DNT-HYTTER
FOR DEG MED EN
FUNKSJONSNEDSETTELSE

FJELLET
VENTER
PÅ DEG
Også mange funksjonshemmede liker å komme seg
ut på tur i fjellet. DNT har i en årrekke arrangert
turer for funksjonshemmede. Flere og flere av hyttene våre blir tilrettelagt. På de følgende sidene vil
du finne eksempler på reisemål og hytter som passer
godt for bevegelses- og synshemmede. Imidlertid vil
vi oppfordre til å ta direkte kontakt med vertskapet
på den enkelte hytte for å få detaljert informasjon
om tilretteleggingen.
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Kart over tilgjengelige turmål

Kartverket driver et prosjekt for å kartlegge tilrettelagte by- og turområder. Kartleggingen gjøres etter
universell utforming-standarden. I all hovedsak er
det tettsteder og bynære markaområder som er kartlagt. DNT samarbeider imidlertid med Kartverket om
kartlegging av enkelte turmål i fjellområder.
Kartleggingsresultatene legges fortløpende ut på
Norgeskart.no. Mye er ennå ugjort – men noen
kommuner er godt kartlagt. Finn tilrettelagte turmål
i din kommune – eller søk opp det fjellområdet du vil
besøke!
Ettersom kartleggingen gjøres utfra uu-standarden,
oppgis mange turmål å ikke være tilrettelagte. De kan
likevel være tilrettelagte til en viss grad. For hvert
kartlagte objekt er måleverdiene tilgjengelige på Norgeskart. Dette gjør det mulig for deg som funksjonshemmet å planlegge turen ut fra dine forutsetninger.
Fremgangsmåte:

Gå på www.norgeskart.no/tilgjengelighet.
Finn det området du vil søke tilrettelagte
turmål i.
På høyre side, se menyen ”Fagdata”. Velg
”Tettsted Rullestol”, ”Tettsted Syn”, ”Friluft
rullestol” eller en annen kategori.
Se på objektene som lyser med rød, grønn eller
oransje farge i kartet.
Trykk på objektet og les vinduet som kommer
til syne. Da kan du studere detaljene for
objektet du ønsker å vite mer om.
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Lysefjorden Turisthytte

Noen av DNTs hytter har noe tilrettelegging for funksjonshemmede.
Turisthyttene du ser på kartet, er
fjellhytter som er delvis tilrettelagt,
og som er mulig å nå med bil, tog,
buss eller båt. I denne brosjyren
kan du som funksjonshemmet lese
i hvor stor grad den enkelte hytte
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er egnet for å ta imot deg. Om du
er funksjonshemmet og ønsker å
komme til en av våre turisthytter, er
det alltid lurt å kontakte vertskapet
på forhånd. Kontaktdetaljer finner
du på ut.no og turisthyttenes egne
nettsider.
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Foto: Vibeke Clausen

Preikestolen
fjellstue

7

PREIKESTOLEN
FJELLSTUE
Der stien til Preikestolen starter,
ligger Preikestolen fjellstue, som er
godt tilrettelagt for bevegelses- og
sansehemmede.
Hytta ligger i Strand kommune i Ryfylke,
og bygget er kjent i store deler av Europa
for å være arkitektonisk nyskapende,
fremtidsrettet, miljøvennlig og tilrette-

lagt. Fjellstua inneholder 27 rom, fire av
dem er tilrettelagt for bevegelseshemmede.
Det er mulig for rullestolbrukere med
ledsager å ta seg ned til Revsvatnet. Her
er det mulighet for å ta med rullestol om
bord i båt. Hytta ligger i underkant av
fire kilometer på sti unna Preikestolen.
Stien er ikke tilrettelagt.

OM HYTTA
Bevegelseshemmede, herunder
rullestolbrukere:

Tilrettelagt
Synshemmede:

Tilrettelagt
Fjellstua er åpen hele året. Den har 27
soverom, alle med eget bad. Fire rom er
tilrettelagt. Fjellstua inneholder for øvrig
resepsjon, kafé, restaurant og peisestuer

– alt tilrettelagt for både bevegelses- og
sansehemmede.
Det er heis opp til 2. et med plass til
rullestol. Heisen nås fra kjøkkenet.

Det finnes gratis WIFI og kiosk.
Det er bilvei helt frem til hytta, men
grusveien opp til inngangen er noe bratt.
Brukere av manuelle rullestoler kan
trenge ledsager her.

