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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.

GRENSELØS MOBILITET



HUNDERFOSSEN

PUNKT

“FJELLSTIEN” (GAIASTOVA-NORDSETER)

FJELLSTIEN (MOSETER-GAIA)

LISETRA 800moh.

MOSETERTOPPEN 775moh.

Måsåberget 850moh.

SKISTADION

FJELLSTIEN (MOSETER-LISETRA)

GAIASTOVA 850moh.

Hafjellsnuen 965moh.

Hafjelltoppen 1055moh.

TOGSTASJON 175moh.

HUNDERFOSSEN

Lilleputthammer.

Barneskole

Hotel Scandic

Midtstasjonen/Olympiatunet 600moh

Geitryggen 750moh.

BOB OG AKING

BUNNSTASJON 200moh.
Ungdomssskole

HAFJELL HUB

Idrett  

Butikker

Bolig

Bil Mosetertoppen- Øyer(Solvang) 20 min.

Bil Mosetertoppen- Øyer(Solvang) XX min.

ØVER (SOLVANG)

Visit Hafjell 1015moh.

Vidsyn

Hafjell2/Fjellheisen

ILSETRA

PELLESTOVA 70moh.

MASTERPLAN
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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.



16 delprosjekter

1 - Tingenes reise

Hvordan løse transport av 
bagasje, kan dette reise 
separat?



16 delprosjekter

2 - Tog til Øyer (Hunderfossen)

Det er 7 stopp i hver retning på 
Hunderfossen stasjon etter 
behov. Kan dette økes og i 
større grad tilpasses det reelle 
behovet?



16 delprosjekter

3 - Mikromobilitet

Utvikle bruk av elsykler, 
sparkesykler og andre enkle 
mobilitetsløsninger.



16 delprosjekter

4 - Shuttle og buss

I større grad tilby “the last 
mile”-løsninger og tilbud 
tilpasset svingninger i markedet.



16 delprosjekter

5 - Forbindelsen Hafjell -
Hunderfossen

Gondol over Lågen.



16 delprosjekter

6 – Heissystemet

Gondol og heiser.



16 delprosjekter

7 - Knutepunktutvikling

Utvikling av varme senger og 
mobilitetstilbud i sentrale 
knutepunkt i destinasjonen.



16 delprosjekter

8 - Varme hytter

Vi må øke bruken av 
eksisterende fritidsboliger 
gjennom utleie. (Lunkne senger)



16 delprosjekter

9 - Bildeling og Taxi

Øke tilgjengeligheten til riktig 
pris



16 delprosjekter

10 - Fjellstien

Muliggjøre mobilitet på tvers på 
toppen av destinasjonen, noe 
som ikke er mulig i dag.



16 delprosjekter

11 - Entré forskning og utvikling

Det er mye uutviklede løsninger 
vi kan bidra til å utvikle 
gjennom dette prosjektet 
sammen med forskjellige FoU-
aktører



16 delprosjekter

12 - Hub Hafjell

Et hovedknutepunkt for all 
mobilitet og logistikk



16 delprosjekter

13 - Billettering

Det må bli enkelt å bestille og 
booke gjennom digitale 
løsninger.



16 delprosjekter

14 - Øyer og Lillehammer 
logistikksenter

Sørge for effektiv distribusjon 
av bagasje, varer og mat til 
turister og fritidsboliger.



16 delprosjekter

15 – Masterplan Øyer Hafjell

Prosjektet innarbeides i 
Arealplan Øyer Sør



16 delprosjekter

16 – Selvkjøring

Dette kommer mer og mer og 
vil kunne tilpasses en bratt 
snøfylt vinterdestinasjon.



HAFJELL - HUNDERFOSSEN, ALTERNATIVER OVER 

LÅGEN

ENTRÉ ØYER - FASE 1 - APRIL 2021



Whoosh







Utfordringer

Hvem skal eie dette?

Hvem skal lede det?

Hvem skal betale?



PARKERINGSSONE ØYER SENTRUM


