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1. SAMMENDRAG 
Prosjektet har som mål å tilrettelegge/lage infrastruktur ved å bygge turveier og 
løyper i Gaustaområdet ved Kvitåvatn, som skal brukes av mange brukergrupper året 
rundt. Dette for å følge opp nasjonale, fylkeskommunale og kommunale planer om å 
heve standarden og tydeliggjøre produktene/områdene rundt Gaustatoppen, som er 
spydspissen i Telemark.  
 
Prosjektet vil gjøre mye for:  
Reiseliv og næringsutvikling ved omdømmebygging, folkehelse ved å tilrettelegge for 
mer aktivitet for alle turister og mosjonister, og for idrettslige aktiviteter som 
lavterskeltilbud, rekrutteringsidrett og idrettslige konkurranser/arrangementer på 
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.  
 
Området er svært godt egnet til friluftsliv, orientering tur og sykling om sommeren, 
og alle typer langrennssport om vinteren. I tillegg vil prosjektet kunne bidra til 
trafikksikkerhet i ett voksende og farlig ferdselsområde for myke trafikanter. Det er 
ingen som umiddelbart vil kunne tjene penger på selve investeringen, og det gjør at 
det er naturlig at mange er med på finansieringen av utviklingen. Prosjektet er derfor 
et stort samarbeidsprosjekt mellom grunneiere, næring i området, hytteeiere, 
utbyggere, idretten, kommunene, fylkeskommunen og staten. 
 
 
 
Bakgrunn 
Dette dokumentet er ment som konkrete forslag til veien videre med 
utgangspunkt i arbeidet som er lagt ned i Masterplanen ”Et sprekere 
Gaustaområde”. 
 
I masterplanen er det tatt høyde for å kunne utvike området maksimalt med tanke 
på å bli en ”konkurransedistinasjon” innen langrennssport på nasjonalt nivå. Med 
proffesjonell hjelp er det tegnet inn konkurranseløyper i området som vil kunne 
tilfredsstille kravene til f.eks. å arrangere et NM. 
Dette har vi gjort for å se områdets potensiale, og for å ta høyde for det ved en 
utviling av området, så vi ikke gjør noe nå som vil ødlegge for fremtidig utvikling. 
 
Ut ifra en heltetlig vurdering av mulighetene i området, sett i sammenheng med 
behovet fra de forskjellige brukergrupper, og ikke minst mulighetene til 
finansiering av prosjektet kommer vi her med en anbefaling til veien videre. 
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Innledning 
I arbeidet med masterplanen har vi vært i kontakt med flere aktører/destinasjoner 
som er gode på Langrenn og fått god og nyttig informasjon. Det samme gjelder 
samtaler med Vestfold og Telemark Skikrets, Telemark Fylkeskommune, aktørene i 
Gaustaområdet, hyttefolk,  utbyggere og grunneiere.  
Den generelle oppfattningen er at vi trenger et løft på langrennssiden i tillegg til 
gode turveier/sykkelveier sommertid. Dette er en kombinasjon som vil gjøre 
arbeidet vi legger ned ekstra nyttig. 
 
Oppsummert vil svært mange få nytte av prosjektet, men det er ingen enkelt-aktør 
som umiddelbart vil tjene mer enn andre på denne hevingen av infrastrukturen.  
 
MEN  konsekvensene av å ikke gjennomføre prosjektet vil være at hele destinasjon 
Telemark vil tape markedsandeler til andre destinasjoner vi naturlig bør 
sammenligne oss med. 
 
KONKRETISERING 
 

1. Bruk 
Vi ønsker å bygge traseene på en slik måte at det kommer de daglige brukere til nytte på 
best mulig måte, og at pengene vi legger ned i prosjektet blir utnyttet best mulig. I 
samtaler med bla. Beitostølen, som er en av de fremste langrennsdestinasjoner i Norge, 
fikk vi klare anbefalinger om å gjøre grep som kan gi gode treningsmuligheter for 
rekrutering og trening. På Beitostølen ligger det treningsgrupper fra Telemark, Vestfold, 
Buskerud etc. som burde ha vært å trent i Gaustaområdet i stedet for på Beitostølen. 
 
For å ta steget til konkurranseløyper og satse på nasjonale konkurranser er dette 
foreløpig ikke prioritert. Det krever store muskler å arrangere renn i nasjonal størrelse, og 
for det lokale idrettslag er det en oppgave som pr. i dag er litt for stor i forhold til de 
ressurser de innehar. Men det er både mulig og ønskelig å kunne arrangere mindre 
konurranser på lokalt og fylkesnivå både med de resursene vi har nå og dagens løypenett. 