Foto: Vibeke Clausen

Foto: Kristofer Ryde
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HAUKELISETER
Midt på fjellet mellom øst og vest,
på 1000 meters høyde, ved inngangen til Hardangervidda Nasjonalpark, finner du én av Fjell-Norges
storstuer. Haukeliseter er en populær DNT-hytte med nærmere
20.000 gjestenetter i året.
Hytta ligger helt inntil E134, og er derfor
lett tilgjengelig. Den tilrettelegges i disse
dager (sommeren 2017) for funksjons-

hemmede. Nytt HC-toalett står klart.
Det er tilgjengelig fra fellesarealene og
utenfra. Et nytt handikaprom med bad
er under planlegging. Inngangspartiet
og hele hovedetasjen er ombygget med
tanke på funksjonshemmede.
Det er nedlagte veier i området uten
biltrafikk som egner seg godt for rullestolbrukere med assistanse.

LYSEFJORDEN
TURISTHYTTE
Lysefjorden Turisthytte ligger i
Lysebotn, innerst i spektakulære
Lysefjorden. Hytta tilrettelegges nå
bedre for funksjonshemmede.
Turisthytta er åpen 19.5.5-14-10., og har
et veldig internasjonalt miljø. Turister
kommer til Lysebotn for å gå til Kjerag og
for å se basehoppere hoppe. En kjøretur
over fjellet, rett etter at veien er åpnet,
anbefales. Høye brøytekanter avløses

av fantastisk snøsmelting og frukttrær i
blomstring, nede i Lysebotn.
Lysefjorden turisthytte får nytt
handikaprom og handikaptoalett/bad
sesongen 2017. Fra før er spisesalen og
resepsjonen tilgjengelig, uten trapper
eller trinn. Hytta ligger ved bilvei, det
går både buss og båt dit, og det er mange
turmuligheter langs veier og grusvei i
Lysebotn, og langs fjorden.

OM HYTTA
Funksjonshemmede med noe
gangfunksjon: Greit tilrettelagt
Rullestolbrukere: Tilrettelagt for dagsbesøk. Tilrettelagt soverom er under planlegging.
Synshemmede: Inngangsparti, resep-

Foto: Oskar Åslund

Foto: Sindre Odd Inge Worsøe

sjonsområde og nytt HC-toalett er tilrettelagt for synshemmede.

Haukeliseter fjellstue består av flere
bygg, og flere overnattingsmuligheter.
Ingen er pr. i dag tilrettelagt for rullestolbrukere, men personer med en viss
gangfunksjon kan nyttiggjøre seg noen
av overnattingsmulighetene og komme
seg til resepsjons- og andre fellesarealer.

10

11

Gjendesheim
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GJENDESHEIM

OM HYTTA

Mellom mektige, ruvende fjell midt
i Jotunheimen ligger et isgrønt,
iskaldt, langstrakt fjellvann. Det
er innsjøen Gjende. Nesten to mil
lang og 1,5 kilometer bred på det
bredeste. Helt i østlige ende av
dette sagnomsuste vannet ligger
Gjendesheim.

Bevegelseshemmede:

De fleste kjenner til Gjendesheim som
den DNT-hytta som ligger nærmest
Besseggen. Stien over eggen starter –
eller slutter – her.
Hytta er godt tilrettelagt for funksjonshemmede.
Det er muligheter for å gå tur med
rullestol langs vei her og andre steder i
nærheten. Og selv om de færreste beve-

gelseshemmede prøver seg på Besseggen,
er mulighetene mange i dette storslåtte
landskapet. En av dem ligger og venter på kaia: En tur med Gjendebåten
innover det stemningstunge fjellvannet,
mellom de enorme fjellene Besseggen
og Knutshø, mellom Knutsholstinden og
Bukkelægeret. Først til Memurubu. Og
så helt inn i hjertet av villeste Jotunheimen – til hytta Gjendebu.
Gå langs Gjende

Gjendebu er ikke tilrettelagt. En annen
mulighet for bevegelseshemmede som
kan gå litt, er stien fra Gjendesheim
langs Gjende. Den er ujevn, men naturlig
nok langt mindre kupert. Rullestolbrukere er titt og ofte gjester på Gjendesheim,
og DNT har selv lagt turer for bevegelseshemmede hit.

