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Bakgrunn og ide  
Klima og kulturminner  
Utfordringer ved  
    tilrettelegging             
Ulike løsninger   
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Bakgrunn 













Pil 

Spade  



Skinnsko – 1000 år gammel  



Detalj  

Del av pilskaft  



Depot med 

skremmepinner  



Tekstil – 1700 år gammelt  



 

Which turned out to be a complete kyrtel!  

Ca. AD 200-400 (radiocarbon) 
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Juvfonne  

Klimapark 2469    
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Mange forskere  jobber sammen  

Gjuvfonni 



Klimaovervåkning på Norges tak  



 Radarmålinger 

på Juvfonne  

 
Hjelp av elever fra 

videregående skole 

 i Lom  







Et nasjonal og internasjonal klimaovervåkningsområde i høyfjellet  
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Klimaparken   
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Klimaparken   

Formidling og 

veiledning  
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Klimaparken   

Norsk Fjellmuseum  

-Nye utstillinger 

-Funn 

-Klimalogger  

-Aktualitet   

  

Formidling og 

veiledning  

  



Universitet og forskningsinstitusjoner 

- Universitetet i Bergen (Bjerknessenteret) 

- Høyskolen på Gjøvik  

- Metrologisk institutt  

- Universitetet i Oslo   
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Innhold    



Juvfonne  

Klimapark 2469 





Klimaovervåkning for alle – demokratisering   



Klimautsikten mot Kjelbreen  
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Klimaparken 2014 på Fjellmuseet   



Visjonen: 
Klimapark 2469 er internasjonalt ledene i 

forskningsbasert klimaovervåkning og formidling av 

samspillet mellom natur og menneske i et 

langtidsperspektiv.    

Foto: Johan Wildhagen/Palookaville. 



” Har du noe ganger lurt på hvordan global 

oppvarming ser ut?  

 

Sjekk ut klimaparken i Norge. 

 

Gjennom turer til breer, snøfonner og  

avsmelting, samt vandring i en istunnel, 

får de besøkende i denne ”Climate Change 

Park”, selv førstehånds opplevelser av 

hvordan global oppvarming påvirker 

miljøet”  

 

 



Forskning  

Læring  Bærekraft/vern  

Opplevelse/Næring    



    

Verdiskapningsprosjekter  

FoU –midler hos RA  

EU-midler   

Kommune 
MD 

Innovasjon Norge  

Regionale utviklingsmidler   

Den kulturelle skolesekken  

SNO + DN/RA  

Forsknings og overvåkningsmiljøer  



Klimaparken –

tematisk innhold  

1. Basecamp 

2. Gangbaner/sti 

3. Istunnel  

4. Klimautsikt/kjelen 

5. Målestasjoner (9) 

--------------------------  
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Prinsipper og særpreg 
- Tilgjengelighet på Norges tak 

- Tilgjengeliggjøring av ekstreme kvaliteter og verdier  

- Unikt i verdensmålestokk   

 







Tilrettelegging for alle  



MÅL FOR TILRETTELEGGINGA: 

• gjere området lettere 
tilgjengeleg for alle 
brukargrupper 

• legge seg så tett opp til 
standarden for universell 
utforming som praktisk mogeleg 
(stigningsforhold?) 

• Styre ferdsel – unngå terreng 
skader og slitasje  



UTFORDRINGAR: 

• Klima; 1.835 – 1.850 m.o.h 
– Gjennomsnittstemperatur under 0OC 9 månader i året 
– Snødekt 9 månader i året  

(nysnø førekjem i alle årets månader) 
– Vindstyrke orkan ”normalt”  

(siste år 31 dagar med full storm eller meir) 

• Permafrost; ustabile grunnforhold på grunn av 
tining og frysing i overflata, tele under 

• Strenge restriksjonar på terrenginngrep på grunn 
av frostmarkfenomen (polygonmark) og 
kulturminne, jamfør vedteken reguleringsplan 



Reguleringsføresegner for ”klimaløypa”: 

• Innan området kan det anleggast gangvegar om 
mogeleg med universell utforming. For å skåne 
terrenget og dei geologiske formasjonane/andre 
verneverdiar mest mogeleg, skal gangbanane 
byggast slik at dei ligg oppå bakken for å redusere 
inngrepa i terrenget. Det skal ikkje nyttast tekniske 
løysingar som medfører irreversible inngrep i dei 
kvartærgeologiske verneverdiane. 



Prototypar for uttesting vinteren 2011-12 

• GRP- rister (glassfiberarmert polymer) på 
bærebjelkar av trevirke (kjerneved furu, uimpr.) 



Ulike strukturar/ overflatebehandling  
og fargar er under uttesting: 



Gangbaner produsert heilt i trevirke 



Dekke av kjerneved furu på underlag av 
malmfuru rundtømmer, alt uimpregnert 
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Klimaendringer i 

praksis 
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Se – reflekter – lær 

Foto: Johan Wildhagen/Palookaville. 



Internasjonale nettverk  





Praktisk læring i felt for alle  


