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Samarbeid om prosjektet Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner i Innlandet 

1. Innledning 
 

Frode Martinsen ønsket velkommen til Ringebu kommune og Ringebu Innovasjonssenter. 
 
Rune Smidesang fra Alpinco fortalte om selskapets virksomhet i Hafjell og Kvitfjell. Vi fikk 
presentert pågående og nye prosjekter i Kvitfjell og hvordan det planlegges med tanke på 
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bærekraftige løsninger. Blant annet et konsept med 3-4 etasjers leilighetsbygg tett på 
heisanlegget med parkeringskjellere under bakken og handel- og servicebedrifter i 1.etasje.  
 
I nye leilighetsprosjekt tenkes det på å innarbeide flere fellesareal og delefunksjoner som f.eks. 
kontorfasiliteter, vaskekjeller, bildeling, matbu og musikkøvingsrom. For Alpinco er togtilknytning 
viktig og det ble pekt på betydningen av både Lillehammer, Ringebu og Kvitfjell skysstasjoner. 
Runes presentasjon ligger i sin helhet som vedlegg til referatet. 
 
 

 

Lena Dalheim Wistveen fra HiNN skriver doktorgradsoppgave om hvordan lokalsamfunn påvirkes 
av turisme og hytteutvikling. Hun presenterte foreløpige funn fra dybdeintervjuer med innbyggere, 
hytteeiere, næringsdrivende og kommuneansatte i Øyer kommune. De foreløpige funnene viser at 
det er særlige utfordringer knyttet til samarbeid og inkludering mellom de ulike gruppene og at det 
skaper spenninger dem imellom. Lenas presentasjon ligger i sin helhet som vedlegg til referatet.  
 
 
Ida Nilsen Hidle fra Trysil kommune presenterte kommunen og aktuelle problemstillinger derfra.  

• I Trysil er det 6600 innbyggere og ca. 5 500 hytter. Det er en planreserve på ca. 1 500 
ubebygde tomter i KPA + konsentrert fritidsbebyggelse. Det har vært svært høy 
byggeaktivitet de siste årene. 

• Høyeste konsentrasjon av hytter er i Trysilfjellet. Andre områder er Eltdalen, Flendalen, 
Fulufjellet/Ljørdalen, Solberglia/Ryskdalen og Osensjøen samt noen hytteområder spredt 
rundt i kommunen. 

• Fordeler ved fritidsbebyggelsen er: arbeidsplasser, bosetting, lokalt næringsliv, økt tilbud 
handel, servicefunksjoner, aktiviteter. 

• Ulemper ved fritidsbebyggelsen er: tap og fragmentering av naturområder, lite 
helhetstankegang blant tiltakshavere/utbyggere, trafikk/transport, utslipp knyttet til 
utbygging, økt behov for kommunale tjenester, infrastruktur. 

• Revisjon av samfunnsdelen er under arbeid. Her ses det på generelle kriterier for 
bærekraft i arealstrategien og for fritidsbebyggelse. 

• Trysil ønsker å delta i prosjektet fordi de ser behov for samarbeid/nettverk på tvers av 
kommuner. Deres forventninger til fylkeskommunen er at kunnskap gjøres tilgjengelig og 
at kommunene kan får gode og konkrete eksempler på bærekraftig stedsutvikling, som er 
relevante for lokale innlandsforhold.  

Ida sin presentasjon ligger i sin helhet som vedlegg til referatet. 
 
 

2. Prosjektarbeid 
Det ble jobbet i grupper med oppgavene; Hvilke problemstillinger skal prosjektet jobbe videre med 
og hvordan kan vi best gjøre det? Innspillene fra gruppearbeidet er sammenstilt nederst i 
referatet. 
 
 

3. Arbeid med stedsutvikling Landsbyen Vålebru 
Kari Laaverud Mangset har en 2-årig prosjektstilling i et stedsutviklingsprosjekt i Ringebu 
kommune. Arbeidet skal gi et faglig grunnla for reguleringsplanarbeidet som kommer etterpå. 
Målet er å tilrettelegge for et klimavennlig og attraktivt sentrum. Medvirkning har vært vektlagt i 
arbeidet selv om det har vært utfordrende midt oppe i pandemien. Som del av arbeidet er det 
laget en rekke utredninger, deriblant: Handelsanalyse, skisseprosjekt for kryssing av jernbanen, 
mulighetsstudie for fortetting og byggehøyder, parkeringsstrategi, gang og sykkelstrategi, 
estetikkveileder og revisjon av kulturminneplanen. Etter introduksjonen tok Kari oss med på 
landsbyvandring. 
Kari sin presentasjon ligger i sin helhet som vedlegg til referatet. 
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4. Veien videre 
• Fylkeskommunen jobber videre med problemstillingene og vil også trekke inn 

ressurspersoner ved HiNN og andre for å få en bedre oversikt over hva som allerede 
finnes av kunnskap på disse områdene. 

• Vi planlegger temamøter med inviterte deltagere fra næringslivet, politikere, forskning mm 
i tillegg til kommunene. Dato og tema for disse vil bli diskutert på neste møte i denne 
gruppa. 