Tilrettelagt, men med mangler
Rullestolbrukere:

Delvis tilrettelagt
Ikke tilrettelagt

Handikaptoalett finnes også inne i hovedhytta, i samme etasje som spisesal og
resepsjon. Det er rampe og bred inngang
for rullestolbrukere til hovedhytta.

Det er bilvei helt frem, til hyttas egen
parkeringsplass. Adkomsten til hovedhytta er bratt.

Toalettet har manuell slagdør som åpner
utover. Inngangen er 90 centimeter bred,
og snusirkelen er 140 centimeter.

Hytta har handikaptoalett og – soverom
i et av anneksene. Det er rampe og bred

Adkomst til annekset fra parkering er
noe ujevn og litt bratt.

Synshemmede:

Toalett med lysåpning 90 cm.

14

inngang til dette annekset. Døren til
handikaprommet har lysåpning 86 cm.
Svingradius inne på rommet er 170 cm.

Snusirkel inne på toalettet er 140 cm.
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Bygdinveien
16
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BYGDINVEIEN
Vil du gå tur langs innsjøen Bygdin
i Jotunheimen, mellom Bitihorn og
Kalvehøgdemassivet, med utsikt til
Torfinnstindane?
Grusveien som følger Bygdin et stykke
vestover fra Valdresflya er perfekt for
turer med rullestol. Veien er stengt for
biltrafikk. Det finnes parkering og kafe
med handikapinngang og handikaptoalett i begynnelsen av grusveien. Parkeringen ligger få meter unna riksveien. Med
unntak av et kort, litt bratt parti helt i
begynnelsen, er grusveien paddeflat. Her
kan du gå eller trille mens fjellsolen stei-

18

ker, og kjenne vinden som blåser forfriskende dråper av fjellvann opp av sjøen.
Du kan også komme hit ved å ta den
ærverdige Bitihorn-båten fra turisthytta
Fondsbu, som ligger to mil vestenfor, i
Bygdins vestende. Båtturen byr på noe
av det mest majestetiske fjell-Norge har
å by på, med utsikt til flere av Jotunheimens 2000-meters-topper i nord, blant
annet Store Knutsholstinden. Bor du på
Fondsbu, kan du ta båten om morgenen,
ankomme østenden, trille rett ned på
grusveien og være på tur hele dagen. Så
kan du ta båten tilbake til Fondsbu.
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FONDSBU

OM HYTTA

Her, ved vestenden av Bygdin,
og nær de majestetiske toppene
Falketind og Uranostind, ligger en
av Turistforeningens mest besøkte
hytter. Fondsbu er en utløper av
Eidsbugarden – tett vevet sammen
med DNTs helt tidlige historie.

ganger, og er i dag privat drevet. Heftye
overtok hytta etter Vinjes død.

Bevegelseshemmede:

DNTs hytte her heter Fondsbu, og er
en av våre storstuer. Hytta er kjent for
svært god mat, og dessuten for trivelig
vertskap. Her ønskes funksjonshemmede
velkommen.

Rullestolbrukere:

Aasmund Olavsson Vinje, en ekte landsfader og en av nynorskens tidligste fedre,
ba DNTs første styreformann, Thomas
Heftye, om penger til å få oppført en
hytte ved Eidsbugarden, Vinje skrev da
han så poetisk søkte om lån:

Blant fasilitetene er:

Rampe med stigning 5,4 prosent opp
til inngangsparti og hovedetasje, som
rommer resepsjon, toalett, soverom og
spisesal.

“Men efter som eg meir på Alder steig og
Foten mindre lett frametter seig, so laut eg
sveiva meg og snu, soleids at eg i Jøtunheimen fekk ei bud, der eg ein Maanads tid
kan liva velog styrkja millom Fjellom Skrott
og Sjel” Aasmund Olavsson.

•
•
•

Bilvei helt frem i sommerhalvåret.
Grusveier i flere retninger, egnet for
elektrisk og manuell rullestol. Fra
Fondsbu kan man trille sørover til
Tyin og derfra nesten to mil på god
grusvei, uten bratte stigninger.
Stier som er egnet for synshemmede
og bevegelseshemmede som kan gå
litt.
Fondsbu kan nås med rutebåt over
Bygdin i sommersesongen.
Det går beltebil fra Tyin til Fondsbu i
vintersesongen.

