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1.1 Bakgrunn
Krødsherad	 kommune	 skal	 utarbeide	 en	 ny	
kommunedelplan	 for	 Norefjell.	 I	 forkant	 ønsker	
kommunen	 å	 gjennomføre	 en	 Masterplanprosess	
som	kan	legge	grunnlaget	for	gode	strategiske	valg.		

Arbeidet	med	Masterplanen	er	delt	opp	i	 følgende	
faser:

Fase 1;  Utvidet forstudie i 2 deler
A.	 Et	kunnskapsgrunnlag	med	nøkkelinnsikt	
	 for	utviklingen	av	et	framtidsrettet	
	 konsept	for	Norefjell	som	kommersiell		
	 destinasjon	
B.	 En	gjennomgang	av	status	når	det	gjelder		
	 foreliggende	Masterplan	og	hva	som	bør		
	 være	overordnede	fokusområder	for	det		
	 nye	Masterplanprosessen.	

Fase 2; Revisjon av Masterplanen

Fase 3; Ord til handling, herunder gjennomføring  
 av selve Kommunedelplanarbeidet

1.2 Norefjell som hjørnesteinsbedrift  
 i kommunen 
Krødsherad	kommune	har	en	ambisjon	om	at	Nore
fjell	skal	bli	en	hjørnesteinsbedrift	i	kommunen.	

Dette	betyr	en	utvikling	der	 fjellet	både	genererer	
arbeidsplasser	 og	 gir	 økonomiske	 ringvirkninger	
og	 utviklingskraft	 til	 lokalsamfunnet.	 For å få til 
dette må kommersielle aktiviteten på fjellet økes, 
fortrinnsvis på en måte som gjør gir mest mulig 
helårig sysselsetting.	 I	praksis	vil	dette	forutsette	
et	jevnere	gjestegrunnlag,	dvs	vellykket	utvikling	av	
flere	varme	senger.

En hjørnesteinsbedrift er en bedrift som er stor i 
forhold til det samfunnet den ligger i og derfor er 

avgjørende for sysselsetting og utvikling av lokal-
samfunnet.	(Store	norske	leksikon)

1.3 Forstudien
Denne	forstudien	gjelder	punkt	A	 i	 fase	1	Master
planarbeidet.	Rammene	for	et	forstudie	er	avgren
set.	 Formålet	 er	 derfor	 å	 identifisere	 de	 viktig
ste	 mulighetene	 og	 problemstillingene	 knyttet	 til	
ambisjonen	om	 fjellet	som	en	hjørnesteinsbedrift,	
slik	at	disse	kan	behandles	nærmere	i	senere	faser	
av	 Masterplanarbeidet.	 Forstudiet	 er	 altså	 et	 inn
spillsdokument	til	en	senere	prosess	der	alle	aktø
rer	som	har	interesse	av	utviklingen	skal	delta.		

En	utfordring	i	arbeidet	har	vært	at	det	finnes	få	til
gjengelige	undersøkelser	som	sier	noe	om	bruk	og	
tilfredshet	for	ulike	målgrupper	på	Norefjell.	I	nes
te	fase	av	prosjektet	er	det	viktig	å	se	om	aktørene	
sitter	 på	 rapporter	 og	 annen	 kunnskap	 som	 kan	
inngå	i	diskusjonene.	I	tillegg	bør	det	sannsynligvis		
gjennomføres	konkrete	undersøkelser	blant	gjester	
og	hytteeiere	slik	at	beslutningsgrunnlaget	for	den	
endelige	Masterplanen	blir	mest	mulig	oppdatert.	

1.4 Bærekraftig utvikling som premiss
Erfaringer	 fra	 reisemålsutvikling	 og	 forskning	 på	
området	viser	at	det	er	stor	sammenheng	mellom	
et	godt	sted	å	bo	og	et	godt	sted	å	besøke.		

Mimir	anbefaler	derfor	at	det	etableres	fire	parallel
le	mål,	eller	kriterier,	for	fremtidig	utvikling	av	No
refjell.	Dette	er	at	utviklingen	skal	være	positiv	for:	
• Kunder/besøkende	–	i	form	av	attraktive,	

kundetilpassede	og	robuste	tilbud	og	løs	ninger	
som	generer	besøk	og	aktivitet	i	alle	årets	
sesonger/årstider

• Næringsaktører	–	i	form	av	løsninger	og	tilbud	
som	gir	økonomisk	bærekraft,	dvs.	bedrifts
økonomisk	lønnsomhet	

• Kommunen	–	i	form	av	helårige	arbeidsplasser	
og	positiv	effekt	av	fjellet	for	lokalsamfunnet

• Fjellet	i	seg	selv	–	i	form	av	bærekraftige	
løsninger	for	natur	(flora	og	fauna),	kultur	og	
miljø

Denne	 tilnærmingen	 ivaretar	 også	 hensynene	 til	
en	 bærekraftig	 utvikling,	 som	 for	 reiselivet	 er	 defi
nert	slik:	

Økonomisk 
levedyktighet

9. Økonomisk leve dyktighet og 
kon kurransedyktige reise
livsdestinasjoner gjennom 
lokalverdiskapning

10. Økonomisk leve dyktige  
konkurransebedrifter

Bevaring av natur, 
kultur og miljø

1. Kulturell rikdom

2. Landskapets fysiske og 
visuelle integritet

3. Biologisk mangfold

4. Rent miljø og ressurs
effektivitet

Styrking av 
sosiale verdier

5. Lokal livskvalitet og sosial 
verdiskapning

6. Lokal kontroll og 
engasjement

7. Jobbkvalitet for 
reiselivsansatte

8. Gjestfrihet og trygghet; 
opplevelseskvalitet

Figur	1.1:	Tre	temaer	og	ti	prinsipper	for	et	mer	bærekraftig	reiseliv.	Kilde:	Innovasjon	Norge.
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2.1. Utredningsområdet
Norefjell	regnes	som	Oslos	nærmeste	høyfjell.		
Fjellområdet	strekker	seg	over	Sigdal,	Krødsherad	
og	Flå	kommuner.		Forstudien	gjelder	den	delen	
som	ligger	innenfor	Krødsherad	kommune.	Dette	
er	en	arealmessig	liten	del	av	Norefjellplatået,	
men	inneholder	de	områdene	som	er	mest	utviklet	
i	forhold	til	reiseliv.	Når	det	gjelder	aktivitet	og	fri
luftsliv	vil	hele	fjellet	i	mange	sammenhenger	være	
ett	felles	opplevelsesområde.	Utvikling	i	de	andre	
kommunene	omtales	derfor	der	det	er	relevant

Den	delen	av	Norefjell	som	dekkes	av	forstudien	
består	av	tre	hovedområder	(referanse	til	kart	i	
illustrasjon	2.1	i	parentes)	
• Bøseterområdet	med	Norefjell	Ski	og	Spa	

(S3,	SE1	og	H5)
• Bunnstasjonen	og	området	ned	mot	

Krøderfjorden	(S1)
• Skistua/sentralområdet	som	bla	omfatter	

OLanlegget	fra	1952	og	større	utbyggingsom
råder	ned	mot	Snekkermyra	
(S2,H2,H6;L1,	AP2	og	AP3):

Lokaliseringen	fremgår	av	illustrasjonen	til	høyre.	