• Fylkeskommunen lager et utkast til en formell samarbeidsavtale mellom kommunene og 
fylkeskommunen.  

• Det har kommet forslag om å reise til Oppdal på studietur. Det er fremdeles mulighet å 
komme med innspill. Forslag til datoer er 31.8-1.9-2022. 

• Aktuelle konferanser er Fritidsboligkonferansen på Sjusjøen/Lillehammer 4.-5.april, Grønn 
hyttelab - digital konferanse 3.-5.mai, Fjellkonferansen på Fagernes 12.mai og 
Bylivskonferansen på Beitostølen 24.-25.oktober.  

• Neste møte blir digitalt, 5.mai klokka 12-15 – i forlengelsen av Grønn Hyttelab.  
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VEDLEGG 
 
Prosjektarbeid. 
Innspill til videre arbeid med problemstillinger 
 
 
Oppgave 1: Hvilke problemstillinger skal vi jobbe videre med? 
• Det var enighet om at Problemstilling 3: Hva er en bærekraftig fjellgrense er aktuell, 

men ikke så egnet for dette prosjektarbeidet.  
• Problemstilling 4: Hva betyr handels- og serviceetableringer på fjellet for utviklingen av 

tettstedet, klimagassutslipp og lokalt næringsliv? og problemstilling 5: Hvilken 
betydning har lokalisering av fritidsbebyggelsen for samhandling mellom 
fritidsinnbyggeren og lokalbefolkningen, for bruken av tettstedet og lokale kulturtilbud 
og handel? ble fremhevet som viktige å gå videre med. Det samme gjorde 
problemstilling 1 og 2 som er: 1) Hva er klimavennlig fortetting av hytteområder og 2) 
Hva betyr ulike standarder på fritidsbebyggelsen og infrastrukturen for klimagassutslipp 
og arealbruk? 

• En problemstilling som mangler er: Hvordan kan man lage gode knutepunkt som gjør 
at man bruker mindre areal og som samtidig sørger for at man har gode 
kommunikasjonsløsninger for fremtiden?   

 
 
Oppgave 2: Hvordan jobbe videre med problemstillingene? 
 
Innspill til problemstilling 2 
Hva betyr ulike standarder på fritidsbebyggelsen og infrastruktur for klimagassutslipp og 
arealbruk? 
 
Utfordringer/delproblemstillinger som det er behov for mer kunnskap om:  

o Vi skal ha infrastruktur, alle skal ha vann og avløp, strøm og veg inn til hytta, 
parkering. Men, det finnes mer miljøvennlig varianter enn å grave ledninger 2,5 
meter ned i bakken, bidrar til mindre arealinngrep, mindre sprengning og 
bortkjøring, innovative metoder.  

o Mange bor på hytta på grunn av høy standard, 70-100 døgn/årlig, 36 av 52 
helger /år, mye transport og mange velger å reise opp før – kombinasjon bil og 
kollektiv, og noen bruker to biler. Mange bruker leiebil til hytta for å ha en større 
bil når de skal på hytta.  

o Store tomter og ønsker å fradele tomter og bygge til flere i familien. Hvordan 
kan vi bygge mindre enheter og at det ikke går på bekostning av enda flere folk 
og transport? Bygge flere leiligheter. Livsfaser… 

o Vi trenger å vite mer om transportvaner og endringsvilje, byggemetoder og 
innovasjon i bygg- og anleggsbransjen. Det er en del å hente på klimavennlig 
bygging, mangler vi kanskje eksempler? Finne informasjonen, tilgjengeliggjøre 
statistikk og informasjon. Klimaregnskap. Hvordan kan 3D og VR benyttes. 

o En veileder fra IFK er ønskelig, med all nyttig informasjon om behandling av 
planer og teknologisk utvikling. 

o Gode case finnes, og kan lagres i en digital veileder som dette prosjektet har 
som resultatmål. 

o Arbeidsmetode, ressurspersoner og annet: vanskelig å finne tid til å jobbe i et 
team, spørre andre til råds etc, delta i nettverk. Men viktig å finne og ta i bruk ny 
forskning, det er mange innovative miljøer innen fagfeltet, f.eks. «Grønn 
hyttelab». Det er pt. litt drahjelp i media. 
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Innspill til problemstilling 4 
Gruppen var opptatt av at utvikling av tettstedet sannsynligvis ville bli påvirket av handels- 
og serviceetablering på fjellet. Det var enighet i gruppa at det er en reell fare for at dette vil 
føre til utarming av handel i tettstedene, selv om undersøkelser så langt viser økt handle i 
tettstedene. Gruppens påstand er at økt service på fjellet vil gi en negativ utvikling for 
tettstedet og også trolig gi økt klimagassutslipp (Utbygging)   
 
Gruppas oppfatning var at det ikke bør etableres handel på fjellet, men at man heller bør 
satse på levering. Kanskje vi kan finne eksempler på steder hvor dette er utviklet?   
 
Dette blir imidlertid (kvalifisert?) gjetning, så det er viktig å få mer kunnskap om denne 
problemstillingen når man skal ta stilling til planer om dette i kommunene.   
 
