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Sammendrag Fase 1

Til
• Næringsaktører i Hafjell/ Øyer
• Politikere og politisk administrasjon i Øyer
• Destinasjonsselskaper i regionen
• Nasjonale aktører som spiller en vesentlig rolle for mobilitet  
 langs aksen Oslo - Hafjell - Trondheim. 

Prosjektet

Prosjektet har som mål å vise hvordan lokale, regionale og nasjo-
nale aktører kan spille på lag for å oppnå sirkulære transportløs-
ninger i Hafjell Øyer. 

Prosjektet peker ut kursen for en moderne destinasjon som tar 
samfunnsutviklingen på alvor, og legger til rette med smart mobili-
tet for fastboende så vel som turister og deltidsinnbyggere.

Hafjell Øyer ble valgt fordi kommunen har unike forutsetninger for 
sirkulær mobilitet, sammenlignet med andre destinasjoner/ kom-
muner i Norge. 

Konkurransen og Fase 1 av prosjektet er gjennomført med finan-
siering fra Klima- og miljødepartementet. 
Kort om leveransen
Entre Øyer vant konkurransen med en helhetlig tilnærming til mo-
bilitet ved destinasjonen, en visualisering av sirkulær mobilitet 
basert på Hafjell Øyer sine lokale forutsetninger.

Fase 1 har bestått i dialog og samhandling med alle aktører som 
hver for seg spiller en viktig rolle for å oppnå nye og sammenvev-
de transportløsninger i Hafjell og Øyer. Det er fokusert på dialog 

for å gi de ulike aktørene eierskap til tankesettet og løsningene i 
«Entre Øyer» 
• Påbegynte delprosjekter er kartlagt og nye er tillagt. 
• Flaskehalser for videre utvikling er identifisert. 
• Lokale, regionale og nasjonale aktører som bidrar til å opti-
malisere transporttilbudet er kontaktet og viktige aktører i delpro-
sjektene er kartlagt. 

Delprosjektene er samlet i en enkel fremdriftsplan med angitt sta-
tus og fremdrift pt.  Hvert enkelt delprosjekt vil i seg selv resultere 
i bedre mobilitet ved destinasjonen. Til sammen skaper de sirku-
lær mobilitet. 

Leveransen er en verktøykasse med delprosjekter, anbefalte løs-
ningsforslag og kontaktpunkt til aktører som må virke sammen og 
hver for seg for å oppnå målet.

I fase 1 er det også produsert film av AVIA for NHO. Den kan 
sees på https://drive.google.com/
file/d/1hpuKHNW3J0tAd3P7IpNLA5Ma2W-M8wlZ/view?usp=sha-
ring.

Kontaktliste med involverte parter under fase 1 er vedlagt.

Mvh Ihuga, Æra og Ecosign



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…

Noen viktige bevegelser  
som påvirker vår fremtid og 

måten vi beveger oss på

Zoom ut

Noen viktige bevegelser  
som påvirker vår fremtid og 

måten vi beveger oss på

Zoom ut Noen viktige bevegelser  
som påvirker vår fremtid og 

måten vi beveger oss på

Zoom ut Noen viktige bevegelser  
som påvirker vår fremtid og 

måten vi beveger oss på

Zoom ut

Verden utenfor forandrer seg...

Øyer kommune har 
forutsetningene til å gjøre 

noe med disse mulighetene  
og utfordringene…  

Zoom in

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…

...men behovet for mobilitet er fortsatt:

Et sirkulært mobilitetssystem skal være fleksibelt, delt og 
bærekraftig 

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

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

Hva er et sirkulært mobilitetssystem?
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Entré Øyer består av et sett delprosjekter som spiller sammen

ENTRÉ ØYER - FASE 1 - APRIL 2021

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

ENTRÉ 
ØYER

MASTERPLAN ØYER OG HAFJELL

“ØYER OG LILLEHAMMER LOGISTIKKSENTER” 
jobber med-, koordinerer og leverer logistik-

kløsninger i hele Lillehammerregionen.
“HUB HAFJELL” knytter sammen logistikkbe-

hovene og mulighetene i området.

Delprosjektet “FJELLSTIEN” muliggjør lette personreiser 
med shuttle og hest og mikromobilitet uten å legge beslag 

på nye arealer eller etablere ny tung infrastruktur.

Økt belegg og “VARME HYTTER” gir større lønnsomhet, 
skaper grunnlag for flere servicetilbud og yter mindre press 

på verdifulle naturområder.  

Betraktet som infrastruktur på linje med vei og 
jernbane er “HEISSYSTEMET” ikke bare en port 
til ski- og sykkelopplevelser, men også en inte-
grert del av den stedlige mobilitetsløsningen.

Bedre togtilbud, fleksible avganger, økt hyppighet og flyt 
mellom Hunderfossen stasjon og endemål er forutsetning for 

at folk skal ta “TOG TIL ØYER”

Med delprosjektet «TINGENES REISE» reiser mennesker, utstyr 
og bagasje hver sin rute. 

Potensialet for økt bruk av kollektive løsninger er 
avhengig av “MIKROMOBILITET” med god tilgang 

til små, personlige transportmidler der du trenger 
dem.

Deling av riktig informasjon og “BILLETTERING” er en del av 
løsningen for Entré Øyer, og igangsatt som et eget delprosjekt.

Entrè Øyer handler om en nødvendig adferdsen-
dring for å møte klodens behov og Norges klimamål 

2030. “ENTRÉ FORSKNING OG UTVIKLING” er 
nødvendig.

“HAFJELL - HUNDERFOSSEN”; en unik kombinasjon av 
sommer og vintertilbud, eventyr og aktivitet.

“DELEBIL OG TAXI” med tilgang til en stor og 
fleksibel flåte med eller uten sjåfør er en del av 

løsningen.

Entré Øyer utvikler for den fremtiden som 
kommer. “SELVKJØRING” og abonnement-

sløsninger vil revolusjonere taxi/delebil/person-
billøsninger. 

Det satses på videreutvikling av eksisterende 
“SHUTTLE OG BUSS” i Øyer og til Lillehammer. I 
tillegg utarbeides et sirkulært system av små ruter.

For å oppnå GRENSELØS MOBILITET i Øyer er
“KNUTEPUNKTSUTVIKLING” helt essensielt.
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Løsningene må tilgjengeliggjøres der menneskene til enhver tid er 
og ta menneskene helt fra dør til dør med frihet for intuitive valg 
på sin reise.

Øyer har direkte koblinger til Norges viktigste transportårer med 
E6 og Dovrebanen. Heissystemet og sti- og løypenettet er også 
omfattende og representerer en diversitet i mobilitetsmuligheter 
som få andre tettsteder kan sammenlikne seg med.
Verktøyene som utnytter denne infrastrukturen er mange og må 
utvikles og suppleres med nye.

For å nå målet om Sirkulær transport i Hafjell og Øyer må alle 
relevante virkemidler tilgjengeliggjøres, optimaliseres og be-
nyttes. Både destinasjonen og lokalsamfunnet er utstyrt med 
de beste forutsetningene for å få til oppgaven. 

“Entré Øyer” definerer en verktøykasse med verktøy egnet for 
oppgaven og identifiserer delprosjekter som legger til rette for at-
ferdendringene som kreves kan skje. I sentrum for prosessen 
frem mot målet skal mennesket stå.
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ENTRÉ ØYER

GRENSELØSE OPPLEVELSER FRA DØR TIL DØR

Snittet: Ved å binde sammen Hafjell og Hunderfossen skapes både økt attraktivitet og bedre mobilitet. 
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MASTERPLAN ØYER OG HAFJELL

“ØYER OG LILLEHAMMER LOGISTIKKSENTER” 
jobber med-, koordinerer og leverer logistik-

kløsninger i hele Lillehammerregionen.
“HUB HAFJELL” knytter sammen logistikkbe-

hovene og mulighetene i området.

Delprosjektet “FJELLSTIEN” muliggjør lette personreiser 
med shuttle og hest og mikromobilitet uten å legge beslag 

på nye arealer eller etablere ny tung infrastruktur.

Økt belegg og “VARME HYTTER” gir større lønnsomhet, 
skaper grunnlag for flere servicetilbud og yter mindre press 

på verdifulle naturområder.  

Betraktet som infrastruktur på linje med vei og 
jernbane er “HEISSYSTEMET” ikke bare en port 
til ski- og sykkelopplevelser, men også en inte-
grert del av den stedlige mobilitetsløsningen.

Bedre togtilbud, fleksible avganger, økt hyppighet og flyt 
mellom Hunderfossen stasjon og endemål er forutsetning for 

at folk skal ta “TOG TIL ØYER”

Med delprosjektet «TINGENES REISE» reiser mennesker, utstyr 
og bagasje hver sin rute. 

Potensialet for økt bruk av kollektive løsninger er 
avhengig av “MIKROMOBILITET” med god tilgang 

til små, personlige transportmidler der du trenger 
dem.

Deling av riktig informasjon og “BILLETTERING” er en del av 
løsningen for Entré Øyer, og igangsatt som et eget delprosjekt.

Entrè Øyer handler om en nødvendig adferdsen-
dring for å møte klodens behov og Norges klimamål 

2030. “ENTRÉ FORSKNING OG UTVIKLING” er 
nødvendig.

“HAFJELL - HUNDERFOSSEN”; en unik kombinasjon av 
sommer og vintertilbud, eventyr og aktivitet.

“DELEBIL OG TAXI” med tilgang til en stor og 
fleksibel flåte med eller uten sjåfør er en del av 

løsningen.

Entré Øyer utvikler for den fremtiden som 
kommer. “SELVKJØRING” og abonnement-

sløsninger vil revolusjonere taxi/delebil/person-
billøsninger. 

Det satses på videreutvikling av eksisterende 
“SHUTTLE OG BUSS” i Øyer og til Lillehammer. I 
tillegg utarbeides et sirkulært system av små ruter.

For å oppnå GRENSELØS MOBILITET i Øyer er
“KNUTEPUNKTSUTVIKLING” helt essensielt.

 

 

VÅR ANBELFALING:
Prosjektets struktur med delprosjekter bør videreføres og dyr-
kes. Hovedprosjektet og visjonen trenger en styringsgruppe.
Delprosjektene og underprosjekter kan styres og utvikles av 
ulike aktører og grupper, men må svare ut til og korrigeres av 
hovedprosjektet.

“Entré Øyer”  består av en rekke delprosjekter 
som spiller sammen for å oppnå målet om sir-
kulær transport. Delprosjektene utvikles indivi-
duelt og i sammenheng  

DETTE HAR VI LÆRT:
Strategien med inndeling av delprosjekter er korrekt og er i 
fase 1 videreutviklet med flere deler og delprosjekter. Innde-
ling i delprosjekter gir prosjektet muligheten til utvikling både 
parallelt og individuelt. Dette bidrar til at både kan settes fort 
igang og gis tid til planlegging. 

