
Vi som elsker Hardanger 

Av Torbjørn Wilhelmsen, rådgiver WIKOS as, tidligere daglig leder av Hardangerbrua as (1996-2004) 

 

17.august 2013 vil bli stående som et tidsskille i Hardanger; før og etter åpning av Hardangerbrua. 

Men hvorfor måtte det gå så mange år før store deler av Hardanger ble landfast? Drøyt sju år som 

daglig leder av det kommunale og fylkeskommunale bruselskapet ga meg noen aha-opplevelser. 

Første gang jeg stiftet bekjentskap med Hardangerbrua var i 1989 da selskapet fikk 

Finansdepartementets velsignelse til å hente inn «DU-lån» fra norsk næringsliv. Min oppgave var å 

publisere og markedsføre låneprospektet som ble utviklet av selskapets daværende finansielle og 

juridiske rådgiver. En rekke DU-lånprosjekter gikk ad dundas, og derfor framsto en investering i 

infrastruktur som attraktivt. Det ble hentet inn nær 100 millioner kroner i slik risikovillig kapital. 

Dette illustrerer tre ting: For det første var det så vid bred politisk enighet om realisering av 

Hardangerbrua at Finansdepartementet, som ikke er kjent for å «gi ved dørene», kunne innvilge 

Hardangerbrua as adgang til DU-lån. For det andre viser dette at næringslivet allerede den gang også 

hadde stor tro på prosjektet. For det tredje: Hardangerbrua var like om hjørnet. 

Det var først i 1996 jeg ble aktivt engasjert i Hardangerbrua igjen. I mellomtiden hadde et rått 

fylkespolitisk spill ført Hardangerbrua inn i «dødens posisjon» ved at Trekantsambandet ble kjørt 

frem som konkurrent om plassen øverst på prioriteringslisten. Det slaget vant Sunnhordlendingene 

med glans og sambandet er i dag gratis for de mange tusen daglige trafikktantene mellom Bømlo, 

Stord og Sveio. Den fylkespolitiske konkurransen gjorde det enkelt for daværende 

samferdselsminister Kjell Opseth å kjøre fram sin egen visjon om Lærdalstunnel og ferjefri stamveg 

mellom Bergen og Oslo – E16. Da turen var kommet til Hardangerbrua kom samferdselsminister 

Opseth til Bergen på selve kvinnedagen 8.mars 1996. Her ble Hardangerbrua vraket av regjeringen. 

Som plaster på såret ble Folgefonntunnelen, som da var under planlegging, tilgodesett med 50 

millioner kroner ekstra i statlig tilskudd. Dermed hadde Opseth gjort opp for seg i Hardanger/Odda. 

Like etter at Opseth hadde sagt sitt, startet arbeidet med å invitere til en pressekonferanse i regi av 

Hardangerbrua as på Hotel Norge. Her gjorde brustyret det klart at de ville kjempe for 

Hardangerbrua på Stortinget like til saken skulle behandles i juni samme år. Min rolle ble å forsøke å 

koordinere kommunikasjonsarbeidet på vegne av brustyret.  

Som halvt harding og 3.generasjon som arbeider med samferdsel, gjorde jeg mitt beste for å løse 

oppgaven: Få et flertall i Stortinget til å si ja til Hardangerbrua. Det gikk ikke slik. Hva gikk galt? Det 

meste. I sum vil jeg si at Hardanger sto nesten uten venner i kampen på Løvebakken. Brave 

bruforkjempere hadde etterlatt et delvis negativt inntrykk av prosjektet i de mange planlagte og ad 

hoc-møtene og telefonene som ble tatt både før 8.mars og tiden etterpå. En sentral kvinne i KrF (ikke 

Valgjerd Svarstad Haugland som jeg aldri fikk kontakt med) gav inntrykk av at Hardangerbrua var blitt 

et slags skjellsord i noen av korridorene på Stortinget. Saken var låst. Men jeg mener at den rollen 

«bunadkvinnene» i Hardanger spilte – både da Samferdselskomiteen var på besøk i Hardanger og da 

saken ble behandlet i Stortinget i juni-96, la et moralsk grunnlag for en omkamp om saken blant etisk 

reflekterte politikere på Stortinget. For brustyret var saken imidlertid ferdig og avsluttet da 

stortingspresidenten slo klubben i bordet 10.juni.  



Representanter fra Hallingdal besøkte ofte 

Hardanger – og vise versa for å utvikle felles 

sak: Rv7. Samson Instanes (t.v.) og Knut-Arne 

Gurgigard og Olav Brekko til høyre. 

