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Innledning 
 
Kunnskapsgrunnlaget tar utgangspunkt i utfordringsnotatet fra planstrategiarbeidet i 2016 og så har vi 
supplert det med ytterligere statistikk, samt oppdatert dataene som allerede lå inne. 

 

Sammendrag – utfordringer innenfor Øyer sørkommune 

Bygd og tettstedsutvikling. Øyer kommune har hatt en positiv folketallsutvikling de siste årene.  
Folketallsutviklingen vil fortsatt kunne svinge, og det er viktig at kommunen prioriterer tiltak som kan bidra 
til å øke folketallet. En utfordring for Øyer vil også være bosetting av flykninger, som kan være en faktor 
som bidrar til befolkningsvekst. Utfordringene for Øyer kommune er å styre utviklingen til de områdene 
som er mest hensiktsmessig med tanke på fortetting, boliger, sentrumsutvikling og utnyttelsen av området 
for å skape et mer attraktivt sentrum som igjen øker tilflytting og tilstrømning av turister. 
 
Oppvekst, helse og livskvalitet. Gode levekår har størst betydning for folkehelsa. Sosialt nettverk, bomiljø, 
arbeidslivstilknytnings, skole og utdanning, familie og fritid er de sosiale miljøfaktorene som i størst grad 
påvirker folkehelsa. I et lengre perspektiv er utdanning den faktoren som har størst betydning for helse og 
livskvalitet. Fremover vil det være viktig å ha fokus på riktig boligsammensetning, da det fremfor oss er en 
eldrebølge som fordrer et mer sammensatt tilbud av boformer.  
 
Kulturarv, ressursforvaltning og miljø. Kommunen har fortsatt arealressurser til boligutvikling. Salget av 
boliger i Trodalen har startet og områdeplan for Bjørge – Skalmstad er ferdig og detaljreguleringsplaner er 
ferdigstilt eller under arbeid. Gjennom oppstart av arbeidet med kommunedelplanen for Øyer sør fikk man 
fornyet fokus på nye områder for fritidsbebyggelse. I forbindelse med kommunalt planarbeid er det viktig å 
ta stilling til om og evt. hvor man ønsker tilrettelegging for ny områder, spesielt med tanke på å ivareta 
natur og friluftslivets interesser og klimautfordringer. Øyer kommune har også en utforing i å ta vare på 
kulturlandskapet som stadig er i endring, opprettholdelse av beiteområder er en viktig faktor for å ta vare 
på kulturlandskapet gjennom bruk. 
 
Verdiskaping og næringsutvikling. Øyer kommune er en tradisjonell jordbrukskommune, men sysselsett-
ingseffekten fra landbruket er relativt lav. Mye av sysselsetningen i Øyer er knyttet til industri, handel, 
overnatting, servering og bygg/anlegg som i stor grad er knyttet opp mot destinasjonen Hafjell og 
Hunderfossen. Utfordringen for Øyer kommune er å videreutvikle servicenæringer tilknyttet til 
destinasjonen og et større fokus på andre næringer. 
  
Samferdsel og infrastruktur. Øyer kommune er en trafikksikker kommune og fokuserer på utbygging av 
gang- og sykkelveger.  Flere strekninger er ferdigstilt, og gjennom nye utbyggingsavtaler i Hafjell får 
kommunen inn nye penger til videre utbygging av g/s-veier innenfor Øyer sør. Utfordringen for Øyer 
kommune er å få Oppland fylkeskommune til å prioritere tiltak langs våre fylkeskommunale veger. Ellers er 
utbyggingspresset stort, både med tanke på fritidsboliger, men også boligbygging i Øyer sør som medfører 
behov for sammenhengende infrastruktur/veg og mer VA-anlegg i kommunen. Dette har også 
sammenheng med beredskap og klima.  
 
Samfunnssikkerhet og beredskap. I Øyer kommunes overordnede risiko – og sårbarhetsanalyse er det 
vurdert risiko, konsekvenser og sannsynlighet for uønskede hendelser i kommunen. Øyer kommune har de 
siste årene fått erfart at store intensive nedbørsmengder kan skape utfordringer både i forventede områder 
og i nye områder. Dette er noe som må hensyntas i den kommunale arealplanleggingen. 
 



 4 

Bygd og tettsteds utvikling  

Tabellene fra SSB (statistisk sentralbyrå) viser befolkningsutviklingen med årlige tall for folkemengde, 
folketilvekst, fødselsoverskudd, nettoinnflytting, fødte, døde, samt innflyttinger og utflyttinger i 
kommunen. Utviklingen på landsbasis preges av at det er større innflytting enn utflytting som står for 
størstedelen av befolkningsøkningen. 

Nøkkeltall  

    
 
 
 
 
Fig. 1 og 2. viser folketall og befolkningsframskrivinger. Øyer kommuner har de siste årene hatt en svak 
positiv folketallsutvikling, selv med en liten nedgang fra 2014 til 2015 (-25).  Den positive folketalls-
utviklingen viser at det har vært en vekst på nesten 5 % i siste 10-årsperiode. I befolkningsframskrivingen 
for Øyer viser Hovedalternativet (MMMM) en befolkningsvekst på ca.  6 % fram mot 2040, til sammen-
ligning var dette tallet 30 % i 2011 og 15 % i 2016. Høy befolkningsvekst viser en mulig økning på ca. 12%, til 
sammenligning var dette tallet 28 % i 2016. 

 
Innbyggertallet i 2018 var 5130. Hovedalternativet (MMMM) viser at Øyer vil ha rundt 5447 innbyggere i 
2040. Dette forutsetter en årlig tilvekst på ca. 14 personer i snitt. Med det høye alternativet (HHMH) vil 
Øyer ha et folketall på om lag 5796 innbyggere. Dette forutsetter en årlig vekst på ca. 30 personer pr. år. 
Lav nasjonal vekst -LLML alternativet viser at Øyer vil ha den samme økning som ved MMMM alternativet.  
Ved sterk aldring (LHML-alternativet) vil folketallet øke med 186 personer de neste 22 år, som er et snitt på 
8,5 pr. år.  
 
I forbindelse med utbygginga av boligfeltet Trodal, har kommunen tidigere lagt til grunn at 
befolkningsveksten i Øyer vil kunne avvike fra SSBs framskrivinger. Det ble derfor laget et eget 
«Trodalsalternativ» for kommunen, som bygger på medium (MMMM) vekst, men med raskere og høyere 
vekst i de yngre befolkningsgruppene. Med Trodalsalternativet ville Øyer passere 6000 innbyggere i 2032. 
Ved SSBs nedjustering av befolkningsframskrivingene vil ikke Øyer, selv med en høy vekst, nå 6000 
innbyggere i 2040. 
 

        
 
 

Fig. 1. Utviklingen av folketallet i Øyer, Ringebu og 
Gausdal. Kilde SSB 

Fig. 2. Befolkningsframskriving /prognoser for 
Øyer. Kilde SSB og egen 

Fig. 3. Aldersfordeling i 2018, samt prognose for 2040. 
Hovedalt./Lav nasjonal vekst, høy nasjonal vekst, lav 
netto innvandring, høy netto innvandring og sterk 
aldring. Kilde SSB 

Fig. 4. Ulike boligtyper i Øyer.  Kilde SSB 
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Fig. 3 viser aldersfordeling i befolkningen i Øyer i 2018 og 5 ulike vekstalternativer for 2040. De fleste 
kommunene i Oppland har en relativt stor andel eldre og relativt få unge. I prognosene vises det en økning i 
aldersgruppen 70 år og eldre for alle tre alternativene. For middelalternativer vil disse øke fra 724 personer 
til 1154 personer i 2040, dette er en økning på 60 % eldre over 70 år.  
 

        
 

 
 
Fig. 4 og 5 viser type boliger og antall boliger i kommunen. Statistikken viser at det er lite nye boliger i 
kommunen. I 2016 ble det registrert 40 nye boliger, mens det i 2017 er det registrert 12 nye boliger. Øyer 
kommune er en eneboligkommune der nærmere 87 % av de bosatte bor i eneboliger eller tomannsboliger i 
kommunen, mens ca. 9 % bor rekkehus/boligblokk. I 2018 bodde 57 % av alle bosatte innenfor tettbygde 
strøk i kommunen. 
 
Fig. 6 viser veksten i antall fritidsboliger i Øyer kommune. I dataene fra SSB regnes bygninger med flere 
boenheter som en bygning. Slik at antallet fritidsboligenheter er noe større enn summen i tabellen. I 2018 
er det registrert ca. 170 nye fritidsboliger i Øyer, og totalen i kommunen er på 3092 enheter. 
 
 Øyer kommune opererer med 3850 fritidsboligenheter i Øyer. 
 

