
Årskonferanse IS Fjordvegen 

Vik Næringssamskipnad 

17. Juni 2014 



• Formål: Ta vare på og utvikle næringslivet sine 
interesser i Vik kommune 

• Vi skal være pådriver/tilrettelegger/koordinator 

• Organisering: Alt på dugnad!                                        
Leder, økonomiansvarlig, industri, handel, reiseliv og 
landbruk 

• De 3 aller viktigste sakene: 

• Vikafjellsveien – tunnel, spesielt 

• Samferdsel, kommunikasjon og infrastruktur generelt 

• Hotell  

 

 

Vik Næringssamskipnad (VNS) 



• Vikafjellstunellen som er det viktigste for oss, 
vedrørende Rv 13 

• Videre rassikring og et bedre fergetilbud  
• Hyppigere avganger og nattferger 

 

• MEN Vikafjellstunnelen og fergehyppigheten er ikke 
bare et anliggende for Vik….. 

 

Det er enormt viktig for en samlet region, - midtre/  
indre Vestlandet 

Regionalt samarbeid for utvikling av 
Rv13 



Verstingvegen på Vestlandet 

6. Mars 2014: «Her har vegen vore stengd i 
over 1000 timar - det gjer den til den verste 
fjellvegen i vest» 



Bindeledd mellom Bergen og Vossaregionen i Sørvest og 
Sogn – midt i hjertet av Vestlandet og videre nordover 

• Tunnel vil binde regionene sammen 
• Sørge for felles bo- og arbeidsmarked 

• Sikre rekruttering av nøkkelpersonell, gjøre mulig for jobb 
til 2 ved tilflytting 

• Gi nordsiden tilgang til jernbane og internasjonal 
flyplass 

• Gi sørsiden tilgang på turistdestinasjoner, samarbeid 
nord og sør mht destinasjoner 

• Miljømessige og økonomiske gevinster for 
transportnæringen 

Rv13 Vikafjellet 



• Voss: Samferdselsknutepunkt, variert næringsliv 

• Vik: Industri, landbruk, kriminalomsorgen, 
internasjonalt anerkjent IT-bedrift, kraft 

• Balestrand: Reiseliv 

• Høyanger: Industri 

• Leikanger: Administrasjonssenteret i Sogn og 
Fjordane, landbruk 

• Sogndal: Samferdselsknutepunkt, Regionsenter, 
Skolesenter, handel, Lerum 

Rv13 Vikafjellet 



• … Fra et samlet næringsliv i hele regionen 

• Innspurten før NTP våren 2013 og resultatet kjenner vi 

• Arbeid for å skynde frem 

• Valgkampen i høst 

• Nytt brev – ny samferdselsminister 

• Svar 

 

Brev til samferdselsminister 



• Viktig brikke ifht indre stamvei nord-sør 

• Gul midtstripe - Hardangerbroen – Vikafjellstunnellen 
– tunnel gjennom Sognefjellet 

• Viktig brikke ifht sårbarheten på øvrige stamveier 

• Eksempel 1: da det brant i Gudvangatunnellen i fjor høst 

• Eksempel 2: ras på E16 mellom Stalheimskleivene og 
Flåm 

 

            Vikafjellstunnellen er ikke bare viktig for Vik,   
men for hele regionen – og det krever regionalt        
samarbeid på alle nivå 

Rv13 Vikafjellet 


