
E39

953

44

44

Etablering nye felt

Anleggstrafikk

Stengte felt

Kjøreretning N

E39 Flekkefjord

Nå stenger vi

Informasjon februar 2015

1. mars stenger Statens vegvesen E39 for all 
trafikk mellom Sundslia og Birkenesodden. 
Det gjør vi for å gjøre tunnelene sikrere og for å 
møte sikkerhetskravene i EUs tunnelforskrifter.

Gamle E39, nå fv. 953 skal brukes som omkjørings- 
veg, Dette fører til endrede kjøremønstre og endringer 
i skoletransporten for å gjøre den tryggere. 

Nytt kjøremønster i Sundsdlia
I krysset i Sundslia endres kjøremønsteret ved at 
E39 stenges og avkjøringsrampen mot Flekkefjord 
bygges om og åpnes for tovegs trafikk. Mellom 
rundkjøringen på fv. 44 og krysset ved fv. 953 er det 
bygget et ekstra kjørefelt forbeholdt E39-trafikken 
vestover.

Østgående trafikk fra omkjøringsvegen (fv. 953) tar 
til venstre på fv. 44, gjennom rundkjøringen og opp 
rampen til E39. Trafikk fra Flekkefjord sentrum som 
skal vestover på omkjøringsvegen må kjøre til rund-

kjøringen og vende  
der og så kjøre til høyre 
på fv. 953. I rund-
kjøringen gjelder  
vanlige trafikkregler. 
Det blir med andre ord 
ikke lov å svinge til 
venstre ut på om- 
kjøringsvegen når 
man kommer fra  
Flekkefjord.

Nytt kjøremønster  
i Loga
Når omkjøringstrafik-
kensettes på fv. 953 
blir det ikke lenger lov 
å svinge til høyre når man kommer nordfra på fv. 953 
og skal inn Logaveien (fv. 936). Det blir heller ikke 
lov å svinge til venstre nordover på fv. 953 når man 
kommer fra Logaveien.

Det blir endringer i kjøremønsteret i Sundslia.
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Skoleruter i stengningsperioden
Mens E39 er stengt blir trafikken ledet på gamle 
E18, nåværende fylkesveg 953. I forkant er det 
gjort flere trafikksikringstiltak på vegen, men  
i og med at dette til daglig er skoleveg blir de  
i tillegg tilbudt skoletransport for noen grup-
per skolebarn. Denne organiserer Agder  
kollektivtrafikk A/S (AKT) for Statens vegvesen.

På Loga omfatter tilbudet om skoletransport elever 
på barneskoler, ungdomsskole og videregående 
skole. Langs fylkesvegen her er det ingen gang- og 
sykkelveg. På Drangeid tilbys skoletransport til bar-
neskoleelever. Øvrige elever benytter dagens tilbud 
for gående- og syklende i området.

Ekstra skolebuss får disse avgangene:

- fra RIMI Drangeid kl. 0800 (oppsamlingspunkt på  
parkeringsplass mellom butikk og garveribygg) til 
Rutebilstasjonen og videre til Søyland skole
- fra Rutebilstasjonen kl. 1315 til Loga (kjører helt 
inn til tidligere Draco fabrikken)
- fra Rutebilstasjonen kl. 1425 til Loga (kjører helt 
inn til tidligere Draco fabrikken)

Ekstra maxi-taxi kjører slik:

- fra Svendsen (Loga 44) kl. 0745 via Johannessen 
(Loga 65) og Egeland/Log (Årenesbakken 13 og 17) til 
Uenes-Rutebilst. -Søyland skole
- fra Rutebilstasjonen kl. 1315 i retur til samme 
adresser (så langt det er elever)
- fra Rutebilstasjonen kl. 1410 i retur til samme 
adresser (så langt det er elever) 

MIDLERTIDIG SKYSSBEVIS

Skolene utsteder midlertidige 
skyssbevis til de elevene som får fri 
skoleskyss i omkjøringsperioden.

Statens vegvesen: Byggeleder Steffen Köhler
Tlf. 952 53 137, steffen.kohler@vegvesen.no

Agder kollektivtrafikk: 
Flekkefjord rutebilstasjon, tlf. 38 37 25 00

KONTAKT

15-0210 grafisk.senter@vegvesen.no  Kart: Statens vegvesen

Foto: Agder Kollektivtrafikk A/S
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