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RÅDSMEDLEMMENE OG RÅDMANNSFORUM
INNKALLING TIL MØTE I HARDANGERRÅDET

Dato: Torsdag 20.01.2022
Klokka 12.00-15.00

Stad: Nettmøte
Møteplan 2022 for Hardangerrådet, godkjent 21.10.2021 gjeld som møteinnkalling.

Agenda:
12.00 - 15.00 Sakshandsaming

Saker til handsaming:
HR-sak 01/22 Meldingar

HR-sak 02/22 Søknad om støtte til sykkelrittet Tour of Norway.

HR-sak 03/22 Støtteuttale vedr. Hardanger Lift.

HR-sak 04/22 Endring av møteplan 2022 for Hardangerrådet.

HR-sak 05/22 Rettsal Lofthus - forlenging av avtale.

HR-sak 06/22 Orienterings- og drøftingssaker innmeldte ved starten av møtet

Forfall må meldast Hardangerrådet v/Trude Rinaldo tlf 53 67 14 50
Varamedlemmene møter etter særskild innkalling.

Kinsarvik 13.01.2022

Roald Aga Haug/s Jostein Eitrheim
rådsordførar dagleg leiar



Møtedato 20.01.2022 Saksansvarleg Jostein Eitrheim

HR-sak 02/22 Søknad om støtte til sykkelrittet Tour of Norway

Saksvedlegg:
Søknad frå Tour des Fjords AS v/Roy Hegreberg

Saksutgreiing:
Hardangerrådet har motteke søknad frå Tour des Fjords AS vedr. støtte til sykkelrittet Tour of
Norway 2022. Rittet skal arrangerast 24. - 29. mai og det vil dette året ha to etapper som er
innom Hardanger. Den første etappen vil gå frå Bergen til Voss via Norheimsund. Den andre
etappen vil ha start i Ulvik og gå over Hardangervidda.

Tour des Fjords AS søkjer Hardangerrådet om eit bidrag på kr 100.000 til gjennomføring av
det internasjonale proffrittet Tour of Norway 2022.

Sykkelrittet Tour des Fjords har vore innom Hardanger i fire tidlegare sesongar. Det har vore
start/målgang i Jondal, Norheimsund, Odda og Ulvik. Etter sesongen 2018 fusjonerte Tour
des Fjords med det austlandsbaserte Tour of Norway. Rittet vert etter fusjonen drive vidare
under namnet Tour of Norway.

Gjennom “Kraftlinjemidlane” har Hardangerrådet støtta rittet Tour des Fjords med tilsaman
1,2 mill.

Saksvurdering:
Hardangerrådet har avgrensa si støtte til sykkelrittet Tour des Fjords (no Tour of Norway) til
den løyvde ramma i kraftlinjemidlane. Utover dette er det ikkje gjeve støtte frå
Hardangerrådet.

Ettersom den løyvde summen gjennom kraftlinjemidlane er utbetalt gjennom tidlegare ritt må
ei støtte til årets ritt dekkast inn frå medlemskommunane.

Ei vurdering av den verdien rittet har for regionen mht. publikumstilstrøyming, auka omsetnad
for overnattings- og handelsverksemder og marknadsføring av regionen gjennom TV-bilete
tilseier at det er først og fremst staden for målgang som kan oppnå ein positiv verdi av rittet.
Dette året har Hardanger ikkje målgang for nokon etappe.

Dette året er rittet innom Hardanger på første etappe då rittet går gjennom Kvam herad fram
mot målgang på Voss og på andre etappe frå start i Ulvik til rittet når Viken fylke ved Halne
på Hardangervidda.

Samla vurderer vi verdien for regionen for liten til at Hardangerrådet gjev støtte til årets
utgåve av Tour of Norway.

Framlegg til vedtak:
Hardangerrådet gjev ikkje støtte til det internasjonale proffrittet Tour of Norway 2022.
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Møtedato 20.01.2022 Saksansvarleg Jostein Eitrheim

HR-sak 03/22 Støtteuttale vedr. Hardanger Lift

Saksvedlegg:
Vedlegg: Presentasjon av Hardanger Lift.

Saksutgreiing:
Hardangerrådet fekk i møtet 17.12.2021 presentert prosjektet “Pendelbane til Rossnos” ved
selskapet Hardanger Lift.