Kommentarer: 

Befolkningsutvikling 
Øyer kommune har en målsetning om 6000 innbyggere innen 2025, samt at Øyer skal ha et levende 
lokalsamfunn med trivelige og attraktive tettsteder. I tillegg skal Øyer være en attraktiv hyttekommune.  
Folketallsutviklingen vil fortsatt kunne svinge, og det er viktig at kommunen prioriterer tiltak som kan bidra 
til å øke folketallet. Kommunestyret har gjort vedtak om en mer aktiv rolle i boligbygging. Planlegging, 
grunnkjøp og teknisk klargjøring av boligområder må ivaretas som en løpende oppgave for å sikre fram-
driften, da dette målet er godt over det kommunen kan forvente ved en høy nasjonal vekst. Det er relativt 
mange i Øyer som pendler ut av kommunen for å komme på arbeid. I realiteten har kommunene i regionen 
felles bolig- og arbeidsmarked. Det er innvandrere som har bidratt til befolkningsveksten i Øyer kommune 
de siste årene.   
 
Tettstedsutvikling: 
Levende lokalsamfunn og trivelige og attraktive tettsteder og en attraktiv hyttekommune.  
Utfordring for Øyer kommune på bakgrunn av den høye andelen eneboliger er å skaffe til veie flere typer 
boliger, f.eks. flere leiligheter i sentrum. Dersom flere bor i tilknytning til sentrumsområdene vil dette være 
med på å gi et større grunnlag for tjenester tilknyttet sentrum, samt økt kollektivtransport og andre miljø-
messige gevinster. Gjennom reguleringen av 220 nye enheter i Trodalen og Slettmoen er det lagt opp til en 
stor andel andre typer boformer – leiligheter, rekkehus, firemannsboliger mm. som vil være med både å 
bygge opp under sentrumstilbudene og kollektivtrafikk. Når det i tillegg er områderegulert ca. 200 enheter i 
områdeplan for Bjørge-Skalmstad, er kommunen godt rustet til å nå målet om 6000 innbyggere.  
Øyer kommune har hatt en liten vekst når det gjelder etableringen av nye boliger, men alt ligger nå til rette 
for at dette skal endre seg med Trodalen og Bjørge-Skalmstad. Totalt vil dette kunne gi opp mot 400 nye 

Fig. 5. Antall boliger i perioden 2007-2014.  
Kilde SSB 

Fig. 6. Antall fritidsbygninger i Øyer, Gausdal og 
Ringebu. Kilde SSB 
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boenheter. I revideringen av overordnede arealplaner må det vurderes nærmere om behovet for nye 
områder til boligbygging.  
 
Når det gjelder bygging av fritidsboliger har det gått jevnt de siste årene. Oppland er det fylket med flest 
antall fritidsbygninger og i 2018 ble det registrert 170 nye fritidsenheter i Øyer kommune. 
Folketallet øker i de store turistsesongene fra ca. 5100 innbyggere til ca. 25 000- 30 000.  På bakgrunn av de 
arealreservene som ligger innenfor allerede gjeldende arealplaner og forslagene som er sendt inn i 
forbindelse med revidering av Øyer sør, vil det være en utfordring for kommunen å ha infrastrukturen på 
plass for å ta imot alle gjestene på best mulig måte. Dette gjelder både vei, vann og avløp, men også ulike 
former for tjenesteyting. På bakgrunn av Øyers innbyggere og det store antallet gjester ligger det til rette 
for utviklingen av Øyer sentrum. Utfordringene i Øyer sør er å styre utviklingen til de områdene som er 
mest hensiktsmessig for fortetting, sentrums utvidelser og utnytting av områdene (parkering, etasjer, 
kombinasjon bolig/næring etc.) for å skape et mer attraktivt sentrum som igjen øker tilflytting og økt bruk 
av sentrum av turistene. 
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Arealreserver 

Nøkkeltall 

 
Bolig 
 
Vedtak KDP Øyer sør 2007: 
Det ble avsatt 9 nye områder med til sammen 746 daa til boligbebyggelse i 2007. 
Kommunen anslo i utbyggingsprogrammet 575 nye enheter innenfor disse 9 områdene. 
Pr. nov. 2018 er 4 av 9 områder regulert. 
 
Status Øyer sør pr. nov. 2018: 
Eksisterende boliger: ca. 450 regulerte boliger og 80 leiligheter 
                                       ca. 290 boliger utenfor regulerte områder i Øyer sør  
 
Tomte-reserve: ca. 430 regulerte tomter for boligbebyggelse  
                          + ca. 200 innenfor kdp som ikke er detaljregulert. 
 
Totalt: 1450 enheter i Øyer sør når alt er ferdig utbygd. 
 
 

Anslag på 

antall tomter/ 

enheter

Oppførte 

boliger og 

leiligheter

Tomte 

reserve/ 

enheter

Reel 

reserve Merknad

Plan ID Plannavn

301 Granrud nord 204 204 0 grovtelt

302 Del av Granrudmoen sør 132 132 0 grovtelt

303 Nermo Boligfelt 19 19 0

304 Gnr. 19 / Bnr 28 med omgivelser 10 10 0

305.1* Bjørge 4 4 0

306 Lillebekksveen 17 3 14

307 Furuvegen/Einervegen 6 6 0

308 Skriua 46 26 20 20 et område for leilighetsbygg

309 Einstad 12 1 11

311 Øvre Sletmoen 10 10 0

312 Sletmoen boligområde 35 13 22 22

201102 Områdeplan for Øyer sentrum 20 20 0

201202 Trodalen 209 20 189 189 ca 10 eneboligtomter

201109 Øyertun 32 32 0

201201 Kongsvegen 65-95 12 0 12

201404 Øyer idrettspark og nærmiljøanlegg 11 7 4 4 Kan bygge tomannsbolig

201405 Granrudtunet 40 20 20 20 Usikker på antall bygde

201403
Områdeplan Bjørge - Skalmstad 200 0 140 140

 Anslag - Hamninga: Må komme 

detaljreguelring. Trukket i fra B12

201304 Skalmstadenga 4 2 2 2

201603 B12 Hamninga - Smørlykkja 60 0 60 30 30 tomter - kan bygge to mannsbolig

201701 Engemark - B 8a og 8c 9 0 9 9

Uregulerte boligtomter i Øyer sør 289 Grovtelt

1092 818 503 436

PlanID Plannavn

Anslag på 

antall tomter/ 

enheter Merknad
B1a og b Skriua 21

B2 Rusten 15

B5 Haugsgruva 140

B6 Nerlifeltet 6

B7 Nordheim 6

B8a Stenersen 6

Sum 194

Planområder avsatte i KDP

Regulerte boliger/leiligheter i Øyer Sør

 
 
 

Fig. 7. Oversikt over reguleringsplaner og avsatte områder for boliger innenfor Øyer sør. 
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Fritidsbebyggelse 

 
Vedtak KDP Øyer sør 2007: 
Det ble avsatt 9 nye områder med til sammen ca. 1900 daa til fritidsbebyggelse.  
Kommunen anslo i utbyggingsprogrammet 1350 nye enheter innenfor disse 9 områdene, men områdene er 
regulert mye tettere.  
 
 
Status Øyer sør pr. nov. 2018: 
Eksisterende fritidsboliger: ca. 3000 (både varme og kalde) 
                           Hotellrom: ca. 400 
 
Tomte-reserve: ca. 1 850 regulerte tomter for fritidsbebyggelse/+varme 
                          + ca. 1 900 innenfor kdp som ikke er detaljregulert eller er under regulering. 
 
Totalt: 7150 enheter totalt i Øyer sør når alt er ferdig utbygging (ved høyest tetthet)  
 
 

PlanID/         

status Plannavn

Regulerte 

tomter/     

enheter

Oppførte 

hytter/    

enheter

Tomte-

reserve

Reel 

tomte-

reserve Merknad

102 Hafjelltoppen hyttegrend 317 305 5

103 Hafjell Søndre - Panorama 258 253 5

104 Tobiasgruva 7 7 0

105 Lunnstaden 50 73 11

107 Sandstultoppen 31 15 16

108 Sandstullia 94 54 40

109 Stulen nordre-nedre del 88 85 3

110 Stulen søndre 53 51 2

111 Hafjelltoppen fjellgrend 72 135 10

Har i tillegg områder som ikke er detaljregulert - 

Se under arbeid - FB12-14

114 Jaer Gård - Roabakken 36 23 6

115 Hafjell Fjellandsby 180 220 -40

Lagt inn et anslag på områdene som ikke er 

detaljregulert (200)

