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Dagsturhytta Innlandet - invitasjon
Fylkesutvalget vedtok i februar 2020 at alle kommuner i Innlandet skal få tilbud om en
dagsturhytte på et utvalgt turmål innen 2025. Ideen kommer fra tidligere Sogn og Fjordane
der alle 26 kommunene har satt opp hver sin dagsturhytte. Hyttene har blitt en stor suksess
og er godt besøkt.
Formålet med prosjektet er å etablere en dagsturhytte som er lett tilgjengelig og som
stimulerer til økt bruk av nærfriluftslivet. Dagsturhyttene skal være et lavterskeltilbud for alle
uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn. Målsettingen er én dagsturhytte i hver
kommune innen 2025.
Prosjektet bygger på samme modell som suksessen fra Vestland; et samarbeid mellom
Innlandet fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen Hedmark,
kommunene, frivillige organisasjoner og grunneiere der vi sammen fremmer nærfriluftslivet.
Det er flere grunner til at Innlandet fylkeskommune ønsker å etablere en dagsturhytte i hver
av fylkets kommuner:





I motsetning til mange av de eksisterende hyttene som er lokalisert langt unna
bosetting, er dagsturhytta et lavterskeltilbud i nærmiljøet.
Gjennom etablering av en dagsturhytte i nærmiljøet vil dette få flere ut på tur.
En dagsturhytte skaper møteplasser for tilhørighet der man kan søke ly og få litt
varme i seg.
Friluftsliv har en dokumentert helseeffekt og er en viktig faktor for befolkningens
livskvalitet.

Det er nylig gjennomført en begrenset arkitektkonkurranse. Det er lagt særlig vekt på
dagsturhyttenes arkitektur og kvaliteter som identitetsskaper, og hvordan dagsturhytta vil
fungere i forhold til tiltenkt bruksområde. Det er også vurdert hvordan den enkelte
dagsturhyttemodell vil kunne tilpasses ulike plasseringer/naturtyper, hva vil
klimapåkjenninger gjøre med bygget over tid og kreve av vedlikehold, og hva vil valgte
konstruktive og bygningsmessige løsninger ha av betydning for kravet om minimale

Postadresse:
Postboks 4404
Bedriftssenteret
2325 Hamar

Besøksadresse:
Innlandet fylkeskommune
Parkgata 64
Hamar

Telefon:
E-post:
Internett:
Org.nr.:

+47 62 00 08 80
post@innlandetfylke.no
www.innlandetfylke.no
920717152

[Skriv her]
vedlikeholdsbehov over 30-års tidsløp. Sist, men ikke minst, kravet om økonomiske
vurderinger for dagsturhytta med maksimalt 750 000 kr eks. mva. per hytte.
Etter en samlet vurdering og vedtak i styringsgruppa 16.12.2020, er vi stolte av å kunne
presentere RAM arkitekter som vinner av konkurransen for Dagsturhytta Innlandet.
Konkurransens mest særpregede og ekspressive forslag, samtidig enkelt i form og
oppbygging med begrenset materialbruk i tillegg til å være en identitetsskaper for
Dagsturhytta Innlandet.
Se vedlagt pdf fil med illustrasjoner av dagsturhytta plassert i ulike landskap. Selve
hovedrommet måler 12 kvm i tillegg til et skjermet inngangsparti og en god skjermet uteplass
mot utsikten. Modellen skal videre bearbeides i detalj og endelige mål/fotavtrykk blir klart
innen 1.3.2021. Dagsturhytta forutsettes plassert rett på fjellgrunn, eller eventuelt på en liten
ringmur på steder det ikke er fjellgrunn. Leverandør for Dagsturhytta Innlandet skal etter
planen offentliggjøres innen juni 2021.
Innlandet fylkeskommune håper kommunene finner interesse av å være med i prosjektet.
Vedlagt ligger et følgeskriv med kriterier, ansvar, økonomi, samt
interessekartlegging/påmelding til prosjektet. Med bakgrunn i anbudsutsendelse ber vi om
svar på om kommunen ønsker å delta i prosjektet innen 22.2.2021.

Ta gjerne kontakt for spørsmål direkte til prosjektleder Tuva Eiklid, mobil 992 73 740.

Med vennlig hilsen
Kari Nilssen
Seksjonssjef
Tuva Eiklid
Prosjektleder
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