
24. SEPTEMBER 2021 INVITASJON

Digitalt informasjonsmøte om E39 Stord – Os, Ådland – Svegatjørn (Hordfast)
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PRAKTISK INFORMASJON:

Påmelding til sverre.ottesen@vegvesen.no

Påmeldingsfrist: fredag 17. september kl. 1200

Språk: Møtet og alle presentasjoner i møtet 
blir holdt på norsk

Møtelenke: Lenke til Teams-møtet sendes 
ut etter at påmeldingsfristen er ute

Spørsmål: 
Send gjerne inn spørsmål på forhånd til 
prosjektleder sverre.ottesen@vegvesen.no 

Pressekontakt: 
Sunniva.Louise.Seteras@vegvesen.no  
Tlf. 906 44 299

Vi ønsker entreprenører og rådgivere 
velkommen til møtet

Med hilsen

____________________________________
Kjell Inge Davik
Utbyggingsdirektør

PROGRAM
1. Innledning om Statens vegvesen og planer for E39 mellom Stavanger og Bergen 

v/utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik 

2. Overordnet presentasjon av E39 Stord – Os, Ådland – Svegatjørn
v/prosjektleder Sverre Ottesen 

3. Vegdelen i prosjektet - en mer detaljert beskrivelse
v/planleggingsleder Jonas Dalland 

4. P ause

5. De to store bruene i prosjektet - en mer detaljert beskrivelse
v/prosjektleder Kjell Håvard Belsvik

6. Foreløpige tanker om kontraktstrategi og gjennomføring av anskaffelser 
v/prosjektleder Sverre Ottesen

7. Ønske om dialog med bransjen og 1-1-møter

8. Spørsmål, avklaringer og innspill

Med et styringsmål for kostnader på 38,5 mrd. 2021-kr, blir Hordfast-prosjektet et av de største samferdselsprosjektene som noen gang er 
bygget i Norge. I NTP 2022–2033 ligger prosjektet inne med forventet byggestart i slutten av første periode (2022–2027). Parallelt med at det 
utarbeides reguleringsplan for den 55 km lange strekningen mellom Ådland på Stord og Svegatjørn ved Os, har SVV startet arbeidet med å få på 
plass en kontrakts- og anskaffelsesstrategi. Denne ønsker vi å utforme i tett kontakt med bransjen, og vi inviterer derfor med dette entreprenører, 
leverandører og rådgivere til et første informasjonsmøte om prosjektet.

Tidspunkt:  Fredag 24. september kl. 0900–1200

Sted:   Møtet blir gjennomført på Teams (For å sikre god teknisk gjennomføring av møtet, er det satt et tak på antall  
møtedeltakere på max 200 personer. Lenke til Teams-møtet sendes ut etter påmelding.)

I etterkant av møtet ønsker Statens vegvesen å gi mulighet for individuelle samtaler for entreprenører / leverandører / rådgivere som ønsker det.  
Slike møter vil bli holdt i løpet av oktober 2021. Vi ber om at dere tilkjennegir om dere ønsker et slikt 1-1-møte ved påmelding til informasjonsmøtet.

Mer om prosjektet på: www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39stordos
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