I	tillegg	kommer	alpinanlegget	som	til	sammen	
har	13	skiheiser	fordelt	på	26	nedfarter.	Høyde
forskjellen	på	1	010	meter,	dvs.	høyest	i	Norge.	
Investeringer	i	nytt	snøproduksjonsanlegg	gjør	
at	snøleggingskapasiteten	tredobles	til	vinteren	
2016/2017.

BØSETER

SNEKKERMYRA

SKISTUA/SENTRALOMRÅDE

BUNNSTASJON

Illustrasjon	2.1:	Kommunedelplan	for	Norefjell.
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Pr	dato	foreligger	følgende	store	utviklingsplaner	
på	Norefjell

• Tanker	om	utvikling	av	service	og	aktivitets
tilbud	rundt	Skistua/sentralområdet

• Tanker	om	gondol	fra	Skistua/sentralområdet	
og	på	fjellet.	Formålet	er	å	erstatte	mange	
små	trekk	med	vedlikeholdsbehov	å	åpne	fjel
let	også	i	sommersesongen

• Planer	om	å	utbedre	Norefjellveien,	dvs.	fra	
Noresund	og	opp	til		Skistua/sentralområdet	

I	 forbindelse	 med	 søkeprosessen	 for	 vinterOL	 i	
Oslo	 2022	 ble	 det	 også	 tegnet	 inn	 en	 alpintrase	
over	mot	Gulsvik	og	Ringnes.	Denne	er	kostnads
beregnet	til	rundt	400	MNOK	uten	de	OLspesifikke	
investeringene

2.2. Norefjellplatået
Norefjellplatået	 dekker	 kommunene	 Krødsherad,	
Flå	 og	 Sigdal.	 Området	 har	 et	 samlet	 løypenett	
på	400	km.	I	Rammeplanen	fra	2003	(Planconsult,	
2003)	beskrives	området	slik:	

«Landskapet	 er	 preget	 av	 Norefjellmassivet,	 som	
er	 et	 høyfjellsplatå	 med	 myke	 og	 rolige	 linjer	 der	
toppene	 er	 godt	 synlig.	 Høyeste	 fjelltopp	 er	 Grå
fjell	med	sine	1466	m.o.h.	I	tillegg	ligger	Høge	varde	
(1459	 m.o.h.),	 Ranten	 (1419	 m.o.h.)	 og	 Grindefjell	
(1413	 m.o.h.)	 innenfor	 planområdet.	 Nest	 etter	
Gautadtoppen	 i	 Telemark	 har	 en	 fra	 Høgevarde	
den	videste	utsikten	i	SørNorge.	En	har	utsikt	360	
grader	 rundt	 og	 kan	 i	 klarvær	 se	 omkring	 40.000	
km2.	Avstanden	på	ca.	185	km	mellom	Høgevarde	
og	 Høgronden	 (Rondane)	 skal	 visstnok	 være	 den	
lengste	 avstanden	 en	 kan	 se	 med	 det	 blotte	 øye	 i	
Norge	sør	for	Polarsirkelen	(Abrahamsen	og	Ljung
strøn	 1999).	 Landskapet	 ligger	 med	 andre	 ord	 til	
rette	for	meget	gode	naturopplevelser.»

Hovedområdene på Norefjell

Bøseter-området (S3, SE1 og H5):
• Norefjell Ski og Spa, 450 enheter, 1900 

senger fordelt på hotellrom og privat
eide leiligheter. Alle er regulert som 
varme senger. Omkranset av tradisjon
elle hytteområder og områder avsatt til 
mindre leilighetsprosjekter. Området 
har begrenset utvidelsesmuligheter, 
siden Norefjell friluftsmark ligger rundt 
hele området.

Skistua/sentralområdet  
S2,H2,H6;L1, AP2 og AP3):
• Knutepunkt for alpinanlegget
• Rundt 800 privateide hytter/leiligheter 

som til sammen utgjør anslags rundt 
4 000 kalde senger

• Rundt 200 varme senger
• Godkjent utbygging av 250 nye leilig

heter i området Norefjellstua, hvorav 
100 av leilighetene har utleieklausul 
i de første 10 årene

• Inneholder serveringsstedene Nore
fjellstua, Skistua og Norefjellhytta

Dalstasjonen/ Norefri (S1)
• Privateide leilighetsbygg tilrettelagt 

for utleie på Norefri
• Inneholder serveringsstedene 

Varmestua og Heishuset

Foto: Arne Nyaas
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Rammeplan	 for	 Norefjell	 viser	 en	 tenkt	 utvikling	
for	 hele	 Norefjellplatået.	 	 Detaljer	 for	 Krødsherad	
fremkommer	av	punkt	2.1.	For	de	andre	kommune
ne	er	status:	

Flå kommune
• Sterk	utvikling	rundt	Gulsvikfjellet.	Her	er	det	

pr	i	dag	bygd	ca.	300	private	hytter.	Området	er	
regulert	for	ca.	1	200	private	hytter	til	

Sigdal kommune
• Her	finnes	i	dag	ca.	5	000	private	hytter,	

fordelt	på	mange	hytteområder
• Områdene	Haglebu	og	Tempelseter	

har	små	alpinanlegg.	
Haglebu	har	også	en	del	varme	senger.

• Bygges	årlig	ca.	100	nye	hytter

Totalt	sett	er	det	altså	over	6	000	hytte	og	 leilig
hetseiere	 som	 har	 valgt	 Norefjellplatået	 som	 sitt	
foretrukne	 feriefjell	 allerede.	 	 Regner	 en	 med	 4	
personer	 pr	 leilighet/hytte,	 noe	 som	 er	 et	 svært	
forsiktig	anslag,	utgjør	dette	24	000	personer	som	
både	er	en	viktig	målgruppe	og	partner	i	videre	ut
vikling.

