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Nå stenger vi Kirkeheia
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I løpet av det siste året har Statens vegvesen
gjort forberedende arbeider for stengingen av
E39 Kirkeheitunnelen i Mandal. Den 1. september stenges tunnelen for all trafikk for å utføre
utbedringsarbeidene inne i tunnelen. Tunnelen
blir stengt i om lag ni uker frem til første halvdel av november måned.
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Sikkerheten i tunnelen skal bedres, spesielt i forhold til
brannsikkerhet og trafikkulykker. Tunnelen skal også
oppfylle kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften innen fastsatt frist i 2019. På landsbasis skal 200 tunneler utbedres
i løpet av kommende de neste år. I Statens vegvesen
Region sør er det totalt 32 tunneler som utbedres.
Arbeidene utenfor tunnelen er allerede godt i gang.
Disse er nå godt synlig på begge sider av tunnelen.
I ukene fremover skal vi utføre gjenstående arbeid
både utenfor og inne i tunnelen:

• Det skal settes opp fjernstyrte bommer utenfor
tunnelen for stans av trafikk. Disse kombineres med
røde blinklys-signaler og kameraovervåkning av
innkjøringssoner til tunnelen. I tillegg etableres i nær
liggende kryss variabel skilting til bruk ved ev. trafik
komlegginger som følge av stengt tunnel. Trafikkstyring vil da skje fra Vegtrafikksentralen i Porsgrunn.
• Høydehindre i dagsone monteres foran begge
tunnelender.
• Evakueringslys monteres på tunnelvegg gjennom
hele tunnelen. Dette kombineres med skilting av
korteste rømningsveg.
• Nye nødskap med telefon og brannslokningsapparater monteres på begge sider inne i tunnelen.
I tillegg settes dette opp ved de nye tekniske byggene.
• Det skal monteres utstyr for nødnett og DAB inne i
tunnelen.
• Overvannsanlegget i tunnelen skiftes ut og det
etableres oppsamlingsbasseng for tunnelvaskevann
på Skarvøy.

Det har pågått forberedende arbeider på begge sider av Kirkeheitunnelen. Her er tunnelen fotografert fra Skogsfjord. Foto: Steffen Køhler.

Som følge av disse arbeidene vil det ikke være mulig å
ha trafikk gjennom tunnelen mens arbeidene pågår.
Trafikkomlegging
Mens tunnelen er stengt blir det omkjøring via fv. 458
og fv. 205 (gamle E18) gjennom Mandal sentrum.
Langs omkjøringsruten er det nå utført trafikksikkerhetstiltak i form av opprustning av fortausløsninger og
gangfelt, midlertidig avskjerming av myke trafikanter,
asfaltering, forsterket belysning i enkelte krysningspunkter,
mm. En stor del av strekningen har også fått ny asfalt. I
omkjøringsperioden vil det bli benyttet trafikkdirigenter
i flere kryss og gangfelt for å bedre trafikksikkerheten.
Dette vil også bedre fremkommelighet for alle trafikantgrupper gjennom sentrumsområdet.

Stengningen av E39 medfører at trafikkbelastningen
langs omkjøringsruten blir svært høy til tider over døgnet.
Det må derfor påregnes kødannelse og redusert fremkommelighet. Dette vil merkes mest i rushtiden og i
forbindelse med helgeutfartene. Vi oppfordrer derfor
publikum til å benytte andre reiseformer enn egen bil
ved ferdsel til Mandal sentrum.

KONTAKTINFO
Byggeleder
Steffen Köhler mob.: 952 53 137
Kommunikasjonsansvarlig
Lars Helge Rasch mob.: 901 01 005
Det er også eget nettsted for tunnelrehabiliteringsprosjektet i Mandal: vegvesen.no/tunnelersor

16-1870 grafisk.senter@vegvesen.no Kart: Statens vegvesen

Det skal også utføres elektroarbeid som ny og bedre
strømforsyning, ny og bedre belysning og reservebelysning. I tillegg skal alt av elektriske kabler i tunnelen byttes
ut. Fjellet i tunnelen skal også sikres.

