
Kjære alle sammen!  
 
Velkommen til offisiell åpning av nye skjøiten bru!  
 
Det er med stor glede og entusiasme at vi sammen kan stå her i I dag på nye Skjøiten bru 
som etter fremragende arbeid og på rekordkort tid har blitt klar for åpning her i dag. 
Det arbeid som her har blitt utført har vært imponerende og følge med på. All ære til 
byggherre Vegvesenet og entreprenør Hæhre som sammen har bidratt til dette. 
Skjøiten bru som vi kjenner den fra 1938 med dertil bilder fra den gang og den nye viser 
de store endringen som har skjedd. Alt blir større og mere, og i dette tilfellet så meget 
bedre. 
 
Skjøiten bru har vært en flaskehals og preget av mye ulykker og stopp. Trafikksikkerheten 
har til tider vært utfordrende, med den stadig økende trafikken som vi har her og da 
spesielt tungbiltrafikken. Som brannmann har jeg egenhendig vært i opptil flere 
redningsoppdrag på denne strekningen. Dette vil det nå bli en stor forbedring på. Da 
ikke bare er det en ny bru, men også 1,5 km med ny vei som leder fram til denne bru, 
som òg er utvidet fra 2 til 3 felts vei med bakgrunn i de utfordringer, spesielt 
tungbiltrafikken har hatt, i overgangen fra Venås bru og opp til Skjøiten bru. Ny vei leder 
nå i rett linje inn på ny bru kontra den kvasse påkjøring på gamle brua. 
 
Bruer er så mye mer enn bare ett byggverk, det kan være ett symbol på hvor viktig dette 
med å sammenbinde 2 deler er. På mange måter er det å bygge bruer å anse som en 
freds handling hvor det motsatte blir å ødelegge, alle har vi sett det gjennom krigens 
herjinger i Ukraina, hvor bruer er viktige bombemål nettopp for å ødelegge de gode og 
viktige forbindelser man i freds sammenheng har blitt skapt.  
Ikke minst så ser vi i vårt langstrakte land viktigheten, og man skjønner at dette er sårbart 
når nesten en hel landsdel blir tvunget til å kjøre om ett annet land for komme fram! - 
med referanse til Badderen bru på E6 i Kvænangen med dertil omkjøring på 700 km! 
 
Med dette vil jeg på vegne av Hemsedal kommune få lov til å takke alle som har bidratt 
til å fullføre dette viktige bidraget til vår felles sikkerhet, en stor applaus til dere! 
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