Norefjellplatået	 er	 også	 leveområde	 for	 Nore	fjell
Reinsjøfjell	 villreinstamme.	 Reinen	 er	 opprinne
lig	 tamrein,	 men	 betraktes	 nå	 av	 Direktoratet	 for	
Naturforvaltning	som	villrein.	

Villreinhistorien	 henger	 tett	 sammen	 med	 befolk
ningen	 av	 Norge,	 og	 representerer	 stort	 potensial	
for	 historiefortelling	 og	 økt	 attraksjonskraft.	 Bare	
det	faktum	at	den	levde	samtidig	med	mammuten	
gjør	at	dens	tilstedeværelse	kan	gi	en	ny	dimensjon	
til	opplevelsen	av	Norefjell.		Villreinen	er	imidlertid	
sårbar	og	sky.	 	Selv	om	stammen	på	Norefjell	har	
en	 større	 toleranse	 for	 ferdsel	 enn	 mange	 andre	
villreinstammer	 i	 Norge	 (NINA,	 oppdragsmelding	
493),	vil	utviklingen	av	områdene	måtte	ivareta	vill
reinens	behov.	 	Det	å	være	ett	av	verdens	få	«vill
reinfjell»	 representerer	 allikevel	 et	 stort	 potensial	
for	å	formidle	en	helt	særegen	historie.

Illustrasjon.2.2:	Rammeplan	for	Norefjell	fra	år	2000.	

Foto: Arne Nyaas
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3.1 Suksesskriterier for utvikling av fjelldestinasjoner
Utvikling	 av	 fjelldestinasjoner	 er	 kapitalkrevende,	
og	 stiller	 store	 krav	 til	 drift,	 langsiktig	 utviklings
evne	 og	 helhetlige	 løsninger	 både	 når	 det	 gjelder	
areal	 og	 servicetilbud.	 Lønnsomheten	 er	 generelt	
knyttet	 til	 store	 gjestevolumer	 og	 et	 best	 mulig	
helårig	 trafikkgrunnlag.	 Derfor	 brukes	 begrepet	
fjelldestinasjoner	nå	mer	og	mer	fremfor	begrepet	
vintersportssteder.	

Markedet	 stiller	 stadig	 høyere	 krav	 om	 kunde
tilpassede	og	lett	tilgjengelige	opplevelser,	noe	som	
gjør	at	man	må	kombinere	stordrift	med	tilbud	som	
ulike	kundegrupper	opplever	som	unike	og	skred
dersydd	 for	 sine	 behov.	 For	 å	 få	 lønnsomhet	 må	
destinasjonene	utvikle	 infrastruktur	og	 tilbud	som	
kan	 gi	 løsninger	 og	 attraksjonskraft	 for	 lere	 ulike	
målgrupper.

Det	 tilbudet	 som	 avgjør	 kundens	 opplevelse	 er	
sammensatt	og	leveres	ofte	av	ulike	aktører.	Det	er	
derfor	viktig	med	et	forpliktende	samarbeid	mellom	
aktører	både	i	offentlig	og	privat	sektor	samt	robuste	
ordninger	 for	 utvikling	 og	 drift	 av	 fellesgoder.		
Klima	endringene	gjør	at	snøsikkerhet	også	blir	et	
stadig	viktigere	tema.	

Såkalt	 «varme	 senger»,	 dvs.	 senger	 som	 aktivt	
leies	ut,	er	i	mange	sammenhenger	en	nøkkelfak
tor	 for	å	bygge	opp	 tilstrekkelig	og	 jevnt	besøk	av	
gjester	 og	 dermed	 kommersiell	 utvikling	 og	 drift	
på	destinasjonen.		Med	varme	senger	menes	sen
ger	 i	 hotell,	 utleiehytter	 eller	 andre	 kommersielle	
overnattingsbedrifter,	eller	senger	i	private	hytter/
leiligheter	som	leies	ut	når	eieren	ikke	selv	er	der.	
Varme	senger	er	altså	senger	som	det	«soves	i	hele	
tiden»	 og	 som	 kommersielle	 aktører	 jobber	 aktivt	

for	å	fylle	med	gjester	«hver	dag».		De	varme	seng
ene	bidrar	til	jevn	verdiskaping	i	skiheis,	hos	aktivi
tetsleverandører,	spisesteder	og	andre	aktørene	på	
destinasjonen.		

Motsetningen	er	«kalde	senger»,	dvs.	senger	i	priv
ate	hytter	og	leiligheter	som	står	tomme	når	de	ikke	
brukes	 av	 eieren.	 Bruken	 av	 disse	 kalde	 sengene	
er	 i	 stor	 grad	 knyttet	 til	 helger,	 høytider	 og	 andre	
ferier.	Denne	trafikken	regnes	som	vanskelig	å	på
virke	fra	destinasjonens	side,	 fordi	eierne	helt	selv	
bestemmer	når	de	vil	bruke	fjellet	og	tilbudene	der.		
Varme	senger	kan	prises,	pakkes	og	tilbys	løpende	
til	 kunder,	 turoperatører,	 salgsledd,	mm.	gjennom	
året.		De	er	altså	nærmest	en	forutsetning	for	vik	tige	
kommersielle	 tilbud	 som	 aktiviteter,	 restauranter	
og	forretninger	på	destinasjonen.		Varme senger er 
altså en kritisk faktor for å bli en kommersiell des-
tinasjon. Det interessante er at utvikling av kom-
mersielle tilbud også vil bidra til å gjøre destina-
sjonen mer attraktiv for hytteeierne, og dermed gi 
økt verdiskaping også fra denne målgruppen.

