KVU rv. 7/rv. 52 Gol-Voss
Situasjon, behov, interessenter, mål og konsepter

Tor Arvid Austråt Gundersen

STATE N S V EGVESENS RAPPO RTER

KVU-verkstedet ble rigget i
Bjørnehallen på Pers Hotell
på Gol i Hallingdal ved
majestetiske Golsellet
25. februar 2016.

FAKTA
Samferdselsdepartementet har bedt Statens
vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning(KVU) for rv. 7/rv. 52 fra Gol til Voss.
Utredningen skjer i samarbeid med Jernbaneverket, og i god dialog med Miljødirektoratet med
tanke på villreinproblematikken.
Målet er å utrede konsekvenser for mellom
annet miljø, gods- og persontraﬁkk, reiseliv,
arbeidsmarked og forutsigbar framkomst på veg

MÅL MED VERKSTEDET
1. Få innspill til situasjonsbeskrivelse, interessent- og behovsanalyse, mål og konsepter til
konseptvalgutredningen (KVU) for strekningen
rv. 7/rv. 52 Gol–Voss.
2. Gi deltakerne innsikt i hvordan arbeidet med
KVU/KS1 foregår, deres rolle og mulighet til å
komme med innspill/påvirke.
3. Etablere kontakt med de viktigste opinionsdannerne og viktige beslutningstakere.

og bane. I kjølvannet av Øst-vest-utredningen har
Samferdselsdepartementet bedt Statens
vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for rv. 7 / rv. 52 på strekningen
Gol–Voss. Departementet har utpekt E134 som en
av hovedvegforbindelsene mellom Østlandet og
Vestlandet. Formålet med KVU rv. 7/rv. 52
Gol–Voss er å utrede om rv. 7 eller rv. 52 skal være
den andre hovedvegforbindelsen.
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DELTAKERE
• Politikere fra regionalt og kommunalt nivå
• Næringslivet – både transport-, service- ogproduksjonsbedrifter
• Viktige interesseorganisasjoner lokalt og
regionalt (geograﬁsk og/eller tematisk fokus)
• Oﬀentlige myndigheter lokalt og regionalt
• Transportetatene

ÅPEN PROSESS
Statens vegvesen har fått i oppdrag å lage en
konseptvalgutredning (KVU) for rv. 7/rv. 52 fra Gol
til Voss.
For å få innspill tidlig i prosessen fra både politisk
hold, næringslivet, det oﬀentlige og interesseorganisasjoner ble det gjennomført et
KVU-verksted i Gol 25. februar 2016.
Denne rapporten oppsummerer og dokumenterer
innspillene fra verkstedet.

KONTAKT
Kontaktpersoner i Statens vegvesen:
Morten Ask, prosjektleder KVU rv. 7/rv. 52,
tlf. 35 58 16 71/913 85 797,
e-post: morten.ask@vegvesen.no
David Ramslien, utreder,
e-post: rolf.ramslien@vegvesen.no
Kjell Kvåle, prosjektleder Øst/vest-forbindelsen,
e-post: kjell.kvaale@vegvesen.no
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Statens vegvesen

Rapporten finnes på:
www.vegvesen.no/vegprosjekter/golvoss
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BEGREPER
KONSEPTVALGUTREDNING (KVU)
Stortinget har bestemt at det skal lages konseptvalgutredninger for alle statlige investeringer
med antatt totalkostnad over 750 millioner
kroner. Slike utredninger skal gjennomgå en
ekstern kvalitetssikring (KS1), før Samferdselsdepartementet lager regjeringsnotat med
anbefalt valg av konsept. Hensikten med utredningen er å ﬁnne den beste måten å løse transportbehovet på og gi grunnlag for å beslutte om
det skal startes planlegging etter plan- og bygningsloven. Det er altså snakk om en utredning av
ulike prinsipielle løsninger (konsepter) som skjer i
forkant av arbeidet med kommunedelplaner,
eventuelt reguleringsplaner.
Utredningen skal ha et bredt samfunnsmessig
perspektiv, hvor areal- og transportspørsmål,
næringsutvikling, tiltak overfor traﬁkken,
framtidige investeringsbehov i transportsystemet,
ansvar for den europeiske villreinen og

vernehensyn knyttet til nasjonalt viktige naturog landskapsområder, hensynet til jordvern og
utslipp av klimagasser m.m. ses i sammenheng.
KVALITETSSIKRING (KS1)
Poenget med KS1 er å få en uavhengig analyse
av utredningen statens vegvesen har gjennomført. KS1 skal bidra til at staten får en bedre
styring med planlegging av store prosjekter på et
tidlig stadium. Det er eksterne konsulenter som
foretar kvalitetssikringen av KVUen.
VERKSTED
Konseptvalgutredningen åpner for at alle parter
som på en eller annen måte blir berørt, får bidra
med ideer og drøfte behov. Det legges stor vekt
på å gjennomføre en åpen prosess med bred
deltakelse fra alle interessenter. Hensikten er
å få et så bredt samfunnsmessig perspektiv som
mulig. Som en sentral del av KVU-arbeidet
arrangeres det derfor et verksted.
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«Turismen er
kommet for å bli.
Å ha fine steder
å vise frem
langs vegen
er viktig!»
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SAMMENDRAG
GODT VERKSTED I GOL
Alle interessegrupper inkludert representanter for
kommuner og fylker var inviterte til verksted for
konseptvalgutredning (KVU) rv. 7/rv. 52 Gol–Voss
25. februar. KVU arbeidet skal belyse ulike konsepter på strekningen, innenfor de to korridorene
rv. 7 og rv. 52.
Deltakerne har ulike meninger om hvilken ellovergang som er viktigst, sier prosjektleder
Morten Ask. På tross av meningsforskjellene ble
det en god tone mellom deltagerne.
HENSIKTEN MED VERKSTEDET
KVU-arbeidet blir ledet av Statens vegvesen
Region sør og vest, i samarbeid med Jernbaneverket. Det er knyttet sterke interesser til videre
utredninger av om rv. 7 eller rv. 52 skal være den
andre hovedvegforbindelsen mellom Østlandet og
Vestlandet.
Tone Oppedal, leder av styringsgruppa
(og leder for Styring og strategistab i
Statens vegvesen Region vest), ønsket vel-

kommen til verkstedet. Hun orienterte om utredningsoppdraget Samferdselsdepartementet har
bestilt av etatene.
– Vi har invitert dere hit fordi vi er ute etter innspill fra alle brukergrupper og for å gjøre beslutningsgrunnlaget for KVU bedre, sa Oppedal.
ÅPEN PROSESS
Prosjektleder Morten Ask orienterte om innhold i
utredningsarbeidet, KVU prosessen og gav en kort
situasjonsbeskrivelse for rv. 7/rv. 52.
– Vi skal levere en ferdig rapport til høsten i år,
og underveis i arbeidet kommer vi gjerne på
besøk ute i kommunene og hos interessegrupper
for å orientere om vårt arbeid, og hente tilbake
meldinger og innspill, sa Ask. Prosessen skal være
åpen.
GRUPPEARBEID
Tor Atle Odberg fra Citiplan satte hjernene i sving
med gruppearbeid for de rundt 90 deltakerne.
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Hva er viktig og særegent i området? Hva er overordna behov og transportbehov for interessegruppene? Hva vil vi unngå, og hva er viktigst å
oppnå?

Forslag til mindre tiltak kom på bordet: Rassikringstiltak, heving av veg, tunneloppgraderinger
og utbedringer av delstrekninger var blant forslagene.

Under besvarelsene var det tydelig at en helårs
og forutsigbar transportåre er det aller viktigste
for samtlige interessegrupper. Og det trenger ikke
gå på bekostning av villreinen dersom tunnelløsninger velges.
-Lange tunneler er eﬀektive, men farlige ved
uhell, sa en representant fra transportnæringa.
– Vi trenger veger som folk trives med å kjøre –
vegen skal være norgesreklame!
– Vegene lager bosettingsmønstre og utvikling
av lokalsamfunn i Norge, ble det påpekt fra salen.

Deretter ble det jobbet fram forslag til større prosjekt som omlegging av veg, og naturligvis forslag
om lange tunneler som vil «erne alle
problemer».

Gruppene var sammensatt slik at interesseområdene var forskjellige. Meningsutvekslingen
ble derfor utfyllende og frodig.
Andre del av dagen ﬁkk gruppene tegne på kart,
noe som utløste stor entusiasme. Transportnæringen vet godt hvor de største utfordringene er, villreinkjennerne vet hvor dyrene går
og turistnæringen vet hvor det blir utøvd sport og
turvandring.
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I forlengelsen av gruppearbeidet ble ordet gitt
fritt og deltakerne argumenterte tydelig for
hvilken ellovergang som er viktigst.
– Jeg skulle gjerne hatt alle ellovergangene men
det går ikke sa den tidligere statsråden, Liv Signe
Navarsete som deltok på KVU-verksted for første
gang og syntes opplegget og tonen var god.
- Alt blir nøye notert, sa prosjektlederen. Nå skal
vi ﬁnne ut hva de ulike tiltakene vil ha å si for de
ulike brukergrupper og interessenter, før vi kan si
noe kvaliﬁsert om hva dette vil koste og hvilke
konsepter som er aktuelle. Han oppfordret
deltakerne til å delta i den oﬀentlige debatten,
slik at vi får ﬂere gode innspill underveis
i prosessen med KVU rv. 7/rv. 52 Gol–Voss.
For her er mange ulike hensyn som skal ivaretas…

Tone Oppedal/Morten Ask
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SITUASJONSANALYSE
INNSPILL TIL SITUASJONSANALYSE
Hva er de viktigste forholdene knyttet til
rv. 7 og rv. 52? Hva preger situasjonen?
GRUPPE 1
Rv. 7
• Typisk viktig turistveg (nasjonal)
• Store stigninger m/slyng, dårlig vegstandard
• Låg ÅDT
• Utfordring gjennom Geilo(mye traﬁkk tidvis)
• Reinsdyrutfordring – må ha lang tunnel?
• Tog tar mye av traﬁkken
• Lite tungtraﬁkk, mest bobiler
• Dårlig vinterregularitet.
• Næringslivets utfordringer
• Er ikke alternativ for Nord-Vestlandet
Rv. 52
• Svært høy tungbilandel (30%)
• To bratte områder, Borlaug og Gol-Robru
• Foretrukken veg for gods, mot Sogn/Fj og Bergen
• Transportøkonomisk best
• En av de beste på regularitet
• Ekspressbuss/koll. /svært mye brukt
• Innfartsport mot Sogn og Fjordane + omr. nordover
• 200 000 gjestedøgn mer enn Hardangerregionen
• Stort innfallsområdet
• Ikke tog, men likevel viktig for gods/person
• Tar både turist og gods!
GRUPPE 2
Rv. 7
• Generelt manglende utredninger for klimavirkning/ utslipp.
• Jf tunneler og utbygging av rv. 7: «Turistene er
ikke opptatt av tunneler og kortest mulig vei».
Rv. 52
• Det er tydelig et ønske i gruppa om at man skal
få med ﬂere av veiene og utbygningene i forbindelse med rv. 52, og økt forkus på eksisterende strukturer. Det er også et ønske at man

•
•

•

•
•

•

fokuserer på at øst-vest er mer enn OsloBergen. Gruppa ønsker også fokus på næringsområdene lang E39, og de viktigste turistmål i
Sogn og Fjordane.
Veiene i dag er i liten grad i konﬂikt med natur
eller tamrein.
(Påstand); «Det er feil i andelen tungtransport!»
Det er langt mer lastebil langs veiene gjennom
Hemsedal. Særlig utenlandske. Det trengs nye
strukturer på lange strekninger.
Det er i rapporter liten grad av fokus på klima,
jf klimasituasjon og –variasjon. Mer fokus på
klima- og værrapporter, og klimaendringer særlig i forbindelse med ellovergangene.
Hemsedalsellet er stabil i forhold til buss.
Ekstrem (god) regularitet.
Det bør komme frem at transport knyttet til
næringsvirksomhet i stor grad krever kort tid da
det er store mengder næringsmidler som transporteres. Få også frem hvor mye tungt som
svinger til Voss, hvor mye går inn i Sogn og
Fjordane.
Generelt fornøyd med hva som er av situasjonsbeskrivelser fra tidligere, det er de (litt) store
linjene som savnes.

