
                                                                           
 
 

 
 

 

Informasjon til reisande i Lysebotn-området 27. juli 2017 

 

BLINK er verdens største sommerskifestival, derfor forventer vi større trafikk enn normalt i Lysebotn-området denne dagen. 

Vennligst vær oppmerksom på at veien mellom Sirdalen og Øygardstøl er veldig smal med mye møtende trafikk. Det kan føre til 

mange stopp på veien og forsinkelser. Beregn god tid. 

Den enkleste og beste transportmuligheten vil være å ta ferge fra Lauvvik til Lysebotn, med avreise kl. 07:40. Turen vil ta ca. 2 

timer. Retur går kl. 12:00 og kl. 18:00. 

I Lauvvik er det gode parkeringsmuligheter. Ferjen kan også ta med biler, men merk at det blir ikke tillat å kjøre bil opp fra 

Lysebotn før arrangementet er avsluttet. Vi anbefaler derfor at bilen settes igjen i Lauvvik.  

Om man vil reise med båten kl. 12:00 fra Lysebotn, må man møtte opp på parkeringsplassen ved fjellrestauranten Øygardstøl, 

senest kl. 10:15. Da starter kolonnekjøring ned til Lysebotn. Alle må ha forhåndskjøpt billetter på denne fergeavgangen. Om 

man kommer senere eller uten billett, kan man ikke kjøre igjennom. Det vil være vakter og politi som påser at kun reisende med 

billett kommer med i den oppsatte kolonnen.  

NB: Det vil ikke være mulighet for a kjøre ned til Lysebotn utenom dette. 

Lauvvik ferjekai ligger ca. 30-35 min med bil fra Sandnes sentrum. 

 

 

Information for travelers in the Lysebotn area on the 27th of July 2017 

 

BLINK is the world's largest summer ski festival; therefore, more traffic than usual is expected in the Lysebotn area on the 27th 

of July. 

Please note that the road between Sirdalen and Øygardstøl is very narrow and with lots of traffic. This can cause many stops 

along the way and possible delays. Consider longer driving time. 

The easiest and best transport option is to take a ferry at 07:40 from Lauvvik to Lysebotn. The trip will take about 2 hours. The 

ferry will return at 12:00 and 18:00. 

The parking facilities in Lauvvik is very good. The ferry can also bring cars, but it is not possible to drive the car from Lysebotn 

until the event is finished. We therefore recommend that you leave your car in Lauvvik. 

If you would like to travel by the ferry at 12:00 from Lysebotn, you must meet at the parking lot at Øygardstøl mountain 

restaurant by 10:15. Then the convoy driving starts down to Lysebotn. Everyone must have pre-purchased ferry tickets for this 

departure. If you come later or without a ticket, you will not get through and will be stopped by security or police. 

Please note: it will not be possible to drive down to Lysebotn without a valid pre-purchased ferry ticket. 

 

Lauvik ferry terminal is located approximately 30-35 minutes by car from Sandnes city center. 


