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Yttersvingen

Byggetrinn 1
• 38 utleieleiligheter med høy standard
• Garasjeanlegg
• Dagligvare - kolonial/delikatessebutikk
• Åpnet november 2021
• Kostnad MNOK 125
• 238 senger i byggetrinn 1
• Byggetrinn 2 starter i mai 2022 – 24 leiligheter
• Til sammen 380 senger i prosjektet

YTTERSVINGEN KVITFJELL VEST



Skitorget



Varden Lodge



og Kvitfjell

Verdigrunnlaget

Utviklingen skal baseres på målene 
om bærekraft, dvs. en utvikling 
som ivaretar og balanserer 
hensynene til natur, kultur, miljø, 
lokalsamfunn og verdiskaping



FNs 17 bærekrafts mål
Hva kan vi gjøre for å tilpasse oss målene og dokumentere fremgang



Alpinco sine prioriterte mål
• Hvor får vi størst bærekraft



Hovedstrategiene

1. Utnytte etablert infrastruktur og kapasitet bedre

2. Utvikling av opplevelser og tjenester basert på 
markedets etterspørsel og krav 

3. Utvikling av nye opplevelsestilbud og varme senger

4. Videreutvikle kjerneområdene - fortette, og bygge
innenfra og ut

5. Utnytte konkurransefortrinnene; natursnø, Lillehammer/Gudbrandsdalen, 
god tilgjengelighet og god plass (space)

6. Å utvikle en enkel, sømløs kundereise

Foto: Espen Haakestad
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Hafjell, forbrukte skidager

Baseline 1819 Potensiale as is Potensiale inkl nye senger Sesongen 20-21 CCC Kapasitetstak



Eksempel på utbygging som bedre 
tilpasser seg bærekraftsmålene 



TUNBEBYGGELSE SOM EKSEMPEL:

• Leiligheter som småhusbebyggelse
• Mindre fotavtrykk – kompakt og rasjonelt
• Legge til rette for en delingsmodell
• Leie i stedet for å eie - eller eie for også å leie ut
• Bergvarme som oppvarming
• Parkering under bakken - utleie av ledig parkering
• Kontorfasiliteter i fellesbygg
• Vaskekjeller/treningsrom/skirom = felleseie
• Bildeling/Elsykkel
• Matbu/kjølerom: Her kan lokalbutikken levere
• Musikkrom/konsert/øvingsrom - la byen møte bygda
• Fotavtrykk:
• 88 + 24 = 112 leiligheter
• 20,5 daa / 112 = 183 m2 “fotavtrykk” pr enhet



HVORFOR BYGGE SLIK:

• Mindre miljøbelastning

• Attraktivt for eier/gjest – bedre tjenester

• Mindre infrastruktur/bedre økonomi

• Mulig med felles transportløsninger

• Legger til rette for deleingsøkonomi

• Eie mindre/dele mer/få større verdi

• Sosialt – mer samhandling



OPPSUMERT:

• Bærekraft mer viktig fremover - vi må vise kontrollerbare effekter av det vi utvikler
• Vi må skape en helårs destinasjon. Balanse mellom utleie og salg viktigere enn noen 

gang. Sengene må fylles i midtuke. 
• Våre ansatte er lokale. 80% kommer fra bygda. Vi er helt avhengig av at bygda fungerer 

– bygda blir mer og mer avhengig av at vi gjør «riktige» valg og at destinasjonen er 
attraktiv. 

• Transport internt og eksternt. Knutepunktene må prioriteres. Tette sentrumsområder i 
fjellet med alle tilbudene tilgjengelig i gangavstand. Tog til Lillehammer/Ringebu. Buss til 
knutepunktene. Bildelingsordninger i destinasjonen.

• Øke kollektivandelen til destinasjonen. Vi prioriterer vår markedsføring langs 
jernbanesporet i Norge, Sverige og Danmark. Det finnes ikke bærekraft i en Kinesisk 
flyturist...

• Vår påvirkning på eksisterende tettsteder. Ringebu har et potensiale for besøk og 
opplevelse, men E6 må under bakken. Tjenester må bli mer kortreist - midtukegjestene 
har ikke bil. Våre gjester vil ha torghandel og festivaler. Lokalbutikken kan gjerne ha filial 
på Skitorget.

• Trender. Gjestene søker stadig bedre tilbud og betalingsvilligheten er stor. Gjesten 
ønsker 60% hytte og 40% leilighet. Vi må skape markedet - leilighet har langt større 
bærekraft enn hytte.

• Klimavennlig destinasjon.  Hva skal til? Eiere/utviklere med kunnskap og langsiktighet i 
sine investeringer. Rekkefølge bestemmelser for utvikling av infrastruktur - sikre 
pengeflyt fra kalde senger til tung infrastruktur. Høy utnyttingsgrad på sentrale tomter –
minst 70% TU. God kunnskap og felles målsetting og forståelse mellom utbyggere -
kommune - fylkeskommune. Tydelig marka grense. Regulering av vann/flom.

• Med riktige forutsetninger – skaper vi den perfekte svingen!


