
   
REFERAT FRA TELEFONMØTE I ARBEIDSUTVALGET DEN 30 MARS 2020        

  
 

Den 30 mars 2020 var det innkalt til konstituerende møte i Stamvegutvalget for 
kommunevalgperioden 2020-23 på Tyinkrysset Fjellstue. Dette møtet ble avlyst grunnet 
koronavirus utbruddet, og vil bli erstattet av et telefonmøte i det nye arbeidsutvalget. 

Følgende deltok: Stein Tronsmoen, Aleksander Heen, Dag Henaug, Vidar Eltun, Audun Mo,            
       Hege Eide Vik samt Jørand Ødegård Lunde og Arne Bang. 

Følgende saker ble behandlet: 
                                       06/20: Konstituering 
  07/20: Referatsaker 
  08/20: Regnskap 2019 
  09/20: Årsmelding 2019                                                                          

10/20: Orientering om status i de ulike regioner 
                                        11/20: Stamvegutvalgets innspill til NTP 2022-33   

    12/20: Mål, strategier og arbeidsform (2020-23))    
    13/20: Spørsmål om befaring langs E16                                               

14/20: Eventuelt-neste møte 

                                        

06/20: KONSTITUERING 
 Årsmøtet skal i det konstituerende møtet velge arbeidsutvalg m/vararepresen-

tanter, leder, nestleder og sekretær.                                                                                 
På grunn av utbruddet med koronaviruset og avlysning av møtet i stamvegutvalget 
overlates dette til det nye arbeidsutvalget – som i realiteten er/blir oppnevnt av 
fylkeskommunene og kommunerepresentantene for de 4 respektive regioner  

                  Stamvegutvalgets nyvalgte representanter (og deres vararepresentanter) er: 

 Fylkeskommuner: 
- Vestlandet              Aleksander Øren Heen    (Leif Fjellro)       
- Innlandet  Stein Tronsmoen              (Anne Elisabeth Thoresen)   

 Kommuner: 
                         --    Bergen                     Rolf Jens Brunstad 

- Vaksdal  Hege Eide Vik                    (Kjartan Haugsnes) 
- Voss  Hans Erik Ringkjøb       (Sigbjørn Hauge) 
- Aurland              Trygve Skjerdal                  (David Underdal) 
- Lærdal  Audun Mo                           (Jan Olav Fretland) 
- Sogndal  Arnstein Menes                  (Vibeke Johnsen)        
- Årdal  Hilmar Høl                           (Aleksander Heen)       
- Vang  Vidar Eltun         (Marta Bjørnøy Lalim)  



- Vestre Slidre Haldor Ødegård                 (Gerd Nanti Vika Helle) 
- Øystre Slidre Gunnar Thue                    (Bjarne Budal) 
- Nord-Aurdal Knut Arne Fjelltun       (Håvard Halvorsen) 
- Etnedal              Linda Mæhlum Robøle     (Harald Bjerknes) 
- Sør-Aurdal  Marit Hougsrud                  (Olav Kristian Huseby)        
- Ringerike                 Dag Henaug                         (Kirsten Orebråten) 
- Hole  Syver Leivestad                   (Anita Gomnes/E.Klever)  
- Bærum                    Siw Wikan                            (Lisbeth Hammer Krog) 

. 

Arbeidsutvalgets størrelse og sammensetning har variert over tid, og har i de siste 
3 perioder bestått av en fra hver av fylkeskommunene Hordaland, Sogn-Fjordane 
og Oppland , og en fra hver av regionene Bergen/Vaksdal/Voss, Indre Sogn, 
Valdres og Ringerike(inkl.Bærum)                                                                                   
Mer detaljert oversikt finnes på www.stamvegutvalget.no under «historikk» der 
det også er gitt oversikt over ledere og nestledere.                                                                                   

 Som et diskusjonsgrunnlag foreslås det et arbeidsutvalg med følgende seks 
representanter: De to fylkeskommunene Vestlandet og Innlandet og de fire 
tidligere regioner.                                                                                                                   
Det vil være hensiktsmessig om kommunerepresentantene fra de 4 respektive 
regionene på forhånd, og snarest mulig, har avklart sine representanter og 
varamedlemmer til arbeidsutvalget. Fra de 2 fylkeskommunene er det bare en 
valgbar representant/ vararepresentant - etter gjeldende ordning. 
Kommunerepresentantene i de respektive regioner har foreslått de som er nevnt i 
nedenforstående forslag til vedtak som sine representanter. 

