
Bømlafjordtunellen, Hestetransport! 

I forbindelse med oppgraderingsarbeidene som pågår i tunellene mellom Forus og Bergen 
har vi fått noen utfordringer med hestetransportene. I lang tid fremover På grunn av 
kolonnekjøringen har hestene blitt stående og vente på neste kolonne og flere har opplevd 
at de på grunn av dette heller ikke har rukket fram til neste ferge. Transportene har tatt mye 
lengre tid enn normalt og dette er en stor og unødvendig belastning for hestene. Arbeidet i 
tunellene vil pågå i lang tid fremover og problemet med transportene har blitt så stort at 
noen har vurdert om de skal la være å reise på grunn av dette. 

Vi har tatt opp problemet med Statens Vegvesen flere ganger tidligere. Det har vært stor 
forståelse for problemet, men vi har ikke klart å komme til noen løsning før nå. Når saken 
først kom fram til tunellformannen i RISA ble vi møtt av et selskap som både var 
løsningsorientert og som var interessert i å få til en god løsning for alle travhestene som 
reiser mellom Forus og Bergen. 

Avtalen med Risa/Vegvesenet. 

Noen få proff trenere som ofte reiser på strekningen har nå fått tildelt et «hemmelig» 
telefonnummer som vanligvis benyttes kun av redningsetatene! De som har fått nummeret 
er: Geir Gudmestad, Pål Buer, Ove Kenneth Karlsen, Tom Erga og Ove Wassberg. Vi regner 
med at minst en av disse vil være tilstede ved kjøringen og de får et overordnet ansvar for 
gjennomføringen og oppsamling av transportene. Det er også de som må kontakte Risas vakt 
for å avtale om følgebil gjennom tunellen. Hvis ingen av disse er tilsted på Bergen/Forus må 
dere kontakte kontoret som kan bistå dere. 
 
Den praktiske gjennomføringen og hvordan dette skal gjennomføres for å få til en optimal 
løsning for alle er som følger: 
- Etter kjøredagen på Bergen samles vel de fleste trenerne på fergen over til Stord? 
- Eller fra Forus på fergen over Boknafjorden for Bergenshestene. 
- En av de fem trenerne ringer RISA og varsler om hvor mange transporter som kommer. 
- Det er også helt greit for Risa om det kommer transporter i to runder. 
- Dere kjører samlet til avtalt samlingspunkt og venter på at følgebil tar dere gjennom 
tunellen. 
 
Vi takker RISA for stor løsningsvilje og regner med at dette vil bli en god løsning for både 
hester og aktive. 
 

MVH 
Vidar Grundetjern 
 
Geir Gudmestad, 976 22 364 
Pål Buer, 95172919 
Ove Kenneth Karlsen, 92463433 
Tom Erga, 99046940   
Ove Wassberg, 91774809 