Derfor var det med stor forbauselse at brustyret, som var invitert til fylkestinget i Hordaland sitt 

vårmøte i Øystese tre dager etterpå, fikk klar beskjed fra et henimot samlet fylkesting om at jo, 

«Hardangerbrua skal realiseres!» Fylkeskommunen hadde flertall av styremedlemmene i 

Hardangerbrua as, og klarere marsjordre er det vanskelig å få. Daværende styreleder - og stillfarende 

høvding i Hardanger - Samson Instanes, spurte meg om jeg kunne bistå selskapet med å etablere et 

nytt grunnlag for brusambandet. Det takket jeg ja til, og sammen utviklet vi et helt nytt konsept fra 

grunnen av. Ny trafikkanalyse, teknisk oppgradering av prosjektet og kostnadsanalyse, og en ny 

finansieringsplan ble presentert 13.mai 1997 på pressekonferanse i Bergen. Her ble «Hardangerbrua 

2003» lansert. Ti år senere enn planlagt den gang, kan Hardangerbrua åpnes. Hva gjorde vi for å snu 

et «nei» i 1996 til et «ja» 28.februar 2006 i Stortinget?  

Det viste seg at Hardanger ikke var uten venner i 1996. De 

hadde bare ikke blitt spurt om å være med. Hallingdal ble en 

første og mest sentrale medspilleren i snuoperasjonen. 

Dagleg leiar Knut Arne Gurigard i Regionrådet for Hallingdal 

var den gang som nå, en god og aktiv strateg. For Hallingdal 

samlet sett er det rv 7 Hardangervidda som er den viktigste 

livsnerven. Men vi fikk aktive venner også i Sogn og Fjordane, 

og i Ryfylke tilknyttet rv13 – den indre Kyststamvegen. Og vi  

fikk gode venner i Setesdal som så langt ut over eget dalføre 

for å sikre lokal aktivitet og trafikk til finansiering av egne 

bompengeprosjekter på rv 9 fra Kristiansand til Haukeli. 

Også i næringslivet og særlig i transportnæringen, hadde vi 

mange aktive venner. Til og med Trygg Trafikk støttet prosjektet fordi man med bru over fjorden vil 

unngå den svært farlige råkjøringen for å nå en ferje.  

Vi hadde oppriktig tro på at det skulle gå rimelig raskt å få fram en ny sak til Stortinget om 

Hardangerbrua. Men det måtte gå to stortingsperioder før vi følte oss trygge på at saken var moden 

for ny politisk behandling i regjering og nasjonalforsamling. I mellomtiden hadde vi også tatt to andre 

viktige initiativ. Det var mange som ville klebe problemet med villreinen på Hardangervidda til 

Hardangerbrua. Vi støttet uavhengig forskning på temaet og vi bidro på konferanser og møter om 

villrein. Men vi så at vi måtte frikople villreinen fra brua. Derfor oppmuntret vi til etablering av IS Rv7 

som siden har 

gjort en svært god 

jobb med å 

fremme utvikling 

av hele rv7 fra 

Trengereid til 

Hønefoss.  

Daværende 

styreleder Magnar 

Lussand og jeg så 

også hvor viktig  
Fra møtet på Geilo hvor IS Rv7 ble etablert. 



Magnar Lussand overtok som styreleder 

i Hardangerbrua AS etter Samson 

Instanes. Kreativitet, klokskap og 

relasjonsbygging både politisk, 

geografisk og næringsmessig førte til 

stemingsskifte for Hardangerbrua. Mot 

slutten av 2003 så vi hvordan et vindu i 

Stortinget ble åpnet for ny behandling av 

Hardangerbrua. 

Fra etableringen av Aksjon Hardangerbrua, som fant sted i Kinsarvik 5. november 

2003. Sverre Kleivkås nr 2 fra venstre. 

det var med et folkelig engasjement lokalt for Hardangerbrua. Vi var heldige som fikk utfordre 

venstremannen 

Sverre Kveivkås 

og hans 

kreative, 

tverrpolitiske 

nettverk til å ta 

denne viktige 

ballen. Det 

gjorde de til 

gangs! 

 

Vi hadde mange 

fiender å 

håndtere 

underveis. 

Muldvarper var 

det mange av og 

enkelte media 

tok villig imot 

deres innspill. Det er ingen grunn til å dvele ved dette nå. Krf-politikeren Anita Apelthun Sæle sa en 

gang i en brudebatt at «når lyset kommer, så sprekker trollet». Det har det gjort.   

Hardangerbrua kunne 

vært åpnet for både ti og 

15 år siden. Nå skjer det. 

Kommunene i regionen 

bruker betydelige 

summer av egne 

oppsparte midler til å 

delfinansiere en fjerdedel 

byggverket.  

Selv om ferjesambandet Bruravik-Brimnes midt på 2000-tallet langt på vei var like stort som de tre 

øvrige sambandene over Hardangerfjorden til sammen, vil en ikke ubetydelig statlig ferjesubsidie fra 

sambandet bli kanalisert til Hardangerbrua de første årene. Det er imidlertid trafikantene som 

betaler mest. Men det er viktig å understreke at midlene til nedbetaling av brua KUN kommer fra 

brua selv. Hardangerbrua koster 2,3 milliarder kroner, men dette er ikke penger som kunne vært 

brukt til eldreomsorg eller skolemat. Straks brua er nedbetalt vil fjordkryssingen bli gratis. Hardanger 

blir kvitt en betydelig forurensningskilde fra ferjene og det er lagt et grunnlag for ny vekst i regionen. 

Jeg gratulerer alle medspillere og gode bru-ambassadører med dagen. Vi er mange som elsker 

Hardanger!  

 