 Leder, nestleder og sekretær har siden starten blitt valgt for hele perioden, og 
viktig at representantene tenker på kandidater fram mot møtet.                   
Valdresregionen har forslått gjenvalg av Vidar Eltun som leder.                                   
Valget av sekretær bør utsettes til et senere møte i det nye arbeidsutvalget. 

 VEDTAK: 

1. Det velges følgende arbeidsutvalg m/vararepresentanter for 
kommunevalgperioden 2020-23: 
Innlandet fylkeskommune: Stein Tronsmoen               (Anne Elisabeth Thoresen) 
Vestlandet fylkeskommune: Aleksander Øren Heen      (Leif Fjellro)   
Ringerikeregionen:                        Dag Henaug                          (Syver Leivestad) 
Valdresregionen:                            Vidar Eltun                           (Knut Arne Fjelltun) 
Indre Sogn regionen:   Audun Mo                           (Trygve Skjerdal) 
Voss-Vaksdal-Bergen region:       Hege Eide Vik                       (Hans Erik Ringkjøb)     

2. Til leder og nestleder velges hhv Vidar Eltun og Hege Eide Vik 
3. Valg av sekretær vurderes i et senere møte i det nye arbeidsutvalget. 

 



  07/20:   REFERATSAKER        

   Her ble følgende saker referer 
a) NTP- ny organisering og prosess 

I forbindelse med arbeidet med NTP 2022-33 har Samferdselsdepartementet  
(SD) innført en ny modell for organisering og prosess.                                               
Styringen av NTP-prosessen skjer nå i regi av SD, som gir transportetatene 
deloppdrag – der svarene på disse deloppdragene samlet utgjør Statens 
vegvesen innspill til stortingsmeldingen om NTP.                                             
Dette er det nærmere orientert om på SD sine nettsider om NTP: 
   https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-
kommunikasjon/nasjonal-transportplan/id2475111/ 

b) Riksvegutredningene blir ikke lenger offentliggjort 
Det er fra Statens vegvesen opplyst at de 4 årige «Riksvegutredninger», som 
tidligere var hovedfundamentet for våre innspill til NTP, ikke vil bli 
offentliggjort i det nye opplegget.  

c) Stamvegutvalget har egen portal 
Stamvegutvalget har en egen portal – www.stamvegutvalget.no med 
nærmere opplysninger om utvalget, møtereferater, uttalelser, vegprosjekter 
langs E16, omtale i NTP, aktuelle saker mv 

d) Vaksdal kommune prioriter Arna-Stanghelle i NTP 
Arbeidsutvalget har fått oversendt Vaksdal kommune sin uttalelse til NTP der 
det prioriteres parallell utbygging veg og bane etter K5 alternativet i første 
periode. Videre prioriteres midler til planlegging av Stanghelle-Voss. 

e) Statlig plan for Ringeriksbanen/E16 vedtatt 
Den 27 mars ble denne statlige reguleringsplan for  fellesprosjektet 
Ringeriksbanen og E16 Høgkastet -Hønefoss endelig vedtatt av KMD. Etter at 
Ringeriksbanen har vært utredet og vurdert i 30 år innebærer dette at 
prosjektet nå kan realiseres. 

VEDTAK: 
Arbeidsutvalget tar referatsakene til etterretning. 

 

08/20: REGNSKAP 2019 
 Det vises til vedlagte regnskap for 2019 og revisors rapport av 12/2-2020.                   

