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f T's hytter mange oppgaver og nye utfordringer
av Jan Fredrik Kvendbø^ leder i byggekomiteen

i TT

Byggevirksomheten i 1996
Det er byggekomiteen og utstyrskomiteen som sammen med administrasjonen har
oppfølgmgsoppgavene knyttet til foreningens bygninger, innredning og utstyr
Trondhjems Turistforening har en verdifull, stor og krevende bygningsmasse å holde
1 hevd og videreutvikle. Ser vi på TTs budsjett, er innsatsen på byggesiden i prinsippet delt 1 tre mellom rene byggeoppgaver, større vedlikeholdsarbeider og utgifter til
det løpende vedlikeholdet.
Bygge- og vedlikeholdsvirksomheten i de senere årene har vært omfattende
Fremdeles gjenstår betydelige arbeider om vi relativt kortsiktig skal fremstå med en
bygnmgsmasse som er i god stand med tanke på det rent bygningsfysiske og som
samtidig er i overensstemmelse med stadig nye ki-av fra myndighetenes side.
Betjeningsbolig og selvbetjeningskvarter på StorerikvoUen
I 1996 er det to større byggeoppgaver som er blitt gjennomført. På Slorerikvollen ble
ny selvbetjenings-Zsikringshytte tatt i bruk fra sommeren 1996. Opprinnelig var denne hytta planlagt som en kopi av selvbetjeningshytta på Jøldalen. 1 planprosessen kom
det imidlertid innvendinger fra arkitekthold som mente at dette neppe var den riktige
utformingen for ei hytte på StorerikvoUen. Hytta skulle tilfredsstille flere forhold
Foruten hovedfunksjon som selvbetjeningshytte skulle den fungere som betjeningsbolig i penoder med betjent drift. Et viktig moment var at løsningen måtte gi mulighet for en fremtidig utbygging av en ny soveavdeling. Etter en omfattende planprosess
med bl a flere drøftinger i foreningens ansvarlige organer, ble det vedtatt å satse på sivilarkitekt Jan Ivar Bruheims forslag om en 2 etasjes hytte. Denne løsningen var godt
tilpasset den øvrige bebyggelsen på StorerikvoUen og utsikten til Sylmassivet
Essandsjøen og Remskleppen ble fint ivaretatt. Hytta har 16 senger ved selvbetient
drift.
^
Byggingen startet sommeren 1995 og var stort sett avsluttet til påsken 1996 Hytta ble
behørig innviet samtidig med feiringen av Storerikvollens 100 års jubileum den 21
jum 1996. Ved denne anledningen ble det forøvrig etter en forutgående «avstemmmgspro.sess>> bestemt at hyttas navn skal være «Remslistuggu» etter Remskleppen
som er nærmeste fjell i området mot øst.
Prosjektet hadde en økonomisk ramme på kr. 656.000 inklusive innredning og utstyr.
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Remslistuggu
Det selvbetjente kvarteret på StorerikvoUen
har oppholdsroimnene
nt mot E.ssandsjøen og
utsikten mot Sylmassivet. Kvarteret har 16
senger ved selvbetjent
drift, og utgjør betjeningsbolig når hyita er
betjent.
Tegninger: Jan Ivar
Bruheim, sivilarkitekt
MNLA, NPA.

¥
I. etasje

Slorerikvollen med den nye Remslistuggu som avgrenser anleggel mot øst. Folo: Erik Stabeh

Av delte er kr. 273.000.- gitt som tilskudd fra Kulturdepartementets «spillemilder».
Prosjektet er gjennomført uten økonomisk overskridelse. Utførende entreprenør har
vært brødrene Jørgensen i Selbu,
Nytt kjøkken på Jøldalshytta
Kjøkkenet på Jøldalshytta har i mange år vært nedslitt og på kanten av hva det lokale
næringsmiddeltilsynet har kunnet akseptere. Ved årsskiftet 1996/97 er nytt kjøkken
ved hytta så godt som ferdig og tas i bruk i påska 1997. Ved planleggingen av kjøkkenet har byggekomiteen drøftet rammene for nytt kjøkken. Viktige føringer i denne
sammenheng har vært al planer for nytt kjøkken måtte løses innenfor eksisterende
areal. 1 delte ligger med andre ord ingen utvidelse av hytta. Det er ikke aktuell med
strøm (aggregat) ved hytta. Foreningen ønsker at Jøldalshytta skal fremstå som en
«miljøhytte» i flere sammenhenger.

