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Referat fra styremøte på Teams i INF 9. februar 2021. 
 

Sak   Tekst                   

1/21 

Fast 

post 

Godkjenning av referat fra styremøte 3. desember 2020 

Referatet ble godkjent.   

 

 

2/21 Med sykkel på Norefjell 

Åsne orienterte fra møte med aktuelle grunneiere på Norefjell. 

Grunneierne var tydelige på at de ikke ønsker at det skal utvikles et 

sykkeltilbud ved Bøsetermyra/Bukkespranget i 2021. Grunneierne 

arbeider med utbyggingsplaner i det samme området og ønsker å utvikle 

disse planene først. 

 

3/21 Pilotprosjekt sykkel på Norefjell 

Geir orienterte om arbeidet med pilotprosjektet og gikk igjennom skisser 

og forslag han har lagt fram for grunneierne ved Bøseter. Som et resultat 

av tilbakemeldinger vi har fått fra grunneierne, utsettes det videre arbeidet 

med pilotprosjektet.  

Under diskusjonen som fulgte samlet styret seg om å arbeide videre med å 

etablere en sykkeltrasee mellom Bøseter og Skistua. Saken tas opp på 

neste styremøte 

 

 

4/21 Orientering om Norefjellvarden og grønn mobilitet 

Per Arne orienterte om arbeidet med å ta i bruk «ny» teknologi på 

Norefjell. Det ene er å få bedrifter til å ta i bruk en app for varer og 

tjenester kalt Pick App https://www.sammevei.no/pick-app?lang=en, og 

en annen som er knyttet til transport, Go mobile 

https://www.sammevei.no/pick-app?lang=en 

Olav orienterte om arbeidet som pågår for å se på muligheter for autonom 

transport på fjellet. Det ble særlig en diskusjon rundt hvordan man kan 

bruke teknologien til interntransport oppe på fjellet. Erfaring fra andre 

steder viser at slik transport må skje i egne traseer med en bredde på 

minimum 2,7 meter, stigning på maks 15% og det må være fast dekke. 

Per Arne utfordret styret på hva IFN kan bidra med innen grønn mobilitet. 

Styret må gjøre en vurdering på om det er innenfor mandatet å bevilge 

midler til denne typen investeringer fra investeringsfondet. Her må det 

gjøres en vurdering utfra kommunens forutsigbarhetsvedtak, vedtekter og 
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utbyggingsavtalene som er inngått. 

Ellen Anne gikk igjennom rapporten om Norefjellvarden som skal vedtas 

sammen med kommunedelplan for Norefjell innen kort tid. Her er det 

utviklet forlag til en designprofil som skal gjelde innenfor 

kommunedelplanene både i Krødsherad og Sigdal. Hun oppfordret styret 

til å bruke Norefjellvarden i sitt arbeide. Link til Norefjellvarden finner du 

i møteinnkallelsen. 

 

5/21 Årsmøte 2021 

Styret legger opp til å avholde årsmøte på Teams tirsdag 23. mars kl. 17. 

 

6/21 Eventuelt 

Neste styremøte blir på Teams torsdag 25 februar kl. 16. 

 

   

   

Erik T. Bjøre 

Sekretær 