GRUPPE 3
Rv. 7 / 52
• Det store bildet: Hordalandsdiagonalen – Odda
og Bergen.
• Vinterstenginger.
• Rv. 7 går på en lengre strekning oppe på ellet –
vind og snø – værforhold
• Hytter i Gol og Ål, hyttetomter selges til
vestlendinger – kjører ikke nedom Gol om de
slipper.
• Landbruket, nederst i dalen (Hallingdal) har det
kortere til vestlandet langs rv 7.
• Høyere ÅDT på rv 7.
• Turisme og næring knyttet til vegen. Stor forskjell på de to. Etter Hemsedal skjer det lite før
du er på Voss. Strekningen med mye næring kan
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•
•
•
•
•
•
•

jo risikere å dø uten hovedveg. Turismen i
Eidordområdet.
Hemsedal kan klare seg uansett.
Om 52 velges: vil ikke da rv 7 vinterstenges
oftere?
Rv 7 er en kjekkere veg å kjøre!
Villreien på rv 7, tamreindrift langs 52
52 har mange tuneller, og det er lite omkjøringsmuligheter om de stenges.
Stopplasser for tungtraﬁkk i Hemsedal?
Hallingdal ett av Norges største turistdestinasjoner

GRUPPE 4
Rv. 7
• Løser villreinproblematikken, internasjonal forpliktelser.
• Turisme og reiselivsinteresser. Lang tunnel
viktigste forutsetning over Hardangervidda, vil
sikre både vintersikker veg og villrein.
• Tungbilandelen på rv7 øker.
• Beredskap. Kan stenges begge veger.
• Kortere enn rv. 52.
• Stigningsproblematikk på begge konsepter.
• Eneste missing link er vinterforbindelsen.
• Flere alternativer.
Rv. 52
• Traﬁkkøkning ﬂater ut i forhold til rv.7, utvikling
i forhold til Hardangerbrua.
• Det er mye mer enn ellovergangen som må utbedres. Flere investeringer nødvendig,
• Mer utfordrende enn rv.7 når den må stenges
(beredskap).
• Utfordringer ift. jordvern?
GRUPPE 5
Rv. 7
• To forhold som må gjøres noe med på rv 7 er
Måbødalen og villreinproblematikken.
• Det er et alternativ til rv 7 med jernbanen, som
gjør at de kan komme seg fram også gjennom
vinterhalvåret.
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• Det er mulig å få til regional utvikling på Hardanger uten rv 7.
• Hordalandsdiagonalen må inn igjen, og tas med
i vurderingen i KVU’en.
Rv. 52
• Rv 52 er viktig for hele Sogn og Fjordane og
Møre og Romsdal. Det vil være en hovedveg for
næringslivet til Østlandet.
• Med utbedring av E39 vil det føre til mer tungtransport til E6 og Borlaug, og de vil ha direkte
nytte av rv 52. Tungbilandelen vil derfor øke på
rv 52.
• Rv 52 Bergen-Oslo er like rask som Hardangervidda i dag i tid, og samtidig fremmer den
traséen hele Vestlandet.
• Reiselivet er fremhevet for rv 7, men det er feil
for eﬀekten vil være større for rv 52. Reiselivet
er mer enn hyttefolket fra Bergen. Det er også
kommersielt reiseliv på Hemsedal.
• Det må fokuseres på hele Vestlandet, og tas
hensyn til næringer som ﬁskeri i Møre og Romsdal.
• I dag reiser 70 % med jernbane eller ﬂy mellom
Bergen og Oslo, men jernbanealternativet har vi
ikke lenger nord på Vestlandet.
• Vintersikker veg er det viktigste.
• Ny hovedvei øst-vest handler ikke bare om
Oslo-Bergen, men også om hele Østlandet og
hele Vestlandet. Da har vi ikke bedre alternativ
enn rv 52 mot e16.
• ÅDT som blir brukt er for lave for rv 52. Det er
større tall enn 1200 nå.
• Er det slik at en ruster opp jernbanen mellom
Oslo og Bergen, som vil ﬂytte alt gods over fra
vei til bane? Og at gods da vil kjøres fra Møre og
Romsdal til Bergen, og så videre over ellet derfra? Nei, det er for langt fra Ålesund til Bergen.
• Det er en høy godsandel på vei fra Møre og
Romsdal sammenlignet med for eksempel fra
Hordaland, fordi det ikke er et banealternativ.
• Det er også mye reiseliv i Sogn og Fjordane.
• Rv. 7 løser ikke godstransportutfordringer for

Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.
• Regional utvikling vil være like stor på begge
regioner. Må være tydelig på hva som er likt og
hva som er ulikt mellom de to alternativene. Det
som skiller er at én av traséene ikke har
jernbane, én veg har mer tungtransport, mens
regional utvikling vil være likt.
• Hardangervidda er en turistveg, men det er
også rv 52. Alle turistene har en destinasjon de
skal nå, så man kan ikke si at den ene er turistveg og ikke den andre.

GRUPPE 6
Rv. 7
• Vinterregularitet er dårlig
• Rv. 52 mest farbar i dag.
• Stigningsforhold er krevende, spesielt i
Måbødalen. Større utfordringer enn på rv. 52
• Reinsdyr en utfordring
• Fritidseiendom – står for høy andel av traﬁkken
• Alternativ reisevalg i tog, primært Oslo-Bergen
• Traﬁkksikkerhetsproblem knyttet til kombinasjon av hyggetraﬁkk og tungtransport
• Lokalkjente kjører der (godstraﬁkk),
• «Utlandstraﬁkk» er problem også her, men i
mindre grad enn på rv. 52
• Høydemeter
• Dårlig vegstandard
Rv. 52
• Stigning
• Vinterproblematikk
• Høy ÅDT-tungtraﬁkk
• Traﬁkkfarlige punkter ved Hemsedal sentrum
• Ofte stengt mellom Lærdal og Voss
(Gudvangen)
• Traﬁkksikkerhet også et problem i Lærdal – fortsatt ikke bygd ny veg
• Ikke togalternativ
• Utlandstraﬁkken et problem for traﬁkksikkerhet
og fremkommelighet (mangel på kompetanse)

GRUPPE 7
Rv. 7
• Villrein: Tunnel(er) vil lette villreintrekkene.
Lengst er best. Vinterbeitene på nordsiden av
rv. 7 er små, så trekkmuligheter er viktige.
Trekkene har i dag nesten opphørt, mest på
grunn av vegen og aktiviteten den genererer,
samt høye brøytekanter, men også noe på
grunn av uvettig avskytning på tidlig 80-tall.

• Mye vinterstengning, og sterke stigninger i
vest, samt mye sving. Men den er kort.
• Det er tre parter i dette bildet: Turisme, transport og dyreliv.
• Vintersikker veg med minimalt med kolonne
viktig uansett vegvalg. Drift og vedlikeholdsutgiftene også viktige.
Rv. 52
• Tamrein på nordsiden. Her er barrieren som
vegen utgjør, gull verdt, for å skille tamrein og
villrein. Borgundellene har de beste beiteforholdene, og det er viktig å hindre villreinen fra å
komme over hit. Derfor er det ønskelig med et
gjerde.
• Rv. 52 blir foretrukket av de ﬂeste som skal
krysse, på grunn av bedre stigningsforhold og
bedre vintersikkerhet. Utfordringer i Hemsedal
sentrum med mixen av gjennomgangstraﬁkk og
turisme.
• Rv. 7 er en ren øst-vestforbindelse, mens rv. 52
dekker et mye større område geograﬁsk i vest.
Gjentas:
• Det er tre parter i dette bildet: Turisme, transport og dyreliv.
• Vintersikker veg med minimalt med kolonne
viktig uansett vegvalg. Drift og vedlikeholdsutgiftene også viktige.
GRUPPE 8
Rv. 7
• Vinterregulariteten er dårlig.
• Konﬂikt i forhold til villrein
• Store sprang i vegstandarden, gjelder begge.
• Spesielt traﬁkkmønster i og med at det er så
mye turisttraﬁkk. Varierer gjennom året og
døgnet. Gjelder begge.
• Til dels lav standard. Gjelder begge.
• Stor lokal, regional og nasjonal betydning.
Rv. 52
• Har mye tungtransport per i dag 30%.
• Vinterregulariteten er for dårlig.
• Store sprang i vegstandarden, gjelder begge.
• Spesielt traﬁkkmønster i og med at det er så
mye turisttraﬁkk. Varierer gjennom året og
døgnet. Gjelder begge.
• Til dels lav standard. Gjelder begge.
GRUPPE 9
Rv. 7
• Den foretrukne veien for folk fra Bergen og Os
• Korteste og raskeste strekning
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• Det er uenighet om dette – hva bergensregionen mener er trolig noe annet
• Usikkerhet knyttet til vintertraﬁkken og forutsigbarhet- da velger man en annen veg
• Villreinen
• Reiselivsturisme – mange investeringer er gjort
langs rv 7
• Nasjonal turistveg – inkl Vøringsfossprosjektet
• Forholdene i Måbødalen rundt stigning og
tunnelforskriftene
• Utnytter investeringen som er gjort i
Hardangerbroen
• Viktig beredskapsvei
Rv. 52
• Foretrukken vei for lastebilnæringen
• Foretrukken veg for Sogn og ordane spesielt
for næringstraﬁkken. Stor nytte for
• Stigning fra Borlaug
• Viktig regional veg for ﬁskerinæringen
• Vinterregulariteten er stor på denne veien i dag
• Mangler jernbane som alternativ på rv 52

GRUPPE 10
Rv. 7
• Manglende vinterregularitet går ut over
næringslivet – særlig mhp reiseliv. Men også
andre næringer (følgevirkning). Konkurranseevnen til regionens reiselivsbedrifter er
truet. Hardanger / rv 7 er mer hemmet av
vinterregularitet enn andre regioner.
• Hallingdal og Hardanger er to svært viktige
reiselivsdestinasjoner, og Hardangervidda
representerer en barriere for dem begge.
• Ny reiselivsmelding kommer i 2016: Reiselivet
skal bli vår nye olje! Og Hardanger/Hallingdal er
størst på dette punktet. Internasjonal etterspørsel – klarer ikke betjene denne etterspørselen uten bedre øst-vest forbindelse.
• Reinsdyrsproblematikk: Vegen er en barriere.
Norge har et internasjonalt ansvar her.
• Hardangerbrua er en stor statlig investering
som ikke blir utnyttet godt nok. Kost-nytte av
Hardangerbrua er ikke så stor som den kunne
ha blitt. Det er helårsvirkningen av broen som
ikke er god nok. Full helårsdrift på Rv 7 er
nødvendig for å utnytte investert kapital.
• Det er i dag behov for en alternativ beredskapsveg for en nordlig forbindelse mellom østog vestlandet. Bare Rv 7 kan avhjelpe en stenging av t.d. Gudvangatunnelen.
• Rv7 har et stort inﬂuensområde mhp. regionale
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virkninger, men potensialet blir ikke godt utnyttet nå, særlig på grunn av den dårlige vinterregulariteten.
• Nye traﬁkktall (iﬂg. Eidord kommune) viser at
traﬁkken på Rv 7 er økende, mens det er
stagnasjon på rv 52. Dette gir et press på bedre
veistandard på Rv7.
• Rv 7 er raskeste og beineste vegen mellom Øst
og Vest.
Rv. 52
• Denne traseen ble ikke omtalt på vårt bord…
GRUPPE 11
Rv. 7
• Vinterregularitet på ellovergangen, næringsliv
avhengig av vegen, store investeringar som
ikkje blir nytta både på veg og i næringsliv,
busetnad og utvikling avheng av vegen, villreinkryssinga må ivaretakast, beredskap,
omkøyringar og avlastningsveg når E16 er
stengt, Hardangerbrua medfører traﬁkkauke og
endra køyremønster, auka traﬁkk med 40% frå
2012 over Hardangervidda, skaﬀar desidert
mest turisttraﬁkk av alle aust-vest sambanda,
tunnel og stigningsutfordringar for tungtraﬁkk,
inﬂuensområde frå Nummedal og rv 7 og rv 13
Rv. 52
• Risikostrekning: tunnelar og ras, sårbart med
samla trase frå Voss og til Aurland på E16,
mindre vinterproblem, parallell til E16, lenger
veg Bergen-Oslo enn rv 7, tunnel og stigningsutfordringar for tungtraﬁkk, meir traﬁkk over
Hemsedal pga vinterforholda, inﬂuensområde
frå Sogn
GRUPPE 12
Rv. 7
• Korteste, raskeste, og billigste vei.
• Rv 7 mister masse traﬁkk på grunn av vinterregularitet
• Er den viktigste vei, i forhold til utvikling
• Hardangervidda er en sperring
• Stengeperioder, må gjøres noe med
• Lite eiendomsproblematikk i forhold til utvikling
av veg.
• Store potensial innenfor reiseliv og befolkningsvekst
• Tungtraﬁkken fort frem,
• Samfunnsøkonomiske verdier
– Løst med en lang tunnel, pluss verdi,
8 milliarder
– Ingen tunnel, fremtidig utgift

• Minus verdi
– Store miljøgevinster med tuneller.
• Ingen gevinster med småtuneller
• Begge har utfordringer med stigningsforhold og
tunell sikkerhet
• Større inﬂuensområde for riksveg 7.
• Løser villreinsproblematikken
• Beredskapsveg i krig og fred
• Stort potensial for reiseliv og turisme
• Natur- og miljøgevinst med å legge veien i
tunnel
• Viktig turistvei, største nasjonale turistveg.
Rv. 52
• Rv 52. er en nord-sør veg
– Rv7 øst-vest

GRUPPE 13
Rv. 7
• Vinterregularitet er utfordrande
• Stigning
• Høg sommartraﬁkk
• Regional betydning
• Villrein
• Har jernbane, konkurranseﬂate
• Viktig for reiselivet
Rv. 52
• Viktig samband mot Møre og Romsdal.
• Vinterregularitet. E16 er nært alternativ
• Stigning
• Regional betydning
• Foretrukken av tungtransporten
• Viktig for reiselivet

GRUPPE 14
Rv. 7
• Stor usikkerhet rundt hvor vidt vegen er
stengt/kolonnekjøring – pga dårlig vinterregularitet og villreinkryssing.
• Betydelige ulemper knyttet til omkjøring ved
stengt veg. Dette medfører kostnader/ulemper
knyttet til mannskap/tid, dieselforbruk og økte
utslipp.
• Stengt veg har store negative ringvirkninger for
næringslivet. Regulariteten er kritisk!
• Foretrukket «turistveg» – uansett hvilken
hovedforbindelse det satses på.
• Selv om tungbilandelen ikke er så høy per i dag
vil denne sannsynligvis øke i framtida.
• Kolonnestrekningen er svært lang – totalt 8 mil.

