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Langvarig trafikkregulering
på E18 i Kristiansand
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E18 Kristian s and

Foto: Kjell Inge Søreide

Statens vegvesen skal mellom 2015 og 2022
utbedre 200 tunneler i hele landet. Dette er
tunneler med lengde over 500 meter på riksvegnettet. To av disse er Oddernes- og
Baneheitunnelen i Kristiansand.

Vi er i gang med forberedelsene og selve arbeidene
starter nå i februar - mars og varer frem til sommeren
2018. Samtidig med oppstart av tunnelarbeidene
starter en tre år lang byggeperiode på Varoddbrua.

Avkjørsel til/fra Kvadraturen, dagtid og kveld

•
•
•
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Utskifting av kabelbroer og lysarmaturer.
Utskifting av kjørefeltsignaler og kameraer for
kameraovervåkning.
Oppgradering av viftekapasitet pga. økt krav til
brannventilasjon.
Oppgradering av nødstrømsforsyning.
Montering av flere nødtelefoner og nødskap,
samt flere nye evakueringslys.
Utvidelse av ni tekniske bygg.
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I E18 Oddernes- og Baneheitunnelen
i Kristiansand skal vi gjøre flere tiltak. Arbeidene
som skal utføres er litt forskjellige fra tunnel til tunnel, men i hovedsak skal mye teknisk utstyr oppgraderes for å gi bedre sikkerhet for trafikantene i
tilfelle brann eller ulykke i tunnelene. I tillegg gjøres
det forefallende vedlikeholdsarbeid i tunnelene.
Noen eksempler på tiltak er:

N
Biler mot øst
Biler mot vest

For å få til kortest mulig stengeperiode legges
det opp til å arbeide i begge tunnelene i en kjøreretning samtidig. Det betyr at et løp vil stenges
gjennomgående fra Bjørndalssletta til Gartnerløkka. Det andre gjennomgående løp vil bli gjort
om til toveistrafikk på natten.

Samtidig med tunnelrehabiliteringsprosjektet
starter byggingen av ny E18 Varoddbru. Begge
prosjektene kommer til å medføre endringer i kjøremønsteret, smalere kjørefelt og nedsatt hastighet
på E18 i Kristiansand.
De største endringene kommer i forbindelse med
tunnelarbeidene. Tunnelløpet det arbeides i kommer til
å være stengt fra kl. 22.00 til 06.00 neste dag i hele
anleggsperioden. Det andre tunnelløpet får
tovegstrafikk om natten.

En av prosjektets største utfordringer ligger i å få
avviklet trafikken samtidig som oppgraderingen
av tunnelene pågår. Det legges opp til at alt arbeid
i tunnelene skal utføres som nattarbeid (kl. 2200–
0600) for å minimere de trafikale ulempene på
dag- og kveldstid.

Omkjøring
I begynnelsen av byggeperioden kommer trafikken
om natten i noen få dager bli ledet via fv. 471 gjennom
Kvadraturen og fv. 23 Markviksveien og fv. 25 Østre
ringvei på Lund, trafikkomleggingen er for å sette
opp midtdeler for nytt kjøremønster.

To prosjekter samtidig
I mars starter Statens vegvesen rehabilitering tunnelene. Arbeidene starter i tunnelløpene i vestgående retning. I løpet av høsten 2017 bytter vi over
til de østgående tunnelløpene. Hele rehabiliteringsprosjektet for Oddernes- og Baneheitunnelen skal
være ferdig før sommerferien 2018.
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Strekning med endret kjøremønster.
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Avkjørsel til/fra Eg, dagtid og kveld

