
 

 

Til  

IS Rv7 medlemmer og varamedlemmer  

Hardangerviddatunnelene AS eierkommuner 

Andre vei interesserte (pol/adm) fra medlemsfylker/kommunene  

Stortingsrepr fra Transport- og kommunikasjonskomiteen og medlemsfylkene 

Samferdselsdepartementet  

Vegdirektoratet og de aktuelle regioner  

Norges Automobilforbund  

Norges Lastebilforbund 
Norsk elbilforening  

Pressen langs RV.7 

02.09.2016 
 

Invitasjon til befaring langs Rv.7 28-29. september  

Interesseselskapet Rv.7 og Hardangerviddatunnelene AS inviterer herved til befaring langs Rv. 7 

onsdag 28. september med oppstart i Voss Rådhus kl. 10.00 og avslutning ved Hønefoss rådhus 

senest kl. 15.30 torsdag 29. september.  

 

Nærmere detaljer om program m.v., overnatting og transport til Voss og fra Hønefoss i vedlegg 1.  
 

Vi håper å gjøre det til en tradisjon at IS Rv.7 og Hardangerviddatunnelene AS i 1. året i hver 

kommunevalgperiode kan invitere nye og gamle representanter til en befaring langs Rv. 7. Allerede i 

inneværende år står vi foran viktige veivalg lokalt, regionalt og nasjonalt med utforming av ny 

Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029 – avgjørelser som berører vår vei på et eksistensielt 

nivå.  

 

Vår hensikt med befaringen er å bygge kunnskap om utfordringer og muligheter langs riksveien, 

samt at andre interesserte skal bli oppdatert vedr. status og planer langs Rv.7. En vei er et 
skjebnefellesskap og derfor ønsker vi at alle berørte parter også blir bedre kjent, orientert om 

kommuner v/ordførerne langs vegen, kan knytte nye nettverk og få en viktig ballast for gjensidig 

forståelse av problemstillingene langs Rv.7 og tilstøtende veier. 

 

Start- og sluttpunktene for befaringen er grovt sett i endepunktene av Rv. 7. Dette er bevisst valgt 

av hensyn til transport til og fra befaringen. Samtidig er disse valgt for at vi skal forstå de viktige 

koblingspunktene videre ut fra Rv. 7 som eksisterer og som binder vårt prosjekt til andre viktige, 

nasjonale samferdselsprosjekter, herunder riksvei 13, E16, Ringeriksbanen og Bergensbanen.  

 

Påmelding skjer pr. e-post til registrering@hardangerviddatunnelene.no Husk å fylle ut 
påmeldingsskjema i vedlegg 2.  Ved spørsmål kontakt sekretariatet v/ Harald Victor Hove på mob. 

41 66 95 58 eller Knut Arne Gurigard på mob. 99 28 79 40. 

  

P.g.a. planlegging og reservasjoner håper vi på snarlig tilbakemelding fra de som ønsker å delta – 

siste frist er torsdag 22. september. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

   Tor Egil Buøen/s/ 
   Styreleder     Styreleder 

Hardangerviddatunnelene AS   Interesseselskapet Rv.7  
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BEFARING 28.-29. SEPTEMBER 2016      Vedlegg 1 
 
 A. PROGRAM 
 

28. sept  

10.00 – 

11:00 

Fremmøte Voss rådhus 
 Velkommen til Rv.7 på langs! v/ styrelederne i IS Rv.7 og HVT AS 

 Velkommen til Voss og orientering om Bergensbanen og E16 Arna-Voss v/ 

ordfører Hans Erik Ringkjøb  

 Oversiktsorientering om riksvei 7 v/ sekretariatsleder Knut Arne Gurigard (IS 

Rv.7) 

 Presentasjonsrunde av deltagere 

11:45 Bu 
 Omvisning Hardangerbroen v/daglig leder Einar Lutro i Hardangerbrua AS 

13:15 Eidfjord med lunsj på Hardangervidda Natursenter Eidfjord 
 Presentasjon av KVU Gol-Voss 

 Orientering om Rv 7 gjennom Eidfjord – Strakstiltak og fremtidige utbedringer v/ 

ordfører Anved Johan Tveit  

 Orientering om programmet Nasjonale turistveier og Rv.7 

 Omvisning anleggsområdet Vøringsfossen  

16:00 Halne Fjellstue 
 Orientering om vintervedlikehold og kolonnekjøring på Rv.7 

 Hardangerviddatunnelen – daglig leder Harald Victor Hove 

(Hardangerviddatunnelene AS) 