• I tilfeller hvor toget må stanses og togpassasjerene må over på buss – det er et
problem at disse passasjerene ikke kommer
med i den samme kolonnen.
Rv. 52
• Selv om ulykkesstatistikken for personskadeulykker viser at det er nokså like ulykkestall for de to hovedforbindelsene, er
situasjonen verre på Rv 52 enn på Rv 7 – særlig
når det gjelder uønska hendelser med tunge
kjøretøy. Slike hendelser er ikke godt nok synliggjort per i dag og bør med i en framstilling av
dagens situasjon. Slike uønska hendelser, uten
personskade, medfører problemer da det skaper
kø, forsinkelser, stenging av vegen m.m.
• Sammenlignet med Rv 7 er Rv 52 sjeldent
stengt, vinterregulariteten er mye bedre. Det er
derimot nokså ofte kolonnekjøring på Rv 52.
• Ulemper knyttet til at Rv 52 går gjennom
Hemsedal sentrum. Ulemper for lokalsamfunnet
og ulemper for tungbiltransporten.
GRUPPE 15
Rv. 7
• Dårlig vinterregularitet, villreinbarriere, tunnel
vil bedre dagens situasjon+ regularitet,
• Stigningsutfordring og skred begge veitraseer.
Turisme likt begge traseer, Næringsliv nesten
likt (Geilo større enn Hemsedal)
• Har Hardangerbru, god veg til Voss.
• Ombygd undergang Geilo åpner for tungtransporten.
• Måbødalen utfordring.
• Litt kortere
• Klima identisk
Rv. 52
• Bedre regularitet, foretrukket av godsbransjen,
tryggest etter Fileell, utfordringer vinter for
lastebil E16 øst for Voss gir utfordringer for
Rv.52.
• Turisme/næringsliv likt.
• Bedre vegstd.
• Klima identisk
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«Øst-vest
er mer enn
Bergen-Oslo»
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INTERESSENTER
INNSPILL TIL INTERESSENTANALYSE
Hvilke interessenter er det viktig
å ha med i prosessen?

GRUPPE 1
Rv. 7 / Rv. 52
• Transportutfordringer og gods
• Kollektiv
• Næringsliv
• Turisme, spesielt vinterturisme
• Eksport/industri/ﬁskerinæring
• Kommunene
• Fylkeskommunene
• Miljø/DNT m.ﬂ.
GRUPPE 2
Rv. 52
• Behov for næringstransport inn mot de store
befolkningsmassene nordvest. Det er ikke tid til
å stå i kø som følge av kolonnekjøring eller
regulering. Det er en næring i vekst som har et
økende transportbehov (gjelder næringsmiddelindustrien). Turismeutvikling mot verdensarvområder som gir økt helårturisme.
Friluftslivsturisme gir også et økt transportbehov. Ekstremt transportbehovøkning i forbindelse med vintersport/ -turisme.
• Kollektivtransporten i dag er Oslo-Førde. Med
utbedringer i Nordord kan dette området
kobles på kollektiv. Hemsedalsellet er da
voldsomt sikkert. Bussen er Sogn og Fjordanes
kollektivforbindelse mot øst. Det er behov for
mer trygg og sikker kollektivløsning, som må
være bussrelatert da tog ikke er et alternativ,
fra nordvestlandet mot Oslo. (Tog blir for dyrt).
• Rv 52 ligger ikke i konﬂikt med noen (det er vi
veldig fornøyd med).
• Interessegruppen Odda-Bergen (Telemark,
Sunnhordaland, Hallingdal, Bergen, Sogn- og
Fjordane) bør komme bedre frem
• Bedre beredskap i forhold til ferjene som ikke
går! Forsvaret skulle inn i S og F, men kom ikke
inn fordi ferjene ikke gikk…! Ved en situasjon er
det for risikabelt å måtte belage seg på ferjer.

GRUPPE 3
Rv. 7 / Rv. 52
• Næringsliv
• Landbruk
• Turisme/reiseliv
• Transportnæring
• Innovasjon Norge – med i utvikling av fremtidsturisme, analysere bruken av vegen
• Jordvern
• Kommuner
GRUPPE 4
Rv. 7 / Rv. 52
• Lastebilnæringa, turisme, reiseliv, øvrig
næringsliv, folk ﬂest.
• (Oﬀentlig) Statens vegvesen, kommuner, fylkeskommunen. Disse blir jo allerede involvert.
• Miljøinteresser, villrein.
• Grunneierinteresser i villreinproblematikken.
GRUPPE 5
Rv. 7 / Rv. 52
• Kommuner og fylker
• Reisemålsdestinasjoner, reismålsselskap
• Havbruksnæringen
• Hotellnæringen
• Transportnæringen, de store transportaktørene
• Næringsselskapene, enten interkommunale
eller kommunale
• Utviklingen knyttet til det grønne skiftet
• Miljøorganisasjoner
• Reindriftnæring, både villrein og tamrein
• Landbruket
• Kollektivtransportnæringen
Rv. 52
• Skogbruksnæringen – tømmertransport
GRUPPE 6
Rv. 7
• Turbileierforbundet
• Nyttetransporten bør kanskje tyngre inn:
Godsnæringa, NLF
• Persontraﬁkk (buss)
• Interessenter som ivaretar miljøhensyn
(utslipp fra transport)
• Vareeiere (NHO, Virke)
• Eksport (varer ut)
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GRUPPE 7
Rv. 7 / Rv. 52
• Turisme
• Transport
• Dyreliv
• Miljøinteresser
• Øvrige næringsinteresser, for eksempel industri
• Nødetatene.
GRUPPE 8
Rv. 7
Det er viktig å skille mellom regionale
og nasjonale interesser.
Regionalt: • Næringsliv på begge sider
• Reiseliv
• Naturforvaltningsinteressene
• Interesseorganisasjoner
Nasjonalt: • Villreinsinteressene
• Reiseliv
• Tungtransporten/transportnæringa
• Andre departement som har
interesse av nytten av vegen
• Interesseorganisasjoner
Rv. 52
• De samme unntatt villreinsinteressene
GRUPPE 9
Rv. 7 / Rv. 52
• Transportnæringen
• Reiseliv og turisme – Oslo Hallingdal,
• Miljøorganisasjoner
• Naturvernorganisasjoner
• Villreinorganisasjoner
• Fylkesmann, fylkeskommune og kommuner
• Bondeorganisasjonene
• Jeger- og ﬁsk
• Jernbaneverket
• Alternativ til tog
• Regionale næringsinteresser
GRUPPE 10
Rv. 7
• Ungdom (framtidig generasjon) + «verksted»
med ungdom
• Reiseliv (+ følgevirkninger for reiselivet)
• Reiselivsoperatører, nasjonale reiselivsinteresser
GRUPPE 11
Rv. 7 / Rv. 52
• Reiseliv på nasjonalt og regionalt nivå
• Næringsliv
• Reisevaneundersøking?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folk ﬂest
Transport av både menneske og gods
Kommunane
Villreinsinteresser
Beredskapskompetanse
Traﬁkksikkerheitskompetanse
Miljøverndepartementet
Klimaendringar
Ungdomsråd
Teknologiutvikling

GRUPPE 12
Rv. 7
• Reiselivsnæringen. Størst på rv. 7 ift. rv. 52.
• Transportnæringen, nyttetransport
• Villrein
• Private hyttefolk, fritidsinteresser, fritidstraﬁkk
• Øvrige næringer
GRUPPE 13
Rv. 7
• Hordaland + Sogn og Fjordane + Sunnmøre,
gods og transport
• Reiselivet
• Andre næringar
• Jernbaneverket
• Friluftsinteresser
• Miljøinteresser/villrein
Rv. 52
• Hordaland + Sogn og Fjordane + Sunnmøre,
gods og transport
• Reiselivet
• Andre næringar
• Friluftsinteresser
GRUPPE 14
Spørsmålet om interessenter dekkes opp
av spørsmålet om behov
GRUPPE 15
Rv. 7
• Reiseliv og fritid/hytter
• Transportnæring
• Villrein
• Naturforvaltning
• Har mest hytter
• Næringsutvikling i og mellom kommuner
Rv. 52
• Reiseliv og fritid/hytter
• Transportnæring
• Næringsutvikling i og mellom kommuner
• Naturforvaltning

BEHOV
INNSPILL TIL BEHOVSANALYSE
Hva er de viktigste behovene knyttet
til rv. 7 og rv. 52?
GRUPPE 1
Rv. 7
• Hytteturisme
• Hyttebygging
• Vinterregulering
• Viktig med turistvegsatsing (nyttetransport for
folk?)
• Villrein
• Fjellturisme/ski
• Kombi med jernbaneverket
• «Felles bu og arbeidsmarked»?
Rv. 52
• Rask og eﬀektiv kommunikasjon mellom Austlandet og Bergen/Nord Vestlandet (Sunnmøre)
• Uten bratte stigninger, ﬂat og enkel, uten
innom tettsteder
• God regularitet (vinter)
• Eﬀektiv transport der en ikke har andre løysinger
• Landsdel uten stamveg mot Aust, kan knytte
E39 og Rv5/Rv52
• Turisme…viktig rask til stedet fra Oslo(to typer
turisme)
• Rett veivalg for framtida må også omfatte
modulvogntog 25,25 m inn til disse tre fylka.
Bør tas opp som eget emne, miljø, utslepp m.m.
• Ekspressbuss rute. (rask og forutsigbar)
• «Felles bu og arbeidsmarked»?

GRUPPE 3
Rv. 7 / Rv. 52
• Vinteråpen og traﬁkksikker veg på rv7. – med
mindre telehiv
• Kort reisetid
• Lite stigning, miljøvennlig veg
• Turismen er kommet for å bli. Å ha ﬁne steder å
vise frem langs vegen er viktig!
• Opprettholde næring langs vegen
• Fokus på samfunnsøkonomiske forhold
• Transport i landbruket – kostnader
• Vegkostnad

