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Rv. 41 og rv. 451 Timenes - Kjevik

Hensikt og hovedmål med prosjektet
Ny riksveg til Kjevik lufthavn vil bedre fremkommeligheten 
til landsdelens hovedflyplass. Vegen vil samtidig forbedre 
trafikksikkerheten og nærmiljøet ved Hamresanden.
 
Reguleringsplanen dekker området fra rundkjøringene på 
Timenes og frem til Kjevik lufthavn. Vegen er planlagt i fire 
felt mellom Timenes og Hamre. Ved Lauvåsen går ny veg i 
tunnel under Moneheia, og nåværende riksveg forbi 
Hamresanden blir lokalveg mot Kjevik lufthavn og Tveit. 
Lokaltrafik ken vil gå forbi strand og boligområde på 
strekningen Grovika - Hamre. Ny riksveg kommer ut av 
tunnel på Hamre, krysser på ny bru over elva og følger 
sydspissen på Kjevik frem til terminalområdet.

Gang- og sykkelveger
Det blir sammenhengende gang- og sykkelveg fra Timenes 
til Hamresanden. Ny løsning går langs eksisterende riksveg 
41, og erstatter gjeldende reguleringsplan. Fra Hamre til 
Kjevik reguleres ny gang- og sykkelveg som gir en helt ny 
forbindelse mellom friområdene på Kjevik og Hamresanden.

Mellom rundkjøring og tunnel på Hamre legges gang- og 
sykkelveg på bru over ny riksveg, og kobles videre sammen 
med dagens gang- og sykkelveg.
 
Kryssløsninger
I Timeneskrysset utvides rundkjøringene for å bedre 
trafikk avviklingen. Avkjøringsfeltet fra E18 mot 
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Sørlandsparken for lenges for å unngå kødannelse på 
motorvegen. Dette bidrar til økt trafikksikkerhet. 
Kryssutformingen på Timenes gjør at busstopp ved E18 kan 
beholdes,  med mulighet for omstigning.

Vedtatt kommunedelplan fra 2015 forutsatte planskilt kryss ved 
avkjøring til Lauvåsen. I stedet reguleres det en ny rundkjøring i 
dette krysset. Den foreslåtte løsningen ivaretar trafikksikker-
heten på en god måte og krever mye mindre areal.
 
På Hamre utformes krysset som rundkjøring med plassering 
omtrent der vegen har sitt laveste punkt i terrenget i dag.
 
Tunnel og bruer
Tunnelen mellom Lauvåsen og Hamre, under Mone heia, blir i 
underkant av 1,4 kilometer lang. Det blir store terrenginngrep i 
hver ende av tunnelen på grunn av fjellskjæ ringene.
 
Nord for Helsehuset ved Lauvåsen bygges bru over den nye 
firefeltsvegen. Denne binder sammen Lauvåsen hovedveg 
og nåværende rv. 41. Bussene får prioritet på denne og 
vegen vil dessuten være lokalveg ved Hamresanden og 
beredskapsveg ved stengte tunneler.
 
Nord for Helsehuset ved Lauvåsen bygges det ny lokalvegbru 
som kobles sammen med eksisterende riksveg mot 
Hamresanden. Brua vil gå over den nye firefeltsvegen. Ny bru 
over Topdalselva vil føre trafik ken direkte fra Hamre til Kjevik.
 
I tillegg omfatter prosjektet to nye gang- og sykkelvegbruer, en 
som erstatter dagens ved Lauvåsenkrysset og en på Hamre.
 
Grunnforhold og områdestabilitet
Både på Timenes, Lauvåsen, Hamre og Kjevik er det noe dår lig 
grunn i form av kvikkleire. Planen omfatter tiltak for å stabilisere 
og forsterke grunnforholdene der det er nødvendig.
 

Høringsperioden
Reguleringsplanen ble behandlet av By- og miljøutvalget 
16.08.2018, og er vedtatt lagt ut til høring. I høringsperioden 
er det mulig å komme med merknader og tilbakemeldinger 
slik at eventuelle justeringer kan gjøres. Planen forventes 
sluttbehandlet av Kristiansand kommune i november 2018.

Åpent informasjonsmøte
Statens vegvesen arrangerer åpent 
informasjonsmøte om
reguleringsplanforslaget i lokalet 
Admiralen på Hamresanden
12. september 2018 kl. 18.00.  

Mellom rundkjøring og tunnel på Hamre legges gang- og sykkelveg på bru 
over ny riksveg, og kobles videre sammen med dagens gang- og sykkelveg.

Vegen er planlagt i fire felt mellom Timenes og Hamre. Ved Lauvåsen går ny 
veg i tunnel under Moneheia, og nåværende riksveg forbi Hamresanden blir 
lokalveg mot Kjevik lufthavn og Tveit.

http://www.vegvesen.no/rv41kjevik