I same møte vart Hardangerrådet utfordra av Hardanger Lift til å gje ein støtteuttale til
prosjektet. Hardanger Lift formulerte sine ønskje slik:

1. Hardangerrådet avgir en støtteuttalelse når reguleringsplanen legges ut høring.
2. Hardangerrådet – sammen med Ullensvang kommune og Hardanger Lift AS inviterer

til dialog med Vestland fylke og Statsforvalteren
3. Hardangerrådet offisielt støtter prosjektet

Rådet konkluderte med at ei evt. støtteuttale frå Hardangerrådet skulle drøftast i neste
rådsmøte 20.01.2022.

Saksvurdering:
Saka om gondolbane til Rossnes har skapt stort lokalt engasjement og det pågår eit
engasjert ordskifte i lokalpressa og i sosiale medier. Dette ordskiftet viser tydeleg at folket er
delt i motstandarar og tilhengjarar av prosjektet. I rådsmøtet 17.12.2021 vart det teke til orde
for at det var ønskjeleg å få ei orientering frå begge syn om rådet vel å gje ein uttale til
prosjektet.

Regionrådet må ta stilling til om ein ønskjer å gje støtteuttale til Hardanger Lift sitt prosjekt
“Gondolbane til Rossnos” og evt. på kva tidspunkt det er rett å avgje slik støtteuttale.

Framlegg til vedtak:
Saka vert lagt fram utan framlegg til vedtak.



Hardanger Lift

Presentasjon for Hardangerrådet den 17.12.21



PwC

1. Forretningsidè Hardanger Lift

2. Ringvirkninger for samfunn, næringsliv og 
destinasjon Hardanger 

Agenda

2



PwC

1 Forretningsidè Hardanger Lift



PwC

Hardanger Lift - et nytt reiselivsfyrtårn på Vestlandet, 
revitalisering av Skalltaket og Nord-Europas lengste og 
høyeste pendelbane
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1. Et mangfoldig tilbud i Skalltaket: 
a. Hotell
b. Restaurant
c. Aktiviteter
d. Påstigningstasjon for bane

2. En pendelbane som blir 
Nord-Europas lengste og høyeste 
svev

3. Et spektakulært restaurant- og 
opplevelsessenter på fjellet Rosnoss 
som formidler historier og attraksjoner 
fra hele Hardanger



PwC

“Vern gjennom bruk” - stedets egenart skal bli det viktigste 
fortrinnet til destinasjonen 
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Dagens konstruksjon og utforming skal bevares. 
Skisseprosjekt inneholder:

“Innendørs” (da 2 700 m2):
- Hotell med inntil 100 rom
- Aktivitetsområde 
- Servering i tilknytning til hotellet (restaurant/kafè)
- Handel- og servicetilbud
- Scene og områder med informasjon om opplevelser i 

regionen og lokal historie

“Utendørs” (ca 5 100 m2):
- Stasjon for køordning og ventesone
- Uteservering
- Klatring ute/buldring
- Fellesareal

Innhold og konstruksjon tilpasses med hensyn til føringer for 
utnyttelse av bygningen som industrielt kulturminne. 



PwC

Restaurant- og 
opplevelsessenter på fjellet
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Bygg (ca 2300 m2): 
- Av- og påstigning og bane
- Ciderbar (50-70 personer)
- Cafè (100 personer)
- Restaurant (150-200 personer)
- Multifunksjonslokale (50 personer)
- Handel- og servicetilbud med lokal identitet
- Innovative og fremtidsrettede løsninger 

Andre kvaliteter: 
- Formidling av historier og attraksjoner i Hardanger
- Utsiktspunkter og attraktive uteområder med utsikt til 

fjordlandskap og breer
- Styring av turiststrømmer i nærområdet, ned fra fjellet og i 

randsonen av Hardangervidda for å unngå å komme i konflikt 
med villreinens interesser



PwC

Besøksgrunnlag* i Hardanger er konservativt estimert  til 
110,000 passasjerer årlig 
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~1.5m ~550,000 ~160,000 ~560,000

Bilpassasjerer samlet gjennom 
Odda og Hardanger i 2019

Estimert kommersielle 
gjestedøgn i Hardanger i 2024 

inkludert ny 
overnattingskapasitet

Båtpassasjerer som besøkte 
Hardanger i 2018 (buss eller 

båt til Odda)