Ein kommersiell destinasjon er eit reisemål 
basert på sal av overnatting, aktivitetar, ar
rangement, bevertning, uteliv m.m. Dei be
søkande gjestane bur i «varme sengar», og 
kjøper aktiviteter og tenester i løpet av opp
haldet. Både overnatting, arrangement og 
aktivitetar vert gjort tilgjengelig for sal gjen
nom bookingsystem, turoperatørar eller  an
dre aktører. Ein kommersiell destinasjon er 
ein næringsveg i større grad enn ein hytte
kommune, der gjestane bur i private «kalde» 
senger og i mindre grad nyttar aktivitetar og 
servicetilbod. Kommersielle destinasjonar 
har i større grad gjester i vekedagane utover 
helgane.
Kilde: Arealpolitikk for varme og kalde senger 
i Hemsedal, Hemsedal kommune

Foto: Norefjell Ski & Spa

Foto: Norefjell Ski & Spa
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For	 at	 reiseliv	 skal	 være	 en	 hjørnesteinsnæring	
er	 det	 hensiktsmessig	 med	 en	 etterspørsel	 som	
fordeler	 seg	 til	 flest	 mulig	 i	 lokalsamfunnet.	 Det	
er	derfor	et	poeng	at	hytteeiere	og	gjester	 i	kom
mersielle	anlegg	representerer	ulik	type	adferd	og	
etterspørsel.	Om	sengene	er	varme	eller	kalde	gir	
derfor	 forskjellige	 forutsetninger	 for	 verdiskaping	
og	næringsutvikling	på	destinasjonen.	Forskjellene	
er	oppsummert	i	rapporten	«Arealpolitikk	for	«var
me	og	kalde»	senger	på	reisemål»	(Asplan	Viak	2014).
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• Varme	senger	(driftsorientert		kommersielle	
gjester		fellesgoder	må	ivaretas		planlegging	
av	destinasjonen	viktig):	Bor	og	spiser	kom
mersielt,	kjøper	skiskole,	heiskort,	aktiviteter,	
guiding,	leier	sykler,	kanoer,	handler	i	butikk
en,	går	på	museet,	deltar	på	kulturarrange
menter,	etterspør	atmosfære,	kvalitet	og	god	
tilrettelegging.	

• Kalde	senger	(utbyggingsorientert	–	”evige”	
gjester	–	helt	annet	forbruksmønster	på	des
tinasjonen):	Bor	i	egen	seng,	lager	maten	selv,	
har	årskort	i	heisen,	har	egen	sykkel	og	kano,	
kan	kjøre	på	ski,	har	egne	ski,	handler	i	
bu	tikken,	kjøper	sportsutstyr,	møbler	og	
byggevarer,	kjøper	vedlikehold	og	vaktmester
tjenester,	teletjenester/nett	mv.

Kilde:	«Arealpolitikk	for	«varme	og	kalde»	senger	på	reisemål»	
(Asplan	Viak	2014).
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KAPITTEL 4

VURDERING 
AV NOREFJELL 
I DAG

Foto: Tinderangel.no
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I	dette	kapitlet	har	vi	har	vurdert	Norefjell	i	forhold	
til	viktige	kriterier	for	utvikling	av	fjelldestinasjoner.	
Vurderingen	er	foretatt	ut	fra	målet	om	reiseliv	som	
hjørnesteinsnæring,	 og	 så	 langt	 som	 mulig	 sett	 i	
forhold	til	de	andre	store	fjelldestinasjonene.	Kon
kurransesituasjonen	 gjør	 imidlertid	 at	 det	 ikke	 er	
mulig	å	frem	all	tilgjengelig	informasjon	om	andre	
destinasjoner.	

4.1 Lokalisering 
Norefjells	 største	 konkurransefortrinn	 er	 som	 et	
høyfjell	beliggende	nær	store	markeder.			

Kjøretid	 til	 Oslo	 er	 rundt	 1,5	 timer,	 til	 Østfold	 er	
det	 i	 underkant	 av	 3	 timer	 og	 til	 Gøteborg	 er	 det	
vel	 4,5	 timer.	 Osloregionen	 	 omfatter	 Oslo,	 hele	
Akershus	 fylke	 og	 flere	 kommuner	 i	 Buskerud,	

Oppland,	 Vestfold	 og	 Østfold.	 Regionen	 er	 i	 sterk	
vekst	og	har	 i	dag	et	 innbyggertall	på	vel	1,5	mil
lioner	 mennesker.	 Regionen	 rundt	 Gøteborg	
(StorGøteborg)	 har	 nærmere	 1	 million	 mennes
ker	 (kilde:	 Wikipedia).	 Dette	 betyr	 at	 mellom	 2,5
3	 millioner	 mennesker	 bor	 i	 akseptabel	 kjøre
avstand	 for	 Norefjell.	 Nærheten	 til	 flyplasser	 og	
ferger	 gjør	 også	 at	 Norefjell	 for	 mange	 interna
sjonale	gjester	er	det	nærmeste	norske	høyfjellet.		
Ny	og	forbedret	vei	 til	Hønefoss	vil	 forsterke	dette	
konkurransefortrinnet	ytterligere.	

Reisetid,	 dvs.	 ønsket	 om	 å	 komme	 raskt	 til	 opp
levelsene	er	en	sterk	trend	som	Norefjell	kan	leve
re	 på.	 Det	 gir	 også	 et	 betydelig	 markedspotensial	
for	kortferier	og	andre	interessebaserte	ferier	hele	
året.	Forutsetningen	er	selvfølgelig	at	tilbudene	på	

fjellet	er	fremstår	med	klar	«reason	to	go».	

Det	 er	 likevel	 viktig	 at	 Norefjell	 ikke	 lener	 seg	 på	
tilgjengeligheten	 som	 konkurransefaktor.	 Det	 er	
opplevelsene	og	tilbudene	i	enden	av	veien	som	er	
grunnen	til	besøk,	også	kalt	«reason	to	go».	Det	å	
utvikle	gode	opplevelser	i	fjellet	er	altså	kritisk	også	
for	destinasjoner	med	god	tilgjengelighet

4.2 Størrelse 
I	 følge	 tall	 fra	 Alpinanleggenes	 Landsforening	
(www.alpinanleggene.no)	er	Norefjell	det	8	største	
alpinanlegget	målt	etter	antall	betalte	skidager.	Det	
største	er	Trysil	med	vel	930	000	betalte	skidager,	
deretter	følger	Hemsedal,	Hafjell,	Oslo	Vinterpark,	
Geilo,	 Myrkdalen	 og	 Kvitfjell	 før	 Norefjell.	 Oslo	
Vinterpark	er	et	nærmiljøanlegg	for	Oslo	og	tas	ikke	
videre	med	her.