Delvis tilrettelagt
Synshemmede:

Ikke tilrettelagt

Handikaptoalettet har skyvedør og
snusirkel 117 cm.

OBS: Terskelen ved hovedinngangsdør
er svært høy, og helt umulig å forsere for
rullestolbruker.
Handikaptoalettet er tilgjengelig via en
liten rampe med en terskel på 2 centimeter (se høyre bilde under) fra resepsjonsområdet. Toalettet har skyvedør,
lysåpning 90 centimeter. Snusirkelen er
på 117 centimeter.
Det er ikke egne handikaprom, men
det finnes soverom på samme plan som
toalettene og resepsjonsområdet.

En liten rampe gir passasje fra
resepsjonsområdet til toalettområdet.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Eidsbugarden ble senere påbygget mange

•
•

Tilrettelagt, men med mangler.
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FINSEHYTTA

OM HYTTA

Finse er ikke som noe annet.
Stemningen. Det barske, nådeløse
været. Høyden over havet – 1200
meter. Hardangerjøkulen som
iskald og gnistrende ligger synlig
ikke langt unna.

Bevegelseshemmede:

Likevel er Finse svært lett tilgjengelig fra
både Østlandet og Vestlandet, fordi Ber-

gensbanen stopper der. Toget er tilrettelagt for funksjonshemmede. Finsehytta
ligger noen hundre meter på grusvei
unna togstasjonen
Finsehytta er blant DNTs mest tilrettelagte hytter. Og ettersom Rallarvegen
går her, er turmulighetene enorme for
funksjonshemmede.

Tilrettelagt, men med mangler
Rullestolbrukere:

Delvis tilrettelagt, men med mangler.
Lysåpningen til handikaprommet er 75
cm. Snusirkelen inne er 150 cm. Sengekanten er 60 cm over gulvet. Tersklene er
4,5 centimeter, men det finnes terskeleliminatorer.
Handikaptoalettet har lysåpning på 79
centimeter og snusirkel på 152 centimeter. Dusjen mangler stol.
Synshemmede:

Ikke tilrettelagt

Det er handikapinngang på siden av
bygget. Rampen er slak, men mangler
håndlist/rekkverk. Den fører inn til soveromsdelen, der det finnes rom for funksjonshemmede samt handikaptoalett.
Handikaptoalettet har også dusj. Toalettet møter ikke universell utformingsstandarden, men er romslig, med støtter ved
siden av toalettet og tilrettelagt servant.
Fra soveromsdelen av Finsehytta går det
to rullestolheiser opp til hovedetasjen der
resepsjonen, oppholdsrom og spisesalen
finnes.

Rullestolheiser fra soveromsdel til fellesarealer.
Foto: DNT Oslo og Omegn

Lysåpning til soverom er 75 cm.

Finsehytta besøkes ofte av funksjonshemmede.
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Kalhovd
24

25

KALHOVD
Fjellene fremstår mykere, mer vennlige,
rundt Kalhovd enn i mange andre fjellområder. Grønne fjellsider omkranser
fjellvannene i området sørøst på Hardangervidda. De koselige grusveiene som
fører deg langt inn på vidda kan også

OM HYTTA
brukes som turvei for rullestolbrukere.
Og noen kilometer unna Kalhovd turisthytte ligger Mår. På Mår går det båt helt
inn til Mårbu. Velkommen til Nord-Europas største høyfjellsplatå!

Bevegelseshemmede:

Tilrettelagt, men med mangler
Rullestolbrukere:

Delvis tilrettelagt
Synshemmede:

Ikke tilrettelagt
Det er bilvei helt frem til Kalhovd turisthytte.
Kalhovd har handikaprom med handikaptoalett.

Det er anlagt rampe inn til hovedbygget,
som rommer resepsjon, spisesal, oppholdsrom og også handikaprom/toalett.
Det er relativt høye terskler fra rampen
og inn i resepsjonsområdet.
Adkomsten til inngangspartiet fra parkeringsplassen er litt bratt, men det er
mulighet til å kjøre frem til døren etter
avtale med vertskapet. Døren inn til
hytta fra entreen er smal.

Adgang til HC-rom er terskelfri, men adgang til
hytta utenfra er kronglete.

Foto: Trude Blåsmo

HC-rommet med HC-toalett møter Tek
10-standarden.