OVERSIKT DELPROSJEKTER

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

UTLYSNING FAST TRACK PROSJEKKTER PREKVALIFISERING INNLEVERING FORSLAG VALG VINNER INNSIKT OG KARTLEGGING 

SEPTEMBER 2020 NOVEMBER 2020 APRIL 2020

SIRKULÆRMOBILITET ØYER - HAFJELL ENTRÈ ØYER

 

 

Fase 1- Ved oppsummering av fase 1 har Entré Øyer identifisert 
hele 16 delprosjekter, med forskjellig utviklingskurve og tilgjenge-
lighet. Dette forteller om et prosjekt med både stor kompleksitet 
og lang tidshorisont, men muligjør gjennom sin inndeling direkte 
videreføring av definerte mindre deler i det store bildet. Videre 
prosess vil vise om noen av delprosjektene kan slås sammen og 
om det er nødvendig å tilføre ytterligere. Ansvar for oversikt del-
prosjekter/masterplan må defineres og det må opprettes prosjekt-
koordinator  

TILGJENGELIGE TILTAK PRIORITERES - Det søkes direkte 
oppstart/videreføring av delprosjekter og underprosjekter som har 
lav terskel eller er igangsatt allerede. Den lave frukten må plukkes 
først. Uavhengig av når det kommer igang overordnet prosjektko-
ordinator for Entré Øyer som helhet bør disse prosessene videre-
føres med en gang: Arbeid med felles Billettering, Mikromobili-
tet/sykkelprosjekt/Fjellstien, Shuttle- og Bussløsninger. I 
tillegg må momentum brukes for å videreføre utredninger for 
Gondol og Togkapasitat 

Forslag Kjerneteam: Øyer Kommune, Øyer Næringsråd, Lillehammer vekst, Ihuga/Æra

NÅ 
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Overordnet masterplan utvikles som veikart for deltiltakene/pro-
sjektene som er avhengige av geografi. Masterplanen koordineres 
inn i kommunens planprosesser  

“Entré Øyer”  tar innover seg behovet for en differensiert og 
multimodal strategi både i tid og sted. De viktigste koblinge-
ne er utarbeidet med basis i den lokale geografien, eksis-
terende infrastruktur og tilbud

MASTERPLAN ENTRÉ ØYER

Forslag Kjerneteam: Øyer Kommune og Entré Øyers delprosjekter sammen



 

 

HJEM.

HYTTE/HOTELL

+  DAGLIGVARER
+  MAT
+  EKSTRA BEHOV

SØNDAG

FREDAG “Utstyrshub”

VÅR ANBELFALING:
Samarbeid med riktig logistikkaktør som jobber med tilsvarende/ 
tilgrensende problemstilling. Sikre lokal verdiskapning, utvikling. 
knytte prosjektet til Ø-L logistikk.

En viktig utfordring og barriere mot å velge 
kollektiv transport til hytte og skiferier er 
bagasjeproblemet. Spesielt for barnefamili-
er er det en utfordring å stable og forflytte 
bagasje, barn og utstyr på buss, tog og an-
dre transportmidler. Man blir nødt til å kjø-
re til hytte eller Hotell, der man kan skifte, 
spise og så komme seg ut til aktiviteter og 
tilbud.

DETTE HAR VI LÆRT:
Flere private og offentlige aktører jobber med tilgrensende pro-
blemstillinger. Delprosjektet vil være et tydelig innovasjonsprosjekt 
og vise skaper/ utviklingskraft. Prosjektet bør/ kan skape energi 
og synergier for utvikling/ etablering Ø-L logistikk.

TINGENES REISE
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Forslag Kjerneteam: Øyer Kommune, Øyer Næringsråd, Lillehammer vekst, Ihuga
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UTSTYRSHUB -  I skisenterets bunnområde og knutepunkter 
etableres det utstyrshubber. Der kan man hente ut og levere 
skiutstyret og bekledninger.  Fra Hubben redistruberes utstyret til 
hjemmet, tilbake til hytten, eller det kan oppbevares i Hubben til 
neste besøk. 
Hubben tilknyttes skiutelie/ skileasing slik at man kan gå fra eie 

til leie. Eie og oppbevaringsbehovet reduseres samtidig som en 
leasingavtale gjør det økonomisk gunstig å ikke eie. Leasing kom-
bineres men øvrige skidestinasjoner og utviklede ferdigheter. 
Øvrige sesonger vil Hubben ta imot, lagre og redistrubere sykler 
og tilsvarende. 

Med delprosjektet «TINGENES REISE» reiser mennesker, utstyr 
og bagasje hver sin rute. 
Bagasje og utstyr reiser i forveien til skianlegget, hotellet og hytta, 
slik at menneskene kan ha en behagelig, kø- og stressfri reise 
med bus eller tog, benytte seg av tilgjengelige middags og under-
holdningstilbud, jobbe, sove, spille eller gennomføre trening/tur 
som en del av reiseveien.  Fremme i Hafjell gjenforenes reisende 
og bagasje, gjerne med et tillegg i form av dagligvarer eller et ry-
kende ferskt måltid. De samme mulighetene er der på veien hjem. 
Ved å frigjøre tingene fra menneskene vil friheten i valg av reise-
måte endres og reiseopplevelsen styrkes.        
Bagasje og utstyr plukkes opp og distribueres i samarbeid med 
de tradisjonelle aktørene for logistikk, mobilitet og levering i sam-
arbeid med eksisterende og nye lokale aktører som evner å utnyt-
te nyskapt næringsgrunnlag. 
Der det er lav tetthet leveres «Tingene» på nærmeste Matbutikk, 
Knutepunkt, barnehage eller lignende. «Tingene» kan da leveres 
på vei til jobb, barnehage, eller på butikken dagen i forveien. 
Rundt områder med høyere tetthet er dør til dør fremtidens stan-
dard.

SAMMENHENGER ENTRÉ ØYER:
Ved å rette planverktøy og utviklingen i en retning der inves-
teringer går inn i sirkulære løsninger og optimalisering av 
eksisterende infrastruktur. Adressere prosjektet inn i lokalt 
entreprenørskap og utvikling.
Lokal styring
Etablere Ø-L Logistikk (se eget delprosjekt) og bruke blant 
annet «Tingenes Reise» til å etabler/ forme selskapet.
Søke DIP midler, Innovasjonsmidler etc.
Samarbeid med større logistikk aktører og pågående prosjek-
ter.
Velge riktige aktører (aktører som kan bidra til lokal skaper-
kraft og ikke utkonkurrere).
Koble seg på pågående prosjekter.
Både Innlandstrafikk og Ruter mfl. har fått Interreg midler og 
jobber med prosjekter som er relevante for «Tingenes reise».

Bruke prosjektet til å markedsføre og synliggjøre utvikling.

Forslag Kjerneteam: Øyer Kommune, Øyer Næringsråd, Lillehammer vekst, Ihuga
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VÅR ANBELFALING:
Vi mener at det må legges til rette for at næringsaktører og grunn-
eiere blir medtatt i utviklingen av strategier. Det bør arrangeres 
temaworkshop hvor det presenteres ideer og strategier som er 
kommet opp andre steder (Oppdal næringshage/”GRØNN HYT-
TELAB”). Dette arbeidet spilles inn i kommunedelplan.

Flere gjestedøgn = økt lokal verdiskapning. 

Tiltak som legger til rette for flere gjeste-
døgn i allerede utbygde områder og inves-
teringer som åpner for sirkluær transport 
vil virke gjensidig forsterkende på hver-
andre. Økt belegg gir større lønnsomhet, 
skaper grunnlag for flere servicetilbud og 
yter mindre press på verdifulle naturområ-
der.  

DETTE HAR VI LÆRT:
Delprosjektet er ikke videreutviklet eller oppstartet i Øyer ifm. fase 
1 og det har ikke vært fokus ovenfor aktører, men vi har studert 
liknende prosesser andre steder og temaene er stadig mer aktuel-
le og fremtidige planer vil kreve tiltak og arbeid med tematikken. 
Temaet er viktig utover grønn mobilitet. Gjennomføring og oppføl-
ging krever at man tør utfordre etablerte aktører.

VARME SENGER

MASTERPLAN ØYER OG HAFJELL

ØYER OG LILLEHAMMER LOGISTIKKSENTER

HUB HAFJELL

FJELLSTIEN

VARME HYTTER
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TOG TIL ØYER

TINGENES REISE

MICROMOBILITET

BILLETTERING

ENTRÉ FORSKNING OG UTVIKLING

HAFJELL - HUNDERFOSSEN

BILDELING OG TAXI

SELVKJØRING

SHUTTLE OG BUSS

KNUTEPUNKTSUTVIKLING
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Forslag Kjerneteam: Øyer Kommune, Øyer Næringsråd, Lillehammer vekst, Fylkeskommunen, Æra/Ihuga

LOKAL ATTRAKSJONKRAFT

Hafjell utvikler seg i takt med de valgene befolkningen og politike-
re tar. Lokalbefolkning og turister har i mange tilfeller tilsvarende 
behov og ønsker seg fleksible løsninger som gjør livet enklere. 
Infrastrukturtiltak som gjøres i Hafjell vil komme lokalbefolkningen 
til gode. En offensiv boligpolitikk med nærhet til gondol, butikker, 
kontorer, tog og kommunale servicetilbud vil ha positiv effekt på 
framtidig tilflytting. Sammenlignet med andre kommuner har Øyer 
en unik mulighet til å samle en rekke funksjoner med nærhet til 
bunnsatasjonen i heisområdet. En ny gondol fra Hunderfossen til 
bunnstasjon Hafjell vil skape grunnlag for tilflytting og næringsliv. 

Salg og utbygging av hyttetomter gir til dels store inntekter når 
arealene realiseres. Realiseringen legger beslag på viktige natur-
områder som har høy verdi for lokalbefolkning og gjester. Nyregu-
leringer legger utvilsomt føringer for framtidige transportløsninger 
i området. 
I gjeldende kommunedelplan for Øyer sør ligger det store tomte-
reserver. Allerede vedtatte utbyggingsområder vil påvirke den 
sirkulære mobiliteten ved destinasjonen. 
En streng arealpolitikk vil skape tydelige rammer for framtidige 
investeringer og optimalisering av tilbudet i Hafjell. Nyetableringer 
og fortetting bør derfor gjøres i nærheten av etablerte knutepunkt/ 
tyngdepunkt.
Eksisterende hytter og leiligheter kan skape grunnlag for økt lokal 
verdiskaping om de innrulleres i ordninger som legger til rette for 
deling og økt bruk. Hafjell har utvilsomt potensiale som et attrak-
tivt arbeidssted. Fleksible arbeidstakere er en fornybar ressurs for 
Hafjell. Sømløse reiser til og fra Hafjell uten bil kan ha en positiv 
effekt på denne trenden. 

Grønn hyttelab (https://www.gronnhyttelab.no) jobber med lignen-
de, relevante problemstillinger og hadde et event i slutten av april 
2021 der mange av problemstillingene ble adressert og Entré 
Øyer ble presentert ifm. mobilitet.