Tabell	4.1:	Antall	betalte	skidager	i	de	største	alpinanleggene	i	Norge	(Kilde:	Alpinanleggenes	Landsforening)		

Alpinanlegg 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Endr. i %

Skistar	Trysil 781	815 808	544 754	276 912	076 931	262 +2%

Skistar	Hemsedal 487	350 516	682 513	601 547	998 595	355 +9%

Hafjell 303	931 327	523 344	003 378	322 383	578 	+1%

Oslo	Vinterpark 149	232 197	396 165	232 177	241 370	875 +109%

Geilo 192	347 208	119 244	001 260	098 267	090 +3%

Myrkdalen 125	555 173	465 180	213 175	277 187	229 +7%

Kvitfjell 	125	270 139	219 147	810 160	789 165	810 +3%

Norefjell 132	462 146	455 135	066 151	029 154	119 +2%

Foto:	Norefjell	Ski	&	Spa
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Statistikken	viser	at	det	er	stor	variasjon	på	omset
ning	 i	skiheisene	blant	de	største	fjelldestinasjon
ene:	Trysil,	men	også	Hemsedal	er	i	en	særstilling.	
Også	Hafjell	har	betydelig	omsetning,	mens	Geilo,	
Norefjell,	 Myrkdalen	 og	 Kvitfjell	 er	 mer	 i	 samme	
kategori.	 	Som	nevnt	er	stordrift	og	utviklingsevne	
viktige	 suksesskriterier	 for	 fjelldestinasjoner.	 Det	
er	altså	viktig	at	man	gjennom	Masterplanarbeidet	
tar	stilling	til	om	Norefjell	fortsatt	skal	være	blant	
de	 største	 anleggene,	 og	 i	 tilfelle	 legger	 opp	 en	
strategi	for	å	sikre	det.

Det	er	også	stor	forskjell	på	type	trafikk	i	de	ulike	
alpinanleggene.	I	følge	Norefjell	Skisenter	er	rundt	
10%	 av	 skiheisomsetningen	 er	 basert	 på	 sesong
kort,	 60%	 på	 dagskort,	 og	 de	 resterende	 30%	 til	
nordmenn	i	leid	hytte/leilighet.

Dette viser at Norefjell i dag primært er et 
dagsturanlegg, noe som selvfølgelig er mulig 
pga nærheten til Oslofjord-området.

Etterspørselen	og	omsetningen	 i	skiheisen	har	en	
direkte	 sammenheng	 med	 overnattingstilbud	 og	
andre	fasiliteter	og	prioriteringer	på	de	ulike	desti
nasjonene.	 På	 Geilo	 er	 for	 eksempel	 16%	 av	 om
setningen	knyttet	 til	dagskort,	13%	til	sesongkort,	
det	øvrige	til	andre	typer	kort.	Geilo	selger	for	øvrig	
også	 mye	 timeskort	 til	 hytteeiere	 som	 ønsker	 en	
liten	 tur	 i	 bakken,	 eller	 klippekort	 for	 langrenns
løpere	som	tar	heisen	opp	til	 fjellet.	 	På	en	desti
nasjon	som	Trysil	med	høyt	innslag	av	ukesgjester		
varme	 senger,	 er	 sannsynligvis	 hoveddelen	 av	
skiheisomsetningen	knyttet	ulike	former	for	ukes
kort/flerdagers	kort.	

Disse eksemplene illustrere at det å balansere 
ulike former for tilbud og kapasiteter er en viktig 
del av neste fase av Masterplanarbeidet, slik at en 
bygger opp tilbud som forsterker hverandre inn i 
en bærekraftig utvikling.

4.3 Varme senger
Norefjell	 Ski	 og	 Spa	 har	 405	 privateide	 enheter	
og	 til	 sammen	1	900	senger,	og	er	NordEuropas	
største	 hotell.	 Hotellet	 tilfører	 Norefjell	 rundt	 120	
000	gjestedøgn	pr	år,	noe	som	i	seg	selv	represen
terer	en	betydelig	verdiskaping.

Hotellet	 er	 bygd	 opp	 med	 en	 såkalt	 «sale	 and	
leaseback»løsning,	der	alle	enhetene	kan	leies	ut	
som	hotellrom	når	de	ikke	brukes	av	eieren.	Dette	
gjør	at	Norefjell	har	1	900	senger	som	er	regulert	
som	varme	i	Bøseterområdet.		I	tillegg	er	det	rundt	
500	 senger	 i	 kommersielle	 anlegg	 som	 Norefri,	
Noreheim	 og	 Norefjellhytta,	 alle	 beliggende	 rundt	
Dalstasjonen	 eller	 Skistua/sentralområdet.	 Til	
sammen	Norefjell	altså	rundt	2	400	varme	senger.

Det	 anslås	 videre	 at	 Norefjell	 har	 rundt	 10	 000	

senger	i	private	enheter	(hytter	og	leiligheter).	Få	av	
disse	går	 i	 utleie.	Med	unntak	av	Bøseterom	rådet	
kan	 en	 si	 at	 Norefjell	 i	 dag	 først	 og	 fremst	 er	 et	
kaldsengsfjell.	 	Pr	dato	planlegges	det	bygget	100	
nye	 leiligheter	 i	området	Norefjellstua	 .	Alle	disse	
har	utleieklausul	de	ti	første	årene.	Utbyggingen	vil	
dermed	føre	til	rundt	600	nye	senger	som	også	er	
regulert	som	varme	ved	Skistua/sentralområdet.		

Tabell	 4.3	 viser	 omtrentlig	 antall	 varme	 og	 kalde	
senger	 på	 de	 andre	 store	 fjelldestinasjonene.	
Tallene	er	basert	på	opplysninger	 fra	destinasjon
ene,	 avisartikler	 og	 andre	 rapporter.	 Det	 er	 også	
ulike	beregningsmåter		og	definisjoner	når	det	gjel
der	varme	og	kalde	senger.	Tallene	må	derfor	be
traktes	som	 illustrasjoner	på	en	situasjon	og	 ikke	
som	absolutte.	

Destinasjon Omsetning heis 2015/2016

Trysil 207	MNOK

Hemsedal 125	MNOK

Hafjell 76	MNOK

Geilo 46	MNOK

Norefjell 35	MNOK

Myrkdalen 33	MNOK

Kvitfjell 32	NOK

Tabell	4.2:	Heisomsetning,	de	største	distrikts	
baserte	alpinanleggene	2015/2016
(Kilde:	Alpinanleggenes	Landsforening)
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Tabell	4.3		viser	at	det	er	store	ulikheter	i	antall	varme	og	kalde	senger	rundt	de	største	anleggene.		Den	viser	
også	at	de	to	største	anleggene	har	et	betydelig	volum	av	varme	senger.		Skistar	i	Hemsedal	har	forøvrig	et	mål	
om	å	nå	15	000	varme	senger	på	sikt.	Det	er	også	interessant	at	både	Trysil	og	Hemsedal	har	sine	nær	sagt	
alle	sine	varme	senger	rundt	fjellet.	Dette	bekrefter	Skistars	prinsipp	om	«betingelsesløst	ski	inn			ski	ut».

