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Emne: Innspill NTP, Tunnel gjennom Kvamskleiva E16 
 
Til lykke og gratulerer med utnevnelsen som ny Samferdselsminister. 
 
Vi som skriver til deg nå, representerer Aksjonsgruppa ; Tunnel gjennom 
Kvamskleiva E16. Kvamskleiva, er for oss i Vang, en skolevei, arbeidsvei, 
gjennomfartsvei, i tillegg er det hele året stor trafikk med turister,trailere og 
tungtransport. Dette er den  mest stabile gjennomfartsveien fra Oslo til Bergen 
hele året.                                                                                                                                     
Aksjonsgruppa  er en spontan oppstått Facebook gruppe; "Tunnel Kvamskleiva E16-
start nå!!!",-  i etterkant av en skremmende opplevelse vi haddde i mars iår, da 
det uten forvarsel, plutselig raste ned en stor steinblokk rett foran oss idet vi 
passerte Kvamskleiva. Vi var begge ute i jobboppdrag, og opplevde denne hendelsen 
som svært skremmende. Hadde denne steinblokka truffet en bil( det var ca 2 meter 
ifra) ville det gått med menneskeliv.  
 
Strekningen det her er snakk om, har vært på sakskartet gjennom mange år, og det 
har vært gjort utallige opprenskninger og utbedringer av strekningen, men her 
blir det ikke rassikkert før vi får tunnel. 
Det er nå fra vegvesenet sin side laget en prosjektbestilling for å utrede 
rassikring gjennom Kvamskleiva.Vi er i tett dialog med prosjektansvarlig, Knut 
Westerbø, og vi som Aksjonsgruppe er lovet en plass i referansegruppa for dette 
arbeidet.Vi føler vi er blitt hørt og sett, og også Stamvegutvalget, 
Fylkespolitikerne og Vang Kommune, jobber nå for at det skal bli fortgang i dette 
arbeidet. 
Men en ting må på plass for at det skal nytte for oss og alle involverte å innfri 
vårt mål, nemlig oppstart med tunnel i 2014;Strekningen må prioriteres i 
Handlingsprogram NTP, i perioden 2014-2017                                                                                                             
I forslag til NTP er strekningen igjen foreslått utsatt til 2018-23, noe vi mener 
er en trenering og nok en utsettelse på et arbeid som må igang nå. Vi har vært i 
dialog med Vegvesenet,(Syver Øistuen) ang.hvorvidt det er gjort geologiske 
undersøkelser av dette fjellpartiet. Svaret vi da får er at det har vært geolog 
der i forbindelse med tidligere ras, og at de ikke sender ny geolog dit nå, da de 
vet at det er rasutsatt og at grunnen der er skjør, og at det kan komme nye ras i 
morgen eller om ett år,eller fem, det kan ingen spå! 
Dette er det vi som innbyggere og trafikanter må leve med og forholde oss til, 
inntil det blir tunnel. 
Håper vi som "amatører" i dette arbeidet med rassikring, når frem med vårt 
engasjement, og at vi sammen sørger for oppstart tunnel i Kvamskleiva 2014.  
 



Alså: VI ØNSKER DIN OG DITT DEPARTEMENTS HJELP TIL SØRGE FOR AT KVAMSKLEIVA BLIR 
PIORITERT I NTP 2014-17, VED NESTE ÅRS BEHANDLING. 
 
Vi ønsker deg og dine  en riktig god og trafikksikker sommer! 
 
Med vennlig hilsen 
for Aksjonsgruppa; Tunnel gjennom Kvamskleiva E16-Start nå. 
 
Tone Lajord. ( mob; 97561728)(mail; tone.lajord@vang.kommune.no) Bjørg Olimb. ( 
mob; 99734259)(mail;bjorg.olimb@vang.kommune.no) 
 
 
 
 