117 Laulia 32 31 1

118 Mosetertoppen 12 12 0

Området som er detaljregulert og ikke erstattet av 

andre planer. I tillegg er det avsatte områder som 

153 Lisætra 2 260 205 55 55

155 Del av Haugen 11 10 1 13 tomter +  50 i  tomtedelingsplan

161 Slåseterlia 56 49 7 5

163 Haugan 50 0 50 50

Områder som ikke er detaljregulert, foreløpig ikke 

startet opp

201104 Krigleåslia 20 20 0

201203 Høghaugen øvre 51 51 50

201301 Hafjell skianlegg - Mosetertoppen 200 45 155 150 Krav til tomtedelingsplaner, anslag av antall enehter

201307 Mosetertopen FB1,2,4 og11 224 208 16 10

201308 Jaer gård - N/F 18 15 3

201401 Solbergsetra 7 7 0

201402 Mosetertoppen FB8-1 og FB8-2 72 61 11 10

201406 Sæterberget 111 26 85 50 Inkl. 44 leiligheter og to boenehter pr. tomt

201408 Områdeplan Storsteinsvegen 0 0 0 Anslaget på 350 er lagt inni tabelle under

201409 Del av haugan 148 100 48 40 Maks. 188 - redusert antalle pga. valg av løsning

201504 Mosetertoppen sentrum 1075 0 905 900 Ved maksimal utbygging

201506 Haugan BF3 og 5 64 2 62 60

201507 Haugan vest 49 42 7

201601 Mosetertoppen FB9 54 24 30 30

Leilighetsbyggene er ikke medregnet, se under 

arbeid næring

201714 Haugan BF6 4 0 4

201107 Steintjønnlia - Ilsetra 7 45 2

Ureg. Tomter Øyer Sør 60 60

SUM 3771 2183 1551 1410

Regulerte fritidsboliger/leiligheter i Øyer Sør
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PlanID Plannavn

Anslag på 

antall 

tomter/ 

enheter Merknad

H1 Langmyra/Sandstulen 74 Delvis utbygd

H3 Mosetertoppen x

201601 Mosetertoppen FB9 44 4 Leilighetsbygg

201708 Mosetertoppen - Pjeksen 30 Ansalget er basert på antall daa

201717 Mosetertoppen, Pjeksen FB12 15 Ansalget er basert på antall daa

H4 Haugan x

201704 Haugan BF2 og BF3 75

201804 Haugan vest 2- utvidelse x Planprogram ikke vedtatt. 50 daa

H5 Bjørgesetra

201408 Områdeplan Storsteinsvegen 350 Områdeplanen er vedtatt, men det kommer detaljreguleringer her

201501 Bjørgesetra x Anslaget er beregnet i områdeplanen

201709 Storsteinsvegen/Stubberudsæter x Anslaget er beregnet i områdeplanen

H6 Høghaugen Ligger innen i områdeplanen

201808 H6b Høghaugen Hafjell x Anslaget er beregnet i områdeplanen

H7 Vintersletta (H7b) 18

201802 Vintersletta (H7b)

H8 Stulen/Haøhaugen øvre 25 Delvis regulert

H9 Fjellstadterrasse

201710 Kringelåslia nedre - FB12 og 13 900 Maksantall enheter, tallet kan bli lagt lavere

201805 Fjellstad terrasse 300 Ansalget er basert på antall daa

Nye/fortetting x

201705 Lisetra, Høghaugteigen x Planprgram ikke vedtatt

201712
Lunnstadmyrvegen - Gaiastova 16

Planprogram vedtatt, antall enheter fermgår av 

vedtak av planprgrammet

201713 Lisetra , Li nordre x Planprgram ikke vedtatt

201803 Ilseterura/Slåseter fjellgrend 25 Planprogram vedtatt, anslag basert på daa

Sum 1872

Planområder under regulering/avsatte områder i KDP

 
 

Fig. 8. Oversikt over reguleringsplaner og avsatte områder for fritidsboliger innenfor Øyer sør. 
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Næring 
 

Vedtak KDP Øyer sør 2007: 
Det ble avsatt 3 nye områder med til sammen ca. 35 daa til næringsbebyggelse, der næring var tenkt til 
«varmesenger» og formål tilknyttet alpinanlegget. Anslått 120 enheter og 4000 kvm.   
 
Per nov. 2018 er 2 av områdene uregulerte, mens det ene områder (Ilsetra) er området regulert til noe 
næring, men i hovedsak ren fritidsbebyggelse. Det ble ikke avsatt ytterligere nye områder, enn de som lå 
inne i tidligere planer. 

 
Tomte-reserve:  
- Uregulerte områder, avsatt i kdp: 16 daa, 90 enheter og 2000 kvm. 
 

PlanID/        

status Plannavn

Regulerte 

tomter/     

enheter

Oppførte 

hotell-rom

Oppførte 

"varme 

senger" 

leiligheter

/hytter

Reserve - 

"varme 

senger"

Reel 

reseve 

"varme 

senger" Merknad

102 Hafjelltoppen hyttegrend 150

114 Jaer Gård - Roabakken 35

201 Pellestova 80 40 50 40 Ønskes omregulert til ren fritidsbolig

204 Hafjell alpinlandsby 56

204.1 Vikinggrenda 15 15 Nr. 15 har muligens flere enheter

204.2 Sørlia 180 222 2

204.4 Sørlia 3 17

204.3 Åsletten 10 2

201107 Ilsetra 40 63

207 Midtjordet 22 47 3 3 tomter, men flere enheter

214 Sørlia nedre 40 40

208 Solsiden 41

257 Sørlia hyttegrend 91

KDP Uregulert Stenberg ++ 12

219 Hafjell Lodge 16

220 Granli - Nermo hotell- Nermotunet 32 53

Quality hotell Hafjell 210

Hafjell hotell (gjestegården) 53

Nermo fjellstue 12

201504 Mosetertoppen sentrum 170 170

SUM 337 413 854 255 170

PlanID Plannavn

Anslag på 

antall 

tomter/ 

enheter Merknad

201716 Sagtomta 60 Under regulering

Solisiden 50

Hafjellsnuen 40

Sum 150

Planområder under regulering/avsatte områder i KDP

Regulerte til næring - "varme-senger" i Øyer Sør

 
 

 
Fig. 9. Oversikt over reguleringsplaner og avsatte områder for næring/ «varme senger» innenfor Øyer sør. 
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Kommentarer: 

 
 

Estimering av når planreserven er brukt opp 
 
Bolig: 
 
Øyer kommune har en reserve 630 boligtomter/enheter. Dersom det bygges inntil 40 boliger/enheter pr år 
vil en ved en slik utbygging ha en tomtereserve i over 15 år. (630: 40 = 15,75 år). 
 
Ved en høy byggeaktivitet, med 40 boliger/enheter pr år, vil arealreserven være sikret de neste 15-16 
årene. Ved anslagsvis høy befolkningsvekst (HHMH) gir det en årlig tilvekst på 30 personer. Dette indikerer 
at planreserven nok vil kunne vare mye lengre enn de estimerte 16 år. 
 
Dersom vi tar vekk de områdene som ligger uregulerte som bolig i gjeldende kdp, eksempelvis Haugsgruva, 
og andre områder langs Gamlevegen, vil likevel planreserven holde i ca. 11 år. 

 
Fritid: 
 
Øyer kommune har en reserve hyttetomter på ca. 3250 hyttetomter som enten er ferdig regulerte eller 
ligger som uregulerte områder. Dersom det bygges opp mot 200 enheter pr år vil en ved en slik utbygging 
ha en tomtereserve i 16 år. (3250: 200 = 16 år). 
 
Dersom vi tar vekk alle uregulerte områder som er avsatt til fritidsboliger i gjeldende kdp, eksempelvis 
Vintersletta, Fjellstad terrasse mm, vil planreserven holde i 7 år. Dette er et urealistisk tall, da det ligger 
flere områder i dette tallet som nå er i reguleringsplanprosess. 

 
 

Næring: 
 

Det er registrert ca. 850 enheter som er regulert til varme senger. I tillegg er det ca. 400 hotellrom.  
Ferdig regulert planreserve er Mosetertoppen sentrum med 170 enheter. I tillegg kommer det ca. 60 
enheter på Sagtomta, denne er under regulering.  

 
I gjeldende kdp er det en uregulert planreserve på 90 enheter. I tillegg tilkommer noen arealer som ligger i 
ferdig regulerte planer med kombinert formål. Disse er det ikke beregnet tall for. 
 
 
Foreløpig konklusjon: 
Arealbehovet virker å være tilstrekkelig dekket i gjeldende kommunedelplan. Det forutsettes at områdene 
som ikke er regulert fremdeles er aktuelle for formålet de er avsatt til. Det må tas en gjennomgang for å 
vurdere om noen av områdene bør tas ut. Dette gjelder både for bolig og fritidsformål. For næring bør det 
tas en gjennomgang av hva slags næring det bør satses på i tillegg til næringsformål vi allerede har innenfor 
KDP for Øyer sør. Det kan være at næring som ikke er turistbasert er noe underrepresentert. Det må også 
vurderes nøye hvor dette evt. kan legges inn. 
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Oppvekst, helse og livskvalitet  

Folkehelseloven (2012) gir kommunen et ansvar for å identifisere og ha oversikt over sine 
folkehelseutfordringer. Dette har Øyer kommune sist gjort i 2018.  Folkehelse er sammen med barn og 
unge og universell utforming, gjennomgående tema i kommuneplaner. 
 

Nøkkeltall  

     
 
 
 
 
 
Fig. 10 viser prosentandel med lavinntektshusholdninger i Øyer kommune og nabokommunene. Lavinntekt 
defineres som under 60 % av nasjonal medianinntekt (tilsvarer ca. 260 000,- i 2017).  Øyer kommune har 

hatt en vekst i antallet siden 2010. Dette innebærer at andelen barn (0-17 år) i familier med lav inntekt er 
høyere enn i landet som helhet.   
 
