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Referat fra styremøte i Infrastrukturfond Norefjell 11. november 2020. 
 

Sak   Tekst                   

23/20 

Fast 

post 

Godkjenning av referat fra styremøte 24. september 2020 

Referatet ble godkjent.   

 

 

24/20 Ny skibru ved bukkespranget 

Styret i IFN har følgende kommentarer og innspill: 

 

 Selve brua over veien tror vi er planlagt bygd i 7 meter bredde. 

Det er bra og den bør uansett være minimum 6,5 meter pga. 

bredden til tråkkemaskinen. Skiløypa inn og ut av brua bør være 

bredere enn 6,5 meter. 

 Det er viktig at det er god sikt over brua, slik at skiløpere som 

kommer ovenfra ser at det er folk i bakken på nedsiden av selve 

brua. Av skissene ser det ut til at dette er ivaretatt. 

 Rekkverk på brua: Styret ser det som viktig at rekkverket på 

skibrua er av samme type/samme design som rekkverket på 

skibrua over veien til hotellet ved Bøseter. 

 Utforming av traseen: IFN ønsker at den nye skiløypa ned fra brua 

og utover myra dreies noe mot høyre, i retning Leineseter. Dette 

mener vi vil gi et mye bedre visuelt uttrykk. Styret har vært i 

kontakt med Åke Holtet som sa seg enig i at det vil gi en bedre 

utforming og uttrykk. 

 

 

25/20 Med sykkel på Norefjell 

Styret i IFN ønsker et møte med kommunen for å se på hvilke områder 

man kan tilrettelegge for sykkel uten at det utløser krav om 

omdisponering fra plan. 

 

Syret har i første omgang diskutert områdene P1, Skistua/Sandumseter, 

Bøseter, Rauhaug og Trollskogen. Vi tenker nå i første omgang å se om vi 

kan utvikle et lavterskel sykkeltilbud i nærområdet som kan komme på 

plass sommeren 2021. Styret ønsker også å oppgradere turstien fra 

Norefjellstua via Anfinnskutan og til Høgevarde slik at den tåler sykkel på 

en bedre måte. Her gjelder det særlig å forsterke de bløte partiene av stien. 

 

 

 

26/20 Lysløypa ved Noresund  
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Styret stiller seg positive til å kunne bidra økonomisk for å oppgradere 

lysløypa mellom E-verket og NoreFri. Lysløypa ble anlagt med støtte fra 

spillemidler på 1980-tallet. Det er idrettslaget som sitter på avtalene som 

den gang ble inngått med grunneierne. 

27/20 Eventuelt 

- 

 

   

   

   

 

 

 

 

Erik T. Bjøre 

Sekretær 


