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Referat fra møte i Grønn tur 20. juni 2019 kl 12-15 

 

Sted: Friluftshuset på Sørenga 

Til stede: Trine Kanter Zerwekh, Statens vegvesen, Marit Espeland, Statens vegvesen, Martin Julseth, 

Hurtigruten, Brit Berntsen Reinsli, Innovasjon Norge, Mats Larsen, SLF, Børge Roum, SLF, Ingrid 

Larsen Wigestrand, FL, Trine-Marie M. Fjeldstad, Bane NOR Eiendom, Torgeir Lande, NFS, Rhiannon 

Hovden Edwards, Virke, Iratxe Landa, TØI, Jane Belinda Abbott, Kornsjø stasjon, Liv Lindskog, 

turistsjef Kornsjø, Bjørge Huth, Kornsjøentusiast, Jan Erik Reiten, DNT Oslo og Omegn, Eva Lill Kvisle, 

DNT og Lars Wang, DNT 

 

Velkommen 

Lars Wang ønsket velkommen til Friluftshuset på Sørenga, og det var en kort presentasjonsrunde. 

Deretter orienterte Lars kort om at «ballen» nå ligger hos DNT mht til å få på plass mer ressurser til 

Grønn tur-satsingen. 

Det ble også orientert om at det var et møte den 12. juni mellom TØI og DNT der Grønn tur til 

Jotunheimen ble diskutert/konkretisert som en mulig pilot i forskningsprosjektet, Creatur. 

 

Grønne turer fra Kornsjø stasjon, ved Jane Belinda Abbott, Kornsjø stasjon 

Abbott holdt en presentasjon om alle de fine turmulighetene fra Kornsjø stasjon; til fots, med 

kano/kajakk og med sykkel og om naturperler og nasjonalpark på svensk side. Det er også mye 

spennende historie knyttet til Kornsjø og togstasjonen. En stor utfordring er at toget ikke lenger 

stopper på Kornsjø stasjon. 

Trine-Marie i Bane NOR ga tips om hvem de bør ta kontakt med for å jobbe videre med å finne en 

løsning slik at toget kan stoppe på signal ved Kornsjø stasjon. 

Presentasjonen til Abbott er lagt ut på nettsiden til Grønn tur: https://www.dnt.no/gronn-tur-2017-

2027/ 

 

Grønne sykkelruter, ved Børge Roum, Syklistenes Landsforening (SLF) 

SLF (75 år i år) har fått prosjektstøtte til «Grønne sykkelruter». Ideen bak prosjektet er at folk ofte 

velger bil i hverdagen pga andre biler, støy, sikkerhet, forurensning mm. SLF ønsker å få folk til å ha 

lyst til å sykle til jobb eller på tur, og de foreslår nå grønne sykkelruter i Oslo, Bergen, Trondheim og 

Stavanger. Mer info om prosjektet ligger her: https://syklistene.no/prosjekter/gronne-sykkelruter/ 

Marit minnet om at sykkelrutene kan brukes som innspill til ikke å bygge ned grønne lunger i byene. 

  

https://www.dnt.no/gronn-tur-2017-2027/
https://www.dnt.no/gronn-tur-2017-2027/
https://syklistene.no/prosjekter/gronne-sykkelruter/
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Kort orientering og film om offisiell åpning av på Gjende, ved Trine K. Zerwekh, Statens vegvesen 

Den 19. juni var det offisiell åpning av byggetrinn 1 på Gjende. Her er lenke til nettnyhet om 

åpningen: https://www.nasjonaleturistveger.no/no/presse/nyheter/offisiell-opning-av-1.byggetrinn-

pa-gjende 

Se film fra Gjende og det nye anlegget her: https://www.youtube.com/watch?v=e2JXwGRrTCk  
 

«Grønn tur til Jotunheimen», mulig pilot i forskningsprosjektet Creatur, ved Iratxe Landa, TØI 

Landa innledet kort om rammer for en eventuell pilot og om momenter som kan inngå i Grønn tur til 

Jotunheimen. Creatur er et delingsprosjekt, så deling må være en sentral del av piloten, i tillegg til 

reisen. Landa sin innledning til diskusjon er lagt ut på nettsiden til Grønn tur: 

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

Et eventuelt pilotprosjekt må konkretiseres i løpet av august. Det vil ikke bli gitt direkte støtte til en 

eventuell pilot, men utgifter kan dekkes. 

En mulighet er å etablere en «for-pilot» i høstferieuka (uke 40) som evalueres i vinter. Da kan man 

sette i gang for fullt våren 2020. 

Momenter fra «idemyldring» på møtet: 

 Brit: BUA eksisterer i dag, og kanskje kan de kobles på en pilot. 

 Martin: viktig å fokusere på selve reisen (tid med familien, kreativ på reise). Foreslår også et 

«hentepunktkonsept» der man kan bestille det man trenger av mat og utstyr på nett og hente 

det på avtalt hentepunkt. Et alternativ kan også være å sjekke inn utstyr hjemme og hente det på 

«hentepunkt» eller hytte. Foreslår også «pilot-/testfamilie». 

 Torgeir: Spør om det vil være mulig å sykle Rondvassbu-syklene til / fra Otta. Da hadde det blitt 

enklere for de som går i Rondane å reise uten bil. Foreslår også «too good to go»-mat levert på 

hyttene. 