Regionalt og lokalt marked

Besøks-
estimat årlig 16,48032,660 11,02549,500

Prosent andel 
besøkende 2,2% 9% 10,3% 2%

Ca 160 000Ca 1 500 000 Ca 560 000Ca 550 000

*Utdrag fra markedsanalyse utført av PwC på vegne av Hardanger Lift



PwC

En akslerator for destinasjonsutvikling i Hardanger som 
binder spennende reiselivsprodukt sammen i en sterk 
verdikjede og øker oppholdstiden på destinasjonen
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2 Ringvirkninger for samfunn, næringsliv og destinasjon 
Hardanger 
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Hardanger Lift
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en satsing som samsvarer med nasjonale og regionale verdiskapingsplaner
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Hardanger Lift vil bidra til økt omsetning og flere 
arbeidsplasser både i reiselivet og i øvrig næringsliv
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TURISTEN

Transport 
(drivstoff, parkering, bompenger, 

fergebilletter, el-lading osv.)

Aktiviteter
(heiskort, guidede turer, 

museumsbesøk, båtleie, kultur, 
arrangement osv.)

Øvrige innkjøp
(gaver, suvenirer, 

klær osv.)

Overnatting
(hotell, camping, hytter, 
gårder, vandrerhjem)

Servering
(mat og drikke)

Innkjøp av dagligvarer

Utbygging Aktivitet
Ny bygningsmasse og 

infrastruktur for opplevelser



PwC

Det er anslått at Hardanger Lift og deres partnere vil bidra 
med en årlig omsetning på ca. MNOK 140 og nærmere 100 
arbeidsplasser
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Omsetning (i tusen NOK) Sysselsetting

Direkte omsetning fra Hardanger Lift, overnatting, 
servering, aktiviteter og arrangement

140 MNOK

Direkte sysselsetting fra Hardanger Lift, overnatting, 
servering, aktiviteter og arrangement

100 årsverk



PwC

Erfaringer fra andre destinasjoner viser at øvrig reiseliv og 
næringsliv vil øke omsetning og arbeidsplasser
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Indirekte omsetning annet 
næringsliv 

   90 MNOK

Indirekte sysselsetting fra 
annet næringsliv

45 årsverk

Indirekte omsetning fra 
entreprenørvirksomhet 

(byggefase)

   300 MNOK

Indirekte sysselsetting fra 
entreprenørvvirksomhet 

(byggefase)

150 årsverk 
(over 2 år)

Anslått verdiskaping øvrig næringsliv målet i omsetning og arbeidsplasser:



PwC

Hardanger Lift

Vi ser på gondolprosjektet som ein heilt nødvendig trigger for 
å starte by- og regionsutviklinga på det nivået vi treng. 
Hardanger Lift kan bidra til å igjen markere Odda som eit tydeleg 
og urbant regionsenter, noko som også styrker næringsgrunnlaget 
i heile regionen.

Hardanger Lift er eit prosjekt som gjer at mange andre kan 
kome i posisjon til å utvide eksisterande eller starte nye 
bedrifter, og dermed bidra med nye komplementære 
arbeidsplassar som industrien treng.

Framover skal me erstatte mange som går av med pensjon og 
samtidig rekruttere til den pågåande veksten i industrien 
og då er vi avhengig av å bygge opp eit meir urbant regionsenter og 
me må få tak i familiar, ikkje berre gjestearbeidarar.

Ingvald Torblå, Hardanger Industri 
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en driver for samfunns- og 
næringsutvikling

“



PwC

Hardanger Lift

Den bulysta som blir skapt av tilboda som reiselivet etablerer, er viktig. Og der 
kan Hardanger Lift vere eit godt bidrag.

Ei utfordring i Hardanger er å auke turismen utanom sommaresesongen. 
Hardanger Lift kan bidra til meir heilårsturisme, ved å bli ein 
forutsigbar, bookbar aktivitet heile året. Eg ser også at tilbodet kan vere 
ein god attraksjon å utvikle produktpakkar og opplevingar rundt.

Andreas Skogseth, dagleg leiar Visit Hardanger
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Opplevingar som kan bidra til heilårs 
turisme og arbeidsplassar i heile Hardanger

“
For meg er det viktig at Hardanger har “Once in a 
lifetime-attraksjoner”, slik som Dronningstien og Trolltunga. 
Det vil også Hardanger Lift bli. Den vil tiltrekke seg flere gjester og være 
en viktig attraksjon gjennom hele året. Derfor vil vi veldig gjerne se 
prosjektet realisert. 