IK

2. etasje
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Med dette som utgangspunkt ble planer for del nye kjøkkenet utarbeidet og anbud
innhentet i løpet av sommeren 1996. Umiddelbart eller sommersesongens avslutning
ble det gamle kjøkkenet revet og arbeidene med det nye kjøkkenet påbegynt. Alle som
husker det gamle kjøkkenet, vil nok lett kjenne seg igjen i det nye. Planløsningen har
mange likhetstrekk med tidligere løsning. Alt utstyr er imidlertid fornyet særlig med
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knyttet som vilkai at foreningen bidrar med en større egenandel. Vi finner det riktis å

På Trollheimshytta gjenstår forøvrig en del tilpassnings- og tilleggsarbeider i forbin
iøpel av 1997 som egen entreprise, men med noe egeninsats fra foreningen.
Kan «Tippen» reddes?
På Gjevilvasshyrta har v, ,o prosjekter vi ønsker gjennomført. Mange av foreningens

Jøldalshytta - nytt kjøkken. Tegning: Jan Fredrik Kvendbø.
tanke på de hygieniske kravene men også for å lette arbeidet og gjøre det mer rasjonelt for betjeningen.
Arbeidene med kjøkkenet er utført som hovedentreprise av byggmester Olav Solberg
AS, Oppdal. Sluttsummen vil ligge på ca. kr. 300.000 inkl. mva. Av dette har
Kulturdepartementet gitt tilsagn om støtte fra de såkalte «spillemidlene» på kr.
108.000, mens restfmansineringen skjer fra TTs byggefond. Alt rivings- og malerarbeide er utført på dugnad.
Planlagte arbeider i 1997
I løpet av 1997 har byggekomiteen i samråd med administrasjon og styret planlagt å
gjennomføre flere større byggeprosjekter. Dette er i hovedsak prosjekter hvor vi har
sikret delfinansiering fra Kulturdepartementets «spillemidler» eller annen statlig delfinansiering gjennom «øremerkete» midler.
Torv på Trollheimshytta og Jøldalshytta
De klart tyngste oppgavene vi har foran oss er torvlegging av Trollheimshytta og
Jøldalshytta. Dette gjelder hovedbyggene ved hyttene. For Trollheimshytta er målsetfingen å få torv på nybygget i 1997, mens det gamle hovedbygget forutsettes torvlagt
i 1998. På 60-tallet var de gamle torvtakene både på Trollheimshytta og Jøldalshytta i
svært dåriig forfatning. Nye tak ble lagt ca. 1970, og som taktekkingsmateriale ble
valgt «Bølgeeternit». Dette er et bygningsmateriale som inneholder materialet asbest,
som i dag ikke er tillatt brukt. I mange år har det vært ønskelig igjen å få torvlagt takene på hyttene, først og frem,st for å bringe hyttene tilbake lil sin opprinnelige tradisjonelle byggestil, men også for å få fjernet de gamle asbestholdige takplatene. Vi har

ta 70 SOm søiøst f™ hovedhytta har , mange år forfalt bygningsmessig. Vi tror hytta
ka eddes og har fat, noe økonomisk tilskudd fra Fylkesmannen i Sør-TrøndeC
Hytt, kan, om vt finner det 0konomi.sk forsvarlig med en rehabilitering bli et nv mg
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Skråninga bak hovedhytta er det andre prosjektet son, står for tur En sikring/s.abili
e mg av nrassene , denne n,cget ustabile skråninga, sammen med en g c . H , mdsettmg av planerntg av områdene rundt den sørvestre delen av hovedhytta vil k l e
gienskape noe av det gamle setervollpreget.
Dugnadsgrupper
På hvert hytteanlegg er det et t.lsyn son, står for den jevnlige oppfølgingen av vedlike^
old, teparasjoner mahng, utskiftninger av utstyr osv At vedlikeholdsoppgaver ka,
anlegg dels vanskehg tilgiengehg og med værhard beliggenhet, i jevnt god stand Til
ross for de. betydelige dugnadsarbe.det som legges ned av v re hyt et y s™
otentngen de, som ønskelig a trappe opp dugnadsarbeide, ytterligere ved et bl
.gnadsgrnpper som kan brukes til forskjellige oppgaver. S i L gr pper vil v æ r e t l
aørende for g,ennomføringen av delarbeider i forbindelse ,ned de stø re gge
Ptosjektene va,.. Dugnadsinnsatsen bør inngå som en betydelig del av foren ulens
g ,,andel ved hnanstering. Andre aktuelle oppgaver for slike du|,adsgruppe,
ba
Z ^ t ^ T ' " " ' ™ * ' " ^ ' ™'*^^^S'"S' ^^'""'S. slLvedhkehold m „;
samt dugnad pa hyttene med mahng, småreparasjoner, torvtekking, rundvask o 1
Foreningen har oppfordret alle interes,serte som ønsker å delta i foreningens dugnadsibe,d on, a ta kontakt „,ed TT-konto,-et. Her vil du få en oversiki over aktuelle
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agt, god t, I før so,nmersesongen og dugnadene vil kunne ha en varighet på 1 eller 2
helgei-, kanskje en hel uke for noen arbeider.
^
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Helse-, miljø- og sikkerhetstiltak (HMS)

