
Prosjektbeskrivelse 

Gausta VS Mogen 
DNT Telemark har et investeringsbehov på 90 millioner de neste ti år. I dette ligger ny Mogen 
Turisthytte og ny Gaustatoppen Turisthytte, samt utbedringer av Kalhovd Turisthytte og løypenettet. 
Opprinnelig hadde Nye Mogen prioritet, og ble godkjent av Vinje kommune 12. mars. Men vi får ikke 
sette spaden i jorden før det er klarhet i pågående villreindiskusjoner og arbeidet med besøksstrategi 
for Hardangervidda. En slik avklaring kan ta ytterligere 1- 3 år eller mer. Så lenge kan vi ikke vente før 
vi må iverksette tiltak på Gaustatoppen Turisthytte. Derfor starter vi prosessen for Gaustatoppen 
parallelt med Mogen prosjektet, og starter reguleringsarbeidet i 2021. 

Historien 

Foto: Narve Skarpmoen 

Skien Telemarken Turistforening (DNT Telemark) ble stiftet 21. oktober 1887 av banksjef N. Kielland – 
Torkildsen. Målet var å ta tak i turistsaken ved å forbedre overnattingsmulighetene, kart og ruter i 
fylket. De var ambisiøse, og sammen med kartproduksjon og etablering av ruter, var Gaustatoppen 
Turisthytte først på agendaen i 1887. Foreningen gjorde seg tidlig bemerket og fikk etter hvert 
datidens nasjonale reiselivspris i gull, for på utmerket vis ha fremmet fylkets reiseliv 

Gaustatoppen Turisthytte ble offisielt åpnet i 1893 og har uten opphold blitt drevet av foreningen 
siden, kjent som hytta under himmelbrynet. Her tilbys naturopplevelser for livet i form av en 
fantastisk utsikt, og magiske stemninger, soloppganger og ikke minst turen opp og ned. Dyktig 
vertskap gjennom årene har forsterket opplevelsen med god mat og atmosfære.  



Bakgrunn  
I dag er vi stolte av å ha Jorunn Karlberg Tveiten fra Tuddal, som 
toppsjef på hytta. I tillegg til å ta med seg lokale mattradisjoner og 
historie, er fokuset høyt for å rekruttere lokal ungdom til 
sommerdrifta. Hun gjør en fantastisk jobb og er godt likt av sine 
mange unge medarbeidere.  

Jorunn Karlberg Tveiten 

Jorunn og medarbeiderne trives godt på jobb under grunnleggende krevende omstendigheter, 1883 
meter over havet. Det er en eksotisk og spennende arbeidsplass med hyggelige gjester og minnerike 
opplevelser. Men de er tydelige på at arbeidsplassen ikke er tilpasset dagens forhold. I 1887 ble hytta 
designet for å driftes av to personer, og vesentlig færre besøkende. I 2021 er driftsbehovet 8 – 10 
ansatte på det mest hektisk, og dagens tilstrømning til Gaustatoppen gjør at hver dag i 
sommersesong blir en ekstremdag. Turisthyttas kapasitet er rett og slett sprengt. Dette medfører en 
unødvendig ekstra belastning på våre ansatte, og en dårligere opplevelse for våre gjester.  

Behov 
Gaustatoppen Turisthytte har et akkumulert vedlikeholds behov. Konstruksjonen er slitt, preget av 
lekkasjer og har konstatert råte i taket. Bygningsmassen tåler ikke dagens bruk og besøksrate, viser 
teknisk analyse og driftsrapport fra 2018. Hytta ble påbygget på 90 tallet, og siste oppgradering ble 
gjort i 2016. Dette som følge av tilbakemeldinger fra offentlige tilsyn, samt etablering av nytt 
toalettanlegg i samarbeid med Gaustabanen. Utover sanitæranlegget, dreide dette seg om enkel 
oppgradering av produksjonsområdet og generell overflate oppussing innenfor eksisterende areal.  

Det er nå behov for å gjøre et større grep på Gaustatoppen Turisthytte for å sikre god drift, og 
naturopplevelser for livet for kommende generasjoner. Styret i DNT Telemark har derfor vedtatt total 



renovering og utvidelse av Gaustatoppen Turisthytte. Behovet og målsettingene ble første gang 
presentert på årsmøtet i Fyresdal i 2017, uten innvendinger.  
 
