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T-mærket rute samme vej op og ned 
med start fra parkeringspladsen ved Stavsro på Tuddalvejen.
Længde: 8,6 km
Samlet stigning: 660 m

Turen tager ca. 4 timer

kan du i klart vejr se en 1/6 af Norge. 
Stien fra Stavsro er bred og tydelig. Underlaget består af sten, store som små, og turen op alsluttes med en brat stigning 
gennem stenet blokterræn frem til turisthytten som ligger tæt på tårnet.

Turen til Gaustatoppen fra Stavsro er en familievenlig toptur, som passer for motionister og børn, der er vant til at bevæge sig.
Starter man i stedet fra Svineroi er turen kortere, men mere stejl. 
Drejer det sig om mindre børn, eller kniber det med energien og førligheden, så er der stadig mulighed for at komme op på 

hele sommersæsonen og starter fra Svineroi på Tuddalvejen. 
Se åbningstider på www.gaustabanen.no 
Parkerer man på betalingsparkeringen ved Stavsro og tager Gaustabanen ned, kan I gratis tage bussen retur til parkeringen.  
På den måde kan man nøjes med at gå op, og spare en krævende tur ned, hvis energien eller førligheden kun er til en vej. 

Gaustatoppen Turisthytte er bygget af grove natursten fra selve toppen, og har haft betjening hen over sommersæsonen siden 1893  

Se åbningstider på www.ut.no/hytte/3.2352/ 

Fra tårnet på toppen kan man gå/klatre ud til den reelle top i 1883 meters højde. Denne tur er ikke børnevenlig og du skal ikke 
lide af højdeskræk.

I højsæsonen går der Fjellbus fra Kvitåvatn Fjellstue (Gaustablikk) og til Stavsro, hvor der også er betalingsparkering.
Der kan bruges betalingskort i bus, banen og turisthytten. 

Den foreslåede rute fra Fjellstuen til Svineroi og Stavsro er henholdsvis ca 4,5 km og 7,5 km        
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1893. Der serveres va�er, ka�e og drikke hver dag frem til begyndelsen af september samt envidere nogle weekender i efteråret.


