
STATUS FOR ENTRÉ ØYER PR 07.02.22

● MÅLSETNINGER
Foruten å realisere delprosjektene fra fase 2, har prosjektet 2 langsiktige mål:

- Redusere mengden inngående transport med privatbil med 50% innen 2030
- Redusere mengden interntransport med privatbil med 50% innen 2030

● AKTIVITETER OG STATUS
Vi er nå inne i fase 3 - valg av delprosjekter som skal realiseres. Prosjektgruppa er
opptatt av å forankre alt vi gjør bredt, både i offentlig og privat sektor, dette må til for
å kunne realisere dette.

Dette er aktivitetene:

Aktivitet Status

Innarbeide Entrè Øyer i
arealplanen for Øyer Sør

Planavdelingen deltar på  prosjektmøtene og er godt
kjent med de arealbehov Entré Øyer kan måtte få.
Knutepunkt-tenkingen stemmer godt med det som er
målet med Øyer Sør, der varme senger utvikles rundt
disse knutepunktene.
Selv om denne positiv og nødvendig, har det også
skapt en del støy i prosessen.

I samarbeid med
næringslivet prioritere
hvilke av de 16
delprosjektene som skal
realiseres først

Det første delprosjektet er HUB Hafjell, der området
rundt bunnstasjonen for Alpinsenteret utvikles til et
hovedknutepunkt for mobilitet. Her er det 4
grunneiere, og prosjektet er i dialog med alle. Dette
området kan inneholde flere typer mobilitet, samt
være et servicepunkt for både besøkende og
fastboende.
Vi tror området har et stort potensial ift
næringsutvikling mobilitet.

Videreutvikling av
enkeltprosjekter og
realisering av disse

Visit Lillehammer har lenge jobbet med forskjellige
bussløsninger, bl.a. sammen med Øyer Næringsråd.
Det er 2 prosjekter som er en del av Entré Øyer:

● Shuttelbuss Lillehammer Skysstasjon - til døra
i Hafjell.

● Hafjellbussen. Internbuss med 25
stoppesteder men uten faste tidspunkt.

Begge tilbudene selges via appen HELT FREM.
For øvrig er det HUb Hafjell det jobbes mest med.

Etablering og finansiering
av prosjektorganisasjon

Dette er tema på neste arbeidsmøte. Det vil være
avgjørende for framtidig suksess at vi klarer å
finansiere en ressurs som kan sørge for framdrift i



årene som kommer.

Jobbe mot sentrale
myndigheter med
forankring og medvirkning

Det er stadig dialog med Vy, SJ Nord, Jernbaneverket
og andre, men på et praktisk nivå. Vi bør nå på
slutten av fase 3 rette oppmerksomheten mot politisk
nivå. Her trenger prosjektet politisk drahjelp.

Prosjektgruppen Prosjektgruppen har jevnlige møter via TEAMS, ca.
hver 14. dag.

Workshops Det har vært gjennomført 2 arbeidsmøter med
næringslivet, nytt arbeidsmøte tirsdag 8. februar.
Agenda for dette møtet er
- Kort status på delprosjektet Hafjellbussen ved
Kristin Prøven.
- Kort status styringsgruppen ved Henning
Holmbakken.
- Oppsummere konseptet Hub Hafjell – stake ut veien
videre utover våren (pilotering).
- Diskusjon: Entre Øyer som koordinerende enhet
framover (formål, selskapsform,
organisering/rekruttering).
- Diskusjon: Hva bør være neste delprosjekt?

● ORGANISERING
Det er Hafjell Arrangement AS som avtalepart for Æra og Ihuga, som leverer
prosessen i prosjektet.
Prosjektgruppa ledes av Mads Bruun Høy, og består for øvrig av Anders Koller Tufte
(Ihuga), Kristin Prøven (Visit Lillehammer), Rune Haugen (Hafjell Arrangement/ Øyer
Næringsråd), Henning Holmbakken (Øyer kommune). I tillegg har Wenche
Hagestuen Dahle (Øyer kommune) og Petter Kittelsen (Norconsult) deltatt på
møtene for å ha en tett kobling til Øyer Sør - prosessen.

● ØKONOMI

Fase 3 av prosjektet har følgende budsjett

Kostnad 2021 2022 Sum

Detaljkonsept og arealplan 200.000,- 250.000,- 450.000,-

Investering i enkelttiltak 400.000,- 400.000,-

Mobilisering 200.000,- 50.000,- 250.000,-

Testing og validering 400.000,- 400.000,-



Utvikling av drift-/forr. modell 200.000,- 250.000,- 450.000,-

SUM 600.000,- 1.450.000,- 1.950.000,-

Inntekt 2021 2022 Sum

Bidrag næringsaktører 150.000,- 200.000,- 350.000,-

Innlandet fylkeskommune 300.000,- 600.000,- 900.000,-

Øyer kommune 200.000,- 500.000,- 700.000,-

SUM 650.000,- 1.300.000,- 1.950.000,-

Det legges frem en oversikt over påløpte kostnader i møtet.

Øyer, 6 februar 2022
Henning Holmbakken