myndighetene slik at vi ikke utsettes for pålegg om unødvendige dyre og kompliserte
desinfeksjonsanlegg.

Ved siden av alle de bygningsmessige forbedringer som foreningen selv ønsker å utføre ved våre hytter, har vi fått en betydelig innskjerping av såkalte helse, miljø og
sikkerhetskrav. (HMS). Dette er krav som er hjemlet i diverse lover som bl.a. plan- og
bygningsloven, kommunehelseloven, næringsmiddel loven og arbeidsmiljøloven. De
fleste av disse kravene er nyttige, men svært kostnadsdrivende for foreningen.

Krevende hytter å vedlikeholde

Som eksempel på den praktiske konsekvensen, kan nevnes at for få år siden ble brannvernbestemmelsene i plan- og bygningsloven betydelig skjerpet. For våre hytier hadde dette som konsekvens store uttellinger til forbedret brannsikring ved hyttene.
Brannsikringen er el arbeid som pågår kontinueriig i samarbeid med lokale brann- og
bygningsmyndigheter. Målsettingen er at vi innen utgangen av 1997, skal ha godkjent
brannsikring/brannvern ved alle våre hytter, Denne satsingen er også et ledd i oppfølgingen av foreningens eksisterende brannvern/beredskapsplan.

b

Hygiene

Som vi ser, egne ønsker om forbedringer, både bygningsfysiske og driftsmessige sammen med myndighetenes stadig strengere krav til såkalte helse- miljø- og sikkerhetstiltak, gir oss en mer komplisert bygningsmasse. Byggekomitéen ser at konsekvensen av
dette er al hyllene fremtidig vil kreve el mere systematisk og teknisk krevende vedlikehold. Del vil derfor bli lagt vekt på å utvikle gode rutiner for dette ved at det bl a lages driftsinstrukser som omfatter alle forhold ved driften av den enkelte hylte Videre
må det ved de årlige budsjettbehandlingene settes av midler på vedlikeholdsposten
som er realistisk i forhold til bygningsmassen. Lykkes vi i dette arbeidet, vil vi forhåpentligvis kunne holde i hevd og samtidig videreutvikle våre verdifulle hytter.
DNT's Miljøoppfølgiiigsprogram
Arbeidet med DNT's Miljøoppfølgingsprogram er endelig i gang, Programmet er
ment a vise hvordan viktige målsettinger fra dokumentet «Mål og strategier for DNT
1994-96» skal gjennomføres. Del overordnede målet er:

Kravene til en hygienisk forsvarlig kjøkkendrift ved hyttene er nedfelt i næringsmiddellovgivningen. Det lokale/regionale næringsmiddeltilsynet har tilsynsansvaret og
skal i samråd med foreningen som byggeler påse at disse forholdene er i orden,
Næringsmiddelloven er også under løpende revisjon og stiller stadig strengere krav til
planløsninger og hygiene. Kjøkkenet ved våre betjente hytter fremstår vel i dag som
hyttas mesl «kompliserte» rom med stort behov for vedlikehold og serviee av teknisk
utstyr.

«DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt og miljøvennlig friluftsliv med vekt på vern av
urørt natur.»
Om gjennomføringen heter det bl.a.:
• Det bør settes ned ei arbeidsgruppe som kritisk går gjennom vår virksomhet i forhold til miljøvennlig drift.
• Det skal settes i gang et arbeid med å definere standarder for DNT-hytter.
• Et hovedmål i årene fram til år 2000 vil være å arbeide for at DNTs egen virksomhet er mest muhg miljøvennlig og i samsvar med det enkle fiiluftslivet.
• Det er en forutsetning at hele virksomheten baseres på at naturens tålegrense ikke
overskrides.

