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VEDLEGG: INTERVJUGUIDE NÆRINGSLIVET 

 

 

Spørsmål Hjelpe-/ og oppfølgingsspørsmål  

1 Hvor mange jobber i din bedrift, og 

hvor bor hovedsakelig de ansatte i 

din bedrift? 

- På Støren 
- I kommunen 
- I fylket 
- I regionen 
- I landet ellers 

 

2 Hvor holder deres viktigste marked 

til? Hvem er kunden? 

- På Støren 
- I kommunen 
- I fylket 
- I regionen 
- I landet ellers 

- I utlandet 

 

For handel og service: Hvordan varierer eventuelt 

markedet (og omsetning) etter sesong eller ved 

spesielle ukedager, høytider, ferier o.l.? 

 

3 Er dere den eneste enheten i 

bedriften? 

Hvis ikke, hvor er de andre lokalisert? 
- På samme tettsted 
- I samme kommune 
- I samme fylke 
- I samme region 
- I samme land 

- I utlandet 

 

4 Hva er bakgrunnen for at din 

bedrift er lokalisert der den er nå? 

- Historiske årsaker 
- Tilgang til råvarer 
- Politisk beslutning 
- Eiendomsforhold 
- Tilgang til vei eller jernbane 
- God tilgang til marked 
- God tilgang til brukere, kunder, besøkende 
- Synlighet fra vei 
- Nærhet til lignende bedrifter (samarbeid 

o.l.) 

 

5 Hva er fordelene (i dag) ved å 

være plassert der dere er nå? 

- Ligger sentralt i Støren 
- Sentralt i kommunen 
- Sentralt i fylket 
- Nærhet til viktige transportårer 
- Reisetid for ansatte 
- Reisetid for kunder/besøkende 
- Reisetid for leverandører 
- Frakttid for varer, produkter og tjenester 
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6 Hva er den/de viktigste faktorene 

for den daglige driften av din 

bedrift? 

- Tilgang til spesialisert arbeidskraft 
- Tilgang til ufaglært arbeidskraft 
- Kort reisevei for kunder/besøkende 
- Kort reisetid for leverandører 
- Synlighet og reklame 
- Forutsigbar infrastruktur 

 

7 Hva er din bedrift sitt 

transportbehov? 

- Pålitelighet - varer, produkter og tjenester 
- Forutsigbarhet - varer, produkter og 

tjenester 
- Transportkostnader – varer, produkter og 

tjenester 
- Frakttid - varer, produkter og tjenester 
- Reisetid – ansatte, kunder og leverandører 

 

8 Betyr dagens E6 og trafikken på 

E6 noe for din bedrift? I så fall 

hvordan, eller hvorfor ikke? 

- Hvor viktig er den 
- Hvor avhengig er dere av den 
- Var den avgjørende for plassering av 

bedriften (hvis ikke sagt i spørsmål 4) 
- Har den vært avgjørende for driften 
- Markedsføring (reklame sett fra veien) 
- Bevisstgjøring og synlighet fra veien 
- Tilfeldige kunder vs. planlagte kunder 

 

9 Betyr kollektivtilgang noe for din 

bedrift, og i så fall på hvilken 

måte? 

- Kunder 

- Ansatte 

- Besøkende 

 

10 I hvilken grad tror du ny firefelts E6 

gjennom Støren vil påvirke din 

bedrift, og på hvilken måte? 

Dersom i betydelig grad:  
- Flere eller færre kunder? 

- Andre typer kunder? 

- Arealmessig, attraktivitet? 

- Mer eller mindre synlig for kunder? 

- Risiko for framtidig utvikling? 

 

Dersom i liten grad, hvorfor? 

 

11 I hvilken grad tror du omlegging av 

E6 inn i Mannfjell forbi Støren vil 

påvirke din bedrift, og på hvilken 

måte? 

Dersom i betydelig grad:  
- Flere eller færre kunder? 

- Andre typer kunder? 

- Arealmessig, attraktivitet? 

- Mer eller mindre synlig for kunder? 

- Risiko for framtidig utvikling? 

 

Dersom i liten grad, hvorfor? 
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12 Hva tenker du om 

framtidsutsiktene for din bedrift, og 

hvordan er dette eventuelt 

avhengig av hvilket vegalternativ 

som bygges? 

 

- Ved dagløsning gjennom Støren, firefelt 

- Ved tunnel gjennom Mannfjellet 

13 Har du ellers noen 

kommentarer/innspill som angår 

din bedrift og ny E6 (både 

alternativ i dagen og i fjell)? 
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VEDLEGG: INTERVJUGUIDE KULTUR, IDRETT OG ANNET  

 

 

Spørsmål Hjelpe-/ og oppfølgingsspørsmål  

 OM AKTØREN  

1 Kan du fortelle litt om (interessent) 

og det dere driver med?  

- Hvor mange ansatte 
- Hvor bor hovedsakelig de ansatte? 
- Tall på antall besøkende?  
- Hvor stor andel er tilreisende? Fra hvor? 
- Hvor mange engasjerer seg i det dere 

gjør? 
 

2 Hva er deres viktigste rolle i 

lokalsamfunnet? 

 

- Fokusområder 
- Målgrupper 

 OM LOKALSAMFUNNET  

3 Hvilke kvaliteter på Støren er viktig 

for lokalsamfunnet i dag?  

- Arbeidsplasser i handel 

- Kulturtilbud  

- Idrett 

- Grøntområder 

 

4 Hva skiller Støren fra andre 

steder? 

 

- Hva gjør Støren unik? 

- Hva skaper engasjement? 

5 Hva skal til for at folk bor og trives 

på Støren? 

 

- Hva bør endres 

- Hva bør fortsette 

 Interessent og E6  

6 Betyr dagens E6 og trafikken på E6 

noe for aktøren i dag? I så fall 

hvordan, eller hvorfor ikke? 

- Eier dere områder/hus/annet relevant som 
påvirkes av E6 i dag? 

- Markedsføring (reklame sett fra veien) 
- Bevisstgjøring og synlighet fra veien 

 

7 I hvilken grad tror du ny firefelts E6 

gjennom Støren vil påvirke 

aktøren, og på hvilken måte? 

Dersom i betydelig grad:  
- Flere eller færre medlemmer? 

- Arealmessig, attraktivitet? 

- Mer eller mindre synlig for medlemmer? 

- Risiko for framtidig utvikling? 

 

Dersom i liten grad, hvorfor? 

 

8 I hvilken grad tror du omlegging av 

E6 inn i Mannfjellet forbi Støren vil 

påvirke aktøren, og på hvilken 

måte? 

Dersom i betydelig grad:  
- Flere eller færre medlemmer? 

- Arealmessig, attraktivitet? 

- Mer eller mindre synlig for kunder? 

- Risiko for framtidig utvikling? 
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Dersom i liten grad, hvorfor? 

 

9 Betyr kollektivtilgang noe for 

aktøren, og i så fall på hvilken 

måte? 

- Medlemmer 

- Ansatte 

- Besøkende 

 

10 Hva tenker du om framtidsutsiktene 

for Støren som lokalsamfunn og 

det dere driver med, og hvordan er 

dette eventuelt avhengig av hvilket 

vegalternativ som bygges? 

 

- Ved dagløsning gjennom Støren, firefelt 

- Ved tunnel gjennom Mannfjellet 

 

11 Har du ellers noen 

kommentarer/innspill som angår 

aktøren og ny E6 (både alternativ i 

dagen og i fjell)? 
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VEDLEGG: DIGITAL SPØRREUNDERSØKELSE
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