
Søndag 9. desember åpnes E6 Hålogalandsbrua, og pressen er selvsagt velkommen. Litt 
praktisk informasjon i første omgang, så kommer vi tilbake med mer detaljer i løpet av neste 
uke. 

  
Fint om dere kan gi nødvendig tilbakemelding på punktene under – innen 
mandag 3. desember. 
  
Sted 
Hele åpningsarrangementet finner sted rett på utsiden av tunnelen på Narvik-siden, se 
vedlagt kart. 
  
Foreløpig program 
12:00 - Turmarsj/fakkeltog over brua – i regi av Narvik Marsjklubb 
14:15 – Statsministeren og samferdselsministeren ankommer brua 
14:25 – Åpningsmarkeringen starter med taler og kulturelt innslag 
15:00 – Snorklipp av statsministeren + kulturelt innslag 
15:13 – Pressetreff med statsminister/samferdselsminister på brua 
15:30 – Statsminister kjører over brua 
16:30 – Brua åpner for ordinær trafikk. Blomsteroverrekkelse til første bil fra hver side. 
  
NB - Legg merke til at dette programmet er foreløpig, det kan bli mindre justeringer. 
  
Bruk av drone 
I den grad dere ønsker å bruke drone, så forventes det at dere holder dere til gjeldende 
regelverk for slikt, og respekterer 150 meters grensen. I tillegg ønsker politiet en oversikt 
over hvem som opererer droner i området, og har bedt oss å oppfordre dere til å melde 
dette inn. Planlegger dere å bruke drone, så send meg navn og kontaktinformasjon på 
droneoperatøren, så samler jeg dette opp og melder det inn.  
  
Strøm 
Det er mulighet for et strømpunkt ved scenen, gi oss beskjed hvis dere har behov for dette 
og evt. hvor stor kapasitet dere trenger. 
  
Lyd 
Alle talene blir å foregå på en scene, med lydanlegg. Det er anledning å tappe lyd direkte fra 
miksebordet, men dere må gi oss beskjed hvis dette er noe dere trenger, med tanke på 
kapasitet etc. 
  
Parkering 
Vi legger opp til at pressen kan parkere i nærheten av tunnelen på Narvik-siden, slik at det 
ikke blir for langt å gå. Gi oss beskjed om hvor mange kjøretøy dere tar med dere, slik at vi 
får satt av plass nok. 
 



Tilbakemelding til Tomas Rolland i kommunikasjonsstaben i Statens vegvesen: 
tomas.rolland@vegvesen.no / 482 55 761 
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