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”Et sprekere og mer tilgjengelig Gaustaområde”
Det er fortsatt stor aktivitet i fjellet, og bygging av turveien fra Vatnedalen i øst til Bygget i
vest er i løpet av få dager sammenhengende.
Turveien bygges opp på følgende måte:
1.
2.
3.
4.

Det graves ned til fast grunn
Steinmasser fylles på
Ca 30 cm bærelag legges på
Topplag bestående av grus ca. 15 cm legges på.

Når steinmassene er på plass graves grøfter til kabler, lysmaster monteres og det planeres
og ryddes opp overskuddsmasse etc. langs hele traseen. Når det er gjort legges bærelaget
på, og til slutt topplaget.
Vi håper å få på plass alt i hovedtraseen i høst unntatt topplaget. Det er en fordel å vente
med det, slik at veien får satt seg godt, og at evt. ujevnheter kan rettes opp til våren før
topplaget kjøres på.
Da prosjektet med nytt vannanlegg fra Djupetjønn fortsatt er under arbeid, blir den siste
biten av traseen i Vatnedalen fullført til våren.
Den opprinnelige løypa inn fra Brendstaul ble ikke godkjent av kommunen. Det har vært
diskutert mange alternativer med alle involerte, men vi har enda ikke kommet helt i mål
med endelig løsning.
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Vi jobber med å få laget en litt smalere vei fra Brenstaul og inn til hovedtraseen hvor vi tar
hensyn til utsikten fra veien opp mot Gaustatoppen. Mange stopper her å for ta bilder, og
turveien må legges så skånsomt som mulig slik at det blir minst mulig synlig fra veien.
Lanngrennsløypen vil kjøres opp her som vanlig.

Fra ”toppen” av Kilen mot Gaustablikk. Bildet viser hvordan det ser ut etter at stein er fyllt på, og før pussing,
bærelag og topplag. Ca. 18.000 m3 stein må til for å bygge turveien.

Omtrent slik vil veien se ut når den er helt ferdig

VI REGNER MED AT MANGE VIL UT Å SE TRASEEN I LØPET AV HØSFERIEN. VI GJØR
OPPMERKSOM PÅ AT DET FOREGÅR ARBEID I TRASEEN HELE HØSTEN, OG AT
SPRENGNINGSARBEIDER VIL FOREKOMME. VI BER DERFOR ALLE OM Å VISE FORSIKTIGHET
OG VISE HENSYN.

Kvitåvatn Langrenns- og Aktivitetsarena AS
27.09.2018

FINANSIERING FASE 1
FASE 1 er nå fullfinansiert. I tillegg til stor velvilje og ekstra bidrag fra Gaustablikk
Høyfjellshotell, har det kommet inn en del bidrag i løpet av sommeren både fra hyttefolk og
bedrifter.
Tippemiddelsøknadene til prosjektet er godkjent, og Tinn Kommune har vedtatt å
forskuttere hele beløpet på totalt ca. 4.2 mill for hele fase 1. Det setter vi veldig stor pris på.
Det betyr at vi kan starte opp planleggingen av fase 2.

FASE 2
Traseen i fase 2, er inntegnet på kartet og kontrollert i en befaring i høst. Denne vil knytte
fase 1 og 2 sammen slik at vi får en fin turvei rundt hele Kvitåvatn. I fase 2 ligger også
snøanlegg til rundløypen øst for Kvitåvatn Fjellstue og gapahuker og aktivitetsløype langs
hele turveien. ( Både fase 1 og 2)
Søknad om idrettsfunksjonell godkjenning er sendt Tinn Kommune, og
tippemiddelsøknadene sendes når godkjenning fra Tinn Kommune er på plass.
Vi anmoder derfor alle velforeninger om å forbedrede innbetaling av fase 2. Det er samme
beløp som sist, kr. 3.000.- pr. hytte/leilighet, slik at vi kan be om utbetaling av bidragene fra
hver enkelt velforening når fase 2 er klar til oppstart våren 2019.
Vi sender ut nærmere info om dette til alle velforeninger, bedrifter, grunneiere, utbyggere
og andre bidragsytere i løpet av året.
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GAUSTA- KVITÅVATN TURISTSERVICE AS
GKT har brukt sommeren til arbeid både med tanke på sommer og vinterløyper.
Det er blant annet gjort noen utbedringer i sommerløypene hvor det er laget en del nye
klopper på våte partier. I tillegg jobbes det med et par partier som utvides i bredden slik at
større maskin kommer frem i langrennsløypene.
Styret i GKT besluttet i forrige
styremøte å nedsette 2
arbeidsgrupper. En for sommerløyper
og en for vinterløyper. Disse
arbeidsgruppene består av
reprensentanter fra styret i GKT,
hytte eiere og andre aktuelle
deltakere alt etter oppgavenes art.
Hovedformålet med gruppene er å
jobbe fram konkrete forslag til
utbedringer av eksisterende
løypenett i tillegg til nye løyper.
NY PREPPEMASKIN
GKT har også gått til innkjøp av en
brukt Pistenbully 400. Dette er en
bredere maskin enn den vi har i dag,
og vil kunne kjøre opp mesteparten
av dagens løypenett. Det betyr at vi
kan bruke begge maskiner og kjøre
opp løypenettet på vesentlig kortere
tid enn vi har gjort tidligere. I tillegg
vil det spare oss for mange timer i
maksinen siden vi i dag må kjøre de
fleste løypene 2 ganger for å få
bredden vi ønsker.
Er det spørsmål til prosjektet ”Et sprekrere og mer tilgjengelig Gaustaområde” kan vi treffes
på:
Einar Rist, eina-ri@online.no Tlf. 915 98 647 eller
Britt Svartdal, britt@svartdal.com Tlf 95156106

VI ØNSKER ALLE EN GOD HØSTFERIE!
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