SAMMENHENGER ENTRÉ ØYER:

Ved å rette planverktøy og utviklingen i en retning der inves-
teringer går inn i sirkulære løsninger og optimalisering av 
eksisterende infrastruktur økes verdiskapningen, reduseres 
naturinngrepene og muliggjøres felles transportløsninger.

ENTRÉ ØYER - FASE 1 - APRIL 2021
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PROSESS

 

 

TOG TIL ØYER

VÅR ANBELFALING:
Utarbeide Strategi og plan. Lobbyisme, påvirkning. Poengtere 
overordnet ansvar. Engasjere politisk gjennom igangsetting av de 
lokale tilbudene/delprosjektene som gir bedre flyt mot togstasjon.
Jobbe sammen og langsiktig for økte avganger til Øyer-Hunder-
fossen.

Bedre togtilbud, fleksible avganger, 
økt hyppighet og flyt mellom Hun-
derfossen stasjon og endemål er 
forutsetninger for at tog og buss 
skal bli de primære transportmidle-
ne til og fra Øyer.

DETTE HAR VI LÆRT:
Tog er politikk og strategi. Alle aktørene ogetatene peker på hver-
andre og innehar begrenset mandat. 
Det må utarbeides en langsiktig strategi mot NTP, Rikspolitikere 
og departementer. Det må skapes politisk engasjement og vilje. 
Det må lobbyeres.MASTERPLAN ØYER OG HAFJELL
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Delprosjektet er grunnleggende for “Entré Øyer” og utvikling av
sirkulære løsninger. Store deler av tilreisende kommer fra
tognære områder og fastboende reiser i stor grad til tognære de-
stinasjoner.
Det eksisterende kundegrunnlaget er allerede godt nok. I som-
mersesongen kommer det nærmere 700 000 besøkende til Hun-
derfossen og på vinteren er det et tilsvarende antall brukere av 
Hafjell.
Området har derfor en god kombinasjon av tilreisende, lokale og
hytteeiere og togtilbudet til Øyer må utvikles til glede for både
fastboende og tilreisende.
Hunderfossen stasjon ble utvidet og oppgradert i 2007 og stasjo-
nen har i dag god kapasitet og plass. Familieparken, veimuseet,
Barnas gård mm ligger rett ved stasjonen mens det er 3-4 km til
Øyer(Granrudmoen) og Hafjell skisenter. 6 min med bil/ direkte
transport og 1 km i luftlinje.
Lillehammer er arbeidsplass og utdanningsplass for mange
øyværinger og ved å styke togtilbudet vil flere reiser gjennomfø-
res med tog og Øyer vil bli mer attraktivt for tilflytting.
Et utvidet tilbud på strekningen Lillehammer - Ringebu har kunde-
grunnlag i både lokalbefolkningen og tilreisende og er samtidig et
premiss for utviklingen av fremtidens mobilitetsløsninger i både
Øyer/Hafjell og Lillehammerregionen. 

Forslag Kjerneteam:  Jernbanedirektoratet, (Fylket), (Hunderfossen, Hafjell), (Øyer kommune/ Lillehammer Vekst).
     (undergruppe: VY, SJ, Innlandstrafikk, GODS/ LOGISTIKK), Ihuga/Æra

SAMMENHENGER ENTRÉ ØYER:

Pri 1. Øke trafikken til Øyer
Politisk engasjement
Tog og samferdsel er politikk, kapasitet og tilbud (subsidie-
ring er politisk styrt gjennom NTP og andre store planer).
Politisk pålegg og ønske om at Bane Nor, Jernbaneverket, 
Eventuelt Nye veier tar del i stasjon og kapasitets prosjektet.
Etablere langsiktig Strategi og lobyering for prosjektet- 
Korte mål – Skitog gjennom SJ og Sommertog, test av Hun-
derfossen som Charterstasjon.
Rask flyt fra perrong til opplevelse (endemål)
Synliggjøre lokaleeffekter og utviklingsmuligheter.
Næringsliv på og rund knutepunkt (innovativ utvikling, frik-
sjon og møter skaper muligheter og marked)
Etablere underbyggende analyser.
Bedre kobling – kontakt stasjon til destinasjoner
Fase 1: Samspill mellom Lillehammer og Hunderfossen.
Hunderfossen strømlinjeformet turiststasjon. Fra tog til opp-
levelse/ seng
Pakkeløsninger billettering

Jernbanedirektoratet har ambisjon:
Klimaeffekten avhenger av togkapasitet

ENTRÉ ØYER - FASE 1 - APRIL 2021
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Bebyggelsesmønsteret i Øyer er i dagens situsjon mulig å knytte 
til et sett knutepunkter hvorav flere av dem har gode, eller mulig-
het for å etablere gode koblinger mot viktig infrastruktur.

Lokalsamfunnet i Øyer har et godt tilbud i dag og vil få et enda 
bedre tilbud i morgen. Skoleelever, pensjonister, småbarnsfamili-
er og gjester har sammenfallende behov for transport og lett til-
gjengelige tjenester. Alpint, sykkel, langrenn og fotturer er tilgjen-
geliggjort for alle brukergrupper med gondol. Gangavstand 
mellom viktige kommunale funksjoner, bolig, matbutikker, kontor 
og eksisterende gondol vil ha helsebringende effekt for alle bru-
kergrupper. Det vil i tillegg redusere behovet for interntransport 
med bil.
Skolene i øyer ligger plassert sentralt i forhold til bunnområdet i 
alpinanlegget, noe som gir store grupper mulighet til å komme 
seg til fjells uten bruk av bil. De kan også bo i området og komme 
seg direkte på tog til Lillehammer, Tretten eller Oslo. Dette åpner 
for et bredt og attraktivt arbeidsliv for de som bosetter seg i kom-
munen. For å utløse dette potensialet kreves det vilje til å priorite-
re, god planlegging og langsiktige investeringer.
Investeringer gjort på riktig sted vil åpne for at innbyggere og 
gjester benytter seg av det samme tilbudet, sammen skaper de 
større etterspørsel og økt attraksjonskraft.
Økt bruk gir mer kraft til knutepunktene og danner grunnlaget for 
grenseløs mobilitet. Mulighet til å ta spontane transportvalg gir 
frihetsfølelse og er en forutsetning for en fremtid med sirkulær 
transport.

FORSLAG KJERNETEAM: Øyer Kommune, Øyer Næringsråd, Lillehammer vekst, ihuga

SAMMENHENGER ENTRÉ ØYER:

Bygge på det som finnes - Rette planverktøy og utviklingen i 
en retning der investeringer går inn i sirkulære løsninger og 
optimalisering av eksisterende infrastruktur rundt eksis-
terende knutepunkter.

Viktigste underutviklede knutepunkt i Øyer er området rundt 
bunnstasjonen i Alpinsenteret og sammenhengen mellom 
dette og Hunderfossen/togstasjon på vestsiden av Lågen. 
Flere delprosjekter omhandler dette. (”Hunderfossen-Hafjell”
,”Hub Hafjell”, ”Tog til øyer”, ”Heissystemet”..) Gode forbin-
delser og riktig utvikling her vil legge grunnlag for både økt 
kollektivandel og økt attraktivitet for Øyer både for næring, 
fasboende og turister. Hunderfossen og togstasjon anses 
som et viktig knutepunkt i Øyer selv om det ligger i Lilleham-
mer kommune og må utvikles i sammenheng.

I tillegg må det i kommuneplanarbeidet og i videre faser av 
arbeidet med Entré Øyer utvikles en strategi som knytter 
sammen Øyer med definerte knutepunkter og videreutvikler 
disse i sammenheng. F.eks:
-Nærings- og biltrafikalt knutepunkt ved avkjøring fra E6
-Mostertoppen tett på gondolen
-Gaiastova
-Lisetra som nordlig avgrensning for sammenbinding i fjellet 
-Pellestova som sørøstlig avgrensning for ditto.
-Kirkebygda-Solvang med sine boliger.
-Hva skjer med videreutbygging av hytteområder lengre mot 
sør??
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VÅR ANBELFALING:
Vi anbefaler at planarbeidet i kommunen rettes mot å styrke Knu-
tepunkt Hafjell bunnstasjon og Knutepunkt Hunderfossen/tog 
samt sammenbindningene mellom disse, og legge opp til både 
tilbud og boliger til fastboende og turister. Knutepunktsutviklingen 
og sammenkobling bør knyttes til og bli en del av planleggingen 
ny Hovedvei til Ensby. Alle muligheter for finansiering og effekter 
bør utforskes og utredes.

KNUTEPUNKTSUTVIKLING

For å oppnå GRENSELØS MOBILITET i 
Øyer er en knutepunktsbasert utvikling 
helt essensielt. Kommunen har allerede 
utviklet tydelige geografiske tyngdepunkt, 
områder med stor aktivitet. Disse tyngde-
punktene kan bli til viktige knutepunkter 
og muliggjøre sirkulær mobilitet, men ikke 
uten målrettede prioriteringer og langsikti-
ge investeringer.

DETTE HAR VI LÆRT:
En god knutepunktsutvikling avhenger av mange faktorer. 
Eiendomsforhold, transportaktørenes ambisjon og tilbud, behov, 
attraktivitet mm. 
Utviklingen er også avhengig av sammenkobling og moment. 
Bedre kontakt mellom hoveddestinasjonene i området (Hunder-
fossen-Hafjell) vil utløse og generere flere synergier og muligheter 
for hele området.



Lilleputthammer.

Barneskole

Hotel Scandic

Ungdomssskole

Idrett
Butikker

UTVIKLING

UTVIKLING

HAFJELL - HUNDERFOSSEN

VÅR ANBELFALING:
Vi har gjennomført et forstudie av alternativer for sammenkopling 
i fase 1. Vi har også kartlagt muligheter for gondoltyper og gjen-
nomført informasjonsmøter med aktørene samlet. Vi anbefaler at 
Kjerneteamet tar frem det som ble kartlagt for gondol rundt år 
2000 og bygger videre på dette med den nye innsikten. Analyse 
av effekter (Tøi) mm 

Hafjell og Hunderfossen, en unik kombina-
sjon av sommer og vintertilbud, eventyr og 
aktivitet. I dag relativt separert med bilba-
sert tilgjengelighet og med én”vinterside” 
og én “sommerside”. Bedre kontakt mel-
lom hoveddestinasjonene i området vil ut-
løse og generere flere synergier og mulig-
heter for hele området.

DETTE HAR VI LÆRT:
Suksess fordrer utvikling av eierskap og felles moment mellom de 
to store aktørene Hafjell og Hunderfossen, kommunene Lilleham-
mer og Øyer og regionale myndigheter for å skape en sammen-
binding som både blir en felles infrastruktur og sørger for verdi-
skapning for aktørene.