Fig. 11 viser registrerte arbeidsledige i Øyer i perioden 2008-2015. Det har vært store svingninger siden 
2012.  
 

       
 
 
 
 
Fig.12 viser utdanningsnivå. Utdanningsnivå er en indikator som har stor betydning for folkehelsa. 
Nøkkeltall for landet som helhet viser at Øyer kommune ikke er signifikant forskjellig fra landsnivået 
 
Fig. 13 viser frafallet i videregående skole, dvs. de som har sluttet underveis. Frafall i videregående skole er 
litt lavere enn for de to andre kommunene i regionen og er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået.  
 
Rekreasjon og friluftsliv 
Øyer kommune har 421 daa arealer avsatt til lek og rekreasjonsområder innenfor tettstedene i Øyer 
kommune, fordelt på 67 områder.  
 
217 km preparerte skiløyper og 160 km turstier tilrettelagt for sommerbruk. 

Fig. 10. Lavinntekt husholdninger. Personer i 
husholdninger med inntekt under 60 % av 
medianinntekt, beregnet etter EU-skala 
Kilde: SSB 

Fig. 11. Registrerte arbeidsledige i perioden 2008-2017. 
Statistikken omfatter aller personer i alderen 15-74 år 
som står registrert i NAV arbeidssøkerregisteret. Kilde: 
SSB 

Fig. 12. Utdanningsnivå i 2014. Kilde: SSB Fig. 13. Frafall i videregående skole.  
Kilde: SSB 
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Kulturarv, ressursforvaltning og miljø  

Nøkkeltall  

Arealbruk 

           
 
 

 
Fig. 14. viser at kun 3 % av kommunens arealer består av områder for ulik type bebyggelse og anlegg. 88 % 
av kommunen består av skog, åpen fastmark og våtmark, mens 5 % er jordbruksarealer. Fra 2015 til 2018 er 
det 1% økning på bebyggelse og infrastruktur, mens åpen fastmark er redusert tilsvarende.  

 
Fig. 15. viser omdisponering av dyrket og dyrkbar jord i kommunen i perioden 2014-2017. Samlet sett er 
det omdisponert 622 daa siden 2014, 72 daa av disse var dyrkbar jord. Omdisponeringen har i all hovedsak 
skjedd i forbindelse med regulering av nye områder for fritidsbebyggelse i Hafjell.  Den store 
omdisponeringen av dyrkbart areal i 2015 er i forbindelse med reguleringen av Hafjell Stadion 
Mosetertoppen, der 179 daa er til fritidsbebyggelse, men 277 daa er til friluftsliv/vegetasjonsbelte og 
skiløyper. I 2016 er omdisponeringen av dyrka mark stor i forbindelse med vedtak av områdereguleringen 
for Bjørge-Skalmstad. 
 

                                    
 
 
 
Fig. 16 viser en liten nedgang i antall landbrukseiendommer i Øyer, statistikken omfatter eiendommer som 
har minst 5 daa eid jordbruksareal og/eller minst 25 daa produktivt skogareal. 
 

Figur 14 Arealbruk, i % for Øyer. Kilde SSB Figur 15.  Jordbruksarealer i Øyer som er omdisponert til 
andre formål etter jordlova og plan- og bygningsloven. 
Kilde SSB 

Figur 16 Landbrukseiendommer i Øyer. Kilde SSB 
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Kulturminner 

  
 
 
 
Fig. 17 viser en skjermdump fra www.innlandsgis.no som viser registrerte kulturminner innenfor KDP Øyer 
sør. Innover i fjellområdene er det mange fjernmålte kulturminner. Dette er i hovedsak kullgroper, men 
også jernvinneanlegg og fangstanlegg. Nede i bygda er kulturminnene gjerne rettet mot bygninger. 
 
 
Luftforurensning 
Norge har satt nasjonale mål om å redusere lokale luftforurensning slik at helsa vår ikke skades. I dag 
overskrides de nasjonale målene i de fleste større byer og tettsteder i Norge. I tillegg til de nasjonale 
målene for ulike forurensende stoffer i utendørsluft, har myndighetene satt minimumskrav til kvaliteten på 
utendørs luft for å fremme menneskers helse, men disse minimumskravene, eller grenseverdiene 
(forurensningsforskriften kapittel 7), overskrides jevnlig i flere norske byer. 
 
Kommunen er forurensningsmyndighet og har ansvaret for den lokale luftkvaliteten, jamfør 
bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 7. Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i dette 
kapitlet overholdes. I tillegg har de viktige oppgaver som lokal helse- og planmyndighet. Det er viktig at 
kommunen ser disse rollene i sammenheng. 
 
Øyer sentrum har liten trafikk sammenlignet med større 
tettsteder og byer. Nærmeste målepunkter for luftkvalitet er 
på Lillehammer; 

• Banken-krysset, målestasjon ved Kirkegata, inntil 
Hammartun skoles utearealer. Stasjonen måler 
luftkvaliteten slik den er ved ei gate med mye trafikk. 
Kontinuerlige målinger av NO2 og svevestøv (PM2,5 og 
PM10). ÅDT (2017) 17491 
 

• Lillehammer barnehage, målestasjon mellom 
Gamlevegen og Th. Lundes veg. Stasjonen ligger litt 
unna hovedtrafikken og er vurdert å måle 
luftkvaliteten i et sentrumsnært boligområde. Det 
foretas automatiske målinger av NO2 og svevestøv (PM2,5 og PM10). 

Fig. 17. Oversikt over Kulturminner innenfor Øyer sør. 

Fig. 18 Kart over målestasjonene 
på Lillehammer 

http://www.innlandsgis.no/
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For å kunne formene noe om luftkvaliteten i Øyer sentrum har vi valgt å se på måleresultatene som måles 
kontinuerlig i Lillehammer. Det kan ikke direkte overføres, men vi mener det kan sies at luftkvaliteten i Øyer 
sentrum trolig ikke er verre enn på Lillehammer på bakgrunn av at Banken-krysset har høyere ÅDT, samt at 
det i rushtidene ofte er køer med tomgangskjøring. 
 
 
Nitrogendioksid, NO2.  
Nitrogendioksid , som er den vanligste luftforurensningen, er den luftforurensningen som har størst effekt 
på menneskelig helse. 
 

  
   
Fig. 19. Målingene av årsmiddel for NO2 på Lillehammer, viser at det ikke er overskridelser av juridisk 
grenseverdi. Det er trolig at lufta i Øyer sentrum også er under juridisk grenseverdi. 
 
Svevestøv PM10 og PM2,5. 
Svevestøv er meget små partikler som måles i størrelse.  
Hovedkilder til PM2,5 i byområder er utslipp fra fyring, særlig med ved, eksosutslipp fra biler og 
langtransporterte luftforurensninger. Biltrafikk med piggdekk sliter på veidekket og oppvirvling fra asfalt- 
og vegdekket avgir store mengder partikler med diameter mellom 2,5 og 10 µm på vinterdager hvor 
kjørebanen er tørr og bar.  
 

  
 
 

Fig. 19  Årsmiddel av NO2 ved 
målepunktene i Lillehammer 

Fig. 20 Årsmiddel av PM10 ved 
målepunktene i Lillehammer 
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Fig. 20 og 21.  Målingene av årsmiddel for PM10 PM2,5 på Lillehammer, viser at det ikke er overskridelser av 
juridisk grenseverdi. Årsmiddelet er heller ikke overskredet etter at juridisk grenseverdi ble innstrammet. 
Det er trolig at lufta i Øyer sentrum også er under juridisk grenseverdi for disse parameterene. 
 
 
ÅDT – Årsdøgntrafikk 

        
 
 
 
 
 
Fig. 22 -24. Årsdøgntrafikken (ÅDT) i Øyer sentrum 
har kun målepunkter på E6 og fylkesvegene. 
Trafikken sør for Granerudmokrysset har den 
høyeste ÅDT på ca. 9 500/døgn.  
 
Tilsvarende har opptrekksarmen til Banken-krysset 
fra E6 på Lillehammer en ÅDT på ca. 16 700/døgn.  
 
Trafikkmengden på E6 forbi Øyer sentrum kan trolig 
sammenlignes med ÅDT i Fåberggata (9387). 
Luftkvalitetsmessig vil de ikke kunne sammenlignes, 
da det er ulike fartsgrenser, vegstandard og avstand 
til boliger. 

 
 

1622 

9477 

7810 

1635 

Fig. 22. ÅDT gjennom Øyer sentrum  

1964 

Fig. 23. ÅDT gjennom Banken-krysset på Lillehammer  

9387 

16 715 

2418 

7270 

Fig. 24. ÅDT i Fåberggata og Tomtegata i nærheten av 
Lillehammer barnehage.  

5649 

9387 

Fig. 21 Årsmiddel av PM2,5 ved 
målepunktene i Lillehammer 
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Støy 
Støysonekart gjennom Øyer senteum 

 
 

 
 
Fig. 25. Den største støykilden i Øyer sør er vegtrafikk langs E6, mens det er forholdsvis få strekninger langs 
fylkesveger som har rød støysone. Det er ikke laget støykart for jernbane. Denne ville trolig forsterket 
sonene noe, men frekvensen på antall avganger er lav.  
 
