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15:30 – 15:40  Velkommen. Presentasjon av Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli
                        Arne-Christian Mohn, ordfører i Haugesund, leder Lyntogforum Vestlandsbanen i Rogaland 

15:40 – 16:10  Vestlandsbanen over Haukeli, med InterCity på Vestlandet. Et nasjonalt nøkkelprosjekt 
                        Thor W. Bjørlo, kommunikasjonssjef i Norsk Bane AS, sekretær Lyntogforum Vestlandsbanen

16:10 – 16:35  Ja, vi bygger dette landet -- høyhastighetsnettet som en investering i framtiden
                        Jostein Soland, bygde opp og ledet Næringsforeningen i Stavanger-regionen 1994-2012

16:35 – 16:45  Pause/beinstrekk

16:45 – 17:05  Bygg landet. Bygg høyhastighetsbaner!
                        Ola Elvestuen, leder av Miljø- og energikomiteen på Stortinget og første nestleder i Venstre

17:05 – 17:30  Spørsmål, debatt, oppsummering
                        
17:30 – 17:45  Vestlandsbanen viktig for Vestlandet og landet, mobilisering viktig for realisering
                        Korte avslutningsinnlegg av lokale representanter for nærings- og samfunnsliv:
                        Asbjørn Birkeland (SP, ordfører i Sauda), Emilie Bersaas (nestleder AUF) og Einar Velde
                        (Velde Supply, Haugesund).

PROGRAM

Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli inviterer til åpent møte

Vestlandsbanen – smart samferdsel for regional og nasjonal utvikling

TID:                 Tirsdag, 10. november 2015, kl. 15:30 – 17:45 

STED:             Haugesund Rådhus, kommunestyresalen

ARRANGØR:  Lyntogforum Vestlandsbanen, fylkesavd. Rogaland

Seminaret er gratis. Ingen påmelding.

.......................................................................................................................

Planene for Vestlandsbanen over Haukeli bygger på et fleirbrukskonsept
for både langdistanse-, regional- og godstrafikk. Fra Norsk Banes utred-
ning med Deutsche Bahn International har vi et detaljerte traséforslag og 
drifts- og samfunnsøkonomiske analyser med svært positive resultat.

Mer om Vestlandsbanen: www.norskbane.no/VestlandsbanenPaEnSideRo

Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli arbeider for Vestlandsbanen, høyhastighetsbanen Oslo – Bergen/
Haugesund/Stavanger. Forumet ble startet rett før sommeren 2014 og har foreløpig 76 medlemmer (21 kom-
muner og 55 bedrifter/organisasjoner), og fylkesavdelinger i Hordaland, Rogaland og Telemark.

Med Vestlandsbanen vil Norge ikke bare realisere svært korte reisetider 
mellom Vestlandet og Østlandet, men også internt på Vestlandet, mel-
lom tolv stasjoner på strekningen Bergen - Haugesund - Stavanger, og
med forbindelse til bl.a. Voss og Kristiansand. Verdiskapingsaksen på
Vestlandet vil få en effektiv transportløsning for gods, med ca. 5 timers
frakttid til Oslo og over natten til kontinentet. Det er nå opp til samfunns-
og næringsliv langs traséene å medverke til mobilisering for realisering. 
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