GRUPPE 4
Rv. 7 / Rv. 52
• Vintersikker og trygg veg (rasfare).
• Forutsigbarhet for næringslivet og turistnæringen.
• Næringstraﬁkk er noe annet enn bare tungtraﬁkk.
• Kort reiseveg.
• Tunnelsikring.
• Utvikler arbeidsmarkedsregionen, legger til
rette for mer pendling.
• Det ideelle hadde vært å bygge ut begge
vegene, kunne fordelt mellom ulike interesser
som næringsliv og turisme.
Rv. 7
• Lange tunneler er knyttet til vintersikker veg.
Rv. 52 / E16
• Kobling mellom reiselivet i Hallingdal og Sogn.
• Først og fremst E16: Eksisterende tunneler
Gudvangen, Lærdalstunnelen med rasfare,
tunnelsikring nødvendig
• Jordvern/dyrket mark.
GRUPPE 5
Rv. 7
• 100 % vinterregularitet, men det mindre viktig
her enn for rv. 52 pga. jernbanen som alternativ.
• En trygg og sikker veg mellom øst og vest
• Vegen i Måbødalen og Geilo–Haugastølen må
utbedres
• Villreinproblematikken må løses
Rv. 52
• 100 % vinterregularitet
• En trygg og sikker veg mellom øst og vest
• Behov for en veg for godstransport fra NordVestlandet.
• Hordalandsdiagonalen må inn igjen.
GRUPPE 6
Rv. 7
• Fremkommelighet, regularitet og økt
pålitelighet – det er behov for ﬂate, rette strekninger som gjør det mulig å kjøre jamt i 80 km/t
og slippe stadig nedbremsing/oppgassing. Forutsigbarhet er viktig.
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• Behov for å gjøre noe med stigninger i
Måbødalen og mellom Hol og Ustaoset
• Krabbefelt, bredere veg.
Rv. 52
• Fremkommelighet, regularitet, både for godsog personbiltraﬁkk
• Fjerne gjennomgangstraﬁkk i Hemsedal
• Heve standard som tar modulvogntog som kan
spre gods til 3 fylker
• Redusere transportkostnader
• Heve standard mellom Voss og Vinje
(Gudvangen)
GRUPPE 7
Rv. 7 / Rv. 52
• Regularitet, hensynet til tettstedene når det
gjelder traﬁkk (gjennomgangstraﬁkk som ikke
påvirker lokaltraﬁkken), stigning, traﬁkksikkerheten totalt, Korte transporter og lange
transporter gir / har forskjellige behov.
• Tunneler innebærer også fare – jo lenger jo
større potensielt. Drift og vedlikeholdsutgiftene
er også mye høyere.
GRUPPE 8
Rv. 7 / Rv. 52
• Infrastruktur som steds- og næringsutvikler
lokalt
• Reisetid for næringslivet
GRUPPE 9
Rv. 7
• Vinterregularitet
• Villrein
• Helårssesong for turisme krever forutsigbar veg
• Kortere reisetid
• Regional eﬀekt sysselsetting
• Beredskap for veg og bane
• Behov for helårsturisme Oslo–Hallingdal–Hardanger–Bergen. Flåmsbanen er et godt eksempel
på en svært nyttig forbindelse med høy attraktivitet.
Rv. 52
• Vinterregularitet
• Helårssesong reiseliv
• Kortere reisetid
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• Regional eﬀekt
• Beredskap for veg med alternativ til bane
GRUPPE 10
Rv. 7
• Det er et stabilt transportbehov. Behovet til
HELE næringslivet er viktig. Nyttetransport
handler ikke bare om gods, men også transport
av turister m.m. Gruppen ønsker seg en
rapport/utredning om alle næringslivets transporter – ikke bare om godstransport. (det skal
forøvrig ﬁnnes en rapport fra Statens vegvesen
Region Sør om dette).
• Regionen Hardanger–Hallingdal har de største
investeringene i reiseliv. Det er et behov for
større utnytting av dette: Varme senger heile
året. Dvs. bedre vinterregularitet er et stort
behov.
• Bedre vegstandard er et behov. (For eksempel
har restriksjoner på høyde tidligere ført til avvising av vogntog på rv7)
• På «ikonpunktet Vøringsfoss» skal det investeres 200-300 mill. Er startet opp, og forventes
ferdig ca 2020? Det er et stort behov for infrastruktur over Hardangeridda som bygger opp
under dette.
• Det trengs en stabil vegforbindelse som kan betjene reiselivets behov på begge sider av Hardangervidda.
• Behovene til Norges nest størst by (Bergen) må
analyseres. Det gjelder både næringslivets
behov for eﬀektiv transport, men også fritidsbehov og reiselivsbehov. Rv7 er den foretrukne
veg for folk fra Bergen, folk sitt førstevalg.
• Villreinens behov.
GRUPPE 11
Rv. 7 / Rv. 52
• Framkomst – vinterregularitet
• Traﬁkksikkerheit
• Utvikling av turistnæringa
• Vegstandard
• Rassikring
• Beredskap
• Reisetid
• Gods på veg

Rv. 7
• Gods på veg utover det som er på bane
• Reinsdyrtrekk og beiteområde,
GRUPPE 12
Rv. 7
• Beredskap og avlastning. Nasjonalt viktig.
Avlastning for nord og sør
• Regularitet
• Reiseliv. Fare for nedbygning av Hallingdal uten
utvikling av veg
• Villrein behov. Fjerne barrieren, rv. 7.
• Opplevelse i forhold til turist. Tilgjengelighet til
naturinteresser og rekreasjonsområder.
Rv. 52
• Vinterregularitet/regularitet.
• Har ﬂere alternativ om vegen skulle bli stengt i
forhold til beredskap.
GRUPPE 13
Rv. 7
• Reiseliv
• Persontransport, veg og bane
• Villreininteresser
Rv. 52
• Reiseliv
• Godstransport
• Persontransport
GRUPPE 14
Rv. 7
• «Tid er penger!» - derfor er det behov for forutsigbarhet mht framkommelighet.
• Uansett hvilken hovedforbindelse som velges
er det behov for en god, alternativ ellovergang
– dvs omkjøringsveg. Behovet for omkjøringsveg
utløses av mange andre forhold enn dårlig vær
og villreinkryssing. Rv 7 og Rv 52 må derfor
kunne fungere som omkjøringsveger for
hverandre.
• Langs begge hovedforbindelsene er det behov
for utvikling og tilrettelegging for god tilgjengelighet – «den raskeste og billigste løsningen!».
• Ved stenging av jernbanen er det behov for å
betjene transportbehovet. Det samme gjelder
ved stenging pga villreinkryssing.
• Per i dag løser ikke jernbanen godstransportbehovet for Hallingdalsdistriktet, siden det ikke
er noen stoppesteder mht jernbanegods i Hallingdal. Dette potensialet bør utnyttes!
• Ferske undersøkelser viser at 65 % av turistene

i Hol kommune kommer fra Vestlandet, dvs at
det er behov for å betjene transporten i denne
retningen.
• Per i dag er det ca 6500 fritidsboliger i Hol
kommune – eﬀektiv tilgjengelighet er viktig i lys
av dette. Dessuten viser trender en økende
bruk av fritidsboligene i regionen, noe som
tilsier økt transportbehov.
• Langs begge hovedforbindelsene er det behov
for eﬀektive traﬁkksikkerhetstiltak. Dette behovet må vektlegges uansett hvilken hovedforbindelse som velges.
• Det er behov for å sikre god forbindelse videre
mot Fv 40 (Numedal/Kongsverg).
Rv. 52
• Uansett hvilken hovedforbindelse som velges
er det behov for en god, alternativ ellovergang
– dvs omkjøringsveg. Behovet for omkjøringsveg
utløses av mange andre forhold enn dårlig vær
og villreinkryssing. Rv 7 og Rv 52 må derfor
kunne fungere som omkjøringsveger for
hverandre.
• Langs begge hovedforbindelsene er det behov
for utvikling og tilrettelegging for god tilgjengelighet – «den raskeste og billigste løsningen!».
• Langs begge hovedforbindelsene er det behov
for eﬀektive traﬁkksikkerhetstiltak. Dette behovet må vektlegges uansett hvilken hovedforbindelse som velges. Traﬁkksikkerhet er særlig
en utfordring mht tungbiltransport, spesielt
mellom Gol og Hemsedal. Dette behovet øker jo
mer tungbiltransport som går over Rv 52.
GRUPPE 15
Rv. 7 / Rv. 52
• Vintersikker veg. Forutsigbarhet og Regularitet,
• Omlastingsutfordringer jernbane krever mer forutsigbar vegtransport
• Reduserte avstandkostnader, kortest mulig
fremføringstid.
• Muligheter bo- og næringsregioner, pendlingsmuligheter
• Vegstandard som holder mål. Stigning/fall
redusert.

KVU RV. 7 / RV. 52 GOL–VOSS

«Vegene lager
bosettingsmønstre
og utvikling
av lokalsamfunn
i Norge!»
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MÅL
INNSPILL TIL MÅL
a) Hva skal vi oppnå?
b) Hva er viktigst å oppnå?
c) Hva ønsker vi å unngå?

GRUPPE 1
Hva skal vi oppnå?
• Rask transportforhold mellom Vestlandet/Nordvest og Austlandet
• Lange reiser er viktig, mao brei, ﬂat veg
• Turisme er satsingsområde(nasjonale)
• Lite ulykker
• Miljø
• E134 + H.diag. gir ekstra Rv52 ++
Hva er viktigst å oppnå?
• Må få inn heile Vestlandet mot Austlandet
• Topp standard med modulveg-ﬂat/bein/Miljø
• Gir store turistgevinster for heile Vestlandet
• Topp regularitet
• Unngå ulykker!!!!
Hva ønsker vi å unngå?
• Unngå at Nord-Vestlandet går glepp på god
stamveg mot Austlandet
• To parallelle stamveger som får lik (dårlig
standard) og dermed ikke oppnår vi best mulig
løysing
• Unngå kompromissløysing som gir dårlig
totalløysing
• Stengte veger
• Unngå at dette bare er ei diskusjon mellom
Bergen og Oslo

GRUPPE 2
Hva skal vi oppnå?
• Ingen tvil: øke verdiskapning! Ikke glem nordvestlandet – det er en (uutalt) «frykt» for at
dersom det ikke blir noe (52), så vil ikke hele
nordvestlandet få ta del i vekstskapningen.
Videre må det oppnås redusert reisetid særlig i
forhold til næringsmiddeltransport.
• Sikker korridor for kollektiv (og transport
generelt).
• Rundkjøringer er også et problem for trailere!

Hva ønsker vi å unngå?
• Motbakker for trailere.
• Det er ikke et mål for Sogndal som lokalsamfunn å få økt traﬁkk gjennom sentrum.
• Unngå at Hordalandsdiagonalen ikke blir tatt
med – det er viktig å se på alt som en mulighet.

GRUPPE 3
Hva skal vi oppnå?
• Vegene lager bosettingsmønstre og utvikling av
lokalsamfunn i Norge! Unngå fraﬂytting av ungdommer. Sørge for at de unge vil hjem igjen til
røttene sine.
• Lavere transportkostnader
• Vi trenger en veg som folk trives med å kjøre –
det er ikke nødvendigvis igjennom tuneller.
Vegen skal være Norgesreklame!
• Å bygge mer miljøvennlig
• En veg som «sørver» ﬂest mulig folk i øst og
vest
• En veg som er enkel å drifte
• En vintersterk veg mellom øst og vest
Hva er viktigst å oppnå?
• Traﬁkksikker, kort veg
• En veg som dekker alle behov – i hvert fall de
viktigste…! (uten at det ble spesiﬁsert)
Hva ønsker vi å unngå?
• Vi vil unngå politiske byttehandler – lobbyisme at regioner blir satt opp mot hverandre –
regional krangel

GRUPPE 4
Hva skal vi oppnå?
• Realisere tiltakene og få en trygg og vintersikker veg (rasfare, tunnelsikring)
• Løse villreinproblematikken i forbindelse med
vegbygging.
• Økt næringsutvikling, bedre samspill mellom
Hardanger og Hallingdal. Utnytte kapasiteten i
regionen i alle sesongene.
• Øke antall arbeidsplasser, få en større felles
arbeidsregion.
• Kortere reisetid, mer miljøvennlig transport.
Kortere veg er mer miljøvennlig

KVU RV. 7 / RV. 52 GOL–VOSS

Hva er viktigst å oppnå?
• Vintersikker, trygg veg.
• Kortest mulig veg.
• Rask gjennomføring, en langsiktig plan som
gjennomføres.
• Forutsigbarhet.
Hva ønsker vi å unngå?
• Lange omveger.
• At ingenting skjer og at det bare blir krangling.
• Utsettelse av prosjektet.

GRUPPE 5
Hva skal vi oppnå?
• Målet er å binde landet sammen og få en sikker
veg med god regularitet om favner hele Vestlandet. Det vil si en veg som ivaretar behovet
både for næringslivet og befolkningen for øvrig.
Det er også et mål å få en klimavennlig veg.
Hva er viktigst å oppnå?
• Det viktigste er å få en sikker veg som er åpen
hele året.
Hva ønsker vi å unngå?
• Å bygge ut en veg som belaster klimaet
unødvendig (unødvendig stigning).
• At en del av Vestlandet er utenfor en ny sikker
veg og hovedforbindelse til Østlandet
• En feilinvestering
• Nedbygging av dyrket jord
• For stor inngripen i naturen
• Støy og unødvendig utslipp av klimagasser

GRUPPE 6
Hva skal vi oppnå?
• Sikker veg, miljøgevinst, tilnærmet 100 %
regularitet – vi skal jo bygge veg for de neste
100 årene. 100-årsperspektiv må til i et slikt
prosjekt knyttet til valg av hovedvegforbindelse
mellom øst og vest.
Hva er viktigst å oppnå?
• 1) Sikker veg = nullvisjon,
• 1) 100 % regularitet
• 2) (3) Eﬀektivitet – gods/person – regioner (søre
Sunnmøre, Nordord, Sogn og Fjordane)
• Miljøgevinst
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• Standard for modulvogn
Hva ønsker vi å unngå?
• Unngå klattvise strekninger
• Krav til stigningsprosent
• Unngå sentrum
• Unngå løsninger som ikke favner viktige
regioner
• Vinterstenging

GRUPPE 7
Hva skal vi oppnå?
• Ivareta interessene når det gjelder rein – tamme
og ville. Øke barriereeﬀekten på rv. 52, og
minske den på rv. 7.
• Regularitet og gode kår for næringsliv og kommunikasjon. «Best mulig løsning for ﬂest
mulig!»
• Jevn traﬁkkstrøm uten propper i tettstedene.
• Mest mulig «riktig løsning». Eﬀektivitet i
traﬁkkavviklingen og miljøhensyn i veg i dagen
forstand, regionale og nasjonale løsninger på
lang sikt.
Hva er viktigst å oppnå?
• Regularitet og forutsigelighet. Sikkerhet for liv
og helse.
Hva ønsker vi å unngå?
• Traﬁkkaos i tettstedene og ulykkeshendelser.
• Usikkerhet i traﬁkkavviklingen.

