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Å skaffe stein nok er en av utfordringene med å sik

Sherpaene er

HARDT: Det er ingen lett jobb å bygge trapp i fjellet.

Fem sherpaer fra
Nepal er nå i gang
med byggetrinn to på
stien opp til Reinebringen og de
melder om noen
utfordringer.
Kai niKoLaisen

kai.nikolaisen@lofotposten.no

MOSKENES: Reinebringen er
et av de mest populære turmålene i Lofoten og stien opp fjellet er av kommunen karakterisert som farlig. I fjor begynte
Moskenes kommune arbeidet
med å bygge en sti opp fjellet.
Den består av 264 trappetrinn.
Det ble utført at sherpaer fra
Nepal.
I vår fikk kommunen 500.000

kroner fra Thon-stiftelsen og
dermed hadde de nok penger
til å legge byggetrinn to ut på
anbud.
– Uten pengene fra Thon-stiftelsen kunne vi ikke ha startet
arbeidet med forlengelsen av
stien i år, sier Ninette Johansen
i Moskenes kommune.
Anbudet på en million kroner
fikk Stibyggjaren AS og det var
samme firma som bygde stien i
fjor.
I forrige uke var laget med de
fem sherpaene på plass i fjellet.

Utfordring
Arbeidsleder Ang Thesing forteller at de har brukt dagene på
å legge opp en rute og planlegge arbeidet.
– Jeg var ikke her i fjor, men
det var en annen på laget. Da
kunne de legge stien rett opp,

men det går ikke i år. Det er
noen store steinpartier som vi
ikke kommer forbi. Da må vi
legge stien forbi. Det er arbeidskrevende og tar selvfølgelig
lengre tid, sier den erfarne stibyggeren.
Thesing forteller at steinsorten som er her, gneist, er veldig
hard.
– Den er hardere å bearbeide
og da tar det også lengre tid,
men vi får det til, smiler han.

Ti trappetrinn
Han forteller at de likevel har
fått gjort en god del arbeid disse
dagene.
– Vi er veldig avhengig av været og vi har vært heldig disse
dagene. For oss er regn det som
er verst, forteller Ang som opplyser at de mandag ettermiddag
var ferdig med ti trappetrinn.

Under byggetrinn en ble de
264 trappetrinnene bygget av
stein som var i fjellet. Nå må de
ut av fjellet for å finne stein.
– Det er veldig lite stein igjen i
fjellet som er passende og derfor må vi ut å lete. Vi har funnet
noe stein, men tar gjerne imot
tips fra folk som vet om stein vi
kan bruke, sier prosjektleder
Sven Dalsryd i Stibyggjaren.

Helikopter
Siden det ikke finnes stein i fjellet må steinen løftes inn ved
hjelp av helikopter.
– Første løftet er på torsdag
og da vil hele fjellet bli stengt.
Vi vil sette ut vakter i perioden
mens løftet pågår, sier Ninette
Johansen i Moskenes kommune.
Dalsryd og Thesing har en klar
oppfordring til de som går på

Reinebringen.
– På grunn av arbeidet er
trappa nå stengt av for all ferdsel. De som skal på Reinebringen må gå på stien og ikke i anleggsområdet, slår de ettertrykkelig fast.
– På grunn av sikkerheten så
er anbefalingen fra kommunen
fortsatt at folk ikke går opp på
Reinebringen, slår Ninette Johansen fast.
Ang er en erfaren sherpa som
har vært med på mange slike
prosjekt og han skjønner at folk
vil gå på Reinebringen.
– Jeg har vært på mange vakre fjell, men Reinebringen er
den som har den vakreste utsikten. Det er bare helt utrolig
flott og jeg er stolt over å kunne
være med på å bygge stien slik
at folk kan gå trygt opp, sier
Ang.
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kre stien opp Reinebringen

godt i gang

pAuse: Det er vel få som har like fint matrom som sherpaene.

Foto.

Stibyggjaren aS.

Kai niKolaiSen

TRApp: Andre trappetrinn er godt i gang.
Foto: Stibyggjaren aS

Han håper at de skal være ferdig i løpet av oktober måned.

Kronerulling
Ninette Johansen i Moskenes
kommune sier at kronerullingen som ble satt i gang har gitt
resultater.
– Åtte bedrifter i Vestvågøy ga
25.000 og Deco Norge AS i Moskens ga 26.000 kroner. Runhild

Olsen ved Cato-gården lar sherpaene bo gratis og det er også et
viktig bidrag. I tillegg har vi fått
inn noe mer slik at vi har litt
penger igjen når del to er ferdig.
Men vi mangler fortsatt en god
del for alt er finansiert. Vi blir å
fortsette kronerullingen og
samtidig søke om penger. Målet
er å få en sikker sti helt opp til
toppen, sier Ninette Johansen.
Hele prosjektet vil koste
rundt fem millioner kroner.

I GANG: Sven Dalsryd og Ang Tshesing fra Stibyggjaren AS og Ninette J
Johansen fra Moskenes kommune er glad for byggetrinn 2 er i gang. Foto:

Foto: Stibyggjaren aS

ReINeBRINGeN: Reinebringen er målet for mange og nå blir stien

sikret et stykke til.

Foto. Kai niKolaiSen

12.773 personer
Moskenes kommune
advarer folk om å gå på
Reinebringen, men likevel
har over 12.700 tatt turen.
Kai niKoLaisen

kai.nikolaisen@lofotposten.no

REINE: Moskenes kommune
har i år teller som viser hvor

mange som har gått på Reinebringen. Moskenes kommune har satt opp skilt der de advarer mot at det kan være farlig
å gå opp Reinebringen. Til tross
for advarsler mot å gå så har
12.773 personer fra 21. juni til 5.
september valgt å gå opp fjellet.
I snitt så gikk 168 personer
opp hver eneste dag i perioden.
Juli var den klart travleste

måneden med et snitt på 209
hver dag. Den 26. juli var det
veldig folksom for da viste telleren at 346 personer hadde
gått på Reinebringen. Samme
telling ble gjennomført i 2015.
Den viste i overkant av 4000
besøkende. Det telles kun en
vei

kroner i sommer.
I vår ble det i gang satt en lokal
innsamlingsaksjon.
Det er beregnet at det vil koste 4,6
millioner å fullføre stien.
PR 13. juli hadde kommunen 1,4
millioner kroner disponibelt til
neste del av prosjektet.
Det er firmaet Stibyggjaren AS som
har utført første del av stien. De

har også fått anbudet om byggetrinn to som er i gang.

Fakta om stien til reinebringen

ReINe: Reine sett fra Reinebringen

Reinebringen er et svært populært
turmål i Moskenes kommune.
Fjellet måler 448 meter, og stien
opp er nedslitt og farlig.
Arbeidet med å bygge sherpasti til
Reinebringen startet i august 2016.
Lofoten Friluftsråd koordinerte
forprosjektet og Moskenes
kommune er byggherre.
Det skal bygges 1.000 trinn. I 2016

ble en tredjedel av stien ferdigstilt.
Det kostet 1,2 millioner kroner.
I 2016 fikk prosjektet 1,4 millioner
kroner fra Miljødirektoratet. Etter
omkamp ga direktoratet 600.000 i
år.
Olav Thon-stiftelsen gikk i 2016 inn
med 200.000 kroner og gir 500.000
i år.
Nordland fylke bevilget 90.000