Avkjørsel til/fra Lund, dagtid og kveld

Biler mot øst
Biler mot vest

Biler mot øst
Biler mot vest
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Kjøremønsteret på dagtid blir endret i og med
at det blir fysisk adskilte kjørefelt på hele tunnelstrekningen fra Bjørndalssletta til Gartnerløkka
i den kjørebanen det ikke arbeides i. Det betyr
at det ikke er mulig å skifte kjørefelt på
denne strekningen, heller ikke over
Oddernesbrua.
På dagtid vil det periodevis bli redusert belysning
i tunnelene vi arbeider i. I byggeperioden settes
fartsgrensen ned til 50 km/t i begge retninger på
hele strekningen.
Fra kl. 22.00 til 06.00 neste dag blir det tovegs
trafikk i tunnelløpet det ikke arbeides i. Det fører til
at for vestgående trafikk blir avkjøringene til Torridalsveien, Eg og Kvadraturen stengt. Bilister må da
benytte avkjøringen på Bjørndalssletta via Lund.

Endring av kjøremønster
Tunnelrehabiliteringen foregår i to hovedfaser.
Fase 1 er arbeid i vestgående tunnelløp (nattarbeid).
Det betyr at det blir tovegs trafikk i østgående tunnelløp om natten. Trafikanter som kommer vestfra og skal kjøre av i kryss til enten Vennesla/ Nedre
Lund, Eg eller Sentrum må legge seg i høyre kjørefelt
allerede ved Gartnerløkka.
Hvis du på dagtid skal svinge av underveis og
har valgt venstre felt må du holde dette feltet
helt til Bjørndalssletta og snu der og kjøre tilbake.
Hvis du kjører feil og må passere bomstasjonen
en ekstra gang, så belastes du bare én gang
per bil ved flere passeringer innen en time (med
AutoPASS-avtale/bombrikke).

HOLD DEG OPPDATERT OM TUNNELARBEIDENE
Byggeleder Martin Folkestad,
martin.folkestad@vegvesen.no.
Telefon: 950 20 396
Kommunikasjonssjef Lars Helge Rasch
lars.rasch@vegvesen.no.
Telefon: 901 01 005

Mer informasjon på denne siden:
www.vegvesen.no/tunnelersor

Følg oss på sosiale medier
www.facebook.com/E18Kristiansand
www.instagram.com/statensvegvesensor
www.twitter.com/vegvesensor

Ny Varoddbru, sett fra Varodden. Illustrasjon: Rambøll

NY VARODDBRU PÅ E18
Fra mars 2017 og fram til våren 2020 skal det
bygges ny Varoddbru på E18. Den nye brua
bygges mellom de to eksisterende bruene.
Ny Varoddbru skal erstatte dagens hengebru.
Begge bruene får to kjørefelt for den vanlige trafikken
og ett kjørefelt reservert for kollektivtrafikk, totalt
seks felt. Det vil si at dagens gang- og sykkelveg
på den nyeste av de eksisterende bruene gjøres
om til kollektivfelt. Ny gang- og sykkelveg etableres
på den nye brua som skal bygges.
Prosjektet skal forbedre trafikkavviklingen på E18
for gjennomgangstrafikken og for trafikken mellom
Kristiansand sentrum og de østlige bydeler.
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- og sykkelveg gjennom
anleggsområdet i byggeperioden. I hovedsak skal
det opprettholdes to kjørefelt i hver retning, men
det vil bli unntak fra dette på nattestid. Vi ønsker at
trafikkavviklingen og sikkerheten skal være god
gjennom anleggsområdet, men vi kan ikke gjennomføre et slikt stort prosjekt uten at det blir visse ulemper
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 våren 2017, og vil vare i om lag
tre år fram til våren 2020.

HOLD DEG OPPDATERT OM VARODDBRUA
Byggeleder Rune Galteland
rune.galteland@vegvesen.no
Telefon: 995 55 702
Kommunikasjonsrådgiver Jo Vegard Aardal
jo.aardal@vegvesen.no
Telefon: 975 70 221

Mer informasjon på denne siden:
www.vegvesen.no/varoddbrua

Følg oss på sosiale medier
www.facebook.com/E18Kristiansand
www.instagram.com/statensvegvesensor
www.twitter.com/vegvesensor

17-0124 visuell.kommunikasjon@vegvesen.no