ENTRÉ ØYER - FASE 1 - APRIL 2021
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SAMMENHENGER ENTRÉ ØYER:

Utredning kobling kontakt over Lågen. Kost – Nytte verdi-
skapning med alternativer Bru / Gondol mfl.
Tallfeste effektene av investeringene og koblinger.
Se og vurdere kobingene i sammenheng med utvikling av 
mikromobilitetsløsninger, shuttle og delebil/taxiløsninger 
paralellt og utvikling av togtilbudet.
Velge løsninger som skaper merverdi og utvikling. 
Styre utvikling og nye prosjekter til knutepunktene og 
utviklingsområdene.

En god sammenkobling og forbindelse vil skape helhet og dyna-
mikk i området og mellom attraksjonene og er et viktig delprosjekt. 
Transport til og fra stasjonen og Hunderfossen må etableres med 
flere fleksible løsninger som når alle brukergrupper.  
Hytte- og hotellturister på østsiden vil få et enda bedre og bredere 
tilbud. Hunderfossen vil få større kundegrunnlag, økt andel 
kvelds- og korttidsgjester. Det blir en økt utjevning av kapasitet og  
tilbud mellom Øyer - Hunderfossen og sommer - vinter. 
Begge sider vil i enda større grad dra veksel på fremtidige inves-
teringer og utvikling.
Mens Hunderfossen har togstasjon som bør gjøres mere tilgjen-
gelig, har Øyer og Hafjell ,Vegkapasitet (E6), Busskapasitet, lokal-
sentra og hoveddelen av fastboende.
En kombinasjon av shuttlebusser, bestillingsruter, taxiordninger, 
mikromobilitet og bildeling vil løse det meste og bidra til å knytte 
de to sidene sammen.
En gondol mellom stasjonen og Hafjell, vil også dekke store deler 
av transportbehovet og en visuell kontakt mellom punktene og 
intuitive forbindelsen vil bringe stedene sammen. Til sammenlig-
ning så har ny Gondol på Voss togstasjon gitt et stort løft til togtra-
fikken, skisenteret og Voss som destinasjon og attraksjon. 

Gondolen vil redusere tidsbarrieren mellom de to stedene og gjø-
re boliger, fjelll, hytter og skisenter direkte tilgjengelig fra toget, 
Lillehammer, Gardermoen og Oslo

Gondolen vil i seg være en attraksjon og reklameskilt med påmin-
nelse om tilbud og muligheter i området, den praktiske koblingen 
kan strykes med en umiddelbar igangsetting av shuttle og micro-
mobilitetsløsninger . 

FORSLAG KJERNETEAM: Øyer Kommune, Øyer Næringsråd, Lillehammer vekst, ihuga, Alpinco og Hunderfossen



 

Utredningsalternativer kobling over Lågen:
Alt A1:
Bygger på forslaget fra 2000 med Gondolstasjon og velkomstsen-
ter tilknyttet Hunderfossen familiepark. Gondolstasjon på Hafjellsi-
den kobles tettere på eksisterende Gondol og utvikles som Logis-
tikk HUB. (Gjelder i alle alternativer).
Fordeler: 
Fordeler:
• Hunderfossen kan koordinere og drifte Gondolstasjonen som 
del av Velkomstsenteret. 
• Høyder og plassering er gunstig i forhold til krysning Toglin-
jen.
• Gondolstasjon (HUB) ligger mellom familieparken og togsta-
sjon.
• God tilgang arealreserver, parkeringsarealer og utviklingsa-
realer.

• Mer spektakulær.
• God Synergi hvis kombinerer med alt C.

Ulemper:
• 2-300 meter Lengre spenn. 
• Kostnad Gondol ca 7-15 MNOK ekstra (forutsetter tårn på 
øya midt i Lågen)
• Litt lengre reisetid gondol

 Alt A2:
Gondolstasjon i nordre del av perrongområde Hunderfossen sta-
sjon. Kan etableres delvis i Lågen der det er en morene.
Fordeler: 
• Kortere spenn og reisevei.
• Aktiviserer Vannkant, kan skape direkte opplevelse Lågen og 
inkludere vannet som del av logistikk og opplevelse.
• Gondoltårnet kan Kobles over Jernbanen med Hunderfossen 
Familiepark (Bli en forlengelse av parken) med tilknyttet Bungy 
Jumping, Zipliner, forlengelse klatrepark mm
• Gondolen trenger ikke krysse Jernbanen

Ulemper:
• Mindre tilliggende utviklingsarealer (tett på)
• Litt lengre avstand større parkeringsarealer
• Krever mere tilpasning Hunderfossen familiepark for god, 
direkte kobling.
• Må krysse jernbanelinjen for å komme til familieparken mm.

HAFJELL - HUNDERFOSSEN, ALTERNATIVER OVER LÅGEN
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Alt B:
Gondolstasjon etableres med korteste avstand fra Hafjell, og i 
direkte Linje over Lågen og E6. Kryssingen av E6 blir liggende i 
forbindelse med eksisterende veiskjæringen. 

Fordeler: 
• Billigste løsning (utfordringer eksisterende bebyggelse ikke 
vurdert)
• Kortest krysning over elven
• Bru over E6 for beskyttelse mot nedfall snø og is, tilknyttes 
skjæringen.
• Gondol stasjonen blir liggende mellom større potensielle 
utviklingsarealer Nord, sør og vest for stasjonen.
• Gondolen krysser jernbanen
• Blir liggende nærmere Granrud moen

Ulemper:
• Dårligere kontakt Hunderfossen familiepark.
•  Blir liggende utkant Togstasjonsområde krever ev flytting 
Hunderfossen Togstasjon
• Krever etablering mye ny infrastruktur (parkering, vei etc) 
som eksisterer i Alt A.
Alt C:
Etablering ny Gang-Sykkelbru over Lågen som forlengelse av 
Sykkel og sti nettverk på Østside Lågen.
Bru etableres med tilstrekkelig bredde til at selvkjørende Shutt-
le-kjøretøy kan kjøre direkte på bruen mellom Hunderfossen (Fa-
milieparken og Stasjonen) og Hafjell Gondolen.
Bru og ferdselslinjen etableres smaleste punkt Lågen og over 
skjæring E6, slik at den får lavest kostnad og kortest mulig spenn 
over elva.

Tiltaket vil ha mindre «WOW» effekt og reklameverdi en Gondol. 
For å kompensere for dette bør bru og konsept utformes som «re-
klame» med unikt utseende, effekter og tilknyttede opplevelser. 
Bungy, Zipliner, lys etc del av bruen. Eventyret på Hunderfossen 
strekker seg over brua «BIFROST» «TROLLBRUA» eller annet 
tydelig konsept.

Fordeler: 
• Kostnad etablering infrastrukturen (bru/vei) ca 50-65% 
av kostnad alt A1.
• Forbindelsen er fleksibel og benyttes også av gang syk-
kel, mm
• Fleksibilitet knyttet til «Shuttle kjøretøy» behov og utvik-
ling
• Infrastruktur tiltaket tilgjengeliggjør Østsiden av Lågen 
og tilhørende naturområder.
• Lager forbindelse over E6 som er en barriere mot Lågen
• Forbindelsen alltid tilgjengelig.
• Fleksibel i forhold kapasitet, bruk og behov.
• Avstanden mellom Hafjell og Hunderfossen blir svært god for 
sykling.

Ulemper: 
• Infrastrukturen krever også en «Shuttel løsning» eller lignen-
de som Gondol m leverer
• Bruen treffer ikke direkte på stasjon, krever veier (forbindel-
ser) videre til Hunderfossen, Stasjonen mm
• Tiltaket har i seg selv mindre attraksjonsverdi
• Tiltaket er ikke ulikt forbindelse over lågen lenger nord.
• Avstand mellom Hafjell – Hunderfossen er fortsatt for lang for 
gangforbindelse og man er avhengig av annen transport for å 
bryte logistikk barrieren mellom Stasjon og destinasjon på østside 



 

 

HJEM.

HYTTE/HOTELL

+  DAGLIGVARER
+  MAT
+  EKSTRA BEHOV

FREDAG “Utstyrshub”

VÅR ANBELFALING:
Etabler et visuelt punkt, en samlende struktur og fokuser på 
muligheter/ lokal konkuransekraft og fortrinn.

I bunnområdet tilknyttet Gondolstasjon, 
adkomst og vei, etableres en ”HUB” som 
knytter sammen logistikkbehovene og mu-
lighetene i området. Huben leverer og dis-
truberer, mennesker, informasjon, mat, ut-
styr, klær mm.
Huben skal aktiveisere potensialene og ef-
fektene av etablert og ny ”grønn” infra-
struktur.

DETTE HAR VI LÆRT:
Bineledd og overganger er vesentlige for helhetlig sammenheng. 
Sykkel og ski aktivitetene tilknytte Bunnområdet Hafjell utgjør i 
dag en mindre versjon av en HUB. Det brukes mye penger på 
dagligvarer og transport som kanaliseres over i de grønne struktu-
rene og til aktørene som tar innvisteringene av innfrastruktur.
En Hub vil også være et mentalt og organiserende bindeledd for å 
utvikle destinasjone og prosjektet ”Sirkulærmobilitet Øyer Hafjell”.
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Forslag Kjerneteam: Lillehammer Vekst/Næring, Hafjell(Alpinco), Innlandstrafikk, Jernbanedirektoratet, Plukkerud, Ihuga.

Koble sammen mobilitets, logistikk og destinasjonsaktørene. 
Utrede potensiale og behov. Ny rutebilstasjon bør kobles til 
gjennom Fylke og Innlandstrafikk. Hafjell er allerede etablert 
og sentral. Hunderfossen må knyttes opp som aktør og del av 
koblinger. Muligheter og potensiale Lilleputthamer m.fl må 
utredes.Utvikling og lokalisering av Ø-L logistikk bør knyttes til 
delprosjektet. Øyer kommune må sammen med fylket og an-
dre aktører ytrede sine behov og muligheter i punktet.

SAMMENHENGER ENTRÉ ØYER:

HUB hafjell kan være hovedhjulet og symbolet på strategi og 
ide, samt være strategisk punkt i området.

ENTRÉ ØYER - FASE 1 - APRIL 2021



 

 

VÅR ANBELFALING:
Vi anbefaler at det jobbes videre mot Entur i samarbeid med alle 
de store transportaktørene. Entur ønsker å legge til rette for smi-
dige kombinasjoner av ulike transportmidler og enkel billettering. 
Ved å studere ulike brukerreiser vil delprosjektet kunne avdekke 
hvilke målgrupper som velger grønne transportløsninger. En slik 
studie vil i tillegg gi informasjon om plattformer for ruteplanlegging 
og billettering.

Entré Øyer har etablert et eget delprosjekt for 
billettering av grønne reiser til og i Øyer. Del-
prosjektet har som mål å finne systemer som er 
fleksible nok til at alle involverte aktører kan 
dekke sine billetteringsbehov. Tjenestene må i 
tillegg være enkle å bruke for de reisende. Rek-
kevidde, eller potensiell rekkevidde er et avgjø-
rende kriterie ettersom målsettingen er at flest 
mulig skal velge grønne transportløsninger når 
de reiser til eller fra Øyer.