 
Vi ønsker å bygge opp traseer som kan bidra til et bedre tilbud for alle brukere i 
området. Hovedsakelig som treningsarena i tillegg til vanlig bruk for turister og 
hyttefolk. 
Vi har vektlagt følgende behov: 
 
Vinter:   
- behov for minimalt med snø før vi kan få til løyper 
- Tilfredstille hyttefolk, turister og lokalbefolkning med tidlig løyper 
- gode forhold for rektrutering/trening i lokal og nasjonal skala 
- Tryggere ”gangvei” Hovdestøyl og Gaustablikk 

 
 

Sommer:  
- Fine turveier som kan benyttes til tursti, sykkelvei etc. for hele familien 
- Tryggere ”gangvei” Hovdestøyl og Gaustablikk 
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2. Traseér 

 
Traseéne skal bygges som grusvei med en bredde på 3-3,5 meter og tilsådde skuldre på 
ca. 1 meter. Total bredde 6 meter. Dette vil gjøre behovet for snø minimalt. snøvær i -5 
grader vil det kunne kjøres løyper ved ca. 20-30 cm snø. 
 
Vi vurderer det dithenn at det er viktigere å få selve traseen på plass og avvente 
snøanlegget hvis det blir utfordrende å finansiere dette i oppstartfasen.  
Vi ser det som formålstjenelig å etablere lys i traseene i oppstartsfasen, da det alikevel 
skal graves i traseene og det blir en minimal ekstrakostnad å gjøre dette samtidig. 
 
 

 
3. Finansiering 

 
Prosjektet er av en slik karakter at det kan søkes tippemiddler. Forarbeidet med 
idrettsfunkjsonell godkjenning er i orden, og målet var å kunne søke tippemiddler 
allerede i 2016.  
Det er en del formelle krav som må være på plass for å kunne sende av gårde søknaden. 
Noen av disse kriteriene er bla. tinglyste grunneieravtaler av minimum 30 års varighet,  all 
finansiering må kunne dokumenteres og egenfinansiering/egenandelen må 
dokumenteres med kontoutskrift. 
 
Flere av disse punktene klarte vi ikke å få på plass innen fristen den 15.november 2015, 
(som vi fikk utsettelse på fram til 23.12.2015) og vi hadde derfor ikke mulighet for å sende 
inn søknaden i tide for 2016 
I tillegg til tippemiddler jobbes det med flere finansieringsmuligheter. Pr. nå har vi søkt 
penger i Sparebankstiftelsen DNB, vi har fått noe midler fra Tinn Kommune under visse 
forutsettninger, og vi starter jobben med å snakke med bedrifter i området, utbyggere, 
grunneiere, handelsstanden og hyttefolket i februar/mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

311



Handlingsplan 
 ”Et Sprekere Gaustaområde” 

 

 
 

4. Oppstart 
 

Med utgangspunkt i dette har vi sett på en omprioritering av fasene som er beskrevet i 
Masterplanen, og foreslår følgende oppstart i 2017, forutsatt at finansiering er på plass: 
 
Vi tar ut de viktigste punktene i fase 1 og fase 2 i masterplanen, og slår disse sammen. Det 
betyr at vi ikke forskinker hovedplanen, men at det vi utfører fra fase 1 blir ett år 
forsinket, mens det vi utfører fra fase 2 blir gjennomført i henhold til opprinnelig plan. 
 
Vi prioriterer: 

- Gul sløyfe fra Skistadion ved Kvitåvatn til Vatnedalen og retur, grusvei og lys. 
- Sammenkobling av områdene fra Kvitåvatn til Løkjestøyl med grusvei og lys. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

412



Handlingsplan 
 ”Et Sprekere Gaustaområde” 

 

5. Budsjett  
Budsjettene er satt opp i to deler.  
1. Det første er førsteprioritet for å komme i gang med prosjektet.  
2. Resterende arbeidene satt opp i foreløpig prioritert rekkefølge. 
 
Budsjett  Del 1   2017 
 Tiltak Kr.i 1000 

1 Opparbeidelse rundløype (gul trasé) 4.000 

2 Lysanlegg  rundløype(gul trasé) 1.300 

3 Opparbeidelse av løype fra Kvitåvatn til Løkjestøl    4.300 

4 Lysanlegg løype Kvitåvatn til Løkjestøl 1.600 

 Totalt 11.200 

 Inkl Mva. 14.000 

 
Vi vurderer det dithen at det viktigste er å få traseene på plass som vil gjøre at det kreves 
minimalt med snø før vi kan kjøre opp spor her.  
        
       Budsjett Del 2   2018 -> 

 Tiltak Kr.i 1000 

5 Snøanlegg med snølagring ved Skistadion 2.600 

6 Planere ut skistadion 800 

7 Lys på skistadion 450 

8 Fullføre veien rundt hele kvitåvatn (uten lys) km? 5.700 

9 Snøanlegg løype fra Kvitåvatn til Løkjestøl 2.500 

10 Utvidelse av bru  1.200 

11 Konkurranseløyper 2 sløyfer á 5 km 1.500 

12 Asfaltering av rundløype (gul trasè) 500 

13 Service/velferdsbygg (sammen med alpingruppa ?) 2.000 

 Totalt eks. mva 17.250 

 Totalt inkl. mva 21.560 

 