Tabell	4.3:	Varme	og	kalde	senger	for	de	største	fjelldestinasjonene	(diverse	kilder)

Destinasjon Varme senger, cirka Kalde senger, cirka

Trysil1 12	000	 12	000

Hemsedal 6	500	senger2 8	5003

Hafjell 2	000 18	000

Geilo 2	800 36	000

Myrkdalen 1	0004 Regulert	for	3	400	enheter

Kvitfjell 1	700	 12	000

Norefjell 2	400,	øker	til	rundt	3	0005 10	000	12	000

1)	Rundt	Trysilfjellet.	2)	Rundt	skianlegget.	3)	I	hele	kommunen.	4)	Av	disse	375	i	hotellet.	5)	Ved	realisering	av	Norefjellstua.

Foto: www.norefjellvest.no
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Anleggene trenger 
nye senger

TRENGER SENGER: Daglig leder i Alpinco, som eier alpinanleggene i Hafjell og Kvitfjell, Odd 
Stensrud, sier at en utbygging av varme senger vil være helt avgjørende for fremtidig utvikling av 
alpinanleggene. Vardenplanen i Kvitfjell og kommunedelplanen for Øyer Sør vil være avgjørende 
for framtidig grep. Foto: Kristin Veskje

Av KRISTIN VESKJE  
Publisert: 21. juni 2016

Hafjell og Kvitfjell er helt avhengige av nye, 
varme, senger, for å få til framtidig utvikling.

ØYER/RINGEBU: Det sier daglig leder i Alpinco, 
som eier alpinanleggene i Øyer og 
Ringebu, Odd Stensrud til GD.
– Det må bygges flere varme senger og det må 
settes av sentrale tomteområder til det, både i 
Hafjell og Kvitfjell. Det må inn i både planen for 
Varden i Kvitfjell og i den nye kommunedelplanen 
for Øyer sør. Det er nøkkelen hvis vi skal få til en 
videre utvikling. Det holder ikke med kalde senger. 
Vi må få en mye sterkere konsentrasjon av varme 
senger, sier Stensrud.

Må forsvare investeringene
I høysesongene er kapasiteten helt sprengt.
– Etterspørselen er så kraftig i perioder at vi ikke 
har plass til alle som vil komme. Det er ikke noe 
poeng for oss å gå ut i nye markeder når vi ikke 
har overnattingstilbud nok. Men vi har altfor store 
svingninger mellom gode og dårlige dager. Vi kan 
ha 13.000 gjester på en bra dag og 2000 gjester 
på en dårlig dag Vi må fylle opp dårlige dager, for 
å få økt lønnsomhet. Det er essensielt for oss. Og 
her er utbygging av overnatting sentralt.
Det planlegges investeringer i begge anlegg.
– Men store investeringer kan ikke forsvares uten 
et jevnt belegg gjennom hele sesongen. For å få til 
en videre vekst er utvikling av overnattingssteder 
avgjørende, mener han.

Vil bygge selv
Stensrud til at Alpinco selv vurdere å bygge ut et 
styrke overnattingstilbud.
Planen for Varden i Kvitfjell er nå ute på høring 
etter at planutvalget i Ringebu har stilt seg positive 
til planene. Målet e rå å i gang med utbygging her 
til våren.
– Vi ser for oss en godkjent plan våren 2017, sier 
Stensrud.
I Øyer er arbeidet med planen for Øyer sør i gang.
– Dette er for oss den viktigste planen som be
handles i nyere tid, sier Stensrud.

Betydningen for dalføret
Tirsdag presenterte Alpinco en rapport fra Oslo 
Economics, som forteller om hvilken betydning 
alpinanleggene har og har hatt som verdiskaper 
i Gudbrandsdalen. Rapporten er utarbeidet på 
oppdrag fra Alpinco.
– Dette er en viktig rapport som viser hva anleg
gene betyr, sier Stensrud. Og sier at for anleggsei
erne blir dette et viktig redskap i arbeidet med 
blant annet kommunedelplanen for Øyer Sør, som 
nå skal definere videre utviklingsmuligheter for 
alpinanlegget.
Det samme gjelder ny utvikling i Kvitfjell, der den 
tredje fjellsiden Varden, står for tur.
Dette viser rapporten:
Alpinanleggene har hatt stor betydning for 
utviklingen i både Ringebu og Øyer og er viktige 
økonomiske motorer for kommunene, skriver de i 
rapporten.  

Dette er tall fra rapporten:
• Anleggene skaper opp mot 900 årsverk i de to 

kommunene.
• Hver 4.–5. sysselsatte i Øyer og Ringebu arb

eider i virksomhet knyttet til alpinanleggene
• Fire prosent av arbeidsplassene i Ringebu 

og ni prosent av arbeidsplassene i Øyer er en 
direkte konsekvens av anleggene.

• Omsetningen i Hafjell er 100 millioner kroner, i 
Kvitfjell 40 millioner

• Hafjell hadde i 2016 161 ansatte, Kvitfjell 
93 ansatte.

• Anleggene bruker 30 prosent lokale leverandø
rer

• Fritidsboligene i tilknytning til alpinanleggene e 
skaper 70 årsverk i Ringebu og 150 årsverk i 
Øyer

• Sterk vekst i fritidsboliger, fra 1983 – 2015 
ble det fullført over 3500 fritidsboliger i de to 
kommunene

• Høyere servicetilbud som følge av anleggene
• – Anleggene bidrar til betydelige skatteinntekter, 

eiendomsskatt fra fritidsboliger er beregnet til 10 
millioner både i Øyer og Ringebu

– Hva hadde situasjonen vært uten alpinanlegge
ne, spør Stensrud.
– I dag har vi to solide anlegg som står på egne 
bein og det er et godt grunnlag for videre satsing, 

sier Odd Stensrud.
Han peker på at Gudbrands Gard hotell i Kvitfjell 
for første gang på flere år åpnet for sommerse
songen og at pågangen er svært stor. – Dette er 
et godt utgangspunkt, for også å kunne utvikle 
sommertilbudet, sier han.
- Hafjell helt vesentlig i ny Øyer-plan
Ordfører i Øyer,  Brit Kramprud Lundgård, sier at 
Hafjell har en vesentlig rolle i den nye planen for 
Øyer sør.

