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Presentasjon for Øyer kommune

• Masterplan- Hafjell mot 2030

• Bærekraftig arealbruk

• Våre innspill



KORT OM NÅSITUASJONEN
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Hafjell i dag

• Norges 3. største alpinanlegg

• Status som Nasjonalanlegg for tekniske øvelser i alpin 

• Velinvestert over tid og ambisiøse eiere

• Snøsikkert, stor variasjon og god kapasitet i anlegget

• God tilgjengelighet, også med tog

• Lokalisering i sterk opplevelsesregion (hele året)

• Først og fremst utviklet som et stort hytteområde, 
og i mindre grad planlagt helhetlig for å være en
konkurransedyktig kommersiell destinasjon. 

Foto: Vegard Breie



Utvikling basert på gårsdagens planer

2000: Anbefalt anleggsplan for Hafjell

Gjeldene planer er i dag foreldet, og 
framstår først og fremst som planer for 

utvikling av arealer og teknisk 
infrastruktur

2007: Kommunedelplan for Øyer Sør

Store endringer: hytteutvikling, 
sentrumsutvikling, infrastruktur 

Den nye Masterplanen er et viktig 
verktøy når Hafjell skal utvikles til å bli 

en internasjonal destinasjon i et 
langsiktig og bærekraftig perspektiv.



«Vi skal gå fra å være 
et alpinanlegg 
til å bli en komplett 
helårsdestinasjon»
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Mer enn 3.800 respondenter jevnt fordelt fra Norge, Sverige, Danmark,Tyskland, Nederland og Storbritannia svarte på undersøkelsen 

51%
mener det å oppleve uberørt natur er 
spesielt viktig

35%
mener det å oppleve lokal kultur og 
livsstil er viktig

40%
mener et bredt utvalg av restauranter er 
spesielt viktig

38%
mener aktivitetstilbud for barna / hele 
familien er spesielt viktig

69%
mener avstand og reisetid er 
spesielt viktig

48%
mener et bredt utvalg av 
bakker er spesielt viktig

49%
mener gunstige priser på heiskort er 
spesielt viktig 

56%
mener enkel og grei utleie av ski og 
utstyr er spesielt viktig

Kilde: Primærundersøkelse på tvers av markeder, n = 3806

FELLES FORVENTNINGER PÅ TVERS

Uansett hvilke målgrupper Alpinco retter seg mot finnes det fundamentale kriterier som er viktige på tvers av kundesegmenter…
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Hafjell og Kvitfjell har 
generelt sett et noe 
begrenset aktivitetstilbud 
som gjør at begge anlegg 
står noe tilbake for deres 
største konkurrenter mtp. 
«reasons to travel»

Hafjell Kvitfjell Geilo Hemsedal Trysil Åre Sälen

Steder som tar seg bra ut på sosiale medier

Destinasjonen har et grønt fokus

Gode parkeringsmuligheter med mulighet for 
el-bil ladning

App for å bestille, finne og samle informasjon

Barnepass med kompetente ansatte

Rekreasjonsmuligheter som f.eks. spa og 
vannparker

Bredt utvalg av utendørs fysiske aktiviteter

Bredt utvalg av utendørs opplevelser

Bredt utvalg av spill

Topp 3 hygienefaktorer
1) Moderne betalingsløsninger, 2) Gode parkeringsmuligheter med mulighet for el-bil ladning, 3) Eget kjøkken.

Top 3 differensiatorer
1) Bredt utvalg av utendørs opplevelser, 2) Rabatt når man bestiller oppholdet tidlig, 3) Destinasjonen har et grønt fokus.

Kilde: Primærundersøkelse på tvers av markeder, n = 3806

Sammenlignet med Skandinaviske konkurrenter har begge anlegg færre «reasons to travel», spesielt Kvitfjell
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• x

DEN BESTE 
VINTERDESTINASJONEN

DEN BESTE 
HELÅRSDESTINASJONEN

HOVEDFOKUS PÅ 
SKIOPPLEVELSEN

BREDT 
AKTIVITETSFOKUS

ENKELT & 
RIMELIG

EKSKLUSIVT & 
HØY KVALITET

DESTINASJON MED MANGE 
DISTINKTE AKTØRER

DESTINASJON MED EN 
HELHETLIG OPPLEVELSE

LOKALT MED IDENTITET 
& ATMOSFÆRE

INTERNASJONALT & 
KOMMERSIALISERT

HVA SKAL VI VÆRE KJENT FOR?