Rommet og toalettet, som også har dusj,
holder god standard.
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Snøheim
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SNØHEIM
Selv for 70 år siden var Snøheim
flott, påkostet, og en av DNTs
storstuer. Nå er hytta utvidet, oppgradert og tilrettelagt for funksjonshemmede.
Da Snøheim sto ferdig under ruvende
Snøhetta i 1952 jublet fjellfolket. Hytta lå
sentralt på Norges nasjonalfjell, var flott
tegnet, nydelig bygget og med vakkert,
gjennomført interiør. Men bare seks år
senere ble hytta overtatt av Forsvaret til
bruk i Hjerkinn skytefelt.
Endelig, for få år siden, fikk fjellfolket og
DNT Snøheim tilbake. Det ble feiret med
et storstilt nybygg med moderne fasiliteter – tegnet av sønnen til opprinnelige
Snøheims arkitekt, som også er arkitekt!
Snøheim har alt. Snøheim ligger rett
under det enorme Snøhettamassivet.
Omgivelsene er majestetiske, røffe og
ville. Hytta ligger inne i nasjonalparken,

OM HYTTA
uten mulighet for å kjøre inn med bil,
men er likevel lett tilgjengelig med skyttelbuss fra Hjerkinn. Skyttelbussen, som
er satt opp for at reisende til Snøhetta
skal forstyrre villrein og moskus minst
mulig, går flere ganger om dagen, og har
velfungerende rullestolheis.
Det går grusvei fra Snøheim til Hjerkinn,
og denne kan brukes for å gå tur på for
bevegelseshemmede – her kjører bare
skyttelbussen, så trafikken er nesten
ikkeeksisterende. Grusveien har en del
stigninger på 7-8 prosent.
Stien til Snøhetta er ganske lite kupert
i begynnelsen, men svært steinete og
ujevn, og egner seg ikke for rullestolbrukere.

Bevegelseshemmede, herunder
rullestolbrukere:

Godt tilrettelagt
Synshemmede:

Ikke tilrettelagt
Plassen utenfor Snøheim er gruslagt.
Det er lett å komme fra busstoppet til
inngangen.
Det er brede dører inn til hovedhuset på
Snøheim. Tersklene er lave – 3 cm.
De to handikaprommene har flott tilliggende toalett/dusj noen meter unna, som
er tilrettelagt. Snusirkel på handikaptoalettet er 150 cm, og lysåpningen er 90

Spisesalen, inngangspartiet og resepsjonsområdet er tilgjengelige for rullestolbrukere.
Den gamle delen av hytta er mindre tilgjengelig. Den gamle spisesalen nås uten
problemer. Men stuen, som ligger i den
gamle delen, kan bare nås ved å forsere
et trappetrinn.

Det er flere kjerrevier i området som
egner seg for bevegelseshemmede som
kan gå noe.

Skyttelbussen fra Hjerkinn til Snøheim
har rullestolheis.
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centimeter. Rommene er tilgjengelige
gjennom to manuelle dører med lav
terskel fra resepsjonsområdet. Handikaprommene er lyse, nye og romslige, og
har køyeseng med enkeltseng i overkøyen og en litt smal dobbeltseng i underkøyen.

Tersklene på Snøheim har terskeleliminatorer.
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Grimsdalshytta
32

33

GRIMSDALSHYTTA

OM HYTTA

Lengst nord i Rondane, i dalen som
er kåret til Norges vakreste seterdal,
ligger et av DNTs smykker – vakre
Grimsdalshytta. Dette er hytta for
deg som liker bygdeidyll og fredfullhet.

Storronden ikke langt unna. På Grimsdalshytta går det an å slå rot for noen
dager.

Bevegelseshemmede:

Vil du på tur, går det en flere mil lang,
flat grusvei nedenfor hytta. Du må kjøre
til grusveien hvis du sitter i rullestol, for
adkomstveien fra veien opp til hytta er
bratt. Men når du først er nede, kan du
komme langt i begge retninger. Her går
du blant gamle setre og fortidsminner.
Her finnes blant annet gravhauger i
umiddelbar nærhet til grusveien. Oppi
fjellsidene ser du sau, en og annen ku.
Er du heldig trekker villreinen i området
gjennom dalen.