Regnskapet viser et årsoverskudd på kr.191434 idet medlemskontigenten på i alt 
kr 235000 ble innbetalt og forbruket var kr 43566.                                                       
Dette innebærer at egenkapitalen ble økt fra kr 13398 til kr 205417.                                                                                                         
Stamvegutvalgets inntekter har vært basert på kontingent fra medlemsfylkene 
(25’) og kommuner (10’), som har vært innkrevd ved behov – sist i 2019, mens 
forrige gang var i 2014.                                                                                                      
Det avtroppende arbeidsutvalg har behandlet regnskapet og fremmet forslag om 
at stamvegutvalget godkjenner dette. 

VEDTAK: 
Arbeidsutvalget godkjenner regnskapet for 2019 



09/20: ÅRSMELDING 2019 
. Vedlagt følger forslag til årsmelding 2019                                                                

Årsmeldingen kommenterer også hovedtrekk  fra valgperioden 2016-19.             
Det avtroppende arbeidsutvalg har behandlet årsmeldingen og fremmet forslag 
om at stamvegutvalget godkjenner dette. 

 VEDTAK: 
Arbeidsutvalget godkjenner årsmeldingen for 2019 

 
10/20: ORIENTERING OM STATUS FOR E-16 I DE ULIKE REGIONER 

                          Her var det opp til at representantene fra de 4 respektive regioner orienterer kort 
om status og prioriteringer på E16 gjennom regionen. Dette som et lokalt 
supplement til informasjonen i avsnitt 5 i årsmeldingen.      

• Ringerike v/ Dag Henaug   
Gladmelding om endelig vedtak om reguleringsplan for Ringerikbanen/E16 
– må jobbe for at penger skal følge med.                                                 
Bjørum-Skaret har startet opp.                                                                                          
Hønefoss-Nes i Ådal har dårlig standard og må utbedres. 

• Valdres v/Vidar Eltun   
Bagn-Bjørgo  fullført 2019 og Øye-Borlaug fullføres i 2020. 
Kvamskleiva og utbedringsprosjektet Hande-Øylo startes opp i 2020 
Høyeste prioritet er nå å få inn FagernesS-Hande i første periode i NTP 

• Indre Sogn v/Audun Mo  
Regionrådet for Indre Sogn har i sitt innspill til NTP prioritert Vikafjellet 
(Rv13) og Bjøberg-Borlaug.(Rv52) 
Det hadde i denne sammenheng ikke vært fokus på Ljøsne-Tønjum på E16.                        

• Voss – Vaksdal – Bergen v/Hege Eide Vik 
Voss kommune er snart ferdig med kommunedelplan fa Skulstadsmo og 
østover. 
Nærøydalen og Voss- Slæen prioriteres som tidligere 
Prioriterer rask oppfølgning og realisering av Arna-Stanghelle og midler til 
planlegging av Stanghelle-Voss. 

• Vestlandet FK v/Aleksander Heen 
Innspill på at «Liv og helse» viktig 
Optimistisk for E16 
Bergen-Voss og Nærøydalen viktige. 

• Innlandet FK v/Stein Tronsmoen 
Fylkeskommunen er nå inne i en prosess fram til fylkestinget i juni. 
E16 er med som et tungt element. 
 

                                                                         VEDTAK: 
                  Arbeidsutvalget tar orienteringene om status vedr. E-16 gjennom regionene til 

etterretning. 
 



 
 
11/20:   STAMVEGUTVALGETS INNSPILL TIL NTP 2022-33      

      Tidligere har stamvegutvalget hatt Statens vegvesen sine Riksvegutredninger- 
med detaljerte ruteviseplaner- som et godt fundament for sine innspill til NTP.                                    
Etter den nye organiseringen av NTP blir disse utredninger ikke lenger 
offentliggjort, og som underlag for vår behandling vises det til følgende vedlegg:  

1. Stamvegutvalgets innspill av 26/4-2019 til utfordringer 
vedrørende E16. 

2. Samferdselsdepartementets invitasjon av 27/11-2019 til å 
komme med innspill om prioriteringer til NTP. 

3. Videre vises det til Samferdselsdepartementets nettsider om 
NTP – se link i sak 07/20 a) 

4. Utkast til innspill til NTP (25/3) til fylkeskommunene/ SD    
Utkastet til innspill er sendt hele stamvegutvalget – som er invitert til å komme 
med sine innspill til arbeidsutvalgets behandling. 
Arbeidsutvalget bør foruten innholdet også drøfte hvorvidt vårt innspill i denne 
omgang skal sendes både fylkeskommunene og Samferdselsdepartementet. 
 
