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Ny Varoddbru vil gjøre det
tryggere for alle trafikanter. Det blir
tre kjørefelt i hver retning, ett av
dem er kollektivfelt. Det vil bli bygd
nytt gang- og sykkelvegsystem
på strekningen der gående og
syklister skilles.

Ny Varoddbru på E18 øst for Kristiansand skal
bygges i 2017-2020. Den nye brua bygges mellom
de to eksisterende bruene.
Oppdraget omfatter bygging av ny bru, endring av
gang- og sykkelvegløsningen inkludert tre nye gang- og
sykkelvegbruer og riving av hengebrua fra 1956. Den nye
brua bygges som en fritt frembygg bru. I tillegg vil det
inngå noe vegbygging i begge ender.
Prosjektet E18 ny Varoddbru ligger i Kristiansand
kommune i Vest-Agder fylke. Ny bru skal krysse over
Topdalsfjorden fra Torsvik på østsiden til Varodden på
vestsiden av fjorden.
Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyre i Kristiansand
den 21.03.2012.
Dagens to bruer
Varoddbrua er egentlig to vegbruer på E18 over utløpet
av Topdalsfjorden i Kristiansand. Den eldste brua er ei
hengebru med hovedspenn på 337 m. Brua ble åpnet
i 1956 og nærmer seg slutten av sin leve- og brukstid.
Det er store kostnader knyttet til drift og vedlikehold
og kjørekomforten over brufugene er en utfordring for
trafikantene.

Ny Varoddbru skal erstatte dagens hengebru. I framtidig
situasjon skal begge bruene ha 2 kjørefelt for den vanlige
trafikken og ett kjørefelt reservert for kollektivtrafikk,
totalt 6 felt. Det vil si at dagens gang- og sykkelveg på
Parallelt med hengebrua ble det i 1994 bygget en kassebro eksisterende bru gjøres om til kollektivfelt. Ny gang- og
sykkelveg etableres på den nye brua som skal bygges.
i betong. Dette var en av verdens største fritt frembyggbroer med et hovedspenn på 260 m. Totallengden er 663
Prosjektet skal forbedre trafikkavviklingen på E18
m og denne skal fortsatt betjene vestgående trafikk.
for gjennomgangstrafikken og for trafikken mellom
Bruene har i dag en gjennomsnittlig trafikk på ca. 50 000
kjøretøy i døgnet, andelen tunge kjøretøy er 9 %.
Ny bru
Utløsende for dette prosjektet er behovet for å erstatte
hengebrua fra 1956. Brua er kostbar å vedlikeholde.

Kristiansand sentrum og de østlige bydeler. Prosjektet
skal gi hinderfri fremføring av kollektivtrafikken, og
gang- sykkelvegen skal inngå i det gjennomgående
gang- sykkelvegsystemet i Kristiansand med ekspressstandard. Prosjektet skal erstatte eksisterende hengebru
før vedlikeholdskostnadene blir for store.

Stor trafikk - utfordrende prosjekt
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. Brua er en stor og komplisert
konstruksjon, som er krevende å bygge. Gjennomføring
av anlegget vil til tider medføre støy for omgivelsene.
Trafikkavvikling prioriteres
Det skal opprettholdes gang- sykkelveg gjennom
anleggsområdet i byggeperioden. I hovedsak skal det
opprettholdes to kjørefelt i hver retning i byggeperioden,
men det vil bli unntak fra dette. Vi ønsker at
trafikkavviklingen og sikkerheten skal være god
gjennom anleggsområdet, men 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. Kort sagt vil anleggsarbeidene
gjøre at det på strekningen blir verre for trafikantene
før det blir bedre. Om tre år får vi en veg og to bruer
tilpasset trafikkmengden, og en gang- og sykkelveg med
ekspress-standard.
Byggeperiode på tre år
Byggingen starter vinteren 2017, og vil vare i om lag tre
år fram til våren 2020.
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Gang- og sykkelveger

Varoddbrua brukes daglig av mange gående og
syklende. Når den nye brua er ferdig vil gang- og
sykkeltrafikken flyttes over på sørsiden av den nye brua.
Det vil bli adskilte felt for syklende i hver retning med
gul midtstripe, og gående får egen opphøyd gangveg.
Framdrift:
•

Tilbudsfrist entreprenører: 16. desember 2016

•

Oppstart byggearbeider på ny fritt frembygg bru:
Mars 2017

•

Riving av hengebru: 2019

•

Ferdigstillelsesfrist: 1. april 2020

FAKTA NY E18 VARODDBRU:
Lengde: 654 meter
Bredde: 19 meter
Største spenn: 260 meter
Seilingshøyde: 32 meter

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

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

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

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