
Referat fra møte i Grønn tur 27. februar 2019 kl 12-15 

 

Sted: Miljødirektoratet sine lokaler på Helsfyr 

Til stede: Berit Lein, Miljødirektoratet, Marit Espeland, Statens vegvesen, Trine-Marie Molander 

Fjeldstad, Bane NOR Eiendom, Børge Roum, Syklistenes landsforening, Eivind Farstad, TØI, Ragna 

Skøyen, Kollektivtrafikkforeningen, Haaken Christensen, Innovasjon Norge, Heidi Nybrenna, NSB 

Reiseliv, Marianne Sanderud Friluftsrådenes Landsforbund, Per-Arne Tuftin, Norsk Reiseliv, Anne-

Mari Planke, DNT, Dag Terje Klarp Solvang, DNT, Lars Wang, DNT og Eva Lill Kvisle, DNT 

 

Velkommen til Miljødirektoratet ved Berit Lein, Miljødirektoratet 

Berit ønsket velkommen og orienterte kort om Miljødirektoratet; fagfelt, historikk og organisering. 

 

Hvilke Grønn tur-strategier har Norsk Reiseliv?, ved Per-Arne Tuftin, Norsk Reiseliv 

Norsk Reiseliv er en uavhengig bransjeforening for reiselivet i Norge. Ett av fire mål for Norsk Reiseliv 

er å jobbe for en bærekraftig vekst i reiselivet, og de har innarbeidet mange av tiltakene fra Veikartet 

for et bærekraftig reiseliv i sine strategier. 

Presentasjonen til Tuftin ligger på nettsiden til Grønn tur: https://www.dnt.no/gronn-tur-2017-2027/ 

 

Sammen kan vi løfte Grønn tur til nye høyder, ved Dag Terje Klarp Solvang, DNT 

Dag Terje innledet med å rose kompetansen i Grønn tur-nettverket, og han kommenterte hvor mye 

det vil være mulig å oppnå i Grønn tur hvis man får ansatt en person som kan jobbe med Grønn tur-

satsingen på heltid (eventuelt deltid). DNT legger kr 100.000,- på bordet årlig i en treårs-periode og 

utfordrer de andre aktørene til å bli med på et spleiselag. 

Det var en «runde rundt bordet» der alle presenterte sine synspunkter omkring dette. Alle var 

positive til å bidra med arbeidsressurser / kompetanse, og flere kommenterte at det vil være lettere 

å bidra økonomisk på konkrete prosjekter enn til en stilling. Til konkrete prosjekter kan det selvsagt 

også søkes om tilskuddsmidler dersom prosjektet matcher kriteriene for tilskuddsposten. TØI 

kommenterte at de kan bidra med kunnskap. De minnet også om at forskningsresultater kan legges 

inn som egenandel i prosjekter. Flere aktører i gruppa svarte at de er under omorganisering nå og må 

«lande» dette før de vet hvor Grønn tur kan passe inn. 

Aktørene ble oppfordret til å tenke kreativ fremover og se om det kan finnes muligheter for å spille 

inn midler til Grønn tur i 2020-budsjettet. Det kan være enklere å få Grønn tur-støtte hvis det kan 

begrunnes med at det vil innfri mål/tiltak i egne strategier eller planer. Marit i Statens vegvesen 

kommenterte viktigheten av å få Grønn tur inn i ny NTP. 

Det ble konkludert med at Dag Terje følger opp partene i Grønn tur-arbeidet med hensyn på å 

sondere ressursbruk /få til et fremtidig spleiselag, og det er et mål at det kan presenteres et forslag 

til løsning til neste Grønn tur møte den 15. mai. Dag Terje følger også opp med å få til et møte med 

Samferdselsministeren før sommeren. 

https://www.dnt.no/gronn-tur-2017-2027/


 

Felles diskusjon / idémyldring om Grønn tur til Jotunheimen 

Eva Lill innledet kort til gruppearbeid. Vi delte oss i to grupper som ble bedt om å tenke gjennom: 

 Hvilke miljøvennlige og opplevelsesrike reisealternativer finnes mellom Oslo og attraksjonene i 

Jotunheimen? 

 Hvilke attraksjoner ligger på veien til Jotunheimen og i Jotunheimen? 

 Hvordan kan denne gruppa påvirke / tilrettelegge til miljøvennlige reisevalg? 