Fordeler og ulemper med det konkrete eksemplet fra Kvitfjell har ifølge Ringebu kommune 
ikke vært et sentralt tema, hverken politisk eller administrativt. Det virker å være liten 
bevissthet omkring dette, og det er vanskelig politisk å gå imot argumenter som handler 
om økonomi.   
 
Det er generelt lite samhandling mellom lokalbefolkning og hytteeiere/turister. For korte 
opphold. Besøkende engasjerer seg lite i lokalsamfunnet, men dette kan kanskje endres 
om det åpnes for deltidsbeboere.   
 
God infrastruktur som løypekjøring og stimerking er noe som gir fordeler for både 
besøkende og lokalbefolkning.   
 
Ellers var det snakk om innholdsproduksjon (boret ikke nærmere i hva det er). Viktig å 
legge til rette for sømløs mobilitet – bilpark med elbiler som kan bookes for å kunne 
kombinere med tog eller annen offentlig kommunikasjon. Redusere bruk av privatbil.   
 
Viktig å motvirke forskjeller mellom by og land – kan gi negative ringvirkninger for 
lokalbefolkningen.   
 
 
 
Innspill til problemstilling 5 
Ordlyden bør endres til: «Hvilken betydning har lokalisering av fritidsbebyggelse for 
samhandling mellom fritidsinnbyggeren og lokalbefolkningen, bruken av tettstedet og 
lokale kulturtilbud og handel. 

a) Hvorfor er det viktig?  
Viktig for å kunne ha og opprettholde, og utvikle sentrum eller nærmeste 
grend/lokalsamfunn, og 
kunne ha et mer attraktivt sentrum for både deltidsinnbyggere og lokalinnbyggerne. Drar i 
dag til kiwi, polet og sporten. Men det å få dem til å bruke resten er utfordringen.   
Vi har et større helhetsperspektiv enn en utbygger – det å kunne videreformidle mer 
kunnskap, og vist utbyggere hvorfor det er viktig for dem – slik at alle skjønner hvorfor.   

b) Hva trenger vi å vite mer om?  
• Hvilke tilbud er det fritidsinnbyggeren egentlig ønsker?  

Tjenestetilbud: Legetjenester, Frisør? Velvære  
Handel: Mat, Sportsartikler, Vinmonopolet, Lokalmat, Handel utover de tre øverste  
Opplevelser: Torg, og hva vil man helst ha der?, museum, Idrettsaktiviteter, kunne kjøpe 
ordentlig is og finne et koselig sted, møteplasser  

• Hvilke forventninger har ulike målgrupper til en hytteopplevelse? Hva skal de ha ut av 
opplevelsen? Hva trenger de av standard? Ulike grupper kan ha veldig ulike behov.  

• Forstå reisemønsteret/ reiseform  
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• Hvordan ønsker de å reise i fremtiden – hva er viktig for dem når de skal komme seg 
frem? (avgiftsbasere parkering i sentrum, for å finansiere busser imellom – for å få flere 
over til kollektiv). Hva må til for at man skal være «villig» til å la bilen stå? Gulrot (det går 
en buss) og pisk (det koster ekstra for å parkere nede i byen) – men må forhindre at det 
skaper hindring for å ville komme og være i sentrum).   

• Hva skal til for at sentrum er attraktivt? Hva er det som gjør at folk vil at det skal være en 
mer fortettet lokalisering? Ikke bare hvordan man skal lokke de til å bruke områdene, men 
faktisk ha hytter nærmere slik at de ikke må reise så langt.   

c) Hva vet vi om denne problemstillingen fra praksis? 
d) Finnes det gode case i noen av kommunene?   

Hvilken betydning det har – vi ser at det har en betydning, men også kommunikasjonen 
mellom har en betydning, som ikke bare handler om hvor det ligger, men hvordan man 
kommer seg dit og hvordan det kan integreres.   
Har mye å si hvor destinasjonen ligger i forhold til hva en kan greie å bygge opp. Øyer 
drenert til Lillehammer. Ringebu såpass langt unna at det kanskje er lettere å bygge opp 
egne tilbud?  
Trysil: ligger veldig for seg selv. Langt til neste nærmeste (en time til Elverum). I Trysil – 
hvis folk er på hytta, så er de i Trysil. Da holder man seg innenfor kommunen.   
Beitostølen – langt unna til noe annet.   

e) Forslag til arbeidsmetode / ressurspersoner mm? 
Spørreundersøkelse  
Ulike målgrupper, livssituasjon, inntekstnivå, ulike standarder på hytter i dag   

1) hvorfor de har valgt å ha hytte der de har hytte, også intervjue de som ønsker seg 
hytte men ikke har det – bryte ned på de som har arvet hytte versus de som har 
shoppet hytte. Spørre om tilknytning til stedet, hva man hadde vært villige til å gjøre 
for nærmiljøet eller være med på? Deltagelse/ involvering. Være inkludert i 
prosesser.   

2) Ulike lokaliseringer – område som er langt unna ELLER nærme neste tettsted/by 
OG nært eller fjernt destinasjonen  

3) Må se på de store områdene som ligger tett på hovedsentrum, for det er der de 
største effektene kan komme  
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