Vurdering av nye og gamle områder i KDP må vurderes mht. støy, da forskning viser at støy er en økende 
helserisiko som tidligere ikke hadde stort fokus.  

 
 

Fig. 25. Støysonekart over Øyer sør 
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Klima og energi 
Klima- og energiplanlegging er lokalt ansvar som følger av globale så vel som nasjonale forpliktelser. 
Nasjonale mål for klimagassutslipp er 40 % reduksjon av klimagasser i forhold til utslipp i 1991. Fra FNs siste 
klimakonferanse i Katowice i Polen COP24 i desember 2018 kommer det signaler om at reduksjon av 
klimagassene frem til 2030 må økes til 45 %. 
 

       

                      
 
  
 

                    

                      
                      
                      
                      
                      
                      

  

    

Kommunefordelte utslipp av 
klimagasser 

  

                      

  
  

  Klimagassutslipp for ulike sektorer, enhet tonn CO2 
ekvivalenter 

    
    

                      
                      
      Kommune Øyer             

                      

  
  

  Summer av 
Utslipp Kolonneetiketter     

    

      Radetikett 2009 2011 2013 2015 2016     

  
  

  Annen 
mobil 
forbrenning 1751,4 2501,1 2219,1 988,5 775,3 

    

  
  

  Avfall og 
avløp 517,7 483,4 449,5 404 391,8 

    

  
  

  Industri, 
olje og gass 428,2 175,4 707,8 782 1513,3 

    

      Jordbruk 19813,1 19633 20149 21079,4 20910,3     

  
  

  Oppvarmin
g 1243,6 3910,3 916,7 749,5 662,9 

    

      Veitrafikk 28306,8 28538,5 27418,1 28030,3 26887,1     

      Totalsum 52060,8 55241,7 51860,2 52033,7 51140,7     
                
                
                
                      
                      
                      

 

 
 
 
Figur 26 viser samlede lokale utslipp med endringer mellom 2009-2016. I forhold til tilgrensende kommuner 
i regionen har Øyer kommune en svak nedgang/reduksjon i samlede klimagassutslipp. 
 

    
 
 
 
 
Fig. 27. Klimagassutslippene fra vegtrafikken i Mjøsbyen har gått opp 4 % i perioden fra 2009 til 2015. 
Utslippene fra de tunge kjøretøyene har økt med 17 % i perioden, mens lette kjøretøy gikk ned med om lag 
1 %.  For Øyer er endringene for lette kjøretøy en økning på 0,1 % og for tunge kjøretøy en nedgang på 2,8 
%. Beregnede klimagassutslipp 2015 fordeler seg på lette og tunge kjøretøy i forholdet 59 % og 41 %. 
 
 
Fig. 28. Det var størst utslipp pr innbygger i Øyer og Stange, mens Hamar, Lillehammer og Toten er 
kommuner med lavest utslipp i forhold til folketallet. Typisk for Øyer er stor gjennomgangstrafikk og 
fritids/hyttetrafikk og for Stange er det gjennomgangstrafikk på E6. Begge kommuner har få innbyggere slik 
at nevnte trafikk fra besøkende/gjennomfart gir store utslag.  
 
 
 

Fig. 26. Øyer kommunes fordeling av utslipp av klimagasser, beregnet i tonn CO2.  

 

Fig. 27 Viser Klimautslipp fra vegtrafikk – 1000 
tonn CO2 i perioden 2009-2015 

Fig. 28 Viser utslipp av klimagasser fra vegtrafikken i 1000 
tonn CO2 og utslipp pr 1000 innbygger 
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Landbruk 

 
 
 
 
Fig. 29. For Øyer kommune utgjør klimagassutslippene fra landbruk ca. 40 % av klimagassutslippene mot 8 
% nasjonalt. Den store andelen av klimagassutslippene landbruk speiler den lokale struktur i næring og 
sysselsettingsforhold. I forhold til kutt i klimagassutslipp er dette et forhold hvor konkurranse i markedet 
også innvirker og det er vurdert et anslag på 2-3 % reduksjon i klimagassutslipp som realistisk vurdert i 
forhold til EU og betingelser som ligger til grunn for markeder og konkurrenter. 
 
Norsk jordbruk er en av verdens mest klimasmarte matprodusenter, som allerede kan vise til om lag 5 
prosent kutt i klimagassutslipp siden 1990. Disse resultatene har kommet som en bonus fra tiltak som 
hadde helt andre mål, som effektiv produksjon, god dyrehelse og mer treffsikker gjødsling. 
 
Fig. 30. Landbrukets utslipp er i hovedsak biologisk betingede utslipp, fra dyr, jord og gjødsel. Jordbrukets 
utslipp var på 4,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2014. Det utgjør omlag 8 prosent av de norske CO2-
utslippene. Inkluderer man hele verdikjeden for mat og skog, blir de samlede utslippene omlag 6,6 millioner 
tonn CO2. 
 
Energibruk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mye av oppvarmingen av bygg i Norge dekkes av elektrisitet, og klimagassutslippene fra oppvarming er 
derfor små sammenlignet med mange andre land. Utslippene kommer i hovedsak fra olje- og vedfyring.  
 
Klimagassutslipp fra energibruk i kommunen er anslått til 663 tonn CO2-ekvivalenter. Bruk av olje i 
oppvarming av bygninger fases ut fra 2020, - ref.  Regjeringen/Klima- og energidepartementet 15.6.2017.  
 
Klimagassutslipp fra oppvarming av bygg er 2,1 % av norske klimagassutslipp og er redusert med 57 % fra 
1990 til 2016.  
 
Energibruk i bygg omfatter ca. 40 % av energiforbruket i Norge. Globalt står byggesektoren for en like stor 
andel av klimagassutslippene. Lavere energibruk og produksjon av energi på norske bygg er en viktig nøkkel 
i kampen mot klimaendringene, fordi ren energi kan frigjøres til å kutte klimagassutslipp i andre sektorer 
som transport og industri. Det arbeides med klimavennlig materialbruk, fornybar energiproduksjon på 

Fig. 29. Viser utslipp per år og utslippskilde i Øyer 
kommune for jordbruk. 

Fig. 30. Viser Øyer kommunes utslipp i 2016 fordelt på gasser, 
% av totale utslipp fordelt på industri, oppvarming, vegtrafikk, 
annen mobil forbrenning jordbruk og VA. 

Fig. 31 og 32. Viser klimagassutslipp fra oppvarming av bygg.   

https://zero.no/prosjekter/bygg/
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bygg, energieffektivisering på eksisterende bygg, og forbrukerfleksibilitet som understøtter energisystemer 
ved at bygg bruker mer energi ved kraftoverskudd og mindre ved knapphetssituasjoner. 
 
Energibruk i bygg er regulert av teknisk forskrift (TEK17) kapittel 14. I denne er det stilt krav at bygninger 
som skal oppføres har lavt energibehov og miljøvennlig energiforsyning. Det er ikke stilt krav til at 
oppvarming skal være fornybar energi eller krav til klimagassutslipp, men at den skal være miljøvennlig.  
 
 

Kommentarer 

 
Arealbruk 
Kommunen har trolig nok arealressurser til boligutvikling.  Trodalen er under utbygging. I tillegg er det i 
kommunedelplanen for Øyer sør avsatt to større boligområder til, Bjørge-Skalmstad og Haugsgruva.  

 
I Hafjell er det fortsatt noen områder til fritidsbebyggelse som ikke er regulert/utbygd. For områdene langs 
Storsteinsvegen er det vedtatt en områdeplan, men ny vann- og avløpsstreng er foreløpig ikke på plass. Ved 
varsel om oppstart av revideringen av Kommunedelplanen for Øyer sør, omhandler de fleste arealinnspill-
ene nye områder for fritidsbebyggelse. Via innspillene presses områdene for utbygging videre innover i 
fjellet, spesielt innenfor Øyer sør, slik at det er viktig at man gjennom revideringen av kommunedelplanen 
for Øyer sør definerer en «fjellgrense» for videre utbygging innover i fjellet. Dette igjen vil øke presset på 
allerede utbygde områder med tanke på fortetting. I videre planlegging er det viktig å tenke helhetlig for å 
ivareta «ski-in» og «ski-out», samt gjennomgående grøntdrag både i eksisterende og nye utbyggings-
områder. Viktige forhold å ivareta er naturen og friluftslivets interesser i sammenhengen med utbyggingen 
av områder. Det er også viktig at det er fokus på at tyngdepunktet i arealutviklingen ikke flyttes for høyt 
opp på fjellet. 
 
I tillegg har kommunen innenfor kommunedelplanen for Øyer sør flere områder som er regulert til nærings-
virksomhet, med tanke på utleieleiligheter. I områdene er det en utleieplikt på leilighetene/hyttene.  I 
praksis er mange av disse i privat eie og mange av dem blir leid ut gjennom Hafjell booking, kommunen har 
ingen kontroll på omfanget av dette.  Kommunen må i forbindelse med revideringen av Øyer sør foreta en 
opprydding i disse områdene og på nytt ta stilling til hvordan man skal tilrettelegge for næringsutvikling i 
tilknytning til Hafjell.  
 