Under presentasjonen av Alpinco sin rapport om 
betydningen av alpinanleggene var ordføreren i 
Øyer utfordret til å si noe om hvordan Øyer kom
mune hadde sett ut uten en Hafjellutbygging.

– Mest sannsynlig hadde vi vært en sovekommu
ne for Lillehammer. Vi hadde ikke hatt den veksten 
i befolkningen vi har i dag. I dag har vi også 25 
000 deltidsbeoere i store deler av året, som er 
svært viktige for kommunen, sa ordføreren og 
viste til både skatteinntekter og arbeidsplasser.

Hun pekte også på at Hafjell er kåret til landets 
beste hytteområde.

– Hafjell er svært viktig for oss og vi håper på et 
godt samarbeid om utviklingen framover. Vi regner 
med befolkningsvekst og en dobling av antall 
deltidsbeboere på sikt, sa ordføreren.
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Artikkelen	 «Anleggene	 trenger	 nye	 senger»	 står	 i	
Gudbrandsdølen	 Dagningen	 21.	 juni	 2016.	 I	 følge	
artikkelen	varierer	besøket	i	skiheisene	på	Kvitfjell	
og	Hafjell	 fra	13000	på	en	bra	dag	og	2000	på	en	
dårlig	dag.	 	Videre	sies	at	eieren	Alpinco	vurderer	
flere	varme	senger	som	en	viktig	forutsetning	for	å	
få	et	jevnere	besøk.	Dette	illustrerer	hvordan	varme	
senger	betraktes	som	en	grunnleggende	forutset
ning	økt	trafikk	og	bedre	kapasitetsutnyttelse.	

Det er imidlertid ikke er så enkelt som at varme 
senger gir masse gjester og høy lokal verdiska-
ping.  Det finnes nok av eksempler på områder 
som er regulert med varme senger, men der det 
ikke fungerer etter intensjonen. Sengene må være 
riktig i forhold til målgruppens behov, dvs. om 
det skal være selvhushold eller hotell, de må ha 
ønsket standard og ikke minst – de må ha god lo-
kalisering i forhold til skiheiser og andre viktige 
tilbud. Sengene må selges aktivt - og inngå i en 
helhet som gjør at destinasjonen fremstår som at-
traktiv for å trekke gjester også i ukedager og hele 
året. 

Flere	 utbyggere	 gjennomfører	 nå	 prosjekter	 med	
mindre	 og	 rimeligere	 hytter.	 Presseoppslag	 og	
meldinger	fra	Eiendom	Norge	og	Prognosesente
ret	tyder	på	at	det	pt	er	stor	etterspørsel	etter	min
dre,	nøkkelferdige	hytter	til	rundt	kr	2	mill.			Mange	
av	disse	er	også	interessert	i	å	kjøpe	enheter	med	
utleieklausuler.	Dette	er	i	tilfelle	et	interessant	seg
ment	 hvis	 ønsker	 å	 utvikle	 flere	 varme	 senger	 på	
Norefjell.

For hytter som for hus gjelder de tre Ber: 
Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet, 
mener eiendomsmegler og daglig leder i 
Eiendomsmegler1 i Hemsedal, Håkon Wøllo

Trysilfjellets	 Utmarkslag	 la	 i	 2014	 ut	 et	 nytt	
hytte	område	 i	 foten	 av	 Trysilfjellet.	 Området	
ble	 kalt	 Trysilfjellet	 Arena	 pga	 nærheten	 til	
langrennsarena,	 rulleskiløyper	 og	 skiskyt
terstadion.	De	ligger	også	nær	golfbanen	og	
Trysil	Bike	park.	Hyttene	markedsføres	derfor	
spesielt	 mot	 den	 aktive	 familie	 som	 ønsker	
relativt	rimelig	hytte.	Prisene	spenner	fra	2,5	
mill	for	en	hytte	på	56	kvm	til	rundt	3,5	mill.	
for	en	hytte	på	118	kvm.	En	viktig	premiss	er	
at	det	skal	brukes	lokale	håndverkere.		Slik	vil	
Utmarkslaget	bidra	til	økt	lokal	verdiskaping.
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4.4 Et attraktivt og tydelig sentrum 
Et	 tydelig	 og	 visuelt	 tiltalende	 sentrum	 med	 ser
vice,	handel,	restauranter	og	er	viktig	for	å	utvikle	
et	 attraktivt	 opplevelsesområde	 for	 gjestene	 og	
for	 å	 få	 synergier	 som	 gir	 økonomisk	 bærekraft	
for	 næringsaktørene.	 	 Norefjells	 manglende	 sen
trumsfunksjon	er	altså	en	svakhet	både	i	forhold	til	
kundeopplevelse	og	verdiskaping.		

Av	 de	 andre	 store	 fjelldestinasjonene	 er	 stasjons
byen	Geilo	selvfølgelig	i	særstilling	når	det	gjelder	
å	ha	et	sentrum	som	både	kan	betjene	 lokalsam
funnet	og	de	tilreisende.	De	senere	år	er	det	gjen
nomført	 flere	 byutviklingstiltak	 i	 Geilo	 sentrum.	
Blant	annet	er	det	laget	en	gågate	og	et	amfi	midt	i	
sentrum	som	kan	fungere	som	møteplass,	myldre
område,	 arrangementsarena,	 start	 og	 mål	 for	 ar
rangement	med	mer.		Sammen	med	tiltak	for	bedre	
trafikkløsninger	 vil	 totale	 investeringer	 i	 sentrum	
ligge	på	rundt	kr	150	mill.

I	Myrkdalen,	som	er	en	ny	destinasjon	i	sterk	utvik

ling,	skal	det	nå	bygges	en	«gate»	med	butikker	og	
servicefunksjoner	 i	1	etasje	og	boenheter	 i	de	an
dre.		På	Kvitfjell	der	man	nå	er	i	ferd	med	å	bygge	ut	
den	tredje	siden	av	fjellet,	snakkes	det	om	å	bygge	
en	fjellandsby	etter	modell	av	Alpene.		

I	Hemsedal,	Trysil	og	Hafjell	har	sentrumsfunksjo
nene	tradisjonelt	vært	løst	nede	i	bygda.		Disse	tre	
destinasjonene	har	valgt	ulike	grep	for	å	styrke	sen
trumsfunksjonen	og	å	få	til	en	enda	bedre	kobling	
mellom	 skifjellet,	 boområdene	 og	 sentrumstilbu
dene.	I	Trysil	er	det	bygget	opp	sentrumsfunksjoner	
på	oppe	i	fjellet,	i	Hafjell	har	man	utviklet	tilbudet	i	
bunnen	av	bakken.