«Målet er
trafikksikker
veg som
er åpen
hele tida»

GRUPPE 8
Hva skal vi oppnå?
• Kort reisetid
• Miljøvennlig veg
• Styrke regional utvikling
• Styrke nasjonal utvikling
• Traﬁkksikker veg
• God vinterregularitet
Hva er viktigst å oppnå?
• Vintersikker ellovergang
Hva ønsker vi å unngå?
• At den vegen som ikke velges blir sterkt nedprioritert.

4. Lønnsomhet; Det er et må å utnytte eksisterende, store investeringer i reiselivet og
følgenæringer (utnytte et eksisterende
potensial)
Hva er viktigst å oppnå?
• Forutsigbarhet:
– for reiselivet (vinterregularitet)
– for neste generasjon, slik at det går an å
leva og arbeida, m.a. reiseliv og anna
næringsliv
Hva ønsker vi å unngå?
• At det motsatte skjer, (jf. punkt 1-4 ovenfor)
• Forvitring av reiselivet

GRUPPE 9
Hva skal vi oppnå?
• Styrke næringslivet langs hele transportstrekningen, både nasjonalt og regionalt og lokalt
• Redusert reisetid
• «Minst mulig fotavtrykk» – klimautslipp
• Regularitet – helårsåpen veg
• Traﬁkksikkert transportsystem
• Opprettholde bosetting og sysselsetting
Hva er viktigst å oppnå?
• Regularitet 100%
• Lokale og regionale ringvirkninger langs vegen
er viktig. Viktig å ta vare på de investeringene
som er gjort langs
• Lave transportkostnader
Hva ønsker vi å unngå?
• Stengte veier
• Klimaverstinger
• Ulykker
• Store ulemper for naturverdier
• Avfolkning av distriktsnorge
• Store omveier

GRUPPE 11
Hva skal vi oppnå?
• Kort, rask og billig veg
• Oppnå næringsvekst
• Ein veg som alltid er åpen og trygg
• Sikre leveområde for villrein
• Regional og nasjonal utvikling
• Verdiskaping
• Sikre gevinst av eksisterande investeringar
(Hardangerbru)
Hva er viktigst å oppnå?
• Heilårs åpen og trygg veg
• Sikra leverområde for villrein
• Rask gjennomføring av prosjektet
• Bærekraftig løysing
Hva ønsker vi å unngå?
• At prosjektet drar ut i tid
• Dårlegare forhold på rv 7
• Beslutningar på feil eller manglande grunnlag –
må få fram fakta

GRUPPE 10
Hva skal vi oppnå?
1. Det grønne skiftet:
– Satse på den korteste vegen
(mindre drivstoﬀ)
– Kun én stigning – mindre utslipp
– Det er best å ligge på sentrallinja
Bergen – Oslo
2. Satsing på nasjonal eﬀekt for reiselivet (jfr. ny
reiselivsmelding i 2016, «reiselivet er den nye
olja»)
3. Reinsdyrene får tilbake sine gamle trekkruter/
større områder uten barriere

GRUPPE 12
Hva skal vi oppnå?
• Trygg, traﬁkksikker, forutsigbar, og åpen veg:
– Viktig i forhold til vinterregularitet
– Vintersikker Hardangervidda kan hjelpe
sysselsetting.
– Større og mer tilgjengelige arbeids
marked.
• Sikre fri ferdsel for villrein. Fjerne barriereeﬀekt.
• Tilgjengelighet er viktig
• Styrke fremtidig og eksisterende næringsliv
• Beredskaps/avlastnings veg
• Tilrettelegg Opplevelser i forhold til natur og
rekreasjon.
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Hva er viktigst å oppnå?
• Åpen veg hele året, helårsåpen veg for rv 7.
• Sikker veg
• Styrke fremtidig og eksisterende næringsliv
• Beredskaps veg
• Unngå krangling mellom regionene
Hva ønsker vi å unngå?
• Vinterstengt veg
• Varig stengsel for reinsdyr, fortsatt barriere
eﬀekt.
GRUPPE 13
Hva skal vi oppnå?
• Sikker veg, vinterregularitet
• Miljøvenleg veg
• Oppleving for traﬁkanten
• Eﬀektiv veg, reisetid
• Regional utvikling
• Vern om villrein
Hva er viktigst å oppnå?
• Eﬀektiv veg, reisetid
• Vinterregularitet
• Regional utvikling
Hva ønsker vi å unngå?
• Stor spredning av investeringane (på 4-5
vegsamband)

«Tid er penger!
– derfor er det
behov for
forutsigbarhet
og god framkommelighet
på vegnettet.»
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GRUPPE 14
Hva skal vi oppnå?
• Høy regularitet – god forutsigbarhet
• Økt vekst i regionen – gode vilkår for tilﬂytting
• Ivareta villreinen – et hensyn vi ikke kan nedprioritere eller velge bort!
• En traﬁkksikker og forutsigbar veg – «en veg for
framtiden!»
• Ivareta hensynet til de lengste vogntogene
(modulvogntog).
• Mindre utslipp gjennom å redusere stigningsforholdene over ellovergangene
• Ivareta Rv7s status som «Nasjonal turistveg» –
både vinter og sommer!
• Bærekraftig utvikling
Hva er viktigst å oppnå?
• 100 % vinterregularitet. Dette er en avgjørende
suksessfaktor! God vinterregularitet er avgjørende mht å sikre arbeidsplasser, utvikle
næringslivet og for å kunne tilby en traﬁkksikker og forutsigbar veg.
Hva ønsker vi å unngå?
• Unngå at næringsliv og turisme taper terreng
• Unngå at vi skaper «tapere»

GRUPPE 15
Hva skal vi oppnå?
• Bedre regularitet, trygt mellom øst-vest, rask og
sikker veg med høyere std.
• Sikre villrein.
Hva er viktigst å oppnå?
• Viktigst ; forutsigbarhet, vintersikker, rask og
trygg veg.
• Ivareta dem som bor langs vegen.
• De ﬂeste skal undervegs – ikke til endepunkt.
Hva ønsker vi å unngå?
• Suboptimalisering
• Splittelse mellom regioner på vestlandet
• Unngå splittet innstilling som vanskeliggjør
politiske beslutninger – og hindrer vedtak.
• Å ødelegge for næring og turisme
• Ulykker
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MINDRE TILTAK
INNSPILL TIL MINDRE TILTAK
Innspill til ideer og konkrete løsninger som
Statens vegvesen kan ta med seg i det videre
analysearbeidet. Hvilke mindre utbyggingstiltak på vegnett eller i transportsystemet for
øvrig kan være aktuelle?
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Vurder også:
– Hvilke tiltak kan gjøres for å utnytte bedre
dagens infrastruktur?
– Hvilke mindre tiltak i transportsystemet kan
være aktuelle?

MINDRE TILTAK

RV 7
1) Rassikring øst for Brimes/Erdal
2) Mindre tunneltiltak i Måbødalen, nede og topp
3) Heving av eks. veglegeme delstrekninger
(høyellsproﬁl), mindre stengning
4) Bakken ned til Holkrysset, traﬁkksikring
5) Er 3-6 km tunnel mindre tiltak?
6) Alle tunnelene må oppgraderes

RV52
1) Ras og traﬁkk ved Vinje – Opheim
2) Heving av veg pga av ﬂaum
3) Reg.plan Nærøy tunnel, rassikring
4) Tunneloppgradering for 500 mill i perioden
5) Omlegging E16 v/Ljøsne
6) Rasutbedring Ved rv. 52 rett før Hemsedal
7) Mindre omlegging ved Hemsedal
8) Mindre utbedring frå Robru og vestover
9) Mindre utbedring nedover mot Gol
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MINDRE TILTAK

RV 7
• Etter Steinberg bru: Det eksisterer en veiplan
fra 89 hvor konklusjonen var lav kostnad og
mye masse som kan brukes videre.
• Avrundede proﬁler på tunneler slik at snøen glir
av.
• Etter «stigning Tveito» - små stigningstiltak.
• Stigning lengst øst – konﬂikt med jernbane

RV52
• Dumt at man må ned/ inn i orden ved
Aurdalen.
• Tunnel ved Opheimsvatnet for å bedre en
ulykkespreget strekning.
• Utbedre kurvatur og bredde generelt på deler
av strekningen, særlig lengst vest.
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MINDRE TILTAK

RV 7
• Innkortingstiltak. Legge vegen ut forbi områder
med mye svinger (Maurset –Øvre Eidord)
• Flere korte tuneller – eks Måbødalen. Gjøre noe
med stigningsforholdene her. Vanskelig for
tungtraﬁkk
• Heve vegen over ellet
• Gjøre noe med stigning
• Bedre skilting av lengder/helning på bakker og
tuneller

RV52
• Vegen ut av Hemsedal sentrum.
• TS-tiltak mellom Gol og Hemsedal
• Skredsikring
• Utbedring tuneller, Gudvangen og Flenja
Begge:
• Tunellene er i hovedsak for å få mindre stigning.
• Vegen legges utenom Hemsedal og Geilo
Digresjon:
Tror fv. 40 vil få mye større betydning i fremtida.
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MINDRE TILTAK

RV 7
• Hardangervidda, lang tunnel.
• Fra Geilo GS-veg. Konﬂikt med tungtraﬁkk.
Politisk jobbes det med GS-veg fra Geilo til
Hagafoss.
• Mindre tiltak for å bedre fremkommeligheten.
Flaskehalser, Storlia- Høl, utbedring, fremkommelighet. Sentrumskryssingen i Eidord. Tunnel
forbi Ljøsne. Utbedring Kvisla, stigning smal veg
som må bli bredere. Utbedring (små tiltak) er
viktigst på den løsningen som ikke blir valgt!

RV52
• Ny veg gjennom bebyggelsen på Tønjum er en
utfordring.
• Mellom Tvinno og Vinjo, ellsikring.
• Ny veg gjennom Hemsedal sentrum.
• Ny rundkjøring Borlaug er altfor liten.
• De ﬂeste små tiltakene på rv. 52 fordi rv. 7 er av
god standard.
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MINDRE TILTAK

RV 7
• Der det bor folk langs veien bør det bygges
gang- og sykkelvei, både til rekreasjon og framkomst.
• Det må sikres tilkomst til hovedvegen fra tettsteder
• Hovedtraﬁkken bør gå utenom sentrumsområder
• Jordvern

• Gatelys i høgellet
• Areal må settes av til næringsliv nær
vegen/knutepunkt
• Gode avkjøringer og stoppesteder, for eksempel
wiﬁstopp, stoppesteder med utsikt for turister
og hvilestopp for godstransport.
• Det må legges opp til kollektivknutepunkt
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RV52
• Der det bor folk langs veien bør det bygges
gang- og sykkelvei, både til rekreasjon og framkomst.
• Det må sikres tilkomst til hovedvegen fra tettsteder
• Hovedtraﬁkken bør gå utenom sentrumsområder
• Jordvern
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• Gatelys i høgellet
• Areal må settes av til næringsliv nær
vegen/knutepunkt
• Gode avkjøringer og stoppesteder, for eksempel
wiﬁstopp(?), stoppesteder med utsikt for turister og hvilestopp for godstransport.
• Det må legges opp til kollektivknutepunkt

MINDRE TILTAK

RV 7 / RV13
• Krabbefelt/forbikjøringsfelt i Måbødalen
• Oppgradering av Vallaviktunnelen?
• Bu-Eidord rassikringstiltak, (før Erdal)
• Rette ut svinger mellom Måbødalen og øvre
Eidord
• Økt vinterdrift over Hardangervidda – heve vegproﬁl
• Kurvaturutbedring ved Haugastøl, traﬁkksikkerhetstiltak (hytteparkering skaper traﬁkkfarlige
situasjoner
• Kurvaturutbedring ved Hagafoss, sikkerhetstiltak

RV52 / E16
• Forbikjøringsfelt ved Stalheim på E16
• Fra Hemsedal mot Hemsedalellet er det behov
for utbedringstiltak, breddeutvidelse, standardheving
• Sikre bedre stopp og parkeringsmuligheter ved
Jøsne (E16)
• Oppgradering av Gudvangatunnelen.
• Bedre avkjørsler ved Lærdal
• Flomsikring, kurvatur ved Vinje (E16)
• Voss til Vinje, standardheving
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MINDRE TILTAK

RV 7
• Veiutbedringer (veibredde, standard)
• Mindre tunneler (fokus: villreintrekk, føykesnø)
• Rette strekninger (redusere reisetid)
• Alternativ vei Hjølmo – Garden (tunnel + vei)

RV 52
• Gul stripe hele strekningen
• Borlaug – Bjørberg
• Ny vei utenom Hemsedal sentrum
• Tunnel utenom Gol (bedre stigning)

E16
• Håbakken – Ljøsne opprustes
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MINDRE TILTAK

RV 7
• Oppgradere tunneler mellom Eidord og Øvre
Eidord.
• Oppgradering tunneler i Måbudalen, og bedre
stigningsforhold på veg i dagen.
• Forkorting med bru over Ustevaten.
• Heve vegen for å lette vintervedlikehold.
• Styrke ulykkes og brann beredskapen.
• Oppgradering i Tuftelia.