 Brit: Man bør finne en lokal ildsjel før man velger ut strekning for piloten. Ildsjeler kan være 

avgjørende for å få ting til å fungere. Viktig å få med innbyggerdimensjonen. Foreslår at man 

prøver å få med DNT Ung på laget. Ofte har unge andre holdninger til deling. 

 Jan Erik: Viktig å tenke målgruppe. Lettest å nå de som ikke har etablerte reisevaner. 

 Mats: Forsøke å nå de som er lettest å nå, de som allerede står på terskelen, de som er med på 

bildeling. Foreslår at folk som flytter får et «startkit»; Sånn gjør du når du sykler, for eksempel. 

Viktig at man ikke undervurderer folks krav til kvalitet. Må være proft. 

 Trine-Marie: Minner om betydningen av sømløse overganger. Folk skal helt fram. 

 Bjørge: Er opptatt av at folk tar toget, og at toget stopper der folk vil starte / avslutte turen. 

 Ingrid: Må ta utgangspunkt i der skoen trykker. I Stavanger finnes en ordning der noen kan kjøpe 

inn mat for deg og legge det i kjøleskapet ditt. Kommenterer også at det er vanskelig å finne ut av 

muligheter for dyretransport når man planlegger en reise. 

 Eivind: Pålitelighet / forutsigbarhet er viktig. Man må kunne stole på at man får det man trenger 

når man er fremme. 

 Mats: Dagens forbruker ønsker å kunne gjøre alt fra én nettside; kunne bestille taxi helt frem, få 

levert maten der man skal etc. Han kommenterer også at det er et fortrinn mht å la bilen stå hvis 

start- og sluttpunkt for turen er på forskjellige steder. 

 Jan Erik: På Gjendesheim kan man låne utstyr fra Bergans (en av DNTs samarbeidsaktører). 

Kanskje kan VY etablere en bildelingsordning på Otta? Så kan man kjøre bil mellom Otta og 

Gjendesheim. 

https://www.nasjonaleturistveger.no/no/presse/nyheter/offisiell-opning-av-1.byggetrinn-pa-gjende
https://www.nasjonaleturistveger.no/no/presse/nyheter/offisiell-opning-av-1.byggetrinn-pa-gjende
https://www.youtube.com/watch?v=e2JXwGRrTCk
https://www.dnt.no/gronn-tur-2017-2027/
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 Trine: Det er planlagt bygging av et servicebygg med kafe og toaletter på Reinsvangen, men 

planene har stoppet opp (midlertidig?) pga finansiering. 

 Lars: Parkeringsplass ved Reinsvangen kan bli et «grønt mobilitetspunkt» eller «fjellterminal». 

Info om korttidsparkering ved Reinsvangen ligger her: https://www.besseggen1743.no/no/parkering 

Og info om utstyrsutlån på Gjendesheim ligger her: https://gjendesheim.dnt.no/utstyr/. 

Det ble konkludert med at DNT og TØI jobber videre for å definere et konkret pilotprosjekt, basert 

på innspillene fra møtet. 

 

Korte orienteringer, ved Trine-Marie M. Fjeldstad, Bane NOR 

Bane NOR har nylig hatt et møte med Buskerud fylkeskommune og Riksantikvaren angående 

Numedalsbanen. Numedalsbanen er fredet og har av forskjellig grunner ikke blitt skjøttet helt etter 

intensjonen med fredningen. Det er etterslep på vedlikehold og mangel på penger. Det ble avtalt et 

nytt møte etter sommeren mellom fylkeskommunen, kommunene og Bane NOR der det vil bli 

diskutert hva banen skal brukes til i fremtiden. Dresin? Sykkel? Bør den sikres statlig for å få tilgang til 

de statlige friluftslivsmidlene? 

Bane NOR skal i gang med å lage en «Turiststrategi». De har mye eiendom og har mulighet til å øke 

andelen med grønn turisme. De har også mye bygningsmasse. Mulig å få til noe alla Nasjonale 

turistveger? Bane NOR ønsker dialog om innholdet i strategien. 

Jan Erik kommenterte at DNT Oslo og Omegn ikke får sette opp skilt på stasjoner. På Hjerkinn har 

dette vært helt umulig. DNT Oslo og Omegn har hatt et langt samarbeid med NSB, men det har ikke 

vært like lett å få til avtaler med daværende Jernbaneverket om skilt på stasjonene. Trine-Marie ber 

Jan Erik sende info om hvem han har snakket med. 

 

Eventuelt 

Martin Julseth orienterte kort om «Port to port» med Hurtigruten. Blir litt som kystens jernbane, 

med 34 stopp der skipet ligger i land fra 15 minutter til 3 timer. Mer info om satsingen ligger her: 

https://global.hurtigruten.com/practical-information/port-to-port/ 

 

Neste møte 

Neste Grønn tur-møte er den 11. september kl. 12-15. 

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

 

 

Oslo den 4. juli 2019 

Eva Lill Kvisle, DNT 

https://www.besseggen1743.no/no/parkering
https://gjendesheim.dnt.no/utstyr/
https://global.hurtigruten.com/practical-information/port-to-port/