Siden den gang har et team av frivillige med hjelp av stiftelsen Varde (Nasjonale Turiststier), jobbet 
frem en forstudie med et konkret forslag til ny Turisthytte på Gaustatoppen. Flere konsepter, 
samarbeidspartnere og arkitekter ble vurdert.  Til slutt landet valget på Børve Borchsenius, som tidlig 
viste forståelse, engasjement og eierskap til prosjektet.  
Det er dette forstudiet vi nå ønsker våre medlemmers tilbakemelding på.   
 
  
Målsetting og kriterier 

Overordnet mål  
Vi skal ivareta DNTs interesser, allemannsretten og det enkle friluftslivet, ved å bygge en bærekraftig 
Turisthytte for våre barns barnebarn.  En driftseffektiv hytte med kompakte energieffektive arealer 
av høy kvalitet, men som likevel leverer Turisthyttenes enkelhet og atmosfære. 

Overnattingskapasitet 
Pr. i dag har hytta 11 svært enkle sengeplasser som kun kan benyttes sommerstid, da rømningsveier 
er tildekket vinterstid. Vi merker økt interesse for overnatting, spesielt vinterstid. Vi skal utvide 
overnattingskapasiteten til å kunne ta imot en skoleklasse innenfor enkle, trygge rammer og god 
atmosfære gjennom hele året.  
 
Produksjon og serveringskapasitet  
Dagens kapasitet er utdatert og sprengt, samtidig som vi får flere og flere henvendelser fra grupper 
som ønsker å besøke toppen. DNT grupper, Turister, pensjonistgrupper, bedrifter, skoler med flere. 
Hytta skal tilpasses slik at vi kan betjene en busslast på ca. 40 personer, samtidig som vi 
opprettholder god leveranse til øvrige gjester.  
 
Logistikk og lagerkapasitet 
Det er grunnleggende krevende logistikk på Gaustatoppen. Kombinert med uhensiktsmessig 
driftslinje og komplisert liten lagerkapasitet, blir driften unødvendig ineffektiv og krevende. Vi skal 
sikre nok lager areal, moderne og effektiv vare og søppelhandtering, koplet til en effektiv 
drift/produksjonslinje.  
 
Ivaretakelse av ansatte  
Dagens hytte har hverken plass til ansatte eller gjester i hovedsesong, og lever i grenselandet for hva 
som er akseptable fasiliteter for ansatte. Ny hytte skal sikre gode arbeidsstasjoner, og ha gode 
personalfasiliteter, som kontor, pauserom, dusj, toaletter og overnatting.  
 
Sikkerhet  
Behovet for nødbu (ikke sikringshytte) på toppen er større i dag enn tidligere. Dagens 
oppmerksomhet på Gaustatoppen trekker til seg besøkende døgnet rundt 365 dager i året, uansett 
vær. Pr. i dag benyttes hyttas vindfang som nødbu med klare mangler. Ny hytte skal ivareta 
nødvendige behov som oppvarming, kommunikasjon, førstehjelpsutstyr, og utstyr til nød-
overnatting.  
 
Arkitektur og inspirasjon – Ivareta den opprinnelige hytta fra 1893 
Hvordan den ferdige Turisthytta skal fremstå er viktig. Det er i forstudie, planfase og gjennomføring, 
avgjørende å få med erfarne og fremtidsrettede arkitekter i tillegg til energi og byggeteknisk 
kompetanse. Samtidig vil vi slippe til unge krefter og ideer. Ideelt samhandler erfarne fagfolk med 
studenter i dette prosjektet. 



- Bygget skal ivareta og forsterke naturopplevelsen, og samtidig være et signalbygg
- Bygget skal forene opprinnelig hytte fra 1893 med nytt formspråk. Store vindusflater vil gi

fantastiske naturopplevelser. Utsyn over 1/6 av Norge med soloppganger/solnedganger
- Strenge krav til tekniske og miljøvennlige løsninger.

Innovasjon og utvikling   
Vær og vind på Gaustatoppen gir en unik mulighet til å utfordre byggebransjen og produktutviklere 
på en unik måte, som gir et innovasjonselement i oppgraderingen.  

- Mål om Norges høyest liggende Miljøhytte (plusshus).
- Sette standarden for fremtidens hyttebygging.

If you can make it there, you can make it anywhere 
Frank Sinatra  

Prosjektgruppas øvrige kriterier 
- Bærekraftig - Stå seg i DNTs visjon, verdisett og bærekraftstrategi.
- Tåle tidens tann
- Friluftsparadokset - en naturlig del av prosjektet. http://floke.era.as/friluft
- Grundig forstudie og planfase med erfarne fagfolk

o Krevende anleggsområde og grunnforhold
o Krevende logistikk
o Krevende vær og vind
o Strenge tekniske krav til arkitektur og design

- Budsjettdisiplin

Budsjett og økonomi 

Forstudie  
Forstudie har en budsjettramme på 800 000,-. Ved hjelp av tilskudd på 500 000,- fra Stiftelsen Varde, 
dugnadsinnsats og egenkapital, er forstudiet finansielt i rute.  