 Er «Grønn tur til Jotunheimen» egnet som et fellesprosjekt vi ønsker å jobbe videre med? 

Det var stort engasjement i gruppene, og mange ideer ble diskutert på kort tid. Diskusjonene 

omhandlet aller mest generelle problemstillinger (få på plass gode systemer) og i mindre grad den 

konkrete strekningen, Oslo-Jotunheimen. 

Gruppe 1 – oppsummeringspunkter fra diskusjonen: 

 Viktig å tenke «hele reisen»; planlegging av turen, logistikk som f.eks. hente venner etc. 

 Ulike turgrupper har ulike behov. 

 Hva skal til for at folk velger bort privatbil? Må være attraktivt/praktisk og ikke for dyrt. 

 Kan gjøre det enklere for folk ved å illustrere de ulike stegene for å velge. 

 Kombiløsninger, sykkelløsninger/elsykler. 

 Én billett for reisen viktig. I dag viser entur alle delreisene, og det er lenke til hver og en reise / 

betalingsløsning, men man kan ikke kjøpe en felles billett for hele reisen. Dette er målet på sikt. 

 Skal man få gode priser, er nok «pakker» løsningen. 

 Gode samarbeidsavtaler mellom de ulike transportselskapene mm er avgjørende. 

 TØI kan lage et kunnskapsgrunnlag i et pilotprosjekt for Grønn tur. 

 Gruppa konkluderte ikke med om vi på det neste møte skal jobbe spesifikt med prosjekter eller 

med problemstillinger. Eksempler på problemstillinger kan være «sykkel på kollektivtransport», 

«utvikling av Entur slik at bildeling, sykkelutleie/bysykler, mm kan inngå». 

 En fordel med å velge ut en eller flere piloter kan være at det er lettere å skaffe penger og at 

pilotene vil gi kunnskap med overføringsverdi. Forskningsprosjektet, Crea Tur, som TØI jobber 

med, kan bidra med en pilot direkte inn i dette arbeidet. TØI har også mye kunnskap om f.eks. 

hvem som reiser hvor. 

 

Gruppe 2 – oppsummering fra diskusjonen 

Gruppe 2 startet med å diskutere «Grønn tur Jotunheimen», men diskusjonen dreide raskt i retning 

«sykkel på tog/buss». Gruppen mener dette vil være et godt og viktig Grønn-tur-prosjekt og ønsker 

at det kan jobbes videre med det. Tema som må belyses er: 

 Samarbeid mellom de ulike aktørene 

 Mulighet for å kjøpe én billett for hele reisen 

 Effektive og plassutnyttende transportløsninger (det finnes mange gode eksempler i Europa) 

 Mulighetene som ligger i videre destinasjonsutvikling (ref Trysil) 

 

Gruppen rakk ikke konkludere på neste skritt. 



 

På bakgrunn av drøftingene i gruppene, legges det fram et forslag til oppfølging på neste Grønn 

tur møte den 15. mai.  Ansvar: DNT v/Eva Lill. 

 

Forskningsprosjektet Crea Tur og Grønn tur, ved Eivind Farstad, TØI 

Eivind understreket at det er store samarbeids-/koblingsmuligheter mellom forskningsprosjektet, 

Crea Tur og Grønn tur. Han minnet også om at vi kan melde oss på til referansegrupper i 

forskningsprosjektet og at Besseggen-Oslo kan være en samarbeidspilot. 

TØI sitter på mye kunnskap. Blant annet vet de at de som bruker bildeling i større grad enn andre 

driver med annen type deling. Diss brukerne har en viktig rolle i markedsføring av delingsløsninger. 

Man vet også at ca 50 % av de som benytter seg av Airbnb gjør det av økonomiske grunner. 

Presentasjonen til Farstad ligger på nettsiden til Grønn tur: https://www.dnt.no/gronn-tur-2017-

2027/ 

 

 

Neste møte 

Neste Grønn tur-møte er den 15. mai kl. 12-15. 

Sted for møtet er foreløpig ikke bestemt. Meld gjerne i fra om dere ønsker å ha det i deres lokaler😊 

 

 

Oslo 14. mars 2019 

Eva Lill Kvisle, DNT 

https://www.dnt.no/gronn-tur-2017-2027/
https://www.dnt.no/gronn-tur-2017-2027/