Tilrettelagt, men med mangler

Med bilvei helt frem, tilrettelagte rom og
toalett, og lange slake grusveier i nærheten, er Grimsdalshytta et av våre mest
egnede turmål for funksjonshemmede.
Hyttevertskapet og medarbeiderne er
kjent for vennlighet og gjestfrihet. Barn
er velkomne, og det samme er alle med
spesielle behov. Fjellene rundt er myke i
kantene, bølgende fremfor spisse. Likevel
er 2000-meters-toppene Rondeslottet og

Greit tilrettelagt
Synshemmede:

Grimsdalshytta ligger en halvtimes
kjøring med bil på grusvei fra Dombås.
Hytta består av flere bygg – en del gamle
kulturbygg, og en nybygget, tilrettelagt
hovedhytte.
Adkomsten fra parkeringen inn til hytta
fra parkeringsplassen er litt ujevn, men
inngangspartiet er godt tilrettelagt. Man
kommer inn i et stort entrerom som
leder inn til resepsjon og spisesal.
Både resepsjon og spisesal er tilgjengelige
for personer i rullestol.
Det går handikapheis fra resepsjonen til

HC-toalettet ligger nær HC-soverommene.
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underetasjen, der soverommene ligger.
Der finnes handikaprom og handikap
toalett/dusj på samme plan.
Terskelen inn til kjøkkenet, som rullestolbrukere må bruke for å komme til
heisen ned til toalett/rom, er 4 centimeter.
Rommene har lysåpning 79 centimeter
og snusirkel 150 centimeter. Sengene er
46 centimeter (køyeseng – nedre køye).
Toalettet har snusirkel på 150 centimeter. Fri bredde ved siden av toalettet er
54 cm på venstre og 120 cm på høyre
side.
Det er mulig å komme ut til uteområdene direkte fra soveromsnivået, og
uteområdene har både benker, gressplen
og lekeapparater for barn.

Tilrettelagt heis fra soveromsdel til kjøkken,
derfra adgang fellesarealer.
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SOTA SÆTER

OM HYTTA

Det lune tunet med århundregamle bygninger som anger historie.
Følelsen av tidløshet i den brede
seterdalen mellom høye fjell og
blågrønne istunger. Velkommen til
Breheimen.

elle med Sota Sæter. Kulturlandskapet
i området vitner om at her foregikk det
utstrakt landbruk og senterdrift for ikke
så mange årtiene siden. Bygningene på
selve Sota Sæter bærer bud om forgangne
tider og mennesker.

Bevegelseshemmede:

Sota sæter er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede, men vi har valgt å ta den
med i denne oversikten fordi den er lett
tilgjengelig siden det er bilvei helt fram.
Det betyr at den kan benyttes hvis du har
noe gangfunksjon.

Breene i fjellene i umiddelbar nærhet
består av is som er opptil 2000 år gammel, og det spesielle landskapet har blitt
formet av isbreer og skred i hundretusenvis av år. Blant annet Jostedalsbreen
ligger i dette området. Det er lett å forstå
hvorfor deler av fjellheimen ble nasjonalpark i 2009. Spisse Tverrådalskyrkja, det
2088 meter høye fjellet rett ved, minner
om at det barske, ville fjellet ikke er langt
unna.

Ikke tilrettelagt

Mange kaller den vår vakreste hytte.
Selve setra er over 100 år gammel, og
flere av de små bygningene er eldgamle
bygninger som er tatt ned, flyttet hit og
satt opp igjen. De flotte byggene i kombinasjon med den flotte hovedhytta er
virkelig billedskjønne. Det samme er omgivelsene, langt, langt inne i Mysubuttdalen i Skjåk kommune.
Likevel er det stemningen mer enn
skjønnheten som virkelig er det spesi-

Det går flat grusvei flere kilometer utover
dalen fra hytta. Grusveien har de nærmeste kilometerne stigninger på under
2,8 prosent. Veidekket er grus, og ganske
jevnt. Innover dalen går det også grusvei.
Denne er mer kupert og ikke tilgjengelig
for manuell rullestol uten ledsager.

