnet. Det er også en betydelig sykkeltrafikk 
over Varoddbrua. Den nye brua skal bygges mellom de 
to eksisterende bruene. Der er det lite plass, noe som gir 
mange utfordringer. Gjennomføring av anlegget vil til 
tider medføre støy for omgivelsene.

Det skal opprettholdes gang- sykkelveg gjennom 
anleggsområdet i byggeperioden. I hovedsak skal det 
opprettholdes to kjørefelt i hver retning, men det vil bli 
unntak fra dette. Vi kan ikke gjennomføre et slikt stort 
prosjekt uten at det blir konsekvenser for trafikantene.

Det vil bli redusert hastighet på strekningen. Både 

kjørefelt og gang- og sykkelveg vil bli noe smalere mens 
arbeidene pågår.

Ulemper for beboerne 
Vi klarer ikke å unngå at byggingen til tider vil bli en 
ulempe for dere som bor i nærheten. Det er vårt mål å 
gjøre ulempene så små som mulig, blant annet at det skal 
bli så lite støy som mulig.

Allerede etter påske kan det bli noe anleggstrafikk på 
Torsvikveien, når vi starter arbeidet med brusøylene.
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Slik så det ut da vi bygde forrige gang.  
Denne brua sto ferdig i 1994. 

INFORMASJONSMØTE mandag 3. april
Vi inviterer til informasjonsmøte om prosjekt E18 
Varoddbrua på Randesund bydelshus mandag 3. april  
kl. 17-19. Da vil dere få anledning til å spørre oss om 
prosjektet, og få mer detaljer om hvordan vi har tenkt å 
gjennomføre byggingen av ny Varoddbru.

Det vil være til stede representanter fra Statens vegvesen, 
entreprenøren Porr Norge Infrastructure (PNI) og 
Kommuneoverlegen i Kristiansand.

Adresse: Vardåsveien 67 på Søm. Velkommen!