Prosjektgjennomføring.  
Prosjektet er kalkulert til 40 millioner, og er dermed et svært krevende prosjekt for en organisasjon 
som DNT Telemark. Prosjektet er nå som i 1887 avhengig av solid støtte fra næringsliv, 
kompetansemiljøer, tilskuddsordninger og frivillig engasjement. Styret mener prosjektet er så 
spennende og viktig at finansiering er realistisk via tilskuddsordninger, sponsorer, dugnad og 
egenkapital. Målet er at egenkapitalbehovet ikke skal være større en det hyttas drift dekker, uten 
konsekvenser for foreningens øvrige aktivitet. Prosjektet igangsettes ikke før trygg finansiering er på 
plass.   

Fremdrift og forankring   
Vi mener fremdrift og forankring hører sammen, og har god erfaring med transparente prosesser. Vi 
ønsker derfor en prosess hvor medlemmer, frivillige, naboer og lokalsamfunn involveres. Dette skal 
være folkets Turisthytte, ei hytte Tinndølen, Hjartdølen, Telemarkingen og nordmenn kan være stolte 
av.  

Forprosjektet er forankret i DNT Telemarks styre og årsmøte, DNTs verdisett og bærekraftstrategi, 
retningslinjene i Nasjonale turiststier og Innfallsport Gaustatoppen 365. Prosjektet følger Nasjonale 
Turstiers retningslinjer og inkluderer oppgradering av stiene i området. I 2019/20 brukte vi derfor 2 
millioner kroner og utallige dugnadstimer på å oppgradere stiene til toppen. Dette for å ivareta 
naturen, og sikre de besøkende.  



Sammen med blant annet Tinn og Hjartdal kommuner og prosjektet Innfallsport Gaustatoppen, er 
målet å bli antatt som en av Miljødirektoratets Nasjonale turiststier. Sammen skal vi ivareta 
besøkende uten å forringe natur og kulturgrunnlaget.  

Utdrag fra Miljødirektoratets Nasjonale Turiststier: Nasjonale turiststier - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) 
Nasjonale turiststier er definerte områder med svært stor attraksjonskraft og opplevelsesverdi. Det er et utvalg av stier og 
turmål som gjennom langsiktig og helhetlig planlegging tåler meget høyt besøk uten at natur-, kultur- og 
opplevelseskvalitetene forringes og hvor det store besøket også skal bidra til lokal verdiskaping. 
Turiststiene skal være gode eksempler i et bærekraftig norsk reiseliv, og bidra til økt lokal verdiskapning.  
Stor slitasje på stiene, utfordringer med søppel, behov for informasjon om for eksempel vanskelighetsgrad og hvordan man 
kan ferdes trygt, og utfordringer knyttet til beredskap er utfordringer ordningen skal bidra til å løse. Den skal derimot ikke 
legge til rette for mer utbygging og tiltak enn nødvendig, og ingen tiltak skal være i strid med allemannsretten. 

Foreløpige signaler fra Tinn kommune og nabokommune Hjartdal er positive, likeledes fra lokale 
samarbeidsaktører. Behov for utvidet areal er avklart med Forsvarsbygg, og vi er i disse dager i dialog 
med Tinn kommune vedrørende reguleringsplan.  

Prosessen med kommunen medfører at forstudiet snart er et offentlig dokument som vil bli snappet 
opp av media. Derfor informerer vi deg som medlem nå. Vi tror god kommunikasjon og lokal 
forankring er en viktig suksessfaktor i prosjekter som dette.  

På neste side finner du skisser fra forstudiet. Planene dekker nevnte behov med servering, lager og 
produksjon i 1. etg., og overnatting og opphold i 2. etg. Total utvidet grunnflate vil være 150 kvm. 

Vi håper du synes dette ser spennende ut, og vil bidra med innspill og kunnskap. 
Tilbakemeldinger sendes jon.atle.holmberg@dnt.no 

Skien 10.01.2021 
DNT Telemark 

Jon Atle Holmberg      Tor Suhrke Thor Kamfjord 
Daglig leder Prosjektleder   Styreleder 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/nasjonale-turiststier/
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