Næringsutvikling. Det bør vurderes om det er andre typer næring som bør tilrettelegges for i Øyer sør, der 
bilbasert næring bør ligge nær E6. 
 
Bærekraftig arealbruk 
For en bærekraftig arealbruk er det viktig med avgrensningen/begrensningen i arealbruk til hva som skal 
avsettes til utbygging og hva som er kritiske områder hvor interessekonfliktene er store. Bærekraftig 
arealbruk handler videre om hvordan arealene brukes innenfor utbyggingsområdene. Det handler om 
bruk/bevaring, inngrep og inngrepsfrie naturområder. Dette påvirker bruksverdien, naturopplevelser, 
eksempelvis hvordan landskapets “hud og opprinnelige karakter” flås av (flå bjørnen) eller graves bort med 
veger, bygging av infrastruktur med skjæringer og fyllinger, fyllinger rundt hyttene for å skape 
uteoppholdsarealer, og hvordan opprinnelig natur/vegetasjon i form av lyng- og markvegetasjon, einer, og 
resten av fjellvegetasjonen. Når trær og markvegetasjonen graves bort, reduseres naturlig vanninfiltrasjon, 
vannhastigheten øker ved sterk nedbør og det er lite som binder jordsmonn og overflater med tanke på 
erosjon. Kommunen bør ta stilling til hvor store inngrepene kan være, samt om inngrepene bør gjøres mer 
omfattende med større og intensiv utnyttelse i noen områder for å bevare natur i større sammenhenger og 
innenfor de ulike delområdene. Det er mange eksempler på urbanisering av hytteområdene der tetthet, 
veger, fyllinger/skjæringer fullstendig dominerer og naturkvaliteter i form av vegetasjon, ubebygd landskap 
er fraværende. 
 
I forhold til dagens arealbruk for utbygging må en bærekraftig arealbruk ta utgangspunkt i; 
Jordvern, naturvern, kulturvern, landskapsvern og landskapspleie, høsting/forvaltning av vår naturarv 
Hva er reversibelt og irreversibelt 
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Balansere bruk og vern med tanke på hva vi høster av naturen, hva er verdiene på kort og lang sikt, hvem 
høster (eiendomsutviklere, utbyggere, grunneiere, bygg- og anleggsbransje/sysselsetting, lokalt næringsliv,) 
og hva er merverdi for bygda. Hvordan forvalter vi ressurser og hva gir vi videre til kommende 
generasjoner. 
 
I en nylig vedtatt planretningslinje for Energi- og klimaplanlegging er det tatt inn krav til vurderinger og 
dokumentasjon ved omdisponering av skog og myrområder med tanke på klimagassutslipp. 
 

 
Miljøutfordringer 
Ved rullering av KDP for Øyer sør er det viktig at fokus på klima og energi løftes opp og inn i planarbeidet. 
Kommunen skal blant annet legge til rette for og stimulere til økt gange og sykling, samt andre 
energieffektive og klimavennlige transportmidler. Dette får konsekvenser for planlegging i Øyer sør. 
 
Luftforurensning 
Trolig er ikke lufta i Øyer så forurenset at nasjonale grenseverdier overskrides. Likevel er det viktig å ha 
fokus på luftforurensing og luftkvalitet når det planlegges. Det er viktig å planlegge et robust og smidig 
vegsystem som produserer minst mulig forurensning ved bruk. 
 
Støy 
T-1442 legger føringer for planleggingen. Det skal ikke planlegges med nye boliger i rød støysone. 
Primærkilden til støy i Øyer kommune er E6. 
 
 
Klima og energi 
Transport utgjør en vesentlig del av kommunens klimagassutslipp. Denne er fordelt på tunge/lette kjøretøy 
i forholdet 41 % tunge og 59 for lette kjøretøy. Utslipp påvirkes av type kjøretøy/antall elbiler/hybridbiler, 
bruk av offentlig kommunikasjon mv. Hoveddelen av arbeidsreiser gjøres ved bruk av egen bil. De daglige 
reisene kan være mer sammensatt med variasjon fra gange/sykkel på sommer, bruk av bil ved daglig 
innkjøp eller ukens handel. Øyer er lite urbant med få beboere i gangavstand til servicefunksjoner, skole, 
barnehage mv. Endring av utslipp kan endres ved tettere, mer konsentrert utbygging, med bedre 
kommunikasjonstilbud internt og ut av bygda.  
 
Transportøkonomisk Institutt TØI har utarbeidet scenarier for utslippsreduksjon som følge av 
teknologiutvikling. For å bevege seg i retning av klimamålene er det nødvendig med tiltak mot lette og 
tunge kjøretøy. Tiltakene kan deles inn i 2 hovedtyper;  

1. Tiltak som reduserer vegtrafikken (trafikkarbeidet) 
2. Tiltak som reduserer utslipp pr kjørte kilometer.  

 
Det finnes et bredt sett av virkemidler innen areal- og transport som kan redusere vegtrafikken. Noen tiltak 
reduserer transportbehovet og andre gjøre det mer attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt framfor å bruke 
bil. Aktuelle tiltak kan være mer konsentrert arealutvikling nært kollektivknutepunkt, styrket kollektivtilbud, 
bedre tilrettelegging for gåing og sykling og tiltak som gjør det dyrere å bruke bil. Dette er aktuelle tema i 
det videre arbeidet med areal- og transportstrategi for Mjøsbyen.  
 
Utslippene pr kjøretøy kan reduseres ved økte krav til biodrivstoff eller tiltak som gir raskere omlegging av 
kjøretøyparken til nullutslippskjøretøy. På nasjonalt nivå er det blant annet fritak for engangsavgift og mva 
for el- og hydrogenkjøretøy.  
 
Fra Veikart 2050/Hvordan skal norsk landbruk bidra til økt verdiskapning og klimareduksjon 2050? 
(2016/19.9.2018 oppdatert). Hvordan dette vil utvikle seg påvirkes av rammebetingelser, utvikling av 
biologi og teknologi. Det er under vist til omtaler trender, teknologi mv.  
 
Fem trender som vil påvirke fremtiden til norsk landbruk.  
Foods of Norway skal erstatte soya fra Brasil 
5 teknologier som vil dramatisk endre norsk landbruk 

https://www.landbruk.no/biookonomi/fem-trender-som-vil-pavirke-fremtidsmulighetene-til-norsk-landbruk/
https://www.landbruk.no/biookonomi/foods-of-norway-skal-erstatte-soya-fra-brasil/
https://www.landbruk.no/biookonomi/ny-teknologi-vil-dramatisk-endre-norsk-landbruk/
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Det grønne skiftet  
Det grønne skiftet er beskrevet i rapporten «Grønn konkurransekraft» 
(regjeringens ekspertutvalg april 2016). I forbindelse med dette arbeidet har 
15 sektorer levert inn egne veikart for grønn konkurransekraft.  
 
I forhold til klima og energibruk, kan fremtiden bli annerledes. Fornybare 
ressurser, karbonlagring, lavutslipp eller nullutslipp av klimagasser, gjenbruk, 
fleksibilitet mv vil bli viktige styringsparametre. Et kort nettsøk viser 
vindmølleparker lokalisert ute i havet, utvikling av bedre teknologi og virkning 
av solceller og solpaneler, bioenergi, vannkraft, bølgekraft, geotermisk energi 
(varmepumper fra jordvarme), brenselsceller (hydrogen) mv.- Energi i 
fremtiden. 
 

 
Sirkulær økonomi 
Sirkulær økonomi er forretningsmodeller i en bedrift, et lokalmiljø/ region eller i en organisasjon som 
fokuserer på forretningsmuligheter i økosystemer eller sirkulære kretsløp heller enn lineære prosesser. 

Sirkulær økonomi er inspirert av industriell økologi, Performance Economy og Cradle-to-cradle-bevegelsen 

(fra vugge til vugge) og av naturens kretsløp. Ambisjonen er at avfall ikke finns, men sees på som en 
råvare. Produkter designes slik at de enkelt kan resirkuleres. Biologisk materiale skal kunne komposteres 
og annet materiale skal designes slik at det kan; 

1. Gjenvinnes 

2. Materialer gjenvinnes 

3. Energi gjenvinnes 

(i prioritert rekkefølge) 

For å omstille fra en lineær til en sirkulær økonomi kan en bedrift eller en organisasjon: 

1. Ta bort miljøfarlige materialer 

2. Redesigne produktene slik at de materialmessig kan deles opp i sine bestående deler. 

3. Bruke fornybar energi i produksjon og transport. 

4. Bruk materialer fra trepunktslisten over 

5. Dele, leie eller lease produksjonsmiddel heller enn å eie de de selv og på tilsvarende måte leie ut eller 
lease produktene til sine kunder heller enn å selge de. På den måten selges "funksjonene" i stedet for 
produktene. 

