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X-GAMES HAFJELL UTVIKLING AV KONSEPT, BYGGING AV HALFPIPE 
 
 
Vedlegg: 
Henvendelser fra Hafjell Alpinsenter AS til ordfører om finansiering av halfpipe i Hafjell til 
bruk under X Games 2018, datert 21.6.17 og 7.8.17, med tilhørende kostnadsberegning og 
tegning. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen  
 
Sammendrag: 
Hafjell Alpinsenter AS ber Øyer kommune vurdere finansiering av halfpipe til bruk under X 
Games 2018 og framover. Rådmannen anbefaler at Øyer kommune ikke bidrar til slik 
finansiering. 
 
Saksutredning: 
X Games Norge ved SAHR Production har besluttet å fortsette samarbeidet med Hafjell 
Alpinsenter for 2018. Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune og Øyer kommune 
stiller seg positive til videre utvikling av X Games i Øyer og Hafjell. 
 
Det er ønskelig at X Games kan tilby halfpipe-øvelser i 2018, og i den sammenheng har det 
kommet henvendelse fra Hafjell Alpinsenter til Øyer kommune om mulige bidrag til 
finansiering av et slikt anlegg. Hafjell Alpinsenter har lagt beregninger fra YOG Lillehammer 
2016 til grunn for finansieringsbehovet, og med noen justeringer kommet fram til et 
finansieringsbehov på kr. 2,3 millioner. 
 
Hafjell Alpinsenter har sondert terrenget for private finansieringspartnere til et slikt anlegg, 
men ser pr. 8.9.17 ingen slike muligheter. Anleggsarbeidet må ferdigstilles før snøen faller, 
og Hafjell Alpinsenter ser seg ikke i stand til å forskuttere eventuelle private eller offentlige 
økonomiske bidrag. 
 
Vurdering: 
Et halfpipe-anlegg i Hafjell vil styrke attraktiviteten til alpinsenteret både som profesjonell 
arena og som uformell aktivitetsarena. I forbindelse med at Hafjell fikk status som 
nasjonalanlegg for tekniske disipliner, og at Hafjell Freepark ble opprettet til YOG 
Lillehammer2016, ble driften av disse 2 anleggene skilt ut i egne selskaper. 
 
Et halfpipe-anlegg slik det er planlagt i dag vil ikke fysisk ligge innenfor de arealene som 
nasjonalanlegget eller Hafjell Freepark disponerer. Om Hafjell Alpinsenter ønsker å avstå 
areal til f.eks. Hafjell Freepark, kan de stå som søker av spillemidler til anlegget.  
 



Tilskuddssatsen på en slik søknad vurderes særskilt av Kulturdepartementet. En slik søknad 
vil likevel måtte regne med å gå inn i kommunens prioriteringsliste, og etter årets 
søknadsbehandling ville den i beste fall havne på 8. prioriteringsplass. Tildeling vil da skje 
tidligst om 3-4 år. 
 
Det kan også være aktuelt å søke Innovasjon Norge om midler til utvikling av et slikt anlegg, 
uten at administrasjonen i Øyer kommune har gått dypt inn i en slik mulighet. 
Regjeringen ved Kulturdepartementet har lyst ut egne midler til nyskapende 
aktivitetsarenaer. Det har i prosessen vært foreslått at Øyer kommune kan stå som søker 
av slike midler til finansiering av halfpipe-anlegg, men dette fordrer at kommunen da eier 
og drifter anlegget i 20 år. Det er ikke en aktuell problemstilling. 
 
Øyer kommune ser verdien av å ha X Games i Hafjell, og den oppmerksomhet som blir 
reiselivet til gode gjennom mediaeksponering, og vil bidra til å legge til rette for utvikling av 
produktet. 
 
Øyer kommune kan bevilge egne investeringstilskudd til halfpipe-anlegg, men rådmann vil 
ikke tilrå dette med tanke på den økonomiske situasjon Øyer kommune for tiden er i. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune bidrar ikke med midler til finansiering av halfpipe-anlegg i Hafjell til bruk til 
X Games 2018. 
 
 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 