RV52
• Oppgradere tunneler også med tanke på
tunnelsikkerhet.
• Oppgradering av vegen Voss til Vinje
• Oppgrader E16 gjennom Lærdal.
• Legge vegen utenom Hemsedal sentrum.
• Styrke ulykkes og brann beredskapen.
• Oppgradering fra Gol til Fuglehaugen.
• Oppgradering i fra Bjørberg og videre på oppstigningen der.
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MINDRE TILTAK

RV 7
• Mindre tunneler som bedrer regularitet og forholdene for villreinen
• Heve hele veien på strekninger – høyellsproﬁl –
snøen blåser letter av – mindre stengetid
• Utbedre veien fra Øvre Eidord mot Måbødalen

RV52
• Tunnel opp fra Gol
• Utbedre E16 fra Gudvangen til Voss og på
svingete strekning lenger nord for å bedre
traﬁkksikkerheten – svinger og rasfare
• Legge om vegen utenom Hemsedal sentrum

Viktig at den ruten som ikke blir valgt ikke blir nedprioritert. Det lokale og regionale perspektivet
med levende bygder og næringsliv er viktig uansett hvilken trasé som velges av de to som utredes.
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MINDRE TILTAK

RV 7
1. Kvisla (Hagafoss mot Geilo). (FK + M)
2. Haugastøl (FK+TS)
3. Kort tunnel v Dyranut og andre tunnelar i
anbefalt forslag i KVU for rv7. (FK+TS+M)
4. Sysendalen (TS)
5. Steinberg bru til start Måbødalen (Øvre Eidord)
(FK+TS)
6. v/ Granvin kyrkje (TS)
FK = fremkommelighetstiltak
TS = traﬁkksikkerhetstiltak
M = miljøtiltak

RV52
1. Gol – Robru (FK+TS+M)
2. Venås – Lio (FK+TS)
3. v/ Breistølen (TS)
4. Sæltun (FK+TS+M)
5. Vinje – Oppheim (FK+TS+M)
6. Vinje – Sundve (FK+TS+M)
Ellers: (ikke på kart):
• Veg utenom sentrum i Hemsedal (muligens
større tiltak)
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MINDRE TILTAK

RV 7
• Mindre tunneler som bedrer regularitet og
forholdene for villreinen
• Heve hele veien på strekninger – høyellsproﬁl –
snøen blåser letter av – mindre stengetid
• Utbedre veien fra Øvre Eidord mot Måbødalen

RV52
• Tunnel opp fra Gol
• Utbedre E16 fra Gudvangen til Voss og på
svingete strekning lenger nord for å bedre
traﬁkksikkerheten – svinger og rasfare
• Legge om vegen utenom Hemsedal sentrum

Viktig at den ruten som ikke blir valgt ikke blir nedprioritert. Det lokale og regionale perspektivet
med levende bygder og næringsliv er viktig uansett hvilken trasé som velges av de to som utredes.
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MINDRE TILTAK

RV 7
• Tunnel fra Nygårdsvatn til Sysendammen
– 16,2 km
– 6 milliarder
• Er et stort prosjekt
• Eller er det et lite tiltak, sammenlignet med
andre prosjekt?
• Utbedring av eksisterende veg
• Utbedring av svingete veg i Måbødalen

RV52
• Vegstandard på Voss er for dårlig
– Trenger utbedringer
– Utfordrende
– Flom sikkerhet
• Gudvangen opp til Stalheim
– Rassikring
– Allerede vedtatt?
• Problemer med ﬂaskehals på Gol
– Tegnet noen skisser
– Store ﬂaskehals for gjennomgangstraﬁkken
– Rorbu og ned til Gol. Utbedring av veg
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MINDRE TILTAK

RV 7
• Hagafoss, mindre omlegging ved brua
• Utvida krabbefelt Kvislabakkane
• Geilo, sentrumstiltak
• Innkorting Haugastøl

RV52
• Storeskar, utretting av veg
• Lio, ny bru
• Hjelmen, utretting
• Robru, ny bru
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MINDRE TILTAK

RV 7
1. Bygge ny tunnel i Måbudalen, for å redusere
den bratte stigningen.
2. Bygge ny tunnel ved Dyranut, ca 6 km, bl a av
hensyn til villreinen.
3. Bygge ﬂere korte tunneler mellom Haugastøl
og Halne, som foreslått i KVU for Rv 7.
7. Erstatte den eksisterende tunnelen øverst i
Måbudalen med en ny tunnel, for å redusere
stigningen.

RV52
4. Bygge ny veg opp fra Gol, Gol–Robru, for å
redusere stigningen og lede traﬁkken utenom
bebyggelsen.
5. Bygge ny veg utenfor Hemsedal sentrum,
denne traséen er allerede regulert. Dette vil gi
bedre framkommelighet for tungbiltraﬁkken.
6. Etablere ledelys og breddeutvide vegen
Bjøberg–Eldrevatnet.
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MINDRE TILTAK

RV 7
1. Skredsikringstiltak før Eidord
2. Vegutbetring øverst og nederst Måbødalen.
3. Rette ut sving ved Finnasteinﬂåten
4. Kort tunnel Lågahæ, vinterregularitet
5. Fresefelt aktuelle punkter Hardangervidda
verses tunneltiltak

RV52
A.Skille mellom tamrein/villrein som følge av
tunnel
B. Krabbefelt Breistøl
C. Ny veg forbi Hemsedal
D.Ny veg Robru–Herad
E. Ny vegtrasé Storeskar
F. Masseutskifting Robru–Ulsok
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STØRRE
PROSJEKTER
INNSPILL TIL STØRRE PROSJEKTER / UTBYGGINGSTILTAK
Hvilke større prosjekter og utbyggingstiltak i transportsystemet kan være aktuelle?
Kom med idéer både for veg, jernbane og annen kollektivtrafikk.
Illustrer og beskriv på kart.
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STØRRE PROSJEKTER

RV 7
1) Jobergtunnel ok
2) Granvin kirke Tunnel bak
3) Brimnes/Erdal – Eid ras
4) Tunnel Eid – Vøringsfossen 3 felt + røm
5) Lang tunnel Leiro/Sysendammen – Haugastøl
(sørsida)
6) Utbedring mange steder mot Geilo
7) Omlegging ved Geilo
8) Omlegging Geilo (Kvislasvingane) – forbi Holkr. –
Hagafoss
9) Mindre forbedringer ved Ål + +

RV52
1) Ny tunnel oml. Gol – Robru
2) Utbedring mot Hemsedal
3) Omlegging ved Hemsedal–Lio
4) Rassikring nord for Hemsedal
5) Tunnel Bjøberg til Borlaug (Bjørkedalen), 20 km
2,4% (alternativ 16 km?)
6) Villreinsgjerde frå Bjøberg til Borlaug
7) Lærdalen omlegging + tunnel
8) Ny tunnel 14 km (Gudvanga+Flenjatunnelen),
innkorting av E16 på 6 km! …ﬂat tunnel
9) Tunnel Nærøydalen
10)Ny kommunedelplan Oppheim – Voss
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STØRRE PROSJEKTER

RV 7
• Hardangervidda tunnel og alternativ tunnel til
Hardangervidda tunnel.
• For å bli kvitt massene fra tunnel, bygge ny vei
øst for tunnelpåslag. Heve og rette ut vei slik at
fremkommelighet bedres.
• Passe på å ikke legge natursenteret dødt.
• Tunnel i bue nord for Måbudalen – omgå
problemområdet. Må forlenges grunnet nye krav
om stigning.
• Utfordringer: kryssing av bane.

RV52
• Tunnel utenom Gol (generelt mye tunnel). Det
er videre god veg der det ikke er tegnet inn
tiltak. Dårlig veg hele vegen vestover fra Vinje,
smalt og problematisk.
Generelt:
• Hvorfor ikke se det (et) større bilde? Gjennomgående tema.
• Jernbanen er ikke i konﬂikt med vegen – ønsker
ikke utbedre denne. Spørsmål om den muligens
kunne rettes ut ble avslått grunnet høydeutfordringer.
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STØRRE PROSJEKTER

RV 7
• Ok opp fra Voss.
• Ny veg i tunell bort fra Måbødalen
• Ny dagsone ved Ustadvatnet/Ustadorden

RV52
• Vegen utenom Gol, på østsiden+
• Rassikring Nærøydalen-Giljahus (m tunell)
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STØRRE PROSJEKTER

RV 7
• Hardangertunnelen. Ny veg parallelt med
jernbanen ned til Geilo. Med ny vei i 100 må det
utbedres i Måbødalen (?) rett før Voss særlig for
nyttetransporten.
• Haugastøl–Geilo: utbedre både bane og veg i
sammenheng. Baneutbedring fra Tunga–Geilo
og Ygre–Tiljøell.

RV52
• Nye små tunneler fra Voss til Vinjo. Gudvanga
og Lærdalstunnelene skal jo utbedres uansett
som følge av EU-direktivet. Tunneloppgraderinger på eksisterende tunneler. Lengre
tunnel under Hemsedalsellet for å få minst
mulig stigning. Tunnel forbi Hemsedal (40-sone
og fartsdumper).
• Viktig at utbedringer og oppgraderinger ikke
stopper helt opp på den vegen som ikke blir
valgt, fordi det fortsatt kommer til å gå en del
traﬁkk der.
• Voss–Arna: rasutbedringer.
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STØRRE PROSJEKTER

RV 7
• Tunnel under Hardangervidda for å bedre
forholdene for villrein
• Tunnel til Liseth (rv 7)
• Utbedring av veg mellom Bu og Eidord
• Tunnel i Måbødalen
• Veg utenom sentrum av Geilo

RV52
• Bro Fodnes – Mannheller
• Ny veg Gol-Robru
• Tunnel Utvikellet (e39). Utbedre vegen til
Stryn
• Tunnel Borlaug-Bjøberg
• Veg utenom sentrum av Hemsedal
• Tunnel Håbakken – Stuvane
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STØRRE PROSJEKTER

RV 7
• Tunnel Måbødalen
• Lang tunnel Haugastøl – Sysendammen
• Mulig omkjøring forbi Eidord sentrum
• Flomsikring/omlegging av veg ved Strandaorden

RV52
• Tunnel Borlaug – Bjøberg
• Ny veg, inkl. tunnel, mellom Gudvangen – Flåm
• Ny veg/tunnel mellom Nerøydalen og Oppheim
• Ny veg/tunnel ved Lærdal
• Rette ut veg/svinger Mørkedalen – Tuv
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STØRRE PROSJEKTER

RV 7
• Hardangerviddatunnel (lang tunnel)
• Kossdalen – Fagerheim
• Haugastøl – Simadal (Sæ)
• Ny vei sør for Ustevatnet
• Tunnel Øvre Eidord – Maurset
• Haugastøl – Eidord (lang tunnel)
• Sysenvatnet – Eidord / Øvre Eidord

RV52
• Borlaug – Bjørberg (lang tunnel)
• Ny vei utenom Hemsedal sentrum
• Ny vei utenom Gol sentrum

KVU RV. 7 / RV. 52 GOL–VOSS

KVU RV. 7 / RV. 52 GOL–VOSS

STØRRE PROSJEKTER

RV 7
• Oppgradering og/eller nye tunneler i Måbudalen
for å bedre stigningsforholdene.
• Ny lang tunnel under vidda.
• Tunnel eller vegomlegging ved Hagafoss.
• Oppgradering Haugastøl – Hagafoss.

