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FELLES HANDLINGSPLAN FOR STEDSUTVIKLING ØYER 
SENTRUM  

Handlingsplanen skal være et verktøy i en dynamisk prosess for det videre arbeidet med 
stedsutviklingsprosjektet. Faktorene i forhold til økonomi og ansvar vil endre seg over tid.  
 

PRI. TILTAK 

Budsjett- 
messige 
konsekvenser  
for 
kommunen 

Kommunalt 
planleggings 
ansvar 

Kommunalt 
gjennom 
førings 
ansvar 

  Kontinuerlig arbeid:       

* 
Arbeide for felles forståelse av sentrum og veien man 
ønsker å gå.  Ingen Stor Stor 

* Helhetlig byggeskikk, estetikk og navngiving Ingen Stor Stor 

* Sikre universell utforming i sentrum 
Små til 
Betydelige Stor Middels 

* 
Styrke forholdet/samarbeidet mellom lokalsamfunn 
og turistdestinasjon Hafjell Små Stor Stor 

* 
Oppfordre alle næringsaktører til å melde seg inn 
Øyer næringsråd. Ingen Stor Stor 

  
Involvere Øyer næringsråd i prosesser rundt 
næringsetableringer Ingen Stor Stor 

* Skape et mer levende sentrum       

  
Kommunen/Næringsrådet arrangere møte mellom 
alle næringslivets aktører i sentrum. Ingen Stor Stor 

  

Tilrettelegging for aktiviteter, som for eksempler: 
Bondens marked, lørdagsaktiviteter, skøytebane med 
musikk, jibbeshow, -fiskekonkurranse, musikk, 
loddsalg, innendørs: konserter, dansekvelder etc. i 
forbindelser med markedsdager/aktivitetsdager. Små Middels Liten 

 

Eksempler på markedsdager/aktivitetsdager:  
Øyer Ekko, St.hans, Vinterferien, Påske, Jul. 
Damenes dag, Herrenes dag, 60+, 
Idrettsarrangementer, Bakkeløp til Brånån. Små Liten Liten 

  
Samarbeid med asylmottaket for å skape positive 
holdninger og integrering av beboerne Ingen Liten Liten 

* 
Arbeide for mer behovsrettet kollektivtransport. 
Hyppigere avganger/andre strekninger. Små Stor Stor 

* 

Styrke lokale stedsidentitet gjennom Profilering av 
Øyer og turistdestinasjonen Hafjell. Etablere fremtidig 
image.  Små Stor Liten 

  

  Tiltak – 2011       

1 Skape et penere og ryddigere sentrum       

  
Beplantning i sentrum, inkl. 
kommunevåpen/Velkommen til Øyer.  Små Stor Liten 

  Tydeliggjøring av ansvar for vedlikehold av Ingen Stor Liten 
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sentrumsområdene 

  Skilting til sentrum Små Stor Liten 

  
Gjennomgang av skiltpraksis. Vurdere revidering av 
vedtektene for skilting Små Stor Stor 

  

Rydde opp i områdene rundt matvareforetningene. 
Hva er parkeringsarealer, bensinstasjon, 
gangarealer, møteplasser etc? Små Liten Liten 

2 Etablere ungdomsråd i kommunen Små Stor Stor 

3 
Se på muligheten for rimeligere årskort for barn og 
unge i Hafjell/Trollpass  Ingen Liten Liten 

4 Gjenåpning av naturstien sør for Lilleputthammer Små Stor Liten 

5 
Oppsummering og synliggjøre prosjektet i lokale 
medier og kommunens web  Ingen Stor Stor 

  
Fremheve elevinnspillene fra 6.trinn Solvang skole, 
stille ut tegninger i forbindelse med Øyer Ekko Små Stor Stor 

  

Presentere resultater fra Barnetråkk på skolene for 
elevene og på kommunens nettsider for kommunens 
innbyggere  Ingen Stor Stor 

  

