
Entré Øyer 
Et sirkulært mobilitetskonsept for Øyer kommune som skal gi friheten til å bevege seg fra «entre» til «entre» til «entre». 
Grenseløs mobilitet for grenseløse opplevelser. 
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SIRKULÆRMOBILITET ØYER - HAFJELL ENTRÈ ØYER



Noen viktige bevegelser  
som påvirker vår fremtid og 

måten vi beveger oss på

Zoom ut



Digitale plattformer
og nye spilleregler

– Vår tids industrielle revolusjon dreier
seg om plattformer og de største

selskapene er født digitale

Fra eie til leie
– Den nye luksusen blir å ha 

frihet til å ha tilgang til det du 
trenger når du trenger det 

(hytte, bil, utstyr) Verden har fått et veikart
- Alle bransjer må nå gå fra 
målsettinger til handlinger 

Nye regler gir ny 
adferd

- Ambisiøse politiske 
grep som «bilfritt 

sentrum» griper inn og 
skaper nye  adferder 

og verdier

5G
Fra sentralisert til 
desentralisert nett 

muliggjør koblingen av 
enormt mye mer av 

ting, objekter og data

Autonome kjøretøy
Færre biler på veien kan
(potensielt) tjene flere

menneskers behov, men vi 
må lage nytt system og ny

adferd

Verden utenfor forandrer seg…



Men vi er trygge på at mobilitet fortsatt vil være…

En konsekvens 
av daglige gjøremål 

og valg

En forutsetning 
for et velfungerende 

samfunn

En nøkkel til 
bevegelsesfrihet 
for store og små 

opplevelser

Men behovet for mobilitet er fortsatt…



Øyer kommune har 
forutsetningene til å gjøre 

noe med disse mulighetene  
og utfordringene…  

Zoom in



Hva er et sirkulært mobilitetssystem?
Et sirkulært mobilitetssystem skal være fleksibelt, delt og 
bærekraftig. 

Tre hovedprinsipper: 
1. Et tilgjengelig, rimelig og effektivt mobilitetssystem 
2. En multimodal struktur som inkluderer kollektivtransporten i 
kombinasjon med on-demand kjøretøy for en fleksibel «last mile» 
løsning. 
3. Elektrisk, delt og selvkjørende transport 

Et sirkulært mobilitetsystem forutsetter også design av kjøretøy 
for gjenbruk, reparasjon, lengre levetid og enkelt vedlikehold. 



Entré Øyer
Et mobilitetskonsept for Øyer kommune 

som skal tilrettelegge for grenseløs 
mobilitet for grenseløse opplevelser. Det 
har aldri hvert enklere å komme seg fra 

“dør” til “dør” . 



Delprosjektene:



Hva har vi hørt så langt?

NØKKELINNSIKTER



Aktørkart  
- hvem har vi snakket med?

Lokale næringsaktører 
De etablerte mobilitetsselskapene 
Lokale offentlige aktører 
Nasjonale offentlige aktører 
Infrastrukturselskaper



Vi må ikke glemme det store 
målet 

Det er vårt felles ansvar å 
bidra mer klimapositivt, fra 

bruker til leverandør

Hvem vil være lokomotivet? 
Tegn på mye god  

vilje men ingen vil dra lasset 
alene

Brukeren først 
Vi må gå fra avgrensning i 
kart og kommunegrenser,  

til å forstå behov og 
brukerreiser

Zoome ut for  
å zoome inn 

Viktig å forstå helheten i 
mobiliteten slik at man 

realiserer i riktig rekkefølge

Før, under og etter 
Ved å først løse reisen inn  

og ut av kommunene,  
blir effekten av de lokale 

tiltakene større
Konkurransekraftig samarbeid 

Samarbeid vil gi større  
konkurransekraft. Samarbeide om 

overnatting/utstyr/hjelpe gjester til  
god opphold.

Enkeltbilletten har utløpt 
Grenseløs mobilitet må prises 

etter forbruk og tilgang. Ett 
felles brukergrensesnitt.

Adferd må endres 
Skal vi få brukerne til å 

endre vaner må vi tilby noe 
som er bedre og mer 

attraktivt



Vi må ikke glemme det store 
målet 

Det er vårt felles ansvar å 
bidra mer klimapositivt, fra 

bruker til leverandør

Hvem vil være lokomotivet? 
Tegn på mye god  

vilje men ingen vil dra lasset 
alene

Brukeren først 
Vi må gå fra avgrensning i 
kart og kommunegrenser,  

til å forstå behov og 
brukerreiser

Zoome ut for  
å zoome inn 

Viktig å forstå helheten i 
mobiliteten slik at man 

realiserer i riktig rekkefølge

Før, under og etter 
Ved å først løse reisen inn  

og ut av kommunene,  
blir effekten av de lokale 

tiltakene større
Konkurransekraftig samarbeid 

Samarbeid vil gi større  
konkurransekraft. Samarbeide om 

overnatting/utstyr/hjelpe gjester til  
god opphold.

Enkeltbilletten har utløpt 
Grenseløs mobilitet må prises 

etter forbruk og tilgang. Ett 
felles brukergrensesnitt.

Adferd må endres 
Skal vi få brukerne til å 

endre vaner må vi tilby noe 
som er bedre og mer 

attraktivt

Vi må sammen gå fra egosystem  

til økosystem



Hva bør prioriteres og i hvilken 
rekkefølge?