Vannrensing
Den «ferskeste» forskriften av betydning for vår hyttedrift er «Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m.» som trådte i kraft l.januar 1995. Vi er alle enige om at
en rikelig, hygienisk drikkevannsforsyning hører til de primære behov for helse og
trivsel. Lett adgang til varmt og kaldt vann på våre betjente hytter er ofte en betingelse for den personlige hygiene og for hyttenes hygiene. Forurenset drikkevann kan føre
til smittespredning og forgiftninger. Forskriftens formål er å sikre forsyning av vann i
tilfredstillende mengde og kvalitet til drikke, andre næringsmiddelformål og hygienisk bruk. Alle vannforsyningsanlegg til våre betjente hytier er godkjenningspliktig
og skal ha ny godkjenning etter de nye forskriftene.

• Vi skal foreta en omfattende og grundig gjennomgang av vår virksomhet knyttet til
hytter og rutenett, organisert tur- og kursvirksomhet og drift av de enkelte turistforeningenes administrasjoner, med sikle på å gjøre virksomheten mest mulig miljøvennlig. Arbeidet skal munne ut i miljøstandarder for DNTs turistforeningsdrift
og endringer i den praktiske driften i tråd med disse.
• Det vil være et sentralt mål å bevisstgjøre. Det er viktig at hele virksomheten står
samlet omkring arbeidet for å få en mest mulig miljøvennlig drift.

Det som imidlertid bekymrer oss noe, er forskriftenes krav til vannbehandling hvor det
sies at som et minimum skal alt vann være desinfisert eller behandlet for å fjerne eller
drepe smittestoffer. Dette kan i verste fall bety store investeringer i desinfeksjonsanlegg. Ved et aktivt tilsyn og vedlikehold har våre hytter frem til i dag hatt vannforsyningsanlegg med en vannkvalitet som stort sett har tilfredsstilt bestemmelsene både til
bakteriologiske og kjemiske forhold. Det er defor viktig at vi kommer i dialog med

Miljøoppfølgingsprogrammet består av tre hovedeilementer. Del A. Naturvennlig turistforeningsaktivitet. Del B. Miljøvennlig hyttedrift og Del C. Grønt kontor. Arbeidet er
organisert og foregår nå dels i ei styringsgruppe dels i to arbeidsgrupper. Styringsgruppa
har det overordnede ansvaret for hele Miljøoppfølgingsprogrammet, samt det direkte
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ansvaret for Del A. Naturvennlig turislforeningsdrift. Del B. Miljøvennlig hyttedrift tas
hånd om av «arbeidsgruppe for betjente hytter» og «arbeidsgruppe for selvbetjente/
ubetjente hytter». Del C, Grønt kontor, organiseres av administrasjonen i DNT-L, som
allerede er i gang med gjennomføringen av en Grønt-kontor satsing
Trondhjems Turistforening er representert både i styringsgruppa og «arbeidsgruppe
for betjente hytter». Arbeidet cr godt i gang. I gruppen for betjente hytter har en så
langt gjort en avgrensning over hvilke temaer/områder hvor mye ennå kan oppnåes
med tanke på miljøvenlig drift. De viktigste av disse er hyttestandard, driftstandard,
vannforsyning, avløpsanlegg, transpori og energiforsyning/energiøkonomisering. Det
arbeides nå videre for å utvikle hensiktsmessige retningslinjer for de forskjellige
temaene. Resultatet er ment å være rådgivende for medlemsforeningene.
Vår forening er godt i gang med miljøvennlig drift på våre betjente hytter, men mye
kan fremdeles forbedres. Det er viktig at TT følger opp dette arbeidet som må være en
løpende prosess knyttet til driften av hyttene, Når forslaget til retningslinjer foreligger
fra arbeidet med det sentrale Miljøoppfølgingsprogrammet, vil det være naturiig at
byggekomitéen i TT tar ansvaret for å tilpasse dette til TTs hyttedrift, Det må videre
utvikles en plan for motivering og gjennomføring i samarbeid med hytletilsyn, vertinner og andre driftsansvarlige om vi skal lykkes i dette arbeidet.
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Turistforeninga planlegger dugnad for igjen å få lagt torvtak på Trollheimshytto og Jøldalshylla.
Da vil perioden med Eleriut-tak på Jøldalhytta være historie. Foto: Erik Stabell
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