 
 
Scenarier/framtid 
Energi og klima, - artikkel Terje Osmundsen 
17.august 2016; «Billig solenergi forandrer alt» 
Undervurderes veksten i solceller, batterier, 
sensorer og annen ny energiteknologi? Om bare 
25–30 år kan verden være uavhengig av fossil 
energi, hevder økonomen Chris Goodall i ny bok. 
 
30. april 2018, Terje Osmundsen;  
«Ingen solenergirevolusjon uten dyp innovasjon» 
Perovskitt og flytende solenergi 
«Arbeidshesten» i solcelleindustrien, silisium, har 
vist imponerende fremgang og kostnadsreduksjoner 
over lengre tid. Men silisium kan ikke bli billig og 
effektivt nok til sørge for vekst når markedsprisene 
for solstrøm har falt med rundt 75 prosent, noe som 
vil inntre en gang etter 2030, advarer Sivaram. Det er derfor nødvendig å investere mer i utprøvingen av 
alternative materialer. Han har spesielt tro på perovskitt, som forskerne nå fremstiller syntetisk, og som 

https://www.gronnkonkurransekraft.no/files/2016/10/Strategi-for-gr%C3%B8nn-konkurransekraft.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/kld/nyheter/2018/veikart-for-gronn-konkurransekraft/id2604070/
https://www.bing.com/videos/search?q=fremtidens+energikilder&view=detail&mid=5CBBF009C647DF0786885CBBF009C647DF078688&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=fremtidens+energikilder&view=detail&mid=5CBBF009C647DF0786885CBBF009C647DF078688&FORM=VIRE
https://no.wikipedia.org/wiki/Avfall
https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5vare
https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5vare
https://no.wikipedia.org/wiki/Resirkulering
https://energiogklima.no/blogg/ingen-solenergirevolusjon-uten-dyp-innovasjon/
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både er fleksibelt og som har større båndbredde og dermed kan gi høyere effektivitet enn silisium. Ved for 
eksempel å legge tre lag perovskitt i en solcelle kan effektiviteten økes til over 40 prosent, ifølge Sivaram, 
det dobbelte av de beste med dagens silisiumteknologi. Oxford Photovoltaics, der forøvrig Statoil er en av 
investorene, har annonsert at de vil begynne å selge solceller bestående av silisium pluss et lag med 
perovskitt allerede i 2018.  

14. januar 2019: Terje Osmundsen; Norway’s renewables exports to increase 8-fold by 2030 
 
 
Kulturminner og kulturlandskap 
Øyer kommune har som mål å ta vare på miljø, kulturminner og kulturlandskapet gjennom bruk.  Kultur-
landskapet er formet gjennom flere generasjoner, og ulike tradisjoner i bruken. Kulturlandskapet er i 
endring. Kulturlandskapet blir påvirket av reduksjon av antall gårdsbruk, de blir færre og større, samt at det 
er nedgang i fulldyrka jordbruksarealer. I tillegg er det flere landbrukseiendommer som er uten fast 
bosetting. Opprettholdelse av beiteområder er en viktig faktor for å ta vare på kulturlandskapet i 
kommunen. Beitebruksplanen for Øyer ble vedtatt i 2014.  
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Verdiskaping og næringsutvikling  

Øyer kommune har et felles bo og arbeidsmarked med de omkringliggende kommuner. Bo og arbeids-
markedene er i mindre og mindre grad avhengig av kommunegrenser og med øket digitalisering og nett-
handel vil arbeidsmarkedene endre seg over tid. Hoveddrivkraften i private sektor er Destinasjon Hafjell 
med om lag 400 årsverk totalt. Herunder er det dagligvarehandel, hotell, service, bygg og anlegg.  
 
Det er vedtatt en felles Næringsplan med Lillehammer og Gausdal. Det er videre opprettet en felles 
Næringsutviklingsenhet i LillehammerRegionen Utvikling (Hub Lillehammer) hvor Øyer kommune er 
deltager.  
 

 

Nøkkeltall 

 

  
 
            
  
Andel av sysselsatte fordelt på offentlige sektor/privat sektor i Øyer er 30/70. 
I regionen vår er gjennomsnittsfordelingen på sektorene 39/61. Det vil si at 
Øyer har færre offentlig ansatte enn gjennomsnittet for Lillehammer, 
Gausdal, Ringebu og Øyer. Øyer kommune er den største enkeltstående 
arbeidsgiver i kommunen med ca. 460 ansatte. 
 
Øyer kommune er en tradisjonell jordbrukskommune, men 
sysselsettingseffekten fra landbruket er relativt lav. 7 % av kommunes 
sysselsatte jobber innenfor primærnæringen. Omtrent 40 % av 
sysselsettingen i Øyer er knyttet til industri, handel, overnatting, servering og 
bygg/anlegg som i stor grad er knyttet opp mot destinasjon Hafjell og 
Hunderfossen.  
 
Øyers beboere pendler til der hvor det finnes arbeid. Det er også en utstrakt 
innpendling til vår kommune. 55 % av arbeidstakerne har arbeid utenfor 
kommunegrensene og det fleste av disse (912 personer) arbeider i 
Lillehammer. I motsetning til Lillehammer som har det slik at 76 % ikke 
pendler i det hele tatt. Folk i Øyer pendler i hovedsak til Lillehammer, Gausdal 
og Ringebu (totalt 1415). Hovedinnpendling til Øyer skjer fra de samme  
kommunene  (totalt 602).  
 
Øyer er i stor grad en pendlerkommune, eller sovekommune, hvor innbyggerne bor og finner arbeid 
tilpasset utdannelse og arbeidsmarkedet utenfor kommunegrensen. 
 

 

 
 
 
 

        

 
Primær Sekundær Tertiær 

Samlet 3 % 17 % 80 % 

Øyer 5 % 22 % 73 % 

Lillehammer 1 % 12 % 87 % 

Ringebu 9 % 27 % 64 % 

Gausdal 8 % 25 % 67 % 

Fig. 33 Fordeling av sysselsatte etter næring 

 

Fig. 34. Inn og ut pendling i 
Oppland i 2016. 
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Kommentarer 

Det er i felles næringsplan pekt på en rekke satsingsområder for regionen. Herunder landbruk, skogbruk, IT, 
destinasjonsutvikling, handel og service. Regionen har store muligheter for vekst gjennom tett samarbeid 
mellom offentlige arbeidsplasser, forsking/utvikling og privat sektor.  
 
De største akademiske fagmiljøene er knyttet opp mot offentlig sektor, Hil og forsvaret. I tillegg finnes 
enkeltstående gode akademiske kompetansearbeidsplasser i Lillehammerregionen.  
 
For utviklingen av Øyer er det både utfordringer og muligheter i bygg, service og varehandel. Det er påpekt 
gjennom flere undersøkelser at Øyer er underutviklet i forhold til handel sett i forhold til det betydelige 
antall besøkende (700 000 årlig besøkende) til destinasjonen.  
 
Det vil være viktig for bosettingen og arbeidsmarkedet at det legges til rette for nye næringer og at 
destinasjonen kan utvikle nye produkter og tjenester i takt med markedsbehovet.  
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Samferdsel og infrastruktur  

Nøkkeltall  

 

Samlet oversikt løpemeter veg pr. 1.5.2014
Asfaltdekke Oljegrusdekke Grusdekke Samlet lengde

Kjøreveger

Øyer sogn 11655 0 5415 17070

Tretten sogn 6570 0 12330 18900

Sum veger 18225 0 17745 35970

Gang/sykkelveger

Øyer sogn 6520 0 2205 8725

Tretten sogn 980 0 100 1080

Sum GS-veger 7500 0 2305 9805

Totalsum veger 25725 0 20050 45775  
Fig. 35 viser antall km med kjøreveger og gang/sykkelveger som Øyer kommune har drifts- og  
vedlikeholdsansvar for. Totalt er det 35.970 m kjøreveger og 9.805 m gang og sykkelveger. 

 

         
 
 

 
Fig. 36 viser antall trafikkulykker i Øyer. I 2017 var det 5 trafikkulykker totalt og 1 hardt skadde eller drepte i 
trafikken i Øyer kommune. 
 
Fig. 37 viser økningen av antall registrerte personbiler fra 2008 til 2017. Statistikken viser en nedgang i 
antall bensinbiler, mens antall dieselbiler har økt. I 2017 var det også registrert ca. 47 El-biler og 61 med 
annet drivstoff i Øyer. 
 

Ledningsnett Enhet Antall

Hovedvannledninger km ca 120

Hovedavløpsledninger km ca 120

Overvannsledninger km ca 40

Tekniske installasjoner

Vannverk stk 2

Krisevannverk stk 1

Høydebasseng for vann stk 20

Avløpsrenseanlegg stk 1

Avløpspumpestasjoner stk 26

Samlet oversikt over vann og avløpsledninger og tekniske installasjoner pr. 01.01.2016

 
Fig. 38 viser oversikt over vann og avløpsledninger og tekniske installasjoner pr. 1.1.2016, som viser  
at Øyer kommune blant annet har 120 km. med hovedvannledninger og hovedavløpsledninger,  
samt 20 høydebasseng for vann.    