DETTE HAR VI LÆRT:
Studier viser at folk velger de mest komfortable transportalternati-
vene framfor de grønne alternativene. Planlegging og billettering 
er et hinder som må forseres for at folk skal endre vane og velge 
en grønn reise. Det er ikke mangel på grønne transportmidler.
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Forslag Kjerneteam: Visit Lillehammer, Hafjell(Alpinco), Innlandstrafikk, Æra/Ihuga

Mobilitetsselskaper har lykkes med å tilby grønne og fleksible 
transportløsninger i tettbygde strøk.  
Lengre reiser er ofte mer kompliserte. De reisende må kombi-
nere ulike transportløsninger før de er ved sitt endelige mål.
Det finnes en rekke digitale plattformer og ruteplanleggere 
som forsøker å kombinere ulike transportmidler i kombinasjon 
med enkel billettering. Transportnæringen forbereder seg på 
en fundamental endring i folk sitt reisemønster. 

SAMMENHENGER ENTRÉ ØYER:

Billettering og synlighet gjelder for alle delprosjektene i Entré 
Øyer. Det bør derfor samles et kjerneteam hvor alle aktører av 
en viss størrelse har mulighet til medvirkning.
Deling av riktig informasjon og billettering er en del av løs-
ningen for Entré Øyer, og igangsatt som et eget delprosjekt.

DEL RIKTIG INFORMASJON PÅ RIKTIG STED

Transport av folk og varer har vært gjenstand for rask innova-
sjon og nye løsninger de siste 10 årene. Utviklingen har 
skjedd med stor fart i tettbygde strøk. Nye transportformer har 
kommet til (alt som kan rulle), samtidig som tradisjonelle 
transportformer har fått ny form (bilkollektiv). 
Det finnes allerede plattformer som lar deg kombinere ulike 
transportmidler fra utgangsdøra til det endelige målet for rei-
sen. 
For norske destinasjoner er det viktig å ha god forståelse av 
hele brukerreisen og hvilke brikker som må spille sammen for 
at folk skal kunne nå sitt endelige mål.
For å få til dette må både små og store transportaktører syste-
matisere og tilgjengeliggjøre essensiell informasjon i de platt-
formene der brukerreisen faktisk starter. 
Brukerne vil utvilsomt bevege seg mellom ulike plattformer for 
planlegging og billettering. Informasjonen i disse plattformene 
skal hentes fra ett og samme sted.
God distribusjon av grønne transportalternativer handler om å 
ha mange kontaktpunkter til de reisende. De forventer riktige 
data på riktig sted til riktig tid. 
Aktørene i Entré Øyer bør ha som mål å tilgjengeliggjøre rikti-
ge data om det lokale transporttilbudet slik at mange digitale 
plattformer og tjenester kan kommunisere riktig budskap på 
riktig sted til riktig tid.

ENTRÉ ØYER - FASE 1 - APRIL 2021
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DOVREBANEN

MIKROMOBILITET

VÅR ANBELFALING:
Vi anbefaler at det satses enda videre på sykkel og at det etable-
res et helhetlig prosjekt ”Sykkeldestinasjon  Øyer-Lillehammer” 
basert i Hafjells eksisterende aktivitet/planer og Entré Øyer. 
”Fjellstien” videreutvikles som et mikromobilitetsprosjekt i neste 
fase. Kritiske ruter og koblinger spilles inn til kommunedelplanen.

DETTE HAR VI LÆRT:
Vi gikk inn med en litt videre forstand av mikromobilitet ved å in-
kludere endel shuttle og opplevelsesturer i kategorien. Vi har sett 
det riktig å definere mikromobilitet ned til  det du kan flytte deg 
selv med uten at det klssifiseres som kjøretøy. Vi ser at sykkelpro-
sjekter er nødvendig, tilgjengelig og delvis igangsatt via Hafjell 
Skisenter som vikitgste aktør. I tillegg er det behov bedre gang-  
og skiforbindelser. Sykkel treffer både lokale behov, besøkende 
og profil.
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FORSLAG KJERNETEAM: Visit Lillehammer, Hafjell(Alpinco) v/Knut Løkås og Ihuga.

 

SAMMENHENGER ENTRÉ ØYER:

Utredning kobling kontakt over Lågen. Kost – Nytte verdi

Potensialet for økt bruk av kollektive løsninger er avhengig 
av en god tilgang til små, personlige transportmidler kombi-
nert med optimalisering av distanser og ruter. Entré Øyer er 
legger til rette for at tilgangen blir best mulig for flest mulig. 
Med ski, gange, elsparkesykkel og ikke minst med sykkel 
med og uten el-motor kan både bilreiser reduseres og kvali-
teten i aktivitetene og opplevelsene styrkes.

OPPSTART:Sykkeldestinasjon  Øyer-Lillehammer:

Hafjell (Knut Løkås) etablerer Sykkelselskap/ prosjekt/ distributør 
for hele området. Setter opp samarbeidsorganisasjon og aktører.
(En destinasjon – et område – et sykkelselskap)
Ruter - forbindelse mellom Hafjell – Hunderfossen og Fjellstien 
(mm) tidlig, lang sikt etc
Innspill KDP sykkelruter og trygge gangsykkelveier
Etablering sykkelpunkter
Samspill Vy, SJ og Innlandstrafikk mm
Finansiering og støtteordninger

Videreutvikle Sykkel-Fjellstier, Terrengsykling i de 2 trianglene
Prosjektet skal samle og videreutvikle sykkelstiene og koble 
sammen de 2 trianglene «Hafjell – Hornsjøen – Sjusjøen» og « 
Lillehammer – Sjusjøen – Nordseter – Hafjell»
Prosjektet og initiativet krever synlig samarbeid Visit Lillehammer, 
Visit Sjusjøen, Hafjell, Pihl, Statskog mm.
For å sikre gjennomføring og best mulig produkt / profilering må 
det legges politisk trykk på aktører, grunneier og offentlige institu-
sjoner. Øyer kommune, Lillehammer kommune og Ringsaker 

kommune (Ordførere) må fronte initiativet og støtte Hafjell (Knut 
Løkås).
Gondolen vil redusere tidsbarrieren mellom de to stedene og gjø-
re boliger, fjelll, hytter og skisenter direkte tilgjengelig fra toget, 
Lillehammer, Gardermoen og Oslo

Gondolen vil i seg være en attraksjon og reklameskilt med påmin-
nelse om tilbud og muligheter i området, den praktiske koblingen 
kan styrkes med en umiddelbar igangsetting av shuttle og micro-
mobilitetsløsninger . 

ENTRÉ ØYER - FASE 1 - APRIL 2021
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VÅR ANBELFALING:
Delprosjektet er allerede godt igangsatt med flere tilbud. 
Vi anbefaler videreføring av disse, arbeid med synlighet og billet-
tering + igangsetting av eget prosjekt for sammenbinding av hun-
derfossen-hafjell.
I tidlig fase bør fleksibilitet mot Hunderfossensasjon vurderes
I tilegg til etablerte leverandører, bør også SmartFeeder vurderes, 
når/ om løsningen er overførbar. Jernbanedirektoratet og kobling 
tog ses i denne sammenheng.

Det satses på videreutvikling av eksis-
terende internbuss i Øyer og shuttler fra 
Lillehammer. I tillegg utarbeides et sirku-
lært system av små ruter som kobles 
sammen på ulike koblingspunkter, som 
gjør det i teorien mulig å bevege seg fra f.
eks. andre siden av dalen (Hunderfossen) 
og helt opp på fjellet Gaiastova og tilbake 
igjen. Ruter, frekvens og booking med lo-
kal- og regionalbusser. 

DETTE HAR VI LÆRT:
Etablerte buss og shuttelprosjekter er godt forankret hos Visil Lil-
lehmmer. Destinasjonsselkapet  har et stort kunskapsgrunnlag og 
kontaktflate i forhold eksisterende behov og utfordringer.
Det er viktig at shuttle og busstilbud synliggjøres og tilgjengelig-
gjøres i større grad ifm de andre.
Det er begrenset fleksibilitet, informasjon og elastisitet i helheten.
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Forslag Kjerneteam: Visit Lillehammer, Innlandstrafikk, Vy, SJ, og Ihuga/Æra.

Shuttle og bestillingsbuss
Videreutvike Shuttle buss ordningen til fleksibilitet mellom Lille-
hammer og Hunderfossen, inkludere avgangene til SJ
Visit har kjørt en rekke prosjekter, har kunnskap. Må også se på 
mere elastiske løsninger.
Utvidet samarbeid med Hoteller og reiseliv.
Større fleksibilitet og koordinering Minibusser/ Taxi løsninger. 

Søke helhetlig bilde og god ressursbruk.

POTENSIALER:
Utfordre potensialene i eksisterende resurser. Vurdere fler kob-
lingsmuligheter og synergier.

OVERFØRINGSVERDIER:
Erfaringer, utfordringer, kunnskap reisemønstre, reisebehov 
etc bør inegreres i hovedprosjekt og flere av deleprosjektet.
Eksisterende tilbud inkluderer og koblinger leveras av og 
berører en rekke aktører.
Innlandstrafikk, Visit Lillehmmer, VY, SJ, Hafjell, Hunderfos-
sen mfl bør inkluderes inkluderes i kunskapsbank.

REFERANSER:
https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/
fou/kan-selvkjorende-kjoretoy-styrke-kollektivtilbudet/

SAMMENHENGER ENTRÉ ØYER:

Billettering og sammenheng mellom shuttle- /busstilbud, de-
lebil og taxi, selvkjøring. Arbeidet med et felles billetterings-
system kan fungere som katalysator for bedre koordinering 
mellom de forskjellige rutene og avgangene. Det tas utsgans-
punkt i de allerede etablerte tilbudene for videreutvikling. 
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VÅR ANBELFALING:
Integrere Bildeling og Taxi i Ø/L-Logistikk. Utfordre aktørene på 
hva de kan bidra til av lokal verdiskapning og skaperkraft for ut-
vikling. Skape fleksible og økonomisk konkuransedyktige flåter 
”bredt perspektiv”. For økonomisk bærekraftige løsninger med 
godt tilbud og tilhørende etterspørsel, så må oppgavene til taxi-
selskapene utvides og biltilgjengeligheten sees i sammenheng 
med delebilordninger.

Øyer har god infrastruktur med kla-
re tyngdepunkt, men også en rela-
tivt liten og spredt befolkning som 
gjør utvikling av konkurransedykti-
ge kollektivtilbud internt utfordren-
de.Tilgang til en stor og fleksibel 
flåte delebiler er nødvendig.

DETTE HAR VI LÆRT:
Bruk av delebil er sterkt økende i urbane strøk og det er i dag mu-
lig å velge delebil fremfor egen bil. En viktig terskel for å beholde 
bil, er hytte/ fjellturen. Delebiltilbudet må bygges opp mot flåter/
abonnetsordninger på avreisepunktene. Det må gjøres tiltak/ stra-
tegiske investeringer for å øke kapasitet flåte Øyer/ Lillehammer. 
Kapasitet er avgjørende for endring.
Taxitilbud Øyer, er begrenset og marked, tilbudet ligger i dag på 
lillehammer. 

