
STAMVEGBEFARING  1. OG 2. SEPTEMBER 2016 

  Vedlegg 1 

 

      A. HOVEDSTRUKTUR - PROGRAM 

1.sept.  

10.00 Frammøte Bergen Rådhus ( møterom i 14. etasje-heis til 13 etg)  

 Velkommen til Bergen v/ordfører Marte Persen 

 Velkommen v/stamvegutvalgets leder Vidar Eltun 

 Presentasjonsrunde - deltagere 

 Oversiktsorientering Bergen-Voss v/Eirik Haga 

10.45 Buss Bergen – Voss 

 Orientering ved ordførerne og evt. andre om prosjekter på strekningen 
Bergen – Voss  og eventuelt om de respektive kommuner.  

12.15 Voss 

 Lunsj 

 Oversiktsorientering Voss V – Gudvangen – Håbakken 

13.15 Buss Voss – Håbakken 

 Orientering ved ordførerne og evt. andre om enkeltprosjekter og 
Lærdalstunnelen – verdens lengste vegtunnel. 

14.45 Håbakken  

 Oversiktsorientering Tønjum – Ljøsne – Borlaug -Filefjell 

15.00 Buss Håbakken – Tyinkrysset 

 Orientering ved ordførere og evt. andre om nye og  ferdige prosjekter – 
herunder også om Kongevegprosjektet.  

16.00 Tyinkrysset-anleggskontor 

 Enkel bevertning 

 Orientering om Filefjellprosjektet (Borlaug – Øye/Turtnes) 
v/prosjektleder Odd Erik Haugen 

 Oversiktsorientering Øye-Fagernes 

17.00 Buss Tyinkrysset – Fagernes 

 Orientering ved ordførere og evt. andre om prosjekter og kommuner mv 

18.15 Ankomst Thon Hotel Fagernes 

20.00 Middag, sosialt samvær og overnatting 

2.Sept.  

08.00 Frokost 

09.00  Thon Hotel Fagernes. 

 FagernesS- Hande 

 Oversiktsorientering Fagernes-Hønefoss 

09.30 Buss Fagernes – Hole  

 Orientering ved ordførere og evt.andre om prosjekter mv 

11.40.  Hole heradshus 

 Lunsj 

 Orientering/innlegg om KVU rv7 og rv52 Gol-Voss 

 Oversiktsorientering Hønefoss – Sandvika 

13.20 Buss Hole – Sandvika 

 Ordførerne i Hole og Bærum om kommunene og de enkelte prosjektene. 
14.15 Sandvika busstasjon 

 Avslutning i bussen v/ leder Vidar Eltun 



   

 

B. ELEMENTER I PROGRAM 

a) Oversiktsorientering: Dette er en felles orientering på  kart/overhead/ powerpoint 
for den strekning vi skal ut å kjøre på (kan også vises på mindre kart utdelt i 
mappe) 

b) Alle deltakerne vil få utdelt en mappe med bl.a. følgende innhold: 

 Program 

 Deltakerliste 

 Info om kommunene, hver ordfører ordner med 1-2 sider info på forhånd 
(vi sender ut mal for innhold) 

 Strekningsvis omtale av prosjekter/planer langs E-16 fra Bergen til 
Sandvika (en del kommuner/regioner vil ventelig supplere dette under 
befaringen) 

 E16 brosjyre, Stamvegutvalgets uttalelser til øst-vestutr. og  NTP mv 
 

c) De respektive ordførere (eller de disse utpeker) har regien i bussen gjennom sine 
respektive kommuner, og ordførerene bestemmer hvorvidt de selv eller andre – 
herunder fagfolk – kan gi utfyllende orientering om status/planer for E-16, generell 
info om kommunene, spesielle attraksjoner, gode historier m.v. 
På noen av strekningene kan det også hende deltakerne setter pris på ro, samtaler 
m.v. – må finne en god balanse på dette. 

 

C. TILBRINGEROPPLEGG 

I utgangspunktet blir det opp til den enkelte å finne fram til Bergen rådhus 1. dag kl. 10.00, 

og komme seg fra Sandvika 2. dag kl. 14.30 

Men mange kan benytte seg (gratis) av at vår buss (fra JVB) har utgangspunkt fra Fagernes 

Skysstasjon onsdag den 31august kl. 16.00 til Bergen, og returnerer fra Sandvika 2. dag kl. 

14.30. Alle langs strekningen Fagernes – Bergen kan komme om bord etter hvert (telefonisk 

kontakt med sekretæren) 

Vi kan  reservere hotelrom til de som ønsker overnatting i Bergen fra 31 juli til 1. september. 

For øvrig er vel fly eller jernbane den beste løsningen for de som østfra ønsker å reise til 

Bergen mandag morgen. 

 

D. ØKONOMI 

Stamvegutvalget  legger ut for alle utgifter til mat , reise og overnatting mellom Bergen og   

Sandvika og forutsetter at kr.1900 refunderes fra de respektive deltagere. For de som deltar 

bare på deler av  strekningen avtales egne priser. 