 
 
 
 

Figur 36. viser utvikling av antall trafikkulykker i Øyer. 
Kilde: Statens vegvesen, SSB 

Figur 37. viser utvikling av antall registrerte personbiler 
i Øyer fordelt på drivstoff. Kilde: SSB 
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Utfordringer og muligheter 

Trafikksikkerhet 
Det er viktig med trygge veger for alle trafikanter. Dette gjelder så vel langs kommunale som riks- og fylkes-
veger. Kommunen må drive aktivt trafikksikkerhetsarbeid med fokus på myke trafikanter, og legge forhold-
ene til rette for å bygge et mest mulig sammenhengende gang- og sykkelvegnett. Utfordringene kan være å 
få til et godt nok samarbeid med fylkeskommunen både mht. framdrift og økonomi.   
 
Kollektivtilbud 
Dagens busstilbud gjenspeiler de generelle pendlerstrømmene mellom Øyer og nabokommunene, men i 
hovedsak er det skoletransporten som utgjør busstilbudet, samt skibussen mellom Lillehammer og Hafjell 
og sommerbussen til Hunderfossen som kjøres mellom Lillehammer og Hunderfossen Familiepark, via 
Hafjell alpinsenter. Kommunen ønsker også å ha et godt og trygt kollektivtilbud. For å få til bedre tilbud, må 
det bygges en del bussholdeplasser langs de mest trafikkerte gjennomfartsvegene og lokalveger der skole-
bussene kjører. Det bør være mulig at lokale bussruter korresponderer bedre med intercity-togene på 
Lillehammer. 
 
I Øyer sentrum bør det legges bedre til rette for kollektivtrafikk. En terminal som knutepunkt vil være 
fremtidsrettet mht. forventning om at flere og flere reiser skal tas kollektivt. 
 
Kommunale veger 
 
Fylkes- og riksveger: 
Handlingsplan for fylkesveger 2018-2021 er vedtatt. For Øyer sør er det ingen tiltak innenfor planen. Det 
har vært en prosess med nedklassifisering av fylkeskommunale veger. Dette gjøres etter null-sum-
prinsippet.  Kommunedelplan E6 Vingrom – Ensby ble vedtatt i 2018. Nye Veier har startet opp arbeid med 
reguleringsplan for E6 Storhove Øyer. Plangrensen er ikke avklart, men Øyer kommune ønsker at prosessen 
blir helhetlig og tar for seg Granerudmokrysset også. Prosessen vil gå parallelt med KDP for Øyer sør. 
 
Vann og avløp: 
Et svært stort utbyggingspress i hytteområdene i Hafjell og planlagt boligbygging i Øyer Sør samt Øyer 
sentrum medfører behov for å avklare kapasitetsbehov og videre evt. behov for nye anlegg/ledningsanlegg. 
Det arbeides kontinuerlig med alle disse utfordringene, men det er behov for en overordnet plan 
(Hovedplan for VA) for å skaffe en bedre oversikt over disse samt få en politisk forankring/prioritering av 
videre nyetableringer og drift.  
Hovedplan for VA ble påbegynt for flere år siden, men har av kapasitetsmessige årsaker ikke blitt fullført. 
Det er behov for å ta tak i dette arbeidet på nytt i forbindelse med rullering av KDP for Øyer sør. Vi har mye 
grunnlag fra tidligere arbeider, men noe har blitt for gammelt og vi må starte prosessen på nytt. 
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Samfunnssikkerhet og beredskap 

Nøkkeltall  

        

 

 

 
 
 
Fig. 41 viser flomhendelser i Oppland i perioden 1980-2015. Vi har ikke egne data for Øyer, men flere av 
flomhendelsene i figuren kan knyttes til Øyer. Også etter denne tidsserien har det vært flomhendelser i 
Øyer. For fremtiden er det intensive nedbørsperioder som vil gi de største utfordringene i sidevassdragene. 
Flom i Lågen ansees som mindre problematisk og slike flommer er så «sakte» at man rekker å handle i tide. 

Kommentarer 

Kommunen har et ansvar for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap. Ansvaret er bredt, men det er også 
viktig å ha fokus på dette tema i arealplanleggingen.  

 

Figur 39 Varmeste og kaldeste dag.  
Gjennomsnittlig månedsnedbør1990-2011.  
Kilde Met.no 

Figur 40 Vindretninger og vindstyrke 1990-2011. Røde felt 
viser vind av bris styrke. Kilde. Met.no 

Fig. 41. Antall flomhendelser registrert i Oppland i tidsrommet 1980-2015 
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I 2010 startet Øyer kommune arbeidet med overordnet risiko – og sårbarhetsanalyse (ROS). Den ble vedtatt 
i kommunestyret 24.2.2011, men er nå under revidering. I arbeidet med ROS er tanken å være etterpåklok 
på forhånd. Det er jobbet med å vurdere risiko, konsekvenser og sannsynlighet for 49 mulige uønskede 
hendelser i vår kommune.  

 
Den overordnet ROS-analyse er et viktig dokument i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanen 
arealdel, og GIS bør benyttes for å lage aktuelle temakart i ROS-analysen til arealdelen.  
 
Øyer kommune har ikke hatt store utfordringer i forhold til naturpåkjenninger som ras og skred i nyere tid, 
men historiske navn og spor i naturen tyder på en viss aktivitet. Det er ikke kjent at snøskred noen gang har 
medført større skader i Øyer, men matematisk sett så har vi flere rasutsatte områder. Det er en rekke 
elementer som skal treffe sammen for at uønskede hendelser kan skje. Dersom man ikke rår over de 
elementene må dette tas hensyn til i arealplanleggingen. Eksempelvis vil fjerning av skog i meget bratt 
terreng kunne utløse både løsmasseskred og snøskred dersom de klimatiske forholdene er tilstede. Det er 
da viktig å ha dette som bakgrunnsteppe ved analyse av nye tiltak.  

 
Gradvis reduserte snømengder vil gi gradvis mindre snøsmelteflommer, mens regnflommene forventes å bli 
større. Økt forekomst av lokal intens nedbør øker sannsynlighet for flom i tettbygd strøk og i små bratte 
vassdrag. Nye flomveger kan oppstå.  
 
Skredfare er sterkt knyttet til lokale terrengforhold, men været er en av de viktigste utløsningsfaktorene for 
skred. I bratt terreng vil klimautviklingen kunne gi økt hyppighet av skred som er knyttet til regnskyll/flom 
og snøfall. Dette gjelder først og fremst jordskred, flomskrev og sørpeskred.  
 
Klimautviklingen i innlandet i Norge viser at det kan bli varmere og tørrere somre, flere dager med sterk 
vind, kortere vintersesong, færre dager med snø og økte nedbørsmengder som kommer konsentrert, altså 
mye nedbør på en gang. Flommen i pinsen 2011 og 8. juli 2014 viste noen av utfordringene dette kan føre 
til. Sannsynligheten for flom som vil medføre fare for liv og helse vurderes som lav i sidevassdrag i Øyer. 
Men det er et økt fokus på dette i alle nye arealplaner, slik at nye utbyggingsområder ikke skal være utsatt 
for slike hendelser, eller være med på å tilføre mer i vann i bekker som ikke tåler en ekstra belastning i 
store nedbørsperioder. Gode rutiner for rensk og ettersyn av både større og mindre sidevassdrag, 
stikkrenner og sandfang vil være det beste bidrag for å redusere skadeomfanget ved framtidige flommer. 

 
Klimaet tilpasser seg ikke, så kommunen må tenke klimatilpasning i all kommunal planlegging. Klimaet 
endres ikke bare av menneskeskapt aktivitet, men også av endring i solstråling og vulkanaktivitet. Øyer 
kommune satser på kontinuerlig evaluering av allerede gjennomførte tiltak samt oppfølging av foreslåtte 
energisparende tiltak i kommunens vedtatte klimaplan. 

 
Øyer kommune er en kommune med mye radon, men dette er godt ivaretatt gjennom teknisk forskrift.  
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Kilder: 

 
Statistisk sentralbyrå, www.ssb.no  
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, www.IMDi.no  
Folkehelseinstituttet 
Telemarksforskning 
Kommunal Rapports Kommunebarometer 
Met.no 
Miljødirektoratet, M-dir.no  
Fylkesstatistikk Oppland 
Miljøkommune.no 
Luftkvalitet.info 
Klimaprofil Oppland 
Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen — Mestring og muligheter 
St Melding 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. 
«Kunnskapsgrunnlag Mjøsbyen» 
Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, Øyer kommune 6.6.2018 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
Helhetlig ROS, Øyer kommune 
Grønn konkurransekraft 
veikart for grønn konkurransekraft.  
Energi i fremtiden. 
 

 

http://www.ssb.no/
http://www.imdi.no/
https://www.gronnkonkurransekraft.no/files/2016/10/Strategi-for-gr%C3%B8nn-konkurransekraft.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/kld/nyheter/2018/veikart-for-gronn-konkurransekraft/id2604070/
https://www.bing.com/videos/search?q=fremtidens+energikilder&view=detail&mid=5CBBF009C647DF0786885CBBF009C647DF078688&FORM=VIRE

