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REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS TEAMSMØTE 24. jan. 2022  

Vidar Eltun, Hege Eide Vik, Sjur Arnfinn Strand, Samson Hamre, Audun Mo, Dag Henaug og  
Lene Hovi (referent) 

Saker til behandling: 

  01/22: Endra sammensetting av utvalget 
  02/22: Protokoll fra årsmøte i Stamvegutvalget 
  03/22: Orientering om Lærdalstunnelen 

04/22: Status og strategi for 2022 
                          05/22: Referatsaker 

06/22: Eventuelt 
 

01/22: ENDRA SAMMENSETING AV AU 
 Stamvegutvalgets arbeidsutvalg er endret. Samson Hamre blir nytt medlem fra 

Vestland i Aleksander Øren Heen sin permisjonstid som statssekretær. Sjur Arnfinn 
Strand er ny representant fra Innlandet fylkeskommune, Stein Tronsmoen har bedt 
om fritak. 

VEDTAK: 
Arbeidsutvalget tar saken til etterretning 

 
02/22: PROTOKOLL 
               Protokoll fra årsmøte for 2020, holdt den 23. juni 2021 legges fram for vedtak. Det 

er ikke mottatt merknader til protokollen. 

VEDTAK: 

Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra Stamvegutvalgets årsmøte for 2020 

 

03/ 22 ORIENTERING OM LÆRDALSTUNNELEN  
Audun Mo orienterte om arbeidet for å få bygget løp nr. 2 i Lærdalstunnelen, før 
opprustingsarbeidet av eksisterende løp starter. Opprustingsarbeidet krever 
nattestengt tunnel i 5-6 år og får store konsekvenser for transportnæringen. 
Det planlagte møtet som Mo, fylkesordfører Askeland og flere andre 
fylkesrepresentanter skulle ha med samferdselsminister Jon Ivar Nygård har blitt 
utsatt og avholdes senere samme dag som AU.  

VEDTAK: 

Arbeidsutvalget tar orienteringen til etterretning.  
Stamvegutvalget kan bistå ved ytterligere dialog med aktuelle instanser.  
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04/ 22 STATUS OG STRATEGI 2022 

 
Regionvis status: 

Ringerike v/Dag Henaug 

Sollihøgda (Bjørum-Skaret) pågår for fullt. Ny tunnel og 4 felt ferdig i 2025. Nye Veier tok 
over ansvaret for Skaret-Hønefoss. Skaret – Høgkastet et delprosjekt som nå legges inn i 
kostnadsrammen. 

Innlandet fylke v/Sjur Strand 

E16 Kongsvinger og inn på E6, 4 berørte kommuner. Flere alternativer for innløp på E6 
vurderes. Håper å lande dette innen sommeren. 

Valdres v/Vidar Eltun 

Fullt fokus på Fagernes S – Hande, ønsker løsning ala Voss. Kom ikke inn i NTP, trykket 
fortsetter. Mange nye folk i nye poster, som vi jobber med å bli kjent med. Kvamskleiva 
ferdig til høsten, samt mye godt og pågående arbeid med Valdresmodellen langs Vang-
Vestre Slidre. 

Indre Sogn v/Audun Mo 

Oppgradering av to tunneler pågår. Fortsatt usikkert med Stuvane-Håbakken. Lang versjon 
virker urealistisk, kanskje jobbe for et kortere løp. 

Voss-Vaksdal-Bergen v/Hege Eide Vik 

Mye handler om K5-prosjektet. Reguleringsplanen ligger til godkjenning i KMD, svar ventes i 
slutten av januar. Håper på oppstart 2024. 

Vestland v/Samson Hamre 

Tokagjelet må opprustes som omkjøringsvei før K5 påbegynnes. Ny tunell i Nærøydalen 
(Hylland-Slæen) vil få snarlig oppstart. Den vil erstatte de to krevende tunellene i 
Stalheimskleiva.   
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Strategi videre: 

Vidar: Flere regioner jobber nå med å etablere kontakt med myndigheter, som er nødvendig 
med nye folk. 
Hege: Stamvegutvalget kan være synlig i flere dialoger, arrangementer og fora der planer 
legges. 
Dag Erik: Ønsker også synligere Stamvegutvalget i loopen i Ringerike. 
Vidar: Vi kan vise at vi er et utvalg som ser hele bildet og de lengre strekningene, som er 
uttrykt som fordelaktig i vegvesenet sine planer. Stikkord er fullføring. 

Årsmøtet 2022 

Innspill: 

Kan vi legge til rette for få med nye statssekretæren eller andre i apparatet hvis vi ikke når 
helt opp til myndighetene. Bruke møtet for å knytte flere og gode kontakter. 

Å legge møtet til Oslo, evt. Bergen, kan gjøre det mer tilgjengelig for sentrale folk å delta. 

Ønske om å avklare sted og dato ganske raskt. 

 

 

 
VEDTAK:  

Arbeidsutvalget tar regionvis orientering og diskusjonen rundt strategi og kommende årsmøte 
til etterretning. Leder og sekretær forbereder et skriv til AU til statlige myndigheter om 
prosess for utarbeiding av ny Nasjonal Transportplan. Viktig at en kommer tidlig på banen i 
dette arbeidet og at det blir en konstruktiv dialog. Nytt AU vil bli avholdt om 1-2 måneder, 
sekretær kommer med forslag til dato.  

 
  
05/22 REFERATSAKER 
 

1. Svarbrev til Vestland fylkeskommune 10. august om Stamvegutvalgets arbeid, 1 vedlegg 
2. Ny Transport--og-kommunikasjonskomite  
3. Ny samferdselsminister er Jon  (AP)  
4. Ny politisk ledelse 
5. Hege Eide Vik representerte Stamvegutvalget på innspillsmøte i samband med Regional 

transportplan 2022- 2033 for Vestland den 1. september 2021 
6. Vidar Eltun deltok i møte med Vestland fylke om oppfølging av NTP tysdag 2.november,  

2 vedlegg 
7. Oppslag i Aftenposten med vegdirektør Ingrid Dahl Hovland den 6. januar, sitat:  
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«E16 Hønefoss-Arna utenfor Bergen. 
Rassikring og arbeid med annen trafikksikkerhet og fremkommelighet mellom Arna og 
Stanghelle (på strekningen Arna-Voss).               
Det er også planer for bygging av ny jernbane og ny E16 mellom Bergen og Voss, som et 
fellesprosjekt. Her er det satt av penger på statsbudsjettet i år 2022 for forberedende 
arbeider.                              
E16 Eggemoen Hønefoss-Hokksund            
Det blir ny vei på nesten hele strekningen mellom Hønefoss og Gardermoen i 2022.» 
 
 

Forslag til VEDTAK:       
Arbeidsutvalget tar referatsakene til orientering 

 
 
06/22: EVENTUELT 
 

Ingenting meldt inn under eventuelt 

 

Valdres,  25. januar 2022 

 

For Stamvegutvalgets leder Vidar Eltun 

 

Lene Hovi 

(sekr.) 