Noe tilrettelagt
Rullestolbrukere:

Ikke tilrettelagt
Synshemmede:

Hytta er egnet for bevegelseshemmede
med noe gangsfunksjon, da terrenget i
nærheten er lettgått og åpent, og tunet
på Sota Sæter er jevnt og enkelt å bevege
seg på. Tunet er gresslagt og har lett
stigning mot hovedhytta.
Hovedhytta har handikaptoalett i underetasjen, tilgjengelig via tunet. Adkomsten til handikaptoalettet er kronglete for
rullestolbrukere idet de må ut av spisesalen og utendørs for å komme til toalettet.

Soverommene er idylliske men ikke
tilgjengelige for rullestolbrukere.
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Toalettet har manuell dør, 90 centimeter
bred døråpning, 112 centimeter snusirkel, og 4,5 centimeter høy terskel.
Rommene ligger i flere idylliske småhus.
Disse er ikke tilrettelagte. Inngangen
til et typisk bygg har en terskel på 13
centimeter og lysåpning 80 centimeter.
Dørene inn til rommene er 70 centimeter brede. Noen dører er ned i 50 cm fri
bredde.
Døren til spisesalen har en terskel på 6
cm og fri bredde 85 centimeter.
Det er mulig for funksjonshemmede å
kjøre helt inn på tunet etter avtale med
vertskapet.
Flere av rommene har eget toalett.
Det er terskler til alle byggene på Sota
Sæter.

Noen få rom har eget toalett.
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BOLNASTUA

OM HYTTA

Bolnastua i Nordland ligger idyllisk
til på Saltfjellet. Høsten 2013
åpnet en ny hytte her - bygget med
funksjonshemmede i tankene. Bolnastua er en ypperlig inngangsport
til Saltfjellet der den ligger kun 200
meter fra den nedlagte Bolna stasjon og omtrent 100 meter fra E6.

på Bolna, det var først når ideen om en
gjennomgående vandrerute i Nordland
dukket opp at hyttebygging ble aktuelt.

Bevegelseshemmede:

I 1993 var hytta på plass og Nordlandsruta var komplett fra Bjørnfjell i nord
til Børgefjell i sør.

Ganske godt egnet.

Den nye Bolnastua og gammelhytta har
begge god standard med kjøleskap, komfyr og elektrisk belysning. Oppvarming
står vedovner for. Bolnastua har god
plass og lyse, åpne løsninger.
I utgangspunktet hadde Rana Turistforening ingen planer om å bygge hytte

I 2013 ble hytta utvidet med et stort
tilbygg – den tilrettelagte Bolnastua.
Hytta kan brukes hele året og låst med
DNT-nøkkel.
Hytta ligger rett ved E6. Letteste adkomst er fra en liten parkeringsplass
like sør for avkjørselen fra E6 til Bolna
stasjon der ruta sørover til Virvasshytta
krysser veien.

Svært godt egnet.
Rullestolbrukere:

Synshemmede:

Ikke spesielt tilrettelagt.
Bolnastuas nyhytte er bygget med tanke
på handikappede. Bygget har lang, men
noe bratt, rullestolrampe i tillegg til
vanlig trapp. Inngangsdøren har 90 centimeter lysåpning. Innvendige dører har
lysåpning på 80 centimeter. Kjøkkenet
har åpen, smart løsning med god tumleplass. Spisebordet er stort slik at rullestol
kan komme innunder, men man må

Vaskerommet har ganske god plass, og
det samme har utedoen. De to soverommene har køyesenger. Underkøya er bred
på begge rom, og det er god plass ved
siden av sengen.
Utedoen ligger noen meter unna hyttene.
Det er trinnløs adkomst og 90 centimeter lysåpning til utedoen.
Det er anlagt en tilrettelagt uteplass med
tak på tunet - kalt Olav Thons plass. Her
er det benker på tre sider rundt en bålplass, og på den fjerde siden er det mulig
for to rullestoler å komme inntil.

Vaskerommet er lyst og romslig.

Foto: Vibeke Clausen

Det er god plass ved siden av sengen.

flytte stoler for å få til dette. Tersklene er
svært lave.
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Foto: Marius Dalseg Sætre

Fønhuskoia
41

OM HYTTA

En ganske kort kjøretur fra StorOslo det mange kaller Sør-Norges
vakreste høytliggende skogsområde. I villmarksidyllen Vassfaret,
ligger Fønhuskoia.