Nøkkelen for å utvikle hele destinasjonen videre er 
helårsaktiviteter. Gondolen er en god fortsettelse på 
produktutviklingen og vil øke attraksjonsverdien til Hardanger. 

Stig Castøe, dagleg leiar Hotel Ullensvang  

“
foto: Harald Hognerud / NVIM 

foto : Annette Berentsen



PwC

Flere destinasjoner som har jobbet målrettet med 
destinasjonsutvikling ser resultater i form av høy 
verdiskapning
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- Aurland, Stranda og Stryn har høyere vekst i verdiskaping enn 
Vestlandet og Norge ellers

- Destinasjoner som Trysil og Lofoten/Vesterålen erfarer begge 
en vesentlig verdiskaping fra reiselivsnæringen
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Romsdalsgondolen har utviklet en rekke opplevelsespakker 
rundt den nyåpnede gondolen

17Kilde: Hjemmeside Romdalsgondolen
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Flere nysatsninger, økt betalingsvilje og mer besøk i Nordfjord 
parallelt med og etter Loen Skylift

18Kilde: Hjemmeside Loen Skylift, Visit Nordfjord, lokalaviser
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3 Veien videre
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Hardanger Lift har vært gjennom to finansieringsrunder og 
forprosjektfasen er delvis finansiert
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Fase 1 - 
Konseptutvikling

2022 Fase 2
Forprosjekt og detaljprosjektering

Fase 3
Besluttet gjennomføring

NOK 8-9m
Kapitalbehov

NOK 187m
Kapitalbehov

NOK 5-7m
Kapitalbehov

Ferdigstille 
reguleringsplan for 
Skalltaket

Fullføre forprosjektfasen Gjennomføre 
detaljprosjektering



PwC

Hva må til for å lykkes?
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Transport- løsninger/ 
innfartsårer

Investeringer i 
infrastruktur

Nytenkende, 
offensive, regionale 

heiarop

Digital og 
bærekraftig

Samarbeid om å 
utvikle destinasjon 
og produkt pakker

Tør å ta betalt

BIlde: Nasjonal reiselivsstrategi



PwC

Oppsummert kan Hardanger Lift sterkt bidra til å akselerere 
utviklingen av Hardanger som bo-, besøks- og 
arbeidsmarkedsregion 
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● Skisseprosjektet for utvikling av den gamle smelteverkstomta i 
Odda løfter frem industrihistorien til regionen på en kraftfull måte 

● Et samarbeid med siderbønder og hydrogenhub forsterker 
verdiskapingspotensialet og bidrar til positiv omdømmebygging 
for regionen 

● Erfaringer fra andre regioner, som Loen og Romsdalen, 
dokumenterer positive ringvirkninger når det gjelder 
verdiskapning og sysselsetting i reiseliv, handel og service, 
transport- og entreprenørvirksomhet

● Satsingen vil vere viktig for byutvikling og de store 
industrisatsningene, fordi Hardangar får komplementære 
arbeidsplasser og mer attraktive bosamfunn

● Samarbeid i Hardanger styrker prosjektets gjennomføringsevne



PwC

Hva ønsker vi å oppnå?

Hardanger Lift AS trenger regional støtte 
og ønsker:

1. At Hardangerrådet avgir en uttalelse når 
reguleringsplanen legges ut til høring

2. At Hardangerrådet – sammen med 
Ullensvang kommune og Hardanger Lift 
AS inviterer til dialog med Vestland fylke 
og Statsforvalteren

3. At Hardangerrådet offisielt støtter 
prosjektet



PwC

Forslag:

Hardanger Lift kan bidra til ei strategisk og heilskapleg utvikling av Hardanger som bu-, besøks- og 
arbeidsmarknadsregion. 

Forslaget til utvikling av den gamle smelteverkstomta i Odda løftar fram industrihistoria til regionen på 
ein kraftfull måte. 

Eit samarbeid med siderbønder og hydrogen-hub forsterkar verdiskapingspotensialet og bidreg til 
positiv omdømebygging for regionen. 

Erfaringar frå andre regionar, som Loen og Romsdalen, dokumenterer positive ringverknadar når det 
gjeld verdiskaping og sysselsetting i reiseliv, handel og service,  og transport-  og entreprenørverksemd.

