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E18 Haumyrheitunnelen er et prosjekt som skal 
renovere de to 350 meter lange tunnelene rett øst 
for Varoddbrua i Kristiansand.

De to tunnelene ble bygget tidlig på 90-tallet, og 
trenger nå en renovering for å møte dagens krav til 
sikkerhet og standard.

Dette skal vi gjøre:
- To 350 meter lange tofeltstunneler skal renoveres med        
 utskifting av elektro og bergsikring.

- En av tunnelene skal utvides til tre felt, slik at det blir         
 kollektivfelt i østgående tunnel.

Ombygging og omkjøring på E18 ved Haumyrheia

Offentlig informasjon
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Renoveringen av tunnelene vil føre til omkjøring 
for trafikken på E18 i 10 måneder fra mai 2020 
til mars 2021. Trafikkbildet vil bli annerledes, 
og morgenrushet i Randesund vil bli vesentlig 
forverret.

Dårligere kapasitet for biler
Vi er opptatt av at de som bor og ferdes i nærområdet 
skal påvirkes minst mulig. Likevel må du regne med å 
oppleve ulemper i forbindelse med arbeidene. Særlig 
vil reduksjonen i kapasitet på vegnettet merkes – både 
i form av kø og at det vil bli mer trafikk på småveiene i 
området.

Så langt det lar seg gjøre legger vi til rette for at bussen 
skal ha prioritet foran privatbiler. Dette gjør vi for å gi 
flest mulig anledning til å komme seg effektivt frem.

Bussprioritering
Strømmeveien mellom Strømme senter og 
rundkjøringen på fylkesveg 401 vil bli stengt for 
gjennomkjøring med privatbiler i morgenrushet. 
Kapasiteten blir derfor vesentlig redusert i området. 
For at flest mulig skal komme seg raskest mulig frem 
i anleggsperioden, prioriterer vi framkommelighet for 
kollektivtrafikken. 

Derfor oppfordrer vi alle som kan til å ta 
buss, gå eller sykle.

Bedre busstilbud
Agder Kollektivtrafikk (AKT) vil i byggeperioden sette inn 
større kapasitet på linje M3 til og fra Søm. 

Linje A3 mot Kvadraturen vil bli erstattet med flere 
avganger på M3 i morgenrushet. 

Linje M4 vil også få større kapasitet i morgenrushet.

I tillegg vil en midlertidig holdeplass ved Varoddbrua på 
Sømsveien bli opprettet i retning byen. Det gjør at de som 
bor i nærheten av Varoddbrua får mange flere bussruter å 
velge mellom.

Informasjon fra AKT
Omleggingen vil berøre linje M3, M4, A3 og 56. 

M3 og M4 vil få økt kapasitet og hyppigere 
avganger:

• M3 vil følge ordinær trasé på Vardåsveien-   
 Lianveien-Liane Ringvei-Strømmeveien-Rona-  
 Kvadraturen, men vil få økt kapasitet i rushtiden
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Busslinje:

• M4 vil følge ordinær trasè på Dvergsnesveien-  
 Strømmeveien—Rona-Kvadraturen, men vil få økt   
 kapasitet i rushtiden.

I og med at Sømsveien mellom Torsvikkleiva/
Varoddbroa/Rona blir stengt for gjennomjøring, vil 
linje A3 mot Kvadraturen inngå i M3-tilbudet og linje 
56 vil få et alternativt tilbud på Sømsveien.

•Bussreisen planlegger du enkelt i AKT Reise app 
•Billetten betaler du enkelt i AKT Billett app.

Sykkel - et smart alternativ 
Kristiansand har nylig blitt kåret til landets beste 
sykkelby. Gang- og sykkelvegene har god kapasitet 
og er trygge å ferdes på. Det jobbes også mye med 
vintervedlikeholdet som brøyting og strøing. Ikke 
minst er store deler av sykkelvegen inn til byen og mot 
Sørlandsparken prioritert som sykkelekspressveg 
med høy standard.

For prosjektet er det viktig å opprettholde en god 
standard på gang- og sykkelvegene. Dette er  
utfordrende rundt anleggsområdene ved Haumyrhei- 
og Varoddbru-prosjektet, men det er uansett en 
prioritert oppgave for oss å tilby en sikker sykkelveg 
med tilfredsstillende fremkommelighet også i disse 
områdene. 
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Midlertidig holdeplass 
Sømsveien



Håneskrysset ferdig før stenging
På- og avkjøringene i Håneskrysset på E18 vil bli 
åpnet i mars 2020. Dette er beregnet til å gi en 
trafikkreduksjon på 30 prosent i Ronakrysset. 
Likevel vil det bli vanskeligere å kjøre bil i 
morgenrushet. Derfor oppfordrer vi alle som har 
anledning til det å ta buss, gå eller sykle! 

Hvis du må bruke bil, og har mulighet til å forskyve 
jobbreisen din, vil det også lette på morgenrushet.