FRE-SØN
BILPARK TURISTKRAFT

BILPARK LOKALKRAFT
SØN-FRE
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SIRKULÆRMOBILITET ØYER - HAFJELL ENTRÈ ØYER

Dagens bruk av hytter i skidestinasjoner, er forutsigbar og styrt av 
helger og ferier. Bilbehovet er i stor grad knyttet til å komme seg 
opp på torsdag/ fredag og ned igjen søndag, med noen behov for 
interntransport til fra matbutikk, cafe og kommersielle tilbud.

Behovet for å eie egen bil har tradisjonelt stått sterkt i Norge, men  
er i byer og blant yngre avtagende. Behovet og ønsket er fortsatt 
sterkt på bygda da mangel på gode alternativer er et faktum og 
etterspørselen ikke er stor nok til å etablere delingsprosjekter. 

I Øyer er det mulig å etablere tilgang til gode delebilordninger via 
sambruk med det store antallet tilreisende.  Delebilene kan snart 
bli selvkjørende og Øyer bør ha som mål å bli foregangskommu-
ne både for delebilordninger og selvkjøring i Norge.

Veien til sirkulær transport er utfordrende for bygdeområder med 
spredt bebyggelse, noe det er mye av i Norge. Øyer har f.eks 
over 700m2 vei pr. innbygger (Ullensaker har under 150m2). De-
lebil og selvkjøring er en del av løsningen. I sammenheng med 
gode knutepunkter med kollektive løsninger og mikromobilitet vil 
det kunne løse store deler av bygdenorges mobilitet. 

En etablering av delebilparker og utvikling av selvkjørende tilbud 
for tilreisende legger til rette for utvikling av samme tilbud for 
lokalbefolkningen. Gruppene har ulike tidsrom for sine behov og 
bilflåtene kan i stor grad forflyttes mellom tilreisende på helgeda-
ger og lokalbefolkning  i ukedager. Deleflåten kan og bør derfor i 
stor grad gjøres tilgjengelig i midtuke på Lillehammer. Øyer og 
øvrige nærområder har motsatt behov ift volum

Forslag Kjerneteam: Øyer Kommune, Øyer Næringsråd, Lillehammer vekst, Ferder taxi etc, Æra/Ihuga

SAMMENHENGER ENTRÉ ØYER:

Sammenheng billettering, selvkjøring og shuttle/buss i tillegg 
til Tingenes Reise for sambruk varelevering etc.
Riktig, selskap person til å koordinere tilbud og aktører.
Velge i samarbeid med Lillehammer og øvrige nær-kommu-
ner.
Integrere Bildeling i ØL-Loggistikk. Utfordre aktørene på hva 
de kan bidra til av lokal verdiskapning og skaperkraft for ut-
vikling ØL-Logg.

Gruppe: 
https://blogg.lillehammer.com/andreas-til-hytta-med-tog-a-la-

DELBIL OG TAXI - SAMME DELPROSJEKT:

Ved å integrere taxitilbud /aktører i arbeidet med utvikling av gode 
delebilordninger blir det mulig å utvikle løsninger som både kan 
styrke taxidekning og sørge for økt fleksibilitet i delebilflåten.
Taxinæringen er i dag i endring, Ûber har kommet for å bli, bruks-
faktoren på kjøretøy må opp og distansene for flytting av tomme 
kjøretøy må ned. Vi mener at det i fremtiden kan velges bil med 
eller uten sjåfør fra samme flåte.

ENTRÉ ØYER - FASE 1 - APRIL 2021
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VÅR ANBELFALING:
Oppstarten legges inn i Knutepunkstutvikling, tingenes reise, bil-
lettering og Ø/L Logistikk. Sammenhengene og postensialet syn-
liggjøres gjennom dette. Prosess for Gondol A legges til knute-
punktsutvikling Hafjell-Hunderfossen i fase 2. og

Forslag Kjerneteam: Visit Lillehammer, Hafjell(Alpinco), Ruter, 
Ihuga/ Ecosign

DETTE HAR VI LÆRT:
Det er stor interesse og mange aktører som ser verdien i en 
gondol som knytter sammen Hunderfossen og Hafjell. Hovedutfor-
dringene er å knytte dette til et tilstrekkelig utvidet togtilbud. Inte-
grert bruk av heissystemet til transport går også direkte inn i 
Hafjell skisenter ift. eierskap og struktur. Delprosjektet er avhengig 
av videre knutepunktsstudier ift. bunnområdet/hunderfossen for å 
kunne realiseres.

Heissystemet i Hafjell må betraktes som 
infrastruktur på linje med vei og jernbane. 
Det eksisterende og fremtidige tilbudet må 
sees ikke bare som utelukkende en port til 
ski- og sykkelopplevelser, men som en in-
tegrert del av den stedlige mobilitetsløs-
ningen.  
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SHUTTLE OG BUSS
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Forslag Kjerneteam: Visit Lillehammer, Hafjell(Alpinco), Ruter, Ihuga/ Ecosign

Det er allerede helårsbruk og gondolforbindelse mellom bunnsta-
sjon og Mosetertoppen og ligger til rette for en utvidet bruk til 
transport både av varer, tilreisende og lokalbefolkning.
Gitt høydeforskjellene mellom de ulike tyngepunktene er transport 
med gondol et effektivt alternativ til bil på vei. Delprosjektet legger 
opp til videre studie og utvikling av spesielt to koblinger:

GONDOL A: Knytter allerede etablert gondol sammen med
togstasjon og Hunderfossen ( se “Hunderfossen-Øyer”)
Vil gi eksisterende funksjoner et løft og legge til rette for knute-
punktsutvikling ved bunnsatsjonen og økt attraktivitet.

GONDOL B: Knytter sammen Gaiastova med Sentrum og Togsta-
sjon via Mosetertoppen og skaper et sammenhengende nettverk 
for helårsbruk til transport og aktivitet og styrker tverrforbindelse-
ne i fjellet.
Gondolen kan etableres uten konflikter med eksisterende anlegg 
og uten å legge beslag på nytt areal. Løsningen vil være et godt 
og økonomisk alternativ til veiløsninger gitt sømløs funksjonalitet 
og sammenheng med de to andre gondolene og jernbanen.

GONDOL/ TRANSPORT-TEKNOLOGI
Aktører innen gondol/transportsystem, der hver cabin driver seg 
selv, og etablering og driftskostnader er langt lavere en tradisjo-
nelle gondoler.
Kobling over Lågen er en relativ horisontal løsning, der alternative 
systemer bør vurderes.

SAMMENHENGER ENTRÉ ØYER:

Delprosjektet videreutvikles basert på- og som del av delpro-
sjektene ”knutepunktsutvikling hafjell-/hunderfossen” (som 
behandler gondol A), ”mikromobilitet” og ”tingenes reise”. 
Ved videreutvikling og oppstart av disse vil poensialet og 
utfordringene ved bruk av heissytemet som en integrert del 
av transportløsningen i Øyer synliggjøres og mulighetene for 
samarbeid og utvikling vil kartlegges. 
Integrere logistikkdelen (potensialet) inn i Ø/L Logistikk

ENTRÉ ØYER - FASE 1 - APRIL 2021
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VÅR ANBELFALING:
Oppstart knyttes til ”Sykkeldestinasjon  Øyer-Lillehammer”. Rute-
ne spilles inn til kommunedelplanen. Samtidig arbeides det med 
shuttle/opplevelsestransport opp mot aktører i de forskjellige knu-
tepunktene. Paralellt arbeid med ”togstien/lågstien” i bunn 

Manglende tverrforbindelser i fjellet utgjør 
i dag en barriere
og genererer unødig mye biltrafikk opp og 
ned mellom
tyngdepunkter med store høydeforskjeller
Delprosjektet «FJELLSTIEN» muliggjør let-
te personreiser med
shuttle og hest og micromobilitet uten å 
legge beslag på nye arealer eller etablere 
ny tung infrastruktur.

DETTE HAR VI LÆRT:
Det er komplisert å koble sammen mosetertoppen på en ideell 
måte med mange krysninger av ski- og sykkeltraséer. I samtaler 
med Hafjell Skisenter har vi kommet frem til en omforent strategi 
for strekningen.  ”fjellstien” må knyttes sterkt til sykkel og micro-
mobilitet. Minishuttle og andre former vil sannsynlig bedre benytte 
seg av nysetervegen. Det er behov for lignende tanker og utvikling 
av ”myke” koblinger i dalbunnen
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Forslag Kjerneteam: Visit Lillehammer, Hafjell(Alpinco) v/Knut Løkås og Ihuga/Æra.

SAMMENHENGER ENTRÉ ØYER:

Sykkel, Langrenn, gange og Minishuttle, Scooter, Hest og 
Hund. Snøegg.
Deler av denne er etablerte stier og veier, men det mangler god
løsning på strekningen mellom Mosetertoppen og Gaiastova. Ny-
setervegen er et alternativ men den gir store høydeforskjeller som
begrenser tilgjengeligheten. Det kan opparbeides en sti på ca 8%
jevnt fall fra Gaiastova til Mosetertoppen som en tilfarer for ski,
sykkel og gangtrafikk.
En opparbeiding av denne vil føre til mange krysninger av skitra-
séer og noen sykkeltraséer som medfører begrensinger på
bruken. Dette er studert sammen med Hafjell og vi har kom-
met til at traséen bør gå fra Gaiastova mot Hafjell2/fjellheisen 
da dette harmonerer bedre med sykkeltilbudet. Videre stude-
res en ”lavterskel” kobling derfra og ned mot mosetertoppen
En slik løype/sti kunne løse løse mange reiser. På sommerstid
finnes det løsninger for krysninger av sykkeltraséer og på
vinterstid kan den utnytte sitt fulle potensial etter skisenterets
stengetid. Etter afterski på Gaiastova kommer man seg til Mose-
tertoppen og der er det gondol til Bunnstasjon/Øyer.
“Fjellstien” kan foruten micromobilitet, gange og rekreasjon
utnyttes til shuttletrafikk med snøskuter, fjellshuttle og hest med
vogn/slede. Gjennom dette kan fjellområdet kobles sammen helt
fra Lisetra til Nordseter/Sjusjøen. Koblinger som allerede er godt
kjent for langrennsløpere.
Et fast tilbud vil både føre til mer attraktivitet og redusere behovet
for bilturer opp og ned for å komme seg mellom tyngdepunktene i
fjellet. “Fjellstien” kan med de riktige virkemidlene bli et eksempel
på at man i Øyer kan flytte seg på alle mulige måter. Både effek-
tivt og kvalitativt.