RV52
• Bru Manheller – Foddnes
• Lang tunnel over ellet.
• Rassikring Nerudalen
• Innkorting forbi Vinje på E16
• Oppgradering i Lærdal
• Veg utenom Hemsedal sentrum
• Ny veg ned forbi Gol
• Oppgradering av dagstrekningene på Rv52.
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STØRRE PROSJEKTER

RV 7
• Tunnelløsning for Måbødalen
• Lang tunnel fra Sysendammen til Haugastøl

RV52
• Lang tunnel Bjørberg – Borlaug
• Intelligent veglys på rv 52
• Voss-Gudvangen – bygging av ny veg i dagens
korridor
• Tunnel forbi Gol
• Oppgradere eksisterende tunnel i forhold til
tunneldirektivet. Sørge for at det er en
robusthet i forhold til tunnelbranner på den
veien som velges

Felles for begge strekninger er bruk av innovativ teknikk – for eksempel i forbindelse med
belysning og traﬁkksikkerhet
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STØRRE PROSJEKTER

RV 7
1) Lang Hardangerviddetunnel
2) Måbødalen tunnel
NB! – det er svært viktig at det blir lagt til grunn
samme stigningskrav og omkjøringskrav rundt
tettsteder m.m. – både på rv. 52 og på rv. 7.

RV52
1) Veg utanom Hemsedal sentrum (ny veg)
2) Lang tunnel Bjøberg-Borlaug (20 km)
3) Stalheimstunnel
Evt. tunnelsikring Gudvangatunnelen
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STØRRE PROSJEKTER

RV 7
• Tunnelløsning for Måbødalen
• Lang tunnel fra Sysendammen til Haugastøl

RV52
• Lang tunnel Bjørberg – Borlaug
• Intelligent veglys på rv 52
• Voss-Gudvangen – bygging av ny veg i dagens
korridor
• Tunnel forbi Gol
• Oppgradere eksisterende tunnel i forhold til
tunneldirektivet.

Felles for begge strekninger er bruk av innovativ teknikk – for eksempel i forbindelse med
belysning og traﬁkksikkerhet. Sørge for at det er en robusthet i forhold til tunnelbranner
på den veien som velges.
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STØRRE PROSJEKTER

RV 7
• Flott med ﬂat tunnel.
• Eksisterende veg på rv7
– Mange vegstrekninger som er gode
• Store utfordringer fra Hagafoss til Ål.
– Høy kurvatur
– Ny strekning på andre siden av jernbanen
• Tunnel fra Haugastøl til Sysendammen
–Fremtidsrettet
• Tunnel borte ved (se kart)
• Vegutbedring fra Haugastøl til Ål

• Veg legges utenom stamvegen hvis dette blir
valgt som stamvegen.
• Innstramming Kleivi til Kvisla
• Fra Eidord og opp trenges det en del utbedringer
• Store utbedringer av Måbødalen
– 3-felts
• Nytt fundament for vegen over Hardangervidda
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• Legg rv. 7 på sørsiden av vei i dagen. Haugastøl
til Geilo.
– Utfordringer og dårlig veg i dagens trasé.
– Kan bruke dagens veg under arbeid med
ny vei.
• Store ressurser i ellet ved tunnelsprengning
og uttak av masse.
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RV 52
• Tunnel fra Borlaug til Bjørberg.
– Eneste tiltak som trenges på Rv. 52
• Må tenke på dem som kommer etter oss.
• Veg legges utenom sentrum om dette blir
stamveg
• Trenger ny vei forbi Hemsedal sentrum

STØRRE PROSJEKTER

RV 7
• Måbødalen max. 5% stigning frå Eidord til
Fossli
• Lang tunnel Maurset-Haugastøl
• Ny veg Kvislabakkane og forbi Geilo , Kleivi –
Tufte ca. 15 km

RV52
• Tunnel Borlaug-Bjøberg 20 km med 2% stigning
• Hemsedal sentrum, omlegging ca. 7 km
• Robru – Gol, omlegging gir slakare veg
• E16 Nærøydalen skredsikring 7 km tunnel
• Ny veg Slæn-Åsbrekke
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STØRRE PROSJEKTER

RV 7
a) Bygge «Hardangerviddatunnelene» mellom
Nygård og Sysen, omtalt i KVU rv. 7. Dette vil gi
bedre vinterregularitet, ivareta hensynet til villreinen og redusere utslippene (pga mindre stigning), samtidig som det vil gi muligheter for å
etablere omlasting mellom jernbane og veg på
Haugastøl.

d)Bygge ny tunnel fra Kleivi til Tuftelia (utenom
Geilo).
e)Etablere muligheter for omlasting mellom
jernbane og veg - på Haugastøl.
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RV 52
b)Utbedre vegen mellom Voss og Stalheim. Ny
trasé, veg i dagen/tunnel.
c) Bygge ny tunnel mellom Bjøberg og Borgund.
Dette vil gi redusere stigningen.
f) Bygge ny veg utenom Ljøsne sentrum. Dette tiltaket bør ﬂyttes til forrige oppgave!
g)Etablere en omlastingsterminal for modulvogntog/gods i Lærdalsområdet.
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Viktige inﬂuensområder for tiltak langs rv. 7
er vist med stipla linjer/piler i kartet.
Dette omfatter bl a:
• Fv 40 Mot Numedal/Kongsberg
• Rv 13 Mot Odda og E134 (videre sørover)
• Fv 7 Mot Sunnhordaland/Midthordaland og
Bergen
Inﬂuensområder for tiltak langs rv. 52 er vist
med piler i krysset ved Lærdal.
Dette omfatter bl.a:
• Tilknytning mot rv. 5 og E139 (Førde/Nordord/Ålesund).

STØRRE PROSJEKTER

RV 7
1. Lang tunnel Storlia – Haugastøl
2. Ny plan vegtrasé Måbødalen
3. Vegutbetring Geilo – Hagafoss
4. Vegutbetring Haugastøl – Ustaoset
5. Vegutbetring Øvre Eidord – Storlia

RV52
A. E16 Skulestadmo – Vinje, vinterutfordringer
særlig tungtransport, standardsprang
B. Ny veg Håbakken
C. Lang tunnel Borlaug – Bjøberg
D. Ny veg Bjøberg – Ulsåk-området
E. Utbetring Ulsåk – Gladhus
F. Ny veg Gladhus – forbi Gol sentrum
G. Åsbrekke-Sleen, ny veg
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REGIONALE
VIRKNINGER
INNSPILL TIL VIRKNINGER REGIONALT
Hvilke regionale virkninger kan vi få ved
å satse på rv. 7 eller rv. 52 som hovedvegforbindelse?

GRUPPE 2
Rv. 7
• Bedret tilgang til Bergen ved/ via Granvin. Turistnæringa er viktig, og det er fokus på hvor
sårbar denne er for virkninger.
• Knytter arbeidsmarkedene sammen mot Bergen
– pendling begge veger.
• Industrien ved Odda får alternative veger
• Grei forbindelse sørover ved forbindelse ved
Boknaorden
• «Det er i Bergensområdet det bor folk», det er
derfor mest eﬀekter av å satse på Rv7.
Rv. 52
• Hele nordvestlandet får mye bedre tilgang østover.
• Lite som vil oppleve regionale konsekvenser
langs 52, da lite utbygd. Har mer å spille på
langs 7.
• Lokale og regionale verknadar
– Regional konsekvensar må vurderes på en
mye bedre måte enn det som er gjort til
nå
– Forsterke et næringsliv i medvind
– Aktuelle deltema:
– Tilgang til større arbeidsmarked
– Tilgang til nye handels- og fritids
mønster
– Eksisterende næringsliv
– Strukturelle endringer innen næringsliv og handel
– Kommunikasjonsknutepunkt
– Turisme

GRUPPE 3
Rv. 7
• Regionale ringvirkninger for turistnæringa/
reiseliv langs traseen. Indre Hardanger og
Hallingdal.
• Dårligere valg for Møre og Sogn. Lengre
transportveg
• Bedre tilknytning til folketette områder i sør
(fv. 40)
• Villrein: det vil settes i gang bedre tiltak
Rv. 52
• Positivt for Stryneell og områdene rundt
• Bedre veg til Møre og Sogn – spredning av gods
på veg – bedre tilgang til ﬂere områder.
• Tryggere valg og mindre sjangs for stenging om
vinteren.
• Geilo om områder rundt mindre attraktive som
feriesteder
GRUPPE 4
Rv. 7
• Rv40 til Geilo, kort veg til Sverige.
• Positive ringvirkninger på turisme-Reiselivet i
Hardanger, Hallingdal og Numedal. Flere fra
Bergensere og Stavanger kan kjøpe hytte på
ellet på Geilo. Størst regional eﬀekt fra vest
ved rv.7, fra øst er det mer hipp som happ
hvilken veg som velges.
• Mange trailere fra Svinesund som kommer på
rv7 i dag, viktig kobling med godstraﬁkk mot
Bergen.
Rv. 52
• Styrker reiselivsinteressene i Hemsedal.
Regionale virkninger mot vest blir viktigst.
• Sammenkobling mot E39 i nord med fremtidige
koblinger.
• Godstraﬁkk mellom Sogn på E39 med kobling
mot rv.52, store regionale virkninger.
• Mangler den viktige koblingen med godstraﬁkk
på bane fra Oslo til Bergen som rv. 7 har, derfor
er det viktigere å utbedre vegen her. Banen tilfredsstiller behovene sør for vidda.
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GRUPPE 5
Rv. 7
• Rv 7 som hovedvegforbindelse vil være viktig
for reiselivet og annet næringsliv i Hardanger
og i Hallingdal.
• Samarbeidet mellom Hallingdal og Hardanger
kommer til å bli mye bedre.
• Reiselivsmeldingen som kommer i mai vil si mye
om reiselivet. Asiaturismen blir større og større,
men fra oktober og utover vinteren kan de ikke
komme til Hardanger for de vet ikke om de
kommer seg frem eller hjem igjen.
• Rv 7 som hovedveg vil gjøre det mer attraktivt
å bo i Hardanger og Hallingdal fordi det bedrer
sjansen for å få jobb, for eksempel muliggjør
det helårsjobb i stedet for sesongjobb på hotell
eller ellers i reiselivet. Det kan bidra til en
positiv befolkningsutvikling i kommunene.
• Rv 7 som hovedveg vil og føre til bedre utnyttelse av investeringer som allerede er gjennomført, for eksempel i reiselivsnæringen.
Rv. 52
• Det er tre viktige forhold som er utelatt her:
E134 fagner om de mest befolkningsrike områdene, Hordalandsdiagonalen er mest
samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i
øst-vestutredningen (og vil koble midtre del av
Hordaland til e134 til Østlandet) og Hardangervidda er ikke et godt nok alternativ for å
dekke behovet på Nord-Vestlandet.
• Rv 52 har større regionale virkninger for NordVestlandet.
• For reiselivet i Hemsedal er rv 52 viktigst.
• Korridorene til kontinentet er for dårlige i dag
for eksportnæringer på Vestlandet.
• Med større kommuner og større bo- og arbeidsmarkeder vil det bli en positiv utvikling. Derfor
vil samferdsel bety mye for befolkningsutviklingen på Vestlandet.
• Bedre forbindelse østover vil føre til endringer i
ﬁskerinæringen og en økning i eksport av ﬁsk
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• Ved valg av rv 52 kan eksisterende strukturer
(e39) utnyttes bedre
GRUPPE 6
Rv. 7
• Utvikle Hallingdal og Hardanger som helårsdestinasjoner (reiseliv)
• Bergen og Oslo: Økt traﬁkk på innfallsportene
til Bergen og Oslo. Sikrer tilgang til hytter/feriereiser
• Lang tunnel i utgangspunkt bra for villrein, men
kan føre til økt arealpress som er negativt for
reinsdyr
• Uenighet om betydning for Voss og Odda
• Næringstransporten fra Sogn og Fjordane,
Sunnmøre og Nordord vil tape på det.
• Forskyver konkurranseﬂaten mellom veg og
bane
Rv. 52
• Sikrer næringsutvikling på Nordvestlandet
• Negativt for næringsliv og hotellnæringen i
Hardanger og langs rv. 7 i Hallingdal. Vil få
følger for bosetning også.
• Vil ha betydning som innfallsport til verdensarvområdet.
• Næringstransport fra Ålesund og sørover vil
være tjent med å ha rv. 52 som hovedvegforbindelse.
• Negativt med tanke på beredskap langs rv. 7
• Vil danne administrativt grunnlag for utvikling
av en større vestlandsregion.
GRUPPE 8
Rv. 7
• Styrker eksisterende næringsliv, turisme/reiseliv i regionene.
• Numedalen vil bli en del av inﬂuensområdet.
Rv. 52
• Inﬂuensområdet Sogn og Fjordane.
• Styrker eksisterende industri, næring og reiseliv.
• Fordel for marine næringer i inﬂuensområdet.