Satsinga vil vere viktig for byutvikling og dei store industrisatsningane, fordi vi får komplementære 
arbeidsplassar og meir attraktive busamfunn. 



pwc.com
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Møtedato 20.01.2022 Saksansvarleg Jostein Eitrheim

HR-sak 04/22 Endring av møteplan 2022 for Hardangerrådet

Saksvedlegg:
Vedlegg Møteplan 2022 vedteken 17.12.2021

Saksutgreiing:
Den vedtekne møteplan for 2022 viser seg å ha ein møtekollisjon som gjer det naudsynt å
endra dato for eitt av møta. Det oppsette møtet torsdag 20.10.2022 må flyttast til fredag
21.10.2022.

Framlegg til vedtak:
Hardangerrådet vedtek endra møteplan med møtedato 21.10.2022 som Hardangerrådet sin
møteplan for 2022.



Møteplan 2022 Hardanger
2022 Jan. Feb. Mars April Mai Juni Sept Okt. Nov. Des.

Regionrådet

Representant-
skapet

Torsdag
20.
Digitalt

Torsdag
31.
Kvam
Årsmøte

Torsdag 28.
Ullensvang

Torsdag
9.
Eidfjord

Torsdag
8.
Kvam

Torsdag
20.
Ullensvang

Fredag
16.
Ulvik

Hardanger -
konferansen

Ons-Tors
9.-10.
Kvam
Hardanger-
konferansen

Hardingtinget Torsdag
17.

Styret HR Torsdag
24.

Torsdag
31.
Årsmøte

Torsdag
2.

Torsdag
13.

Torsdag
8.

Rådmanns
forum

Hardanger
Ungdomsråd

Onsdag
12.
Voss

Onsdag
9.
Ullensvang

Onsdag
9.
Kvam

Mandag    4.
Hardanger
ungdoms-
ting     Ulvik

Onsdag
7.
Eidfjord Temadag”

digitalt
føredrag”

Onsdag  16.
Ullensvang

Onsdag
7.
Kvam

Team
Hardanger

Tysdag
11.

Onsdag
16.

Tysdag
31.

Tysdag
20.

Tysdag
29.

Hardanger
Kulturråd

Skuleruteferiane er slik:
Vinterferie Veke 8/9 21/02 - 06/03
Påske Veke 15/16 14/04 - 18/04
Pinse Veke 22/23 05/06 - 06/06
Sommarferie Veke 25/33 20/06 - 15/08
Haustferie Veke 40/41 03/10 - 14/10
Joleferie Veke 51/52 23/12 - 01/01



Møtedato 20.01.2022 Saksansvarleg Jostein Eitrheim

HR-sak 05/22 Rettssal Lofthus - forlenging av avtale

Saksvedlegg:
Vedlegg: Avtale mellom Hardangerrådet og Domstoladministrasjonen om leige av rettslokale
på Lofthus.

Saksutgreiing:
Hardangerrådet inngjekk i 2017 ein 5-årig leigeavtale med Holmedalsgården AS vedr.
rettslokale på Lofthus. Denne avtalen går fram til 30.09.2022. Avtalen innheld ein føresetnad
om ein opsjon på 5+5 år med eitt års oppseiingstid i opsjonsperioden.

I tillegg til leigeavtalen mellom Holmedalsgården og Hardangerrådet er det inngått avtale
mellom Domstoladministrasjonen og Hardangerrådet vedr. deling av leigekostnader. Denne
avtalen har same funksjonstid og oppseiingsfristar som husleigeavtalen mellom
Holmegården AS og Hardangerrådet.



Saksvurdering:
Hardangerrådet må ta stilling til om ein ønskjer å nytta seg av retten til å forlengja
leigeavtalen utover 30.09.2022 slik avtalen legg opp til. Administrasjonen har vore i kontakt
med Domstoladministrasjonen og huseigar som muntleg stadfester at dei ønskjer å forlengja
denne avtalen utover 30.09.2022.

Erfaringane med å disponera dette rettslokalet er udelt positive både for innkalla aktørar og
dei tilsette ved tingretten.

Framlegg til vedtak:
Hardangerrådet nyttar seg av opsjon og forlengjer leigeavtale for rettslokale på Lofthus i
samsvar med §5 i Husleigekontrakt. I opsjonsperioden er det ei gjensidig oppseiingstid på 1 år.


