Bevegelseshemmede:

Fønhuskoia ligger ved vannet Strøen i
Sør-Aurdal kommune, på Valdressida i
øverste del av Vassfaret.
”Her ligger et stykke norsk natur som
en skal fare vidt over landet for å finne
maken til,” skrev forfatteren og naturvennen Mikkjel Fønhus i 1971. Magiske,
sagnomsuste Vassfaret var hans rike. Her
foregikk handlingen i mange av hans
bøker.
I den høytliggende skogsdalen mellom
Valdres og Hallingdal finner du villmark,

verneområder og fiskevann i massevis.
Fordi dette er en stille sidedal langt fra
hovedferdselsårer, er området fremdeles
relativt lite skjemmet av menneskehånd.
Området er grønt og frodig, med mange
vann, vannveier og ikke minst rike fiskemuligheter.
I Indre Vassfaret kan du på vårparten
fremdeles oppleve tømmerdrift med hest
og tømmerfløting.
Vassfaret hadde tidligere en fast bjørnstamme. Nå er det bare streifdyr her, sist
gang observert sommeren 2016.
Til Vassfaret kommer du både med utgangspunkt i E16 (avkjøring fra Begnadalen eller Nes i Ådal) og Rv7 (avkjøring fra
Nesbyen).

Greit tilrettelagt
Rullestolbrukere:

den ene siden. Det er rekkverk som kan
løftes. Det er også en gassovn på dette
toalettet.

Tilrettelagt

Det er satt opp rampe til vannpost.

Synshemmede:

Kjøkkenet er veldig funksjonelt og stua
har god plass. Rampene fra stua i tilknytning verandadøren er lakkert og kan
være glatte. På verandaen er det en stolpe
som kan gjøre det vanskelig å manøvrere. Fra verandaen er det rampe ut til
bålpanna.

Ikke tilrettelagt
Hytta er på 111 kvm med 4 soverom,
samt hems og muligheter for overnatting
i stue. Totalt er det 21 sengeplasser i
hytta. Fønhuskoia er utstyrt med solcelleanlegg med lys på alle rom. Stabburet/
sikringsbua er på 24 kvm. og har to rom i
første etasje samt et loftsrom.
Fra parkering til rampe er det grusvei.
Veien er fremkommelig for rullestoler.
Til inngangspartiet er det rampe. Selve
rampen opp til inngangsdøren er 102 cm
i bredde. Når du kommer opp rampen, er
det et inngangsparti med en hoveddør på
73 cm med rampe.
Dør til handicaptoalett med rampe 78
cm. Toalettet har god plass, spesielt på

Bredden inn til soveromsgangen er 67
cm. Det ligger ett soverom utenfor denne
gangen. Det som er best egnet for handicappede ligger igjennom denne gangen.
Vaskerom har dør på 57 cm og tørkerommet på 80 cm. Du kan komme inn
til tørkerommet fra gangen og igjennom
soveromsgangen.
Det er adgang til å kjøre helt frem til
hytta for funksjonshemmede. Åpning av
bom avtales ved henvendelse til kontoret/koiesjef.

Det er bygget rampe inntil hytta og rundt vannpumpa som
gir god tilgjengelighet for rullestolbrukere.
Foto: Marius Dalseg Sætre
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Foto: Marius Dalseg Sætre

FØNHUSKOIA
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I NATUREN ER
VI ALLE LIKE
Friluftsliv egner seg svært godt for personer med funksjonsnedsettelser!
Den Norske Turistforening har aktiviteter for funksjonshemmede mange steder i
landet. Flere kommer til hvert år. DNTs hytter er stort sett ikke tilrettelagt – men
noen er delvis tilgjengelige. Les om dem i denne brosjyren. Når du planlegger tur,
er det alltid lurt å ta direkte kontakt med vertskapet på den enkelte hytte, eller med
den lokale medlemsforeningen, for å få detaljert informasjon om tilretteleggingen og
turmuligheter i området.
For mer informasjon om DNTs tilbud se:

Vil du ta rede på tilgjengelige turveier og frilufts/tettstedsfasiliteter i ditt nærområde? Se:

http://www.norgeskart.no/tilgjengelighet/ - finn ditt område – marker ønsket raster
på høyre side av kartet.

Foto: Guro Waksvik

Foto: Jan Bjerkeli

Foto: Guro Waksvik

Foto: Guro Waksvik

Tekst og foto der ikke annet er oppgitt: Audun Støren, DNT Drammen og Omegn

https://www.dnt.no/funksjonshemmede/