  Tiltak – 1 - 4 års perspektiv       

1 
Utrede flerbrukshus og avklare innhold, med en god 
balanse mellom ulike brukergrupper.  Middels Stor Stor 

2 

Tilrettelegging for nyetableringer i sentrum, ved øke 
utnyttelsen av sentrum, flere arealer til 
næringsvirksomheter.  Små Stor Stor 

  
Sentrumsområdet nedenfor E6 – videre 
næringsutvikling i området, sammen med aktørene. Små Middels Middels 

  

Tilrettelegging for flere boliger i sentrum i forhold til 
ulike målgrupper; ungdom, senior, sesongarbeidere, 
Studentboliger med tilhørende fasiliteter, andre 

Små til 
betydelige Stor Liten 

  

Tilrettelegging for tilflytting/boligbygging i Øyer sør.  
Bl.a. regulering av nye boligområder i Øyer sør for å 
øke tilflyttingen til Øyer. Jmf. Kdp Øyer Sør Store Stor Stor 

3 
Etablere møteplasser for alle aldersgrupper. 
Møteplasser både i og utenfor sentrumskjernen       

  Møte med lag og foreninger Ingen Stor Stor 

  Etablere skatepark Betydelige Middels Middels 

  Torg i sentrum Betydelige Stor Liten 

  Sandvolleyball  Små Middels Middels 

  
Etablere bade- og fiskeplass langs Lågen/Mosåa. 
Naturlig dam for "oppvarmet vann".  Små Stor Middels 

  
Styrke forbindelsen til Lågen med tverrforbindelser, 
inkludert gangbru over E6. Betydelige Stor Middels 

  Båtplass ved Lågen Små Stor Stor 

  
Et mer mangfoldig tilbud til ungdommen gjennom et 
utvidet tilbud. 

Små til 
betydelige Middels 

Liten - 
Middels 

  
Mekkeklubb, utvide eksisterende tilbud – bane for 
radiostyrtebiler. Små Middels Liten 

4 

Bedre gangforbindelsen mellom sentrum og Hafjell 
alpinsenter inkl. gjennomføring av holdeplass, 
rundkjøring og g/s-vei langs Hundervegen.  Betydelige Stor Stor 



 3 

 

  

  Uprioriterte tiltak 1 – 4 år.       

* 
Arbeide videre med realiseringen av gondolen over 
Lågen  Betydelige Stor Stor 

* Parkeringsplan/strategi for sentrum. P-plasskrav. Små Stor Liten 

* 

Etablere skiløype/lysløype mellom Sentrum og 
Hafjell, samt Sentrum og Tingberg i samarbeid med 
ØTI.  Små Stor Middels 

  

  Tiltak – 1 - 12 års perspektiv       

1 

Etablere idrettspark ved å oppgradere idrettsplassen 
med tilbud for barn og unge i alle aldre (park, 
lekeplass, evt. skateanlegg, kunstgressbane fotball)  Betydelig Stor Stor 

2 Etablere flerbrukshus Betydelig Stor Stor 

3 
Utvikle sentrum og Hafjell alpinsenter som to 
områder som utvikler seg mot hverandre.        

  Øyer sentrum skal utvikle seg med handel og service Uavklart Stor Liten 

  
Hafjell alpinsenter skal videreutvikle seg med tilbud 
primært rettet mot turistdestinasjonen Hafjell Uavklart Stor Liten 

  

Mellomområdet mellom sentrum og Hafjell 
alpinsenter må også videreutvikles som et attraktivt 
bindeledd mellom disse to områdene.  Uavklart Stor Liten 

4 
Utbedre veg- og kryssløsninger i sentrum. Herunder 
Hundervegen som miljøgate fra sentrum til Hafjell Betydelig Stor Stor 

5 Skape et mer levende og attraktivt sentrum      

  
Utforming og utsmykning av sentrum – kunst i det 
offentlige rom Middels Stor Stor 

 