REALISERINGSPLAN



Tre horisonter for realisering

Noen av delprosjektene er viktigere enn 
andre inn i realiseringen. 

Noen er mer komplekse enn andre og 
trenger derfor mer utvikling. 

Noen er en forutsetning for de andre. 

Og skal man først spise en elefant, bør man 
ikke prøve å gape over alt på en gang, men 
ta en bit for bit. 

Vi anbefaler man lager en priotering av de 
ulike delprosjektene basert på disse 
horisontene. 

Tid

Kompleksitet

Nær framtid 
(12 mnd framover)

Mellomlang sikt 
(1-2 år framover)

Lang sikt 
(2-5 år framover)

Delprosjekt 1

Delprosjekt 2

Delprosjekt 3



Delprosjektenes framdrift
MASTERPLAN ØYER OG HAFJELL

ØYER OG LILLEHAMMER LOGISTIKKSENTER

HUB HAFJELL

FJELLSTIEN

VARME HYTTER

HEISSYSTEMET

TOG TIL ØYER

TINGENES REISE

MICROMOBILITET

BILLETTERING 

ENTRÉ FORSKNING OG UTVIKLING

HAFJELL - HUNDERFOSSEN

BILDELING OG TAXI

SELVKJØRING

SHUTTLE OG BUSS

KNUTEPUNKTSUTVIKLING



Realiseringsplan Konseptnavn:

/  REALISERINGSPLANNye initiativ

Delmål og 
milepæler

Aktiviteter

Ressurser

Proof of marketBeslutningsfase DriftEtablering
Videreutvikle konseptet

Tid
Når (mnd/kvartal)? 

Hva skal vi gjøre?

Hvilke personer, kompetanse 

og infrastruktur trenger vi?

Proof of concept
Pilot Lansering

Realiseringsplaner per delprosjekt



• Bygg en operasjonell MVP som 
bekrefter konseptet.  

• Kjør en avgrenset pilot med 
betalende brukere 

• Lag business case med 3-5 års 
plan.  

• Sett sammen en verdikjede med 
leverandører/
samarbeidspartnere i henhold til 
MVP 

• Etabler strategiske partnerskap  
• Iterer løsningen basert på 

feedback og læring fra brukere og 
partnere

0. Delprosjekt scope 
Hva er delprosjektets ambisjoner, 

målsettinger og rammer? 

1. Proof of concept  
Hvordan vil dette konseptet bidra til å 
realisere vår ambisjon?


2. Proof of market 
Hvordan vet vi at vi har lagd noe som 
markedet vil ha? 


3. Skalér 
Hvordan kan vi akselerere vekst og 
lønnsomhet?


• Etabler en driftsorganisasjon 
• Samarbeid med strategiske 

partnere 
• Hent mer midler til oppskalering 
• Bygg en langvarig 

selskapsstrategi i samspill med 
kommune, reiseliv og 
næringsforeninger

1. Sett team, mål og ambisjonsnivå. 
2. Research trender og 

markedsmuligheter 
3. Feltarbeid på brukerreiser og 

behov. 
4. Bygg konseptretning(er) basert på 

innsikt. 
5.Velg retning basert på 

markedsmuligheter og teamets 
kompetanser.

• Detaljer ut løsningen (service 
blueprint) 

• Kjør en serie med eksperimenter 
som bekrefter/avkrefter 
hypoteser 

• Iterer løsningen basert på 
feedback fra eksperimenter 

• Lag en konseptuell MVP og et 
forenklet business case  

• Lag en Pitch deck for investorer/
samarbeidspartnere

Hvordan pilotere delprosjektene

*Eksempel



Hvordan bør man jobbe  
med dette?

PROSJEKTORGANISERING



Prosjektorganisering
Vi anbefaler at mobilitetsutviklingen i Øyer organiseres som et innovasjonsprosjekt og 
organiseres med en egen prosjektorganisasjon bestående av et tydelig prosjekteierskap  
og en organisering med følgende roller: 

Prosjekteier                                        Prosjektleder 
Øyer kommune                               Henning Holmbakken,  
                                                             Prosjektleder Lillehammer-regionen Vekst 

Prosessleder  
Ekstern fasilitator med god kjennskap til prosjekt og problemstilling, f.eks. Æra 

Styringsgruppe 
En liten gruppe fra kommune og næringsråd som holdes orientert og gir sine råd og innspill til 
kjerneteam 

Kjerneteam 
Et kjerneteam som følger alle delprosjektene.   
Dette kjerneteamet bør bestå av lokale nøkkelpersoner fra privat og offentlig sektor 
komplementert av ekstern prosessledelse og designbistand (arkitektur & design) 

Ressursgrupper for hvert delprosjekt 
Representanter fra kjerneteam + nøkkelpersoner fra involverte interessenter 

Øvrige ressurser 
Eventuelle eksperter innen stedsutvikling og mobilitet + samarbeidspartnere man kan  
trekke på ved behov og ønske til spesifikke samlinger.

Prosjekteier

ProsjektlederProsessleder

Kjerneteam

Ressursgrupper

Øvrige ressurser

Styringsgruppe



Veien videre



?

?

2020 
Q3-Q4

2020 
Q2 2021

?

2022

?


