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• Lag på fire på jobb hver dag i Trollstigen:

Dirigering i hele sommer
– Her kommer vi til å ha
fire på jobb hver dag i
sommer, sier Christofer
Viggen i Mesta.en av de
første på den nye dirigeringsjobben.

bråte med veldig fine sportsbiler forbi, og det var jo artig, sier
Viggen som innrømmer å være
litt mer enn middels opptatt av
bil.
– På den måten er dette en
fin jobb, smiler han.

Skydekket ligger lavt den andre
dagen Viggen er på jobb ved
brua på Trollstigen.
Statens vegvesen ved Mesta,
startet opp trafikkdirigeringen
på den smale turistvegen torsdag 5. juli.

Mesta skal ha dirigering i hele
sommer og det er et lag på fire
på jobb hver dag.
– Det står to helt på toppen,
jeg her ved brua, og en til lenger oppe i svingen her. Vi har
kontakt over sambandsradio,
forteller han.
– Hva gjør dere egentlig?
– Vi følger med på busser,
bobiler, campingbiler og andre
store kjøretøy som ikke kommer forbi hverandre smertefritt på egen hånd. Ser vi en
buss komme nedover mot brua
her, stopper vi eventuelle andre store kjøretøy på veg oppover i lomma her, og lar de vente
til bussen har passert, forklarer
Viggen.

Kaos i fjor

Det var i fjor Edmund Meyer,
som driver restauranten på
toppen og Trollstigen Gjestegård i Isterdalen, satt foten ned
etter store trafikkproblemer i
Trollstigen. Til da hadde både
han og hans ansatte brukt tid
på til å dirigere trafikken på de
verste dagene. Nå er han kjempeglad for at Statens Vegvesenet har tatt ansvaret for dette.
– Det er godt å vite at det er
noen der og dirigerer. Vi er
kjempefornøyd med samarbeidet. Det er viktig for oss at det å
kjøre i Trollstigen blir en positiv opplevelse for alle, sier
Meyer.

Smertefritt

Christofer Viggen fra Molde,
forteller at den første dagen i
den spesielle jobben, gikk
smertefritt.
– Ingen problemer i går. Bare
mye trafikk. Det kom nemlig en

Vakt hele sommeren

Arbeidstida

Vakta går fra klokken 10.00 til
18.00.
– Utenom disse tidene er det
mindre trafikk og da er det ingen vits at vi står her, sier Viggen.
På toppen møter vi to veteraner i vegsammenheng; Odd
Ståle Brude fra Verma og Håvard Bjølverud fra Lesjaskog.
Sistnevnte har brøytinga av
Trollstigen om våren.

HINDRE KAOS: Dirigeringen av trafikken i Trollstigen i
sommer skal forhindre at det blir kaos på den smale
vegen

FØRSTE GANG: – Det er første gang jeg har en slik jobb, sier Christofer Viggen som er en av fire vakter
fra Mesta som skal dirigere sommertrafikken i Trollstigen.
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Ekstrahjelp

– Vi er bare ekstrahjelp og fyller ut jobben frem til mandag.
Da tar mannskap fra Mesta i
Ålesund over vaktjobben, forteller Bjølverud.
– Men dere var på jobb i går. Hvordan gikk det?
– Veldig bra. Det er nok bare
å peke nå, så innretter de seg
med en gang, smiler Bjølverud,
som synes det er en enkel jobb
foreløpig.
– Det er jo enkelt å sitte her,

men det kan jo bli lange dager.
Vi får håpe været blir litt bedre.
Kaldt og surt i dag, sier Brude.

Erfarne sjåfører

Og det var det – kun noen få
grader over ti, med tendenser
til tåke. Men det stopper ikke
turistbussene fra å strømme til
fra både Valldal og åndalsnessiden.
– Det er ingen problemer
med bussene fra cruisebåtene.
De sjåførene er lokalkjente og

EKSTRAHJELP: Odd Ståle Brude fra Verma og Håvard
Bjølverud fra Lesjaskog har vakt på toppen frem til
mandag.- Vi trenger bare å peke så innretter de seg
med en gang, sier Bjølverud.

vet hvor det er smalest og hvor
de må stoppe. Det er verre med
de utenlandske sjåførene, sier
Bjølverud.
Men dette skal nå mannskapet fra Mesta ta seg av i sommer, slik at man unngår at
trafikken stopper opp på den
populære turistvegen.
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OVERVÅKER: David Grøvdal i Statens vegvesen tar ofte
inspeksjonsturer til Trollstigen. Her besøker han
Christofer Viggen ved Stigfossbrua.