Nødetater er ivaretatt
Vi har hatt dialog med beredskaps- og nødetater
og informert dem om planene for
omkjøringsveger og gjennomføringen av
prosjektet for øvrig. Tilbakemeldingen fra disse
er at sikkerhet og beredskap vil bli
tilfredsstillende ivaretatt selv med de trafikale
utfordringene man vil få når E18-trafikken legges
om og konsekvensene dette medfører for
fremkommelighet lokalt på Søm og ellers i
Randesund.

Gang- og sykkelvegen vil bestå som i dag fra Rona 
via Sømsveien (omlagt E18) og frem til Varoddbrua. 
Fra Haumyrheiveien og ned til Varoddbrua vil det 
bli bygd en midlertidig gang- og sykkelveg via 
påkjøringstunnelen som for tiden er avstengt, og 
videre gjennom en midlertidig undergang som vist 
på illustrasjonen nedenfor. Fremkommelighet og 
sikkerhet vil derfor være godt ivaretatt også i dette 
området når E18 legges om i mai måned.

Den nye Varoddbrua vil stå ferdig høsten 2020, 
med ny sykkelekspressvei over fjorden og frem 
til Narviksbakken, noe som vil gi en mer effektiv 
transportetappe for syklistene til og fra sentrum.

Det å sykle kan gi gevinster både i form av 
bedre helse, sparte transportkostnader, og nå i 
ombyggingsperioden for Haumyrheitunnelen kan 
det bety spart tid man ellers villa ha brukt i bilkø  i 
morgenrushet ut fra Søm.

Informasjonsmøte
Torsdag, 13. februar kl. 18.00 i Randesund 
bydelshus (Vardåsveien 67) arrangerer vi 
åpent informasjonsmøte for alle som berøres 
av anleggsarbeider i Haumyrheitunnelen. 
Alle som er involvert i dette prosjektet, samt 
kommuneoverlegen, vil være til stede for å svare 
på spørsmål og gi informasjon til publikum. 

Vel møtt.
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Ny gang- og sykkelveg:

Illustrasjon: Statens vegvesen/ R
am

bøll N
orge A

S



Informasjon fra Randesund bydelsråd
Randesund bydelsråd jobber aktivt for å få økt 
bevilgningene til en bedre fungerende infrastruktur 
for Randesund. Vi har deltatt i flere møter med 
Statens Vegvesen og de involverte etater, for å 
sørge for at fremkommeligheten og behovene til 
bydelens innbyggere blir hensyntatt så langt det lar 
seg gjøre. 

Stengningen av Haumyrheitunnelen vil skape 
store køer om morgenen. Vi oppfordrer bydelens 
innbyggere til å bidra med å redusere trafikken ved 
å endre og variere transportvanene når det lar seg 
gjøre. Dette kan gjøres ved å bruke buss eller sykkel 

for å komme seg på jobb. En annen mulighet er 
såkalt «kompiskjøring». 

På informasjonsmøtet den 13. februar kommer vi til 
å informere om en app for «kompiskjøring» som vi 
vil anbefale at bydelens beboere benytter seg av for 
å redusere antall biler på veien.

I løpet av byggeperioden vil det på Facebooksiden 
til Randesund bydelsråd komme jevnlige 
oppdateringer og nyheter om trafikksituasjonen. 
Her kan dere også komme med deres kommentarer 
og innspill som dere ønsker å dele med andre i 
bydelen eller formidle til Statens vegvesen. 

www.randesundbydelsraad.no

Omkjøringevegen for vestgående trafikk vil bli ledet 
ned på Sømsveien i to felt slik det er tegnet inn på 
illustrasjonen over.

Østgående trafikk vil gå gjennom ett av tunnelløpene på 
Haumyrheitunnelen. Det vil jobbes i ett løp av gangen, 
slik at det blir trafikk i det løpet som det ikke jobbes i.

Statens vegvesen
Jan Helge Egeland, prosjektleder
E-post: jan-helge.egeland@vegvesen.no

Samir Kolukcija, kommunikasjonsrådgiver 
E-post: samir.kolukcija@vegvesen.no

Kristiansand kommune

Kristiansad kommune
Gro Solås, leder for Ingeniørvesenet vei og prosjekt
E-post: Gro.K.Solaas@kristiansand.kommune.no

AKT - Agder Kollektivtrafikk
Terje Mathisen, markeds- og kommunikasjonssjef
E-post: terje.mathisen@akt.no 

Kontaktinformasjon

Framdriftsplan

              Januar - april 2020: Forberedende arbeid med omkjøringsveg på Sømsveien
                        30. mars 2020: Håneskrysset åpner, færre kjøretøy gjennom Ronakrysset
                         24. april 2020: Sømsveien blir stengt på strekningen hvor E18 legges om
1. mai 2020 - 1. mars 2021: Omkjøring for E18-trafikken via Sømsveien. Arbeid i tunnelene utføres
                        Oktober 2020: Ny Varoddbru ferdig. Gang- og sykkelvegene over brua er ferdig med bedre   
            standard

Vi er også på Facebook.
Følg oss gjerne på denne siden:
www.facebook.com/E18kristiansand

Mer informasjon om prosjektet finner du på våre nettsider: 
www.vegvesen.no/e18haumyrhei
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