ENTRÉ ØYER - FASE 1 - APRIL 2021



 

 

VÅR ANBELFALING:
Vi anbefaler at det jobbes videre utfra etablerte og påbegynte 
reiser(F.eks SWIX/Hafjell) og at det utredes muligheter for 
opprettelse av selskap i samarbeid mellom offentlige og priva-
te aktører.

Det etableres et eget selskap som jobber med-, 
koordinerer og leverer logistikkløsninger i hele 
Lillehammerregionen. Et selskap som tar for 
seg hele regionen under ett har et stort marked 
og kan potensielt bli en aktør som er ressur-
sterk nok til å være i forkant på utvikling og inn-
ovasjon. Et selskap som leverer logistikkløsnin-
ger på tvers av alle plattformer og 
transportmidler og kan gå direkte inn i videreut-
viklingen av flere delprosjekter.    

DETTE HAR VI LÆRT:
Vi har sett at det behov for flere interkommunale aktører i Lille-
hammerregionen. Kommunegrensene er også tydelige i bedrifts-
strukturen og det finnes få aktører som er store nok, men fortsatt 
er basert i regionen. Hvis Øyer skal bli en foregangskommune på 
sirkulære transportløsninger må potensialet i hele regionen utnyt-
tes og organsieres.
Området/ regionen har mange viktige aktører som jobber med 
benytter logistikk i stor grad.

ØYER OG LILLEHAMMER LOGISTIKKSENTER
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FORUTSIGBARHET AKTØRER OG DISTRUBITØRER
BYGGE VIDERE PÅ DET SOM ER OG FINS LOKALT 
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Forslag Kjerneteam: Lillehammer Vekst/Næring, Hafjell(Alpinco), Innlandstrafikk, Ferder taxi, Ihuga/Æra.

Knute og Logistikkpunkt for varer mennesker og transport.
Fellesselskap for utnyttelse av ressurser og tilbud, med utleve-
ringspunkt distribusjon og koordinering.
Visuelle punkter på Hafjell bunn, Lillehammer, Ensby, Hunderfos-
sen etc
Viktigste punktene er Hafjell Bunn og Lillehammer Skysstasjon
(Tiltak for å samle aktører, skape innovasjon og maksimere tilbud, 
inspirasjon eksempel Ferder Taxi)
Underlag for innovasjon, forskning (tingenes reise etc inngår i 
dette). Samlet lokal styrke og forente ressurser.
Logistikk er i endring, nå er det muligheter. 
Øyers største aktører leverer alle en form for logistikk og distribu-
sjon. Kan Logistikk håndteres på en ny måte. Kan vi etablere en 
ny flyt mellom togstasjon og HUB?

SAMMENHENGER ENTRÉ ØYER:

Ø-L logistikk vil samle og koordinerelogistikkbehov og re-
sursser. Ø-L vil muliggjøre riktig balanse for tilbud og 
etterspørsel i området.

ENTRÉ ØYER - FASE 1 - APRIL 2021
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VÅR ANBELFALING:
Videre arbeid med de forskjellige delprosjektene må ta høyde for 
en fremtid med fleksible selvkjørende transportmidler, men vi an-
befaler at utviklingen og piloteringen av dette legges til andre ste-
der. Øyer kan oppnå mer effekt med å legge ressursene i andre 
delprosjekter,

Entré Øyer utvikler for den fremtiden som kom-
mer ved å tilgjengeliggjøre et definert og hånd-
terbart område for testing og forskning på selv-
kjøring. Selvkjøring og abonnementsløsninger 
vil revolusjonere taxi/delebil/personbilløsninger 
og sammen med buss og tog kunne gi sirkulæ-
re transportløsinger i bygdenorge. 

DETTE HAR VI LÆRT:
Pilotprosjekter i er i utvikling på dette området både i Trysil og 
Norefjell som er delvis sammenliknbart og i Oslo. Ruter og jernba-
nedirektoratet er inne i disse prosjektene. Prosjektene er relativt 
resurrskrevende i dag og utviklingen er godt igang men krever 
mer tid med forskning og endringer i lovverk før det er en realitet. 
Pågående prosjekter er knyttet til kollektivløsninger og ikke til per-
sonbilen.

SELVKJØRING
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Forslag Kjerneteam: Kjerneteam og delprosjekt avventes og defineres senere basert på erfaringer øvrige deklprosjekter og initiativ.

Trafikkmønsteret er forutsigbart i hyttefeltene. Området er derfor 
svært velegnet for testing/ pilotering av selvkjørende bil/ trans-
portpark. Med knutepunkt på Gaiastova kan hoveddelen av bru-
kerne nå kobling via skiheissystemet eller shuttelsystem. Pilotpro-
sjekter for selvkjøring er i god gang flere steder i verden og 
leverandører er interesserte i muligheter for testing. Bilene vil 
være tilgjengelig ved hyttedøren når man ønsker og trenger det. I 
hovedsak en TAXI tjeneste uten sjåfør 24-7. 
Grunnet avstander og mengde kunder, kombinert med nærings-
grunnlag og tilstrekkelige avganger er det svært vanskelig i hytte-
felt å etablere fungerende bussløsninger som kan erstatter bilens 
fleksibilitet.

SAMMENHENGER ENTRÉ ØYER:
Sammenheng delebil og taxi, billettering, fjellstien og shuttle 
buss. 
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VÅR ANBELFALING:
Samle, knytte seg til miljøer og klynger med kompetanse. Etabler 
EN rolle med oversikt og ansvar koordinering. Øyer - Hafjell med 
lillehammer bør hente informasjon og kunnskap dr den fins og 
utvikles, samtidig som de bør gå i front der de har best forutset-
ninger.

Entrè Øyer handler om en nødvendig adferd-
sendring for å møte klodens behov og Norges 
klimamål 2030. 
I den sammenheng er det behovet for utvikling 
og endring av reisemønsteret tilknyttet turisme, 
reiseliv og vinterdestinasjoner i Norge.
Øyer - hafjell området har forutsetningene for å 
være foregangsdestinasjon og området i utvik-
ling av sømløse grønne tilbud.

DETTE HAR VI LÆRT:
Det pågår paralelle forsknings og utviklingsprosjekter tilknyttet 
ulike programmer og forutsetninger flere steder i norge. Flere 
”Grønne” prosjekter har dårligere forutsetninger og potensielle 
effekter. Tog, volum, logistikk og barrieren lågen er vesentlige og 
interessante. Prosjektet har relevans og overføringsverdi for man-
ge områder og destinasjoner i Norden.

ENTRÉ FORSKNING OG UTVIKLING PROSESS

HJEM.

KNUTEPUNKT/HUB

HJEM.

HYTTE/HOTELL

+  DAGLIGVARER
+  MAT
+  EKSTRA BEHOV

SØNDAG

FREDAG “Utstyrshub”

PROSESS

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

UTLYSNING FAST TRACK PROSJEKKTER PREKVALIFISERING INNLEVERING FORSLAG VALG VINNER INNSIKT OG KARTLEGGING 

SEPTEMBER 2020 NOVEMBER 2020 APRIL 2020

SIRKULÆRMOBILITET ØYER - HAFJELL ENTRÈ ØYER

 

 

Forslag Kjerneteam: Lillehammer Vekst, Innlandstrafikk, Jernbanedirektoratet, INN, Ihuga/ Æra

MOBILITETS KOORDINTOR:
Det bør etebleres en Mobilitets koordinator (ref tidligere temaer) 
som koordinerer og sikrer utvikling og finansiering. Koordinator 
bør også sikre forskning, informasjon og overføringsverdi til andre 
destinasjoner og områder.

MARKEDSFØRING/ INFORMASJON
For å sikre utviklingskraft, kompetanse, finansiering og suksess, 
må prosjektet markedsføres og synliggjøres.

NØKKELPERSONELL:
Harald Aas (Nasjonalt program for leverandørutvikling, NHO)
Kjersti Granaasen (Nasjonalt program for leverandørutvikling, 
NHO)
Odd Olaf Schei (DFØ)
Liv Bjerke (Innlandet fylkeskommune)
jenny Simonsen (ITS- Norway)

FINANSIERING/ STØTTEORDNINGER

Offentlig og regionale transportpakker
Regionale midler:
Grønn framtid (innlandet fylkeskommune)
Interregmidler
Inovasjon Norge
Forskningsrådet
DFØ
Jernbanedirektoratet (Innovasjonsmidler mm)

SAMMENHENGER ENTRÉ ØYER:

Entre Øyer synliggjør et komplekst bilde der mange av del-
prosjektene er avhengig av innovasjon og utvikling for å kun-
ne helrealiseres. Det må også gis rom for prøving og feiling. 
Adferdsendring bort fra bil og utvikling av komplette konku-
ransedyktige transporttilbud er krevende.
Prosjektet bør knyttes opp mot forsknings, utviklingsmiljøer 
samtidig som prosjektet bør bli pilot for uttesting og utvikling 
av nye planer, koblinger og organisering.
Utviklingsmiljøet bør knyttes til lokal kunnskap og muligheter 
utvikling lokal verdiskapning og kompetansekraft

Det bør utvikles en helhetlig langsiktig plan for sammenset-
ning av aktører, finansiering og støtteordninger. 

ENTRÉ ØYER - FASE 1 - APRIL 2021



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

UTLYSNING FAST TRACK PROSJEKKTER PREKVALIFISERING INNLEVERING FORSLAG VALG VINNER INNSIKT OG KARTLEGGING 

SEPTEMBER 2020 NOVEMBER 2020 APRIL 2020

SIRKULÆRMOBILITET ØYER - HAFJELL ENTRÈ ØYER

Veien videre

 

 

Tidslinjen for ”fasttrack” er ved sin ende. Det har utløst muligheter og engasjement. Nå må vi med vilje gå videre sammen

REALISERINGSPLANER 
PER DELPROSJEKT

PROJEKTORGANISERING

FINANSIERINGMODELLER

REALISERINGSHORISONTER

”HOLDE TAK I-, OG PLUKKE DEN 
LAVE FRUKTEN”

ENTRÉ ØYER - FASE 1 - APRIL 2021

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

HVA SKJER NÅ?

 

 

Vi må gå SAMMEN fra egosystem til ØKOSYSTEM



Prosjektorganisering
Prosjekteier

ProsjektlederProsessleder

Kjerneteam

Ressursgrupper

Øvrige ressurser

Styringsgruppe

Kjerneteamene i hvert delprosjekt må defineres og det må på 
plass prosjektkoordiator og prosjektledelse for Entré Øyer for 
å drive prosessen videre.

I Fase 1 har vi gjort en vurdering pr. delprosjekt (se under hvert 
enkelt) og kommet med forslag til hvem som bør involveres i kje-
neteamene

PROSJEKTORGANISERING

Tre horisonter for realisering

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

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

Definere klare tidshorisonter for hvert delprosjekt og delelement 
iht. kompleksitet og tilgjengelighet. Hva BØR vente? Hva MÅ 
utredes? Hva ER igangsatt? Hva KAN settes i gang? Hva MÅ 
settes igang?