I møtet ble det enighet om å forsterke punktet om fellesprosjektene Skaret-
Hønefoss og Voss-Arna samt at utbedring av de dårlige strekningene mellom 
Hønefoss og Oppland gr tas inn blant de prosjekter som prioriteres mellom 
Hønefoss og Voss.                                                                                                                       
Det ble enighet om i første omgang å stile innspillet til de to fylkeskommunene, og 
avvente eventuelle nye momenter fra fylkesbehandlingen før innspillet til 
Samferdselsdepartementet oversendes. 
For øvrig ble det drøftet hvorvidt Stamvegutvalget skulle etablere noen strategier i 
påvirkningsarbeidet – som det ble enighet om å avvente til neste møte. 
 
                                                            VEDTAK:  
1. Arbeidsutvalget slutter seg til utkastet til innspill til NTP med de endringer det 

ble enighet om i møtet. 
2. Innspillet sendes i første omgang til Innlandet FK og Vestlandet FK, og senere i 

eventuelt endret versjon til Samferdselsdepartementet.  
 

12/20: MÅL, STRATEGIER OG ARBEIDSFORM  
 Stamvegutvalget inviteres herved til å drøfte og eventuelt ta stilling til sine mål, 

strategier og sin arbeidsform for fylkes- og kommunevalgperioden 2020-23.  

 Som utgangspunkt for drøftelsene vises til  gjeldene mål, delmål, strategier og 
arbeidsform som gjelder for fylkes- og kommunevalgperioden 2016-19.                
Jfr. vedlegg 

 



 

 

 VEDTAK: 

Arbeidsutvalget slutter seg inntil videre til at de mål, delmål, strategier og 
arbeidsform stamvegutvalget har hatt i perioden 2016-19 videreføres  for 
perioden 2020-23. Dette med den endring at delmålet endres til «Arbeide for at 
stamvegutvalgets innspill til NTP 2022-33 følges opp.»                                     
Arbeidsutvalget vil framlegge denne saken for Stamvegutvalget ved første 
anledning.     

             

13/20: SPØRSMÅL OM BEFARING LANGS E16 
 Stamvegutvalget har startet tidligere perioder med en befaring langs E-16 mellom 

Sandvika og Bergen, over 2 dager.  
 Ønskelig å få avklart hvordan det nye stamvegutvalget forholder seg til dette. 
 Hensikten med disse befaringene er at Stamvegutvalget og andre innbedte skal bli 

oppdatert mht status og planer langs E-16, bli bedre kjent, orientert om 
kommunene v/ordførerne langs vegen, knytte nettverk og få en viktig ballast for 
gjensidig forståelse av problemstillingene langs E-16. Det har også vært lagt inn 
seminar og eller møtevirksomhet i tilknytning til befaringene. 

 Det kan her legges opp til å drøfte og eventuelt ta stilling til dette i møtet.   
                                             
                                                                            VEDTAK:                                                         

Arbeidsutvalget ser positivt på at det arrangeres en befaring langs hele E16 på 
sensommeren 2020, og ber sekretariatet nærmere vurdere tidspunkt og innhold- 
herunder om det også skal inngå møtevirksomhet mv 

 

14/20:  EVENTUELT – NESTE MØTE 
.               Det ble ikke fastsatt dato for neste møte, men dette bør senest skje når fylkes- 

kommunene er i sluttfasen med sin behandling av NTP.  
                   ( For øvrig kan det avholdes møter på kort varsel om dette blir aktuelt.) 