GRUPPE 9
Rv. 7
Fordeler:
• Vil gi gode vilkår for turistnæringen i Hallingdal,
på Hardangervidda og i Hardanger.
• Villreinen vil få gode vilkår med lang tunnel
Ulemper:
• Hvis denne velges vil det komplisere ordkryssingsprosjektene på rv139
Rv. 52
Fordeler:
• For ﬁsk og næringsmiddelindustri etc på Nordvestlandet er rv 52 den beste
• Turistnæringen er like viktig å Nordvestlandet
som i Hardanger
• Vinterturistene – det kjøres busser fra
Hemsedal til Sogndal hver helg i
pudddersesongen, de vil få bedre vilkår
Ulemper:
• Negativt for turistnæringen i Hallingdal og
Hardanger
Generelt:
• Verdien på det som blir frakta på veien fra nordvestlandet er en stadig større den av BNP.
• Hordalandsdiagonalen og bru ved Lærdal
viktigere koplingen mot rv39
• Avgjørende å se helheten i systemet, det er det
som betyr noe – ikke bare se på en delstrekning
• God kvalitet på løsningene og hensyn til
næringslivet langs strekningene er det vesentlige – uansett hvilken veg som velges
• CO2-regnskap for de to strekningene må lages
GRUPPE 10
Rv. 7
Positivt:
• Gir positive virkninger for reiselivet i Hardanger
+ Hallingdal + Bergen. Med en ny vei blir det
større mulighet for at investert kapital i reiselivsbedrifter blir bedre utnyttet. Det er forventninger til et kommende stort asiatisk
marked/ internasjonalt marked, men dette har
frem til nå vært uforutsigbart mhp. langsiktige
bestillinger pga dårlig vinterregularitet.
• Større bo- og arbeidsmarkedsregion. Åpen og
rask veg. Kun 1 time til Geilo Fra Eidord?
• Bergen: Norges nest størst by. Er viktig for Hallingdal og Hardanger! Både med hensyn til
næringsliv og turisme.
• Mer gjennomgangstraﬁkk er positivt for lokalt
næringsliv. Gjennomgangstraﬁkken (særlig fritids- og ferietraﬁkk) gjennom Hallingdal om

sommeren er viktig for en del folk som livnærer
seg av tilfeldige stopp som turistene har på veg
til Hardanger. Hardanger er ofte det endelige
målet, men turistene legger også fra seg en del
penger på veien.
• Jernbane!
Negativt:
• Mindre traﬁkk på Rv52/E16.
• «Ekskluderer» Nord-vest-landet.
• Man får ikke en prioritert hovedforbindelse nord
for Voss og Sogneorden (psykologisk faktor)
NB: Hordalandsdiagonal er ikke vurdert i denne
forbindelse
Rv. 52
Positivt:
• Gir positive virkninger for reiselivet i Hemsedal
+ deler av Hallingdal (nord-vest).
• Gir positive virkninger for varetransporten,
kanskje spesielt til nordvestlandet.
• Utnytter investert kapital (som for Rv7)
• Mer gjennomgangstraﬁkk (positivt for lokalt
næringsliv)
• Større Bo- og arbeidsmarkedsregion.
• Flere tverrforbindelser til veger som binder
sammen regionen
Negativt:
• «Ekskluderer» Hardanger, deler av Hallingdal
• Ingen jernbaneforbindelse
Dersom hordalandsdiagonal:
• Gjennomgangstraﬁkken gjennom Hallingdal om
sommeren er viktig for en del folk som livnærer
seg av tilfeldige stopp som turistene har på veg
til Hardanger. Hardanger er ofte det endelige
målet, men turistene legger også fra seg en del
penger på veien. Dersom Hordalandsdiagonalen
bygges, så vil mange turister (særlig fra utlandet) velge en annen veg til Fjord-Norgedestinasjonene.
GRUPPE 11
Rv. 7
• Verknader for Bergen og omland
• Hytteeigarane
• Nyttetransport Bergen – Oslo
• Turisme vinter og sommar
• Etablerte strukturar langs rv 7 retta mot turisme
• Lang tunnel sikrar tilkomst heile året til Vøringsfossen, Geilo, Gol og Hemsedal
Rv. 52
• Gods på veg
• Meir miljøvennleg pga stigningsforhold
• Utenlandske sjåførar køyrer etter skilting og
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velge E16
• Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal får ein felles veg
• Veg for framtidige modulvogntog
• Større regionale verknader med rv 52 enn rv 7
GRUPPE 12
Rv. 7
• Bedre kommunikasjon mellom øst og vest
• Større tilgjengelighet på arbeidsmarked
– Nye arbeidsplasser i Hordaland, Buskerud,
og Sogn og Fjordane.
• Styrkning av eksisterende tjenester
• Bedre tilknytting av Hallingdal og Vestlandet
– Bedre tilknytting for cruise-turister over
til Hallingdal med tunnel under
Hardangervidda
• Nye marked
– Turisme
– Viktige å utgreie reisevaner
– Utfordringer med å samarbeide over
fylkesgrenser
• Viktig å koble til E39 og rv. 9
Rv. 52
• Rv. 52 siktet mot Sogn og Fjordane
• Bedre kommunikasjon
• Større tilgjengelighet på arbeidsmarked
• Styrkning av eksisterende tjenester
• Nye marked
• Rv 52 skaper korteste vei mellom Sogn og
Fjordane og Oslo
GRUPPE 13
Rv. 7
• Uten HD: Bergen traﬁkken går rv.7. Reg. virkn.
For Voss
• Med HD: Bergen traﬁkken går HD. Regionale
virkn. For Odda, Kvam m.ﬂ.
Rv. 52
• Regionale virkningar frå Sogneorden til
Ålesund. Stikkord: ﬁske, oppdrett, verksted,
anna industri
• Felles arbeidsmarknaden Indre Sogn
• Kollektivtransport frå Sunnmøre og Nordjord
får betre samordning
GRUPPE 14
Rv. 7
• Nasjonale og regionale reiselivsinteresser. «Reiseliv er den nye oljen!» Varme senger/helårsturisme (regieringens reiselivssatsing) forutsetter en sikker veg over Hardangervidda hele året.
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Rv. 52
• Rv 52 er avgjørende for å kunne sikre tilgjengelighet til Lærdal som viktig knutepunkt
for godstransport (sikre gode forbindelser mellom Rv 52 og områdene nord for Sogneorden).
Her er det ikke gods på jernbane, så vegforbindelse er helt avgjørende.
Rv. 7 / Rv. 52
• Sikre grunnlaget for bosetting og sysselsetting
• Regional industri = bedre ressursutnyttelse/effektivitet/arbeid
• Reiselivet har også behov for transport, det er
ikke bare behovet knyttet til godstransport som
skal løses!
• Tilgang til nye handelsmønstre.
• Forsterke eksisterende næringsliv.
• Dersom Rv 7 eller Rv 52 blir valgt, og det
allikevel går mange år uten investeringer/forbedringer, får vi mange år med «vekslende»
tungtransport langs begge rutene og uheldige
konsekvenser knytta til dette.
• Lokalt er ikke tungbiltransporten ønskelig i seg
selv! Det er mange ulemper knyttet til tungtransporten, f. eks. gjennom Hemsedal sentrum.
GRUPPE 15
Rv. 7
• Inﬂuensområde først og fremst Bergen. Nord
for Stord til Sogneorden.
• Hardangervidda det mest internasjonalt kjente
ellplatået…
• Jernbane «kan» kompensere kapasitet for gods
• I dag kan ikke næringslivet tåle annet enn helårsvirksomhet innen reiseliv. Uforutsigbar
regularitet er totalt ødeleggende.
• Størst hyttekonsentrasjon, enda mer salgbar
• Løft reiseliv
• Raskest veg øst-vest
Rv. 52
• Verdi av kobling fra Lærdal via FodnesManheller opp mot E39 derfra nordover mot
Ålesund. Betyr knytt sammen E39 nord-sør, og
Rv.5 og 52/E16 øst-vest
• Eﬀektive rasjonelle transportsløysinger for
Sogn/Møre. (Ingen jernbaneløsninger.)
• Tilrettelegging for gode ekspressbussnett
• I dag kan ikke næringslivet tåle annet enn helårsvirksomhet innen reiseliv. Uforutsigbar
regularitet er totalt ødeleggende.
• Tilgang til verdensarvområdet, løft for reiseliv
og næring forøvrig

DELTAKERE
Verksted i Gol 25. februar 2016
Gruppeinndeling:
Gruppe 1
Gruppesekretær:
Ingvild Nordtveit,
Asplan VIAK
Ivar Arne Lid
Katrine Riber Garen
Jarle Aarvoll
Dagﬁnn Fløystad
Sigrid Simensen Ilsøy

Gruppe 6
Gruppesekretær:
Eli Marita V. Næss,
Statens vegvesen Region vest
Erling Aass
Ole Ingar H. Hæreid
Espen Bille-Larsen
Per Aksel Knutsen
Anette Lægreid

Gruppe 2
Gruppesekretær:
Julianne Island,
Statens vegvesen Region sør
Inge Nedrevåg
Anved Johan Tveit
Sæming Alvim
Frode Børven

Gruppe 7
Gruppesekretær:
Per Harald Hermansen,
Statens vegvesen Region sør
Gunnar Haugo
Live Gladheim
Lars-Svein Drabløs
Oddmund Klakegg

Gruppe 3
Gruppesekretær:
Lillian Risvaag,
Statens vegvesen Region sør
Arnﬁnn Førsund
Nils T. Huus
Petter Rukke
Olav Klasson Vefald
Olav Finne

Gruppe 8
Gruppesekretær:
Hans Kortner Ryen,
Statens vegvesen Region sør
Ragnar Ystanes
Einar Lutro
Noralv Distad
Lars Bø
Gerd Eva Volden

Gruppe 4
Gruppesekretær:
Anne Karen Haukland,
Statens vegvesen Region sør
Ole Johan Sagen
Nils T. Bjørke
Geir A. Mo
Inger-Britt Vindegg
Bjørn Alsaker

Gruppe 9
Gruppesekretær:
Tone Margrete Oppedal,
Statens vegvesen Region sør
Geir Underhaug
Frode Kårstad
Harald Victor Hove
Jenny Følling
Sigbjørn Hauge

Gruppe 5
Gruppesekretær:
Eva Preede,
Statens vegvesen Region sør
Kees Oscar Ekeli
Per-Odd Grevsnes
Atle Kvåle
Jan Martinsen
Terje Kopperud

Gruppe 10
Gruppesekretær:
Øyvind Sundfjord, Asplan VIAK
Gunvall Medhus
Heidi Granli
Liv Signe Navarsete
Ole-Mathias Nes
Knut Arne Gurigard

Gruppe 11
Gruppesekretær:
David Ramslien,
Statens vegvesen Region sør
Håkon Haug Laa
Martin Kulild
Jørgen Bruheim
Thorbjørn Aarethun
Solfrid Borge
Ina Utne
Gruppe 12
Gruppesekretær:
Jonas Rugtvedt,
Statens vegvesen Region sør
Olav Skinnes
Leiv Jarle Bergheim
Henning Solhaug
Edmund Harris Utne
Hans Petter Thorbjørnsen
Gruppe 13
Gruppesekretær:
Kjell Kvåle,
Statens vegvesen Region vest
Tor-Egil Buøen
Joar Fardal
Hallgrim Berg
Aslak Lægreid
Åshild Kjelsnes
Gruppe 14
Gruppesekretær:
Vibeke Schau,
Statens vegvesen Region sør
Aud Lygre
Oddvar Grøthe
Arne Nistad
Solveig Vestenfor
Jan Fredrik Monsen
Gruppe 15
Gruppesekretær:
Carl-Erik Nielsen, Statens vegvesen
Gunnar Elnan
Petter Owesen
Dina Lefdal
Jon Fimreite
Oddvar Brakestad
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PROGRAM
Kl

Aktivitet

09.30-10.00

Registrering og noe å bite i

10.00-10.15

Velkommen, presentasjon av deltakere, arbeidsform, rammer
for arbeidet og mål for dagen

10.15-10.30

Introduksjonsinnlegg, KVU, prosess, og situasjonsbeskrivelse

10.30-10.40

Intro til gruppearbeidene

10.40-11.00

Gruppeoppgave 1: Situasjonsanalyse

11.00-11.25

Gruppeoppgave 2: Behov og interessenter

11.25-11.45

Gruppeoppgave 3: Mål

11.45-12.45

Lunsj

12.45-13.00

Introduksjon til gruppeoppgavene

13.00-13.40

Gruppeoppgave 4: Mindre utbyggingstiltak

13.40-14.30

Gruppeoppgave 5: Større prosjekter / utbyggingstiltak

14:30-14:45

Pause

14:45-15:15

Gruppeoppgave 6: Ringvirkninger

15.15-16.00

Oppsummering og videre prosess

16:00

Slutt for dagen

KVU RV. 7 / RV. 52 GOL–VOSS

Foto: Tor Atle Odberg/Citiplan as, Tor Arvid Austråt Gundersen (s. 1 og 6)
Design: Fred Isaksen/Akela graﬁsk design
(forsiden: Brit Elve Strand/Statens vegvesen)
Verkstedrapport: Tor Atle Odberg/Citiplan as, med bidrag fra gruppesekretærene

KVU RV. 7 / RV. 52 GOL–VOSS