 Orientering om villreinens situasjon ved Rv.7 v/ leder i Hardangervidda 

Villreinnemd Endre Lægreid  

18:15 Ankomst Geilo, Vestlia Hotell 
 Velkommen til Geilo – koblingspunktet mellom Hallingdal, Hardanger og 

Numedal v/ Ordfører Petter Rukke 

 Reiselivet og Rv.7 v/ turistsjef Pål Medhus, Visit Geilo 

19:30 Aperitif 
 Velkommen til oss v/ hotelldirektør Roger Espeli 

20.00 Middag og sosialt samvær 

 



 

 

 

 

 

 

B.  ELEMENTER I PROGRAM 
 

a) Oversiktsorientering: Dette er en felles orientering på kart/overhead/ powerpoint 
for den strekning vi skal ut å kjøre på (kan også vises på mindre kart utdelt i 

mappe) 

b) Alle deltakerne vil få utdelt en mappe med bl.a. følgende innhold: 
- Program 

- Deltakerliste 

- Info om kommunene 

- Strekningsvis omtale av prosjekter/planer langs Rv.7 (en del 
kommuner/regioner vil ventelig supplere dette under befaringen) 

- Rv.7 brosjyre, selskapenes uttalelser til østvest-utredningen, NTP og øvrige           

relevant dokumentasjon 

 
 
  

29. sept  

08.00 Frokost og utsjekk av hotell 
09.00 Avreise Geilo 

 Orienteringer for strekningsvis utviklingsbehov Geilo – Gol 

 Orientering om Vegpakke Hallingdal (Gol – Ørgenvika) v/ rep fra Statens 

vegvesen sør 

 Orienteringer om koblingspunkt mot godsterminal og omlasting, samt 

jernbaneverkets tilrettelegging for økt passasjeromveksling v/ rep fra 

Jernbaneverket 

12:00 Ankomst Jakt- og fiskesenteret og Bjørneparken i Flå med lunsj 
 Tall & fakta om passeringspunktet Flå (trafikkstatistikk) 

 Erfaring så langt Sokna-Ørgenvika  

 Omvisning Bjørneparken v/ direktør Kees Ekeli 

14:30 Ankomst Hønefoss rådhus 
 Orientering om Ringeriksbanen og E16 Sandvika-Hønefoss v/ordfører Kjell 

Hansen  

 Prosjektorientering og effekter av veiutbedringen v/ rep fra Statens vegvesen sør 

15.30 Avslutning og vel hjem v/ styrelederne i IS Rv.7 og HVT AS 



 

 

C.   TILBRINGEROPPLEGG 

I utgangspunktet blir det opp til den enkelte å finne fram til Voss rådhus kl. 10.00, og 

komme seg fra Hønefoss rådhus kl. 14.30 

Men mange kan benytte seg av bergensbanen som stopper begge steder og hvor 
stasjonsområdet har tilgjengelig park and ride-muligheter. 

Alle langs strekningen Voss – Hønefoss kan komme om bord etter hvert (telefonisk kontakt 

med sekretærene Knut Arne Gurigard mob. 99 28 79 40 eller Harald Victor Hove mob. 41 66 

95 58. 
 

 
D.  ØKONOMI 

IS Rv.7 og Hardangerviddatunnelene AS legger ut for alle utgifter til mat og reise mellom 

Voss og Hønefoss, samt overnatting på Vestlia hotell og middagen på kvelden dag 1. Dette 

forutsetter at kr. 1200 refunderes fra de respektive deltagere. For de som deltar bare på 

deler av strekningen avtales egne priser.  

 

Arrangørene:  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                                                                                                               
BEFARING VOSS – HØNEFOSS      28.-29. SEPTEMBER 2016  
 

 

PÅMELDINGSSKJEMA         Vedlegg 2 

 

Navn:  

Stilling: 

E-post adresse:  

Mobilnr:  

Arbeidsgiver: 

 

Oppmøte/påstigning 

- Voss Rådhus (kryss av): 

- Underveis (hvor): 

 

Avstigning: 

- Hønefoss (kryss av): 

- Underveis (hvor):  

 

Tilbringertransport (kryss av): 

- Buss Geilo stasjon-Voss, 28. september kl. 0700: 

- Buss Hønefoss-Geilo stasjon, 29. september kl.1600: 

 

Måltider (kryss av): 

- Lunsj dag 1 

- Lunsj dag 2 

- Middag 

 

Vestlia hotell, Geilo (JA/NEI) 

- Overnatting  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fakturaadresse: 

 

 
 

 

Påmeldingen sendes: registrering@hardangerviddatunnelene.no 

mailto:registrering@hardangerviddatunnelene.no