Hovedmålene

1. 650.000 skidager (dvs. en økning på 47% innenfor en periode på 5 år)

2. Lønnsom og attraktiv sommersesong –
Norges beste destinasjon for terrengsykling og heisbasert sykling

3. Hafjell er attraktiv hele året, 
med en meny av opplevelsesmuligheter året rundt

4. Gjestene gir toppscore på alle tjenester

5. Grønn tilgjengelighet etableres som konkurransefortrinn

6. Utviklingen er basert på FNs bærekraftmål



Hovedstrategiene

1. Utnytte etablert infrastruktur og kapasitet bedre

2. Utvikling av opplevelser og tjenester basert på 
markedets etterspørsel og krav 

3. Utvikling av nye opplevelsestilbud og varme senger

4. Videreutvikle kjerneområdene - fortette, og bygge
innenfra og ut

5. Utnytte konkurransefortrinnene; natursnø, Lillehammer/Gudbrandsdalen, 
god tilgjengelighet og god plass (space)

6. Å utvikle en enkel, sømløs kundereise

Foto: Espen Haakestad



Verdigrunnlaget

Utviklingen skal baseres på målene 
om bærekraft, dvs. en utvikling 
som ivaretar og balanserer 
hensynene til natur, kultur, miljø, 
lokalsamfunn og verdiskaping



KUNDETILPASNING SOM
STRATEGISK HOVEDGREP

Foto: Vegard Breie



«Hafjell sør»

Nødvendig kapasitetsutvidelse i  sør

Erstatter Stolheis III ,  og Kringelåsheisen
(begge fra 1988)

Omlegging og snøproduksjon i 
Kringelåsløypa, bedre ski inn / ut for nye, og 
planlagte områder

Forbereder for framtidige løypeutvidelser

Bedre kapasitetsutnyttelse av hele anlegget, 
der snøanlegg ved Gaia var første grep, 
deretter Vidsyn som steg to.

Investering ca MNOK 110



Utvikling av tre 
opplevelses-
soner



Bærekraftig arealbruk

• Langsiktig og bærekraftig utvikling oppe i fjellet, men også avgrensninger for arealbruken 
("fjellgrense")

• Kompakt utbygging som gir betydelig flere alpinattraktive varme senger av god kvalitet

• Balansert kapasitet for skianlegg, servering, overnatting, infrastruktur og service

• Arealer som sikrer langsiktig utvikling av selve skianlegget og skikjøringstilbudet

• Areal som sikrer tilrettelegging av turstier, sykkel- og skiløyper samt korridorer ut i 
naturen/opp i fjellet

• Stedsutvikling som sikrer funksjon og høy attraktivitet både i Øyer sentrum og i 
opplevelsessonene, herunder utbygging av overnatting og servicefunksjon i disse

• Infrastruktur som gir sikkerhet og som gjør det enkelt å være gjest

• Grønn mobilitet og utnyttelse av tilgjengelighet som konkurransefortrinn

• Arealer for fritidsbebyggelse som økonomisk virkemiddel for å sikre utbygging av 
alpinattraktive varme senger og alpin infrastruktur

• I tråd med kommunens strategi for utvikling av Hafjell



Konsept-
skisse: 

Favn I & II -
Familiens 
Paradis 



Areal: Favn I & II – Familiens paradis



Konsept-
skisse:

Gaia –
Fjellnær
kvalitet



Areal: Gaia – Fjellnær kvalitet



Konsept-
skisse:

Skitorget -
Knute-
punkt



Areal: Skitorget - Knutepunkt 



Areal regulert til 
alpinformål, 
inkl. midtområdet



Norges beste destinasjon for 
terrengsykling og heisbasert sykling
• Strategisk viktig for å utnytte de investeringene som allerede er gjort. 

• Et bærende kommersielt produkt i sommersesong.

• Gir effekter for overnatting, servering, utleie, bruk av heis anlegg og fanger opp en 
voksende trend i markedet. 

• Utvikle flere typer terrengsykkeltilbud for å komplettere tilbudet.

• Sommeren 2020 viser at økonomisk bærekraft i sykkeltilbudet er mulig for Alpinco, 
og at det er et stort vekstpotensial ved tilpasning til nye kunde grupper.

Sommer = Sykkel



Arealbruk 
sommer



Organisering som sikrer utvikling

• Bedre lokal organisering rundt 
destinasjonen Hafjell-Hunderfossen

• «Dedikert ressurs» i VisitLillehammer

• Partnerskap der mulig

• Avtaler med forpliktelser



Alpinco as, Daglig leder Odd Stensrud, 
odd@hafjellkvitfjell.no, Mob. 41915611

mailto:odd@hafjellkvitfjell.no