- Jobbe videre med felles BILLETTERING for alle eksisterende 
transportaktører i Øyer og mot Lillehammer (alt fra sykkel via 
shuttle til tog) og hovedaktivitetene i Øyer/Hunderfossen. Dette 
fordrer samarbeid som vil aktualisere og danne videre grobunn for 
delsprosjektene og Entré Øyer som helhet. 
- Utnytte momentet som er skap rundt GONDOL og KNUTE-
PUNKTSUTVIKLING HAFJELL-HUNDERFOSSEN og fortsette 
prosessen med videre utredninger og finansieringmuligheter

I Fase 1 har vi gjort en vurdering pr. delprosjekt (se oversikt del-
prosjekter og under hvert enkelt) og dette må videre vurderes iht. 
finansieringmuligheter

PLUKKE LAVTHENGENDE FRUKT, VIDEREFØRE OG UTNYTTE MOMENT NÅ:

REALISERINGSHORISONTER OG REALISERINGSPLANER

- Støtte Sykkelprosjektet i Hafjell til videreutvikling av ruter både i 
dalen og på fjellet og ved dette både utvikle MIKROMOBILITET i 
sammenheng med tog og FJELLSTIEN.
- Jobbe mot JBV, SJ, VY etc. gjennom disse prosessene for gjøre 
det mer relevant og tilgjengelig ¨å reise med TOG TIL ØYER. 

- Sørge for at den kommunedelplanen som vedtas i år IKKE 
forhindrer mulighetene for realisering.  
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KONTAKTLISTE ENTRÉ ØYERKONTAKTLISTE IHUGA AS ‐ P2104 Entré Øyer

Team: Ihuga AS Anders Koller Tufte Leder +47 40 45 57 21 anders@ihuga.no
Aasmund Vaa utvikling +47 97 06 60 69 aasmund@ihuga.no
Dagne Vaa Sidekick design

Æra Strategic Innovation AS Mads Bruun Høy Prosessledelse mads@era.as
Andreas Kalleberg Design andreas@era.as

Briskebakken AS Erlend Eggen Grønt reiseliv erlend@outtt.com
Ecosign Mountain Planners Ltd. Emily Amirault Skiresortplanlegger eamirault@ecosign.com

Filmteam: Avia Produksjon Dag Olav Mandt Prosjektleder/produsent +47 958 39 318 dagolav@aviaprod.no
Mathias mathias@aviaprod.no

Gruppe: Organisasjon: kontakt Rolle: tlf: epost:
Offentlig Lokalt Øyer kommune ‐ politisk Jon Halvor Midtmageli Ordfører

Øyer kommune ‐ politisk FORMANNSKAPET
Øyer kommune ‐ teknisk Anita Lerfald Vedum Fagleder Plan
Øyer kommune ‐ teknisk Helge Haugan Arealplanlegger helge.haugan@oyer.kommune.no
Øyer kommune ‐ teknisk Åsa Rommetveit Celius Arealplanlegger asa.rommetveit.celius@oyer.kommune.no
Øyer kommune ‐ teknisk Øystein Jorde ??? oystein.jorde@oyer.kommune.no
Lillehammer‐regionen Vekst Henning Holmbakken Næringsutvikler +47 917 07 016 hh@vekst.lillehammer.no
DFO Odd Olaf Schei OddOlaf.Schei@dfo.no
Visit Lillehammer Kristin Prøven Prosjektleder +47 99 30 88 48 kristin@lillehammer.com
Innlandet Fylkeskommune stine fredriksen
Innlandet Fylkeskommune Liv Bjerke Spesialrådgiver Reiseliv  +47 414 78 816 liv.bjerke@innlandetfylke.no

Org Lokalt: Øyer Næringsråd Rune Haugen rune@lodgenhafjell.no
Velforeninger
Fritidsboligeierforeninger
Skoler

Næring Lokalt Utbyggere
Mosetertoppen Utvikling Stein Plukkerud
Alpinco Odd Stensrud odd@hafjellkvitfjell.no
Alpinco Knut Løkås 41518891 knut@hafjell.no
Alpinco Marit Lien marit@alpinco.no
Hunderfossen Per Arne Slapø 95205901 per.arne@hunderfossen.no
Scandic Hafjell
Scandic Christoffer Gundersen christopher.gundersen@scandichotels.com
Pellestova
Lilleputthammer
Nærmo

Mobilitet Ruter Laura Herzig laura.herzig@ruter.no
Ruter Vibeke Harlem Vibeke.harlem@ruter.no
Ruter Lars Gunnar Lundestad lars.gunnar.lundestad@ruter.no
SJ Georg Kjøll Ansvarlig digitale Kanaler +47 917 07 117 Georg.Kjoll@sj.no
SJ Heidi Nybrenna Salgssjef Heidi.Nybrenna@sj.no
SJ Hilde Lyng Markedssjef Hilde.Lyng@sj.no
Vy Erik Røhne Konserndirektør rohne@cargonet.no
Vy Jørgen Kjær Foretningsutvikler 91707117 jorgen.kjar@vy.no> 
Vy Kristian Kolind mobilitet,, 930 06 322 kristian.kolind@vy.no
Innlandstrafikk Stine Fredriksen stine.fredriksen@innlandetfylke.no
EN TUR Hanne Nettum Breivik hanne.nettum.breivik@entur.org
Jernbane direktoratet Pål Danielsen 40019294 pal.danielsen@jernbanedirektoratet.no
ITS ‐ Norway Jenny Simonsen  jenny.simonsen@its‐norway.no
CGI Kåre Knutsen
Færder Taxi via kåre knutsen

(AUTONOM) SAMS Pernille Engebretsen +47 952 58 228 pernille@sams‐norway.no

Infrastruktur SVV Ola Natvig Ola Natvig <ola.natvig@vegvesen.no>
Bane Nor eiendom Niall Ó Muiré 413 78 657 niall.o.muire@banenor.no
Bane Nor eiendom Per Atle Tufte per.atle.tufte@banenor.no

Politikk SP ‐ Stortinget Aud Hove Aud.Hove@innlandetfylke.no

Finansiering

Forskning / Utredning TØI Eivind Farstad Eivind.Farstad@toi.no
Petter Dybedal Petter.Dybedal@toi.no

Bruker Hyttefamilie Tom erik m fam

KONTAKTLISTE IHUGA AS ‐ P2104 Entré Øyer

Team: Ihuga AS Anders Koller Tufte Leder +47 40 45 57 21 anders@ihuga.no
Aasmund Vaa utvikling +47 97 06 60 69 aasmund@ihuga.no
Dagne Vaa Sidekick design

Æra Strategic Innovation AS Mads Bruun Høy Prosessledelse mads@era.as
Andreas Kalleberg Design andreas@era.as

Briskebakken AS Erlend Eggen Grønt reiseliv erlend@outtt.com
Ecosign Mountain Planners Ltd. Emily Amirault Skiresortplanlegger eamirault@ecosign.com

Filmteam: Avia Produksjon Dag Olav Mandt Prosjektleder/produsent +47 958 39 318 dagolav@aviaprod.no
Mathias mathias@aviaprod.no

Gruppe: Organisasjon: kontakt Rolle: tlf: epost:
Offentlig Lokalt Øyer kommune ‐ politisk Jon Halvor Midtmageli Ordfører

Øyer kommune ‐ politisk FORMANNSKAPET
Øyer kommune ‐ teknisk Anita Lerfald Vedum Fagleder Plan
Øyer kommune ‐ teknisk Helge Haugan Arealplanlegger helge.haugan@oyer.kommune.no
Øyer kommune ‐ teknisk Åsa Rommetveit Celius Arealplanlegger asa.rommetveit.celius@oyer.kommune.no
Øyer kommune ‐ teknisk Øystein Jorde ??? oystein.jorde@oyer.kommune.no
Lillehammer‐regionen Vekst Henning Holmbakken Næringsutvikler +47 917 07 016 hh@vekst.lillehammer.no
DFO Odd Olaf Schei OddOlaf.Schei@dfo.no
Visit Lillehammer Kristin Prøven Prosjektleder +47 99 30 88 48 kristin@lillehammer.com
Innlandet Fylkeskommune stine fredriksen
Innlandet Fylkeskommune Liv Bjerke Spesialrådgiver Reiseliv  +47 414 78 816 liv.bjerke@innlandetfylke.no

Org Lokalt: Øyer Næringsråd Rune Haugen rune@lodgenhafjell.no
Velforeninger
Fritidsboligeierforeninger
Skoler

Næring Lokalt Utbyggere
Mosetertoppen Utvikling Stein Plukkerud
Alpinco Odd Stensrud odd@hafjellkvitfjell.no
Alpinco Knut Løkås 41518891 knut@hafjell.no
Alpinco Marit Lien marit@alpinco.no
Hunderfossen Per Arne Slapø 95205901 per.arne@hunderfossen.no
Scandic Hafjell
Scandic Christoffer Gundersen christopher.gundersen@scandichotels.com
Pellestova
Lilleputthammer
Nærmo

Mobilitet Ruter Laura Herzig laura.herzig@ruter.no
Ruter Vibeke Harlem Vibeke.harlem@ruter.no
Ruter Lars Gunnar Lundestad lars.gunnar.lundestad@ruter.no
SJ Georg Kjøll Ansvarlig digitale Kanaler +47 917 07 117 Georg.Kjoll@sj.no
SJ Heidi Nybrenna Salgssjef Heidi.Nybrenna@sj.no
SJ Hilde Lyng Markedssjef Hilde.Lyng@sj.no
Vy Erik Røhne Konserndirektør rohne@cargonet.no
Vy Jørgen Kjær Foretningsutvikler 91707117 jorgen.kjar@vy.no> 
Vy Kristian Kolind mobilitet,, 930 06 322 kristian.kolind@vy.no
Innlandstrafikk Stine Fredriksen stine.fredriksen@innlandetfylke.no
EN TUR Hanne Nettum Breivik hanne.nettum.breivik@entur.org
Jernbane direktoratet Pål Danielsen 40019294 pal.danielsen@jernbanedirektoratet.no
ITS ‐ Norway Jenny Simonsen  jenny.simonsen@its‐norway.no
CGI Kåre Knutsen
Færder Taxi via kåre knutsen

(AUTONOM) SAMS Pernille Engebretsen +47 952 58 228 pernille@sams‐norway.no

Infrastruktur SVV Ola Natvig Ola Natvig <ola.natvig@vegvesen.no>
Bane Nor eiendom Niall Ó Muiré 413 78 657 niall.o.muire@banenor.no
Bane Nor eiendom Per Atle Tufte per.atle.tufte@banenor.no

Politikk SP ‐ Stortinget Aud Hove Aud.Hove@innlandetfylke.no

Finansiering

Forskning / Utredning TØI Eivind Farstad Eivind.Farstad@toi.no
Petter Dybedal Petter.Dybedal@toi.no

Bruker Hyttefamilie Tom erik m fam

ENTRÉ ØYER - FASE 1 - APRIL 2021



Takk for oss.
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