Utifra denne planen kan vi komme godt i gang med traseer som tilfredstiller dagens 
behov. Deretter vil det være behovet som bestemmer hvilke tiltak vi setter i gang videre, 
noe vi vil få et bedre innblikk i når vi har fullført Del 1. 
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6. Finansiering 
Finansieringen blir et spleiselag fra fylke, kommune, bedrifter i området, utbyggere, 
hytte/leilighetseiere, handelstand med mer. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Med denne fordelingsnøkkelen blir beløpene for Del 1 som følger: 
 

Andel i %  Kr.i 1000 

35 % Bidrag bedrifter/utbyggere/grunneiere   4.900 

 
30 % 

Kommunale og Fylkeskommunale 
bidrag/Tippemiddler         

 
4.200 

25 %   Bidrag fra hytte – og lelighetseiere 3.500 

10 % Annet: fond, frivillige bidrag, Handelsstand mm 1.400 

   

 Totalt 14.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fordeling av kostnader

Bidrag Bedrifter/utbyggere

Kommune/Fylke

Bidrag Hytter/leiligherer

Annet

614



Handlingsplan 
 ”Et Sprekere Gaustaområde” 

 

7. Tidsplan 
 
 

Hovedaktivitet                                         Tidsplan 

Januar 
- 
Mars 
 
2016 

April- 
Juni 
 

Juli- 
September 

Oktober- 
Desember 

Januar-
Mars  
 
2017 

April- 
juni 

Juli- 
september 

Oktober- 
Desember 

 

Grunneier avtaler  31.06        
Finansiering          
- avklaring velforeninger          
- avklaring bidrag    
bedrifter/utbyggere 

         

- Kommunale/ 
Fylkeskommunale 
bidrag 

         

- div, fond, 
tilskuddsordninger etc 

         

Idrettsfunksjonell 
godkjenning TK 

  01.09       

Folkefinansiering          
Tippemiddelsøknad    15.11      
Oppstart      01.05    
Ferdigstillelse del 1          

 
 
De aller viktigste punktene å få på plass denne våren er grunneieravtaler og 
finansiering.  
Det er derfor av stor viktighet å fortsette arbeidet med finansieringen og 
størrelsen på denne fra de forskjellige bidragsytere. 
 
 
 
Rjukan 11.02.2016 
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KONKRETISERING MHT. ANMODNING OM BIDRAG FRA HYTTE/LEILIGHETSEIERE 
 
Vi viser til utsendte handlingsplan og anmodning om bidrag, og vil nå forsøke å klargjøre 
noen punkter: 
 
Forslått fordelingen finansiering i %: 
Bidrag bedrifter/utbyggere   35%  
Kommunale og fylkeskommunale bidrag  30% 
Bidrag hytte/leilighetseiere   25% 
Fond, frivillige bidrag etc.    10% 
 
 
Konkret for hytteeiere i 2016 -2018: 
Det er ca. 800 hytte/leilighetseiere i Gaustaområdet.  Totalrammen på prosjektet er på 
ca 36 mill, som trolig blir fordelt på to og ikke tre faser.  Oppstart av del 1 blir våren 
2017. Del 1 er nå beregnet til ca. 14.000.000.-  og siste del er beregnet til  22.000.000.- 
da tre faser er slått sammen til to, men fremdeles over 3 år. 
 
Anmodningen fra oss til hytte/leilighetseiere, er en total innbetaling på kr. 9000.- pr 
enhet. Bidraget på kr 3000,- betales første gang våren 2016, deretter våren 2017 og siste 
gang i 2018. Disse pengene blir stående på velforeningens konto, og blir anmodet om 
overført prosjektene når delprosjektene er klare til igangsettelse. 
 
Det samme vil gjelde for bedrifter, utbyggere, og andre bidragsytere. 
 
Da to innbetalinger fra hytteeierne vil medføre noe mer enn 25 % i andel av 14 mill, 
(fase 1), så kan ”overskuddet” fra de to første innbetalingene trolig kunne fremskynde 
enkelte arbeider som er planlagt utført i 2018.  Da tenker vi særlig på snø-anlegg som nå 
er satt opp for oppføring i 2018. Det samme vil gjelde for innbetaling fra bedrifter, 
utbyggere og andre bidragsytere. 
 
Finansiering: 
Utbyggerforum skal ta opp saken om finansiering på sitt neste møte som er i april/mai. 
Det legges opp til at alle bedrifter, hytteutbyggere/utviklere, håndtverksbedrifter, 
grunneiere, næringsliv mf. skal bidra etter foreslåtte fordelingsnøkkel over, men som må 
vedtas i Utbyggerforum først. 
 
Vi mener at velforeningene er de nærmeste og beste til å innkassere bidrag fra 
hytteeierne, og at Utbyggerforum er den mest nærliggende til å innkassere fra utbyggere 
og næringsdrivende.  
 
 
Vi håper dette var oppklarende! Ta bare kontakt hvis noe fortsatt er uklart. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
For arbeidsgruppa, 
Christian Ferner og Britt Svartdal  
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