
INFORMASJON TIL FORELDRE/FORESATTE 

 

Tour des Fjords kommer til Kristiansand! 

 

Tour des Fjords er et internasjonalt sykkelritt som skal arrangeres for 

sjette gang i mai 2018. For første gang kjøres flere av etappene på 

Sørlandet.  

Rittet vil få konsekvenser for vår barnehage, fordi veiene vil bli 

stengt mens rittet pågår. 

 

Tirsdag 22. mai starter rytterne i Lindesnes og har målgang i 

Grimstad. Rittet passerer gjennom Vågsbygd og over Grim før det 

fortsetter oppover Setesdalsveien i retning Vennesla. 

 

Rytterne kommer kjørende inn til Kristiansand via Langenes og Holskogveien. De kjører inn på 

Vågsbygdveien, passerer Trekanten via Slettheiveien, før de fortsetter forbi Fiskåtangen, 

Hannevikbukta og Kolsdalen opp til Tinnheiveien, ned til Møllevannsveien og inn på R9 

(Setesdalsveien) ved Krossen og videre mot Stray, Torridal og Mosby. På Mosby kjører rytterne 

av Venneslaveien og inn på Ravnåsveien for så å ta vestsiden av Otra inn i Vennesla 

kommune.  

Stengingen i Kristiansand vil være i tidsrommet 14.30 – 16.00 

 



Onsdag 23. mai avsluttes andre etappe i Kristiansand. Etappen 

starter i Risør, kjører langs kysten til Lillesand, kjører opp mot 

Birkeland før rytterne kommer til Kristiansand via Tveit og Ålefjær. 

 

 

Dette innbærer at følgende veier stenges for trafikk i tidsrommet 16.00-18.30:  

Tretjønnveien, Jegersbergveien, Østerveien i retning sentrum, Dronningens gate og inn i 

Vestre Strandgate, ut mot Odderøya hvor løypen følger Sjølystveien og Paradeveien og så 

inn i Østre Strandgate for første målpassering.  

Etter første passering skal det kjøres to hele runder. Fra mål går traseen inn i Elvegata, krysser 

Otra og svinger inn i Marviksveien. Videre følger traseen Østre Ringvei, over E18 og inn i 

Bjørnebakken, Borghildsvei og Bergtorasvei før de kjører under broa og opp igjen på 

Tretjønnveien.  

 

 

Som dere ser er det særlig onsdag 23. mai som vil få konsekvenser 

for oss. Barnehagen har vanlig åpningstid (7-17) denne dagen. 

Dere må altså planlegge godt, slik at dere rekker å hente barna 

før stengetid. 

 

Håper mange vil få anledning til å stå langs veiene og heie frem 

rytterne! 

 