Hemsedal	jobber	med	svært	omfattende	og	innova
tiv	løsning	der	skifjellet	og	sentrum	skal	kobles	ved	
hjelp	av	en	ny	vertikal	gondol,	kalt	«Hit	og	dit»hei
sen.	 Gondolen	 skal	 gå	 mellom	 basestasjonen	 på	
Skisenteret	og	Hemsedal	sentrum	(Trøim).	Traseen	
skal	gå	på	vestsiden	av	Hemsila,	dvs.	motsatt	side	
av	Riksvei	52.	Langs	traseen	skal	bygges	ut	med	en

kombinasjon	av	private	hytter,	utleiehytter	og	hotell.	
Gondolen	skal	ha	flere	stopp	underveis,	slik	at	maks	
gåavstand	 til	boenhetene	er	300	meter.	 	 I	planene	
ligger	 også	 utvikling	 av	 langrennsløyper,	 sykkel
traseer	samt	en	høydepark/aktivitetspark.	Det	skal	
også	etableres	en	ny	dagparkering	og	en	tilpasning	
og	justering	av	eksisterende	heiser.		Bruk	av	gondo
len	bidrar	altså	til	en	helt	ny	løsning	av	Hemsedal	
som	destinasjon,	og	legger	til	rette	for	fremtidig	ut
vikling	som	for	Skistar	innebærer	et	mål	om	15	000	
varme	senger.	 	Den	bringer	også	Hemsedal	over	 i	
en	mer	bærekraftig	retning	ettersom	den	løser	mye	
av	behovet	 for	 interntransport	og	gjør	at	 trafikken	
på	 Riksvei	 52,	 dvs.	 gjennom	 bygda”,	 vil	 reduseres	
tilsvarende.	(Kilde:	Prosjektgruppen	Veien	Videre,	2014).

Disse	eksemplene	viser	at	det	finnes	mange	måter	
å	utvikle	attraktive	sentrumsløsninger	på.	Løsnin
gene	 må	 skreddersys	 i	 hvert	 enkelt	 tilfelle	 slik	 at	
den	utfra	arealbruk	og	andre	gitte	forhold,		gir	opti
mal	verdi	for	gjestene	og	derigjennom	høyest	mulig	
verdiskaping	for	lokalsamfunnet.	

Foto:	Visit	Geilo	og	Emilie	Holbal/Visit	Geilo
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4.5  Helårig attraksjonskraft og 
 kundetilpassede konsepter

4.5.1 Attraksjonskraft i vintersesongen

Norefjell	 sin	 attraksjonskraft	 er	 først	 og	 fremst	
knyttet	til	ski	og	vintersesong.	Trafikken	virker	først	
og	fremst	å	være	knyttet	til	weekends	og	ferier,	hvil
ket	betyr	at	det	også	er	store	variasjoner	i	kapasi
tetsutnyttelsen	 i	 høysesongen.	 Sannsynligvis	 har	
Norefjell	 en	 kapasitetsutnyttelse	 som	 den	 som	 er	
beskrevet	for	Kvitfjell	og	Hafjell,	med	topper	i	ferier	
og	 i	 helger,	 og	 dårlig	 kapasitetsutnyttelse	 man
ge	 ukedager	 med	 den	 lønnsomhetsutfordring	 det	
medfører.

Inntrykket	både	fra	Norefjell	og	andre	fjelldestina
sjoner	er	at	juleferien	ser	ut	til	å	bli	stadig	viktigere,	
i	noen	grad	på	bekostning	av	vinterferie	og	påske.		
Når	det	gjelder	Norefjell	er	inntrykket	fra	aktører	at	
hytteeierne	ser	ut	til	å	bruke	fjellet	mer	i	sommer
sesongen,	mens	mange	av	leilighetene	står	tomme.	

Denne	sesongvariasjonen	er	utfordrende	i	en	situ
asjon	der	helårig	drift	blir	stadig	viktigere	på	fjell
destinasjoner;	 først	og	 fremst	 for	å	øke	 lønnsom
heten	og	avkastning	på	investert	kapital,	men	også	
for	å	bygge	og	beholde	en	kompetent	arbeidsstokk.	
Konkurransen	mellom	fjelldestinasjonene	er	hard.	
Fremover	blir	 det	enda	mer	kritisk	med	kundetil
passede	 tilbud	 og	 kvalitetsmessige	 gode	 leveran
ser.	 Personalet	 er	 en	 viktig	 forutsetning	 for	 både	
innovasjon	og	gjennomføring.		

Det	er	generelt	stor	forskjell	på	gjester	på	fjelldesti
nasjoner	i	vintersesongen	og	resten	av	året.		Gjester	
i	 vintersesong	er	primært	nordmenn,	svensker	og	
dansker,	mens	sommertrafikken	generelt	er	preget	

Illustrasjon	4.3:	Foreslått	reguleringsplan	for	området	mellom	skianlegget	og	Hemsedal	Sentrum
(Kilde;	prosjektet	Veien	videre,	Hemsedal)
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av	rundreisegjester	eller	utenlandske	baseturister,	
litt	 avhengig	 av	 destinasjonenes	 beliggenhet	 ift.	
store	trafikkårer	eller	attraktive	områder	for	fjelltu
rer	(Nasjonalparker,	mm.).	

I	 vintersesongen	handler	attraksjonskraft	om	hel
hetlige	 løsninger	 med	 ski	 som	 hovedprodukt	 og	
supplerende	 tilbud	 som	 serveringstilbud,	 aktivit
eter	og	service.	Flere	destinasjoner	melder	om	at	
langrenn	 er	 i	 ferd	 med	 å	 bli	 en	 viktig	 driver	 både	
for	valg	av	feriested	og	ikke	minst	i	forbindelse	med	
hyttekjøp.	 Enkelte	 registrerer	 også	 at	 oppholds
tiden	 i	 bakken	 blir	 kortere	 og	 at	 det	 er	 behov	 for	
stadig	 flere	 tilleggsopplevelser	 og	 større	 bredde	 i	
tilbudet.	 	Dette	blir	enda	tydeligere	for	destinasjo
ner	som	henvender	seg	til	et	internasjonalt	marked	
som	 har	 referanse	 til	 europeiske	 og	 amerikanske	
destinasjoner.	

4.5.2 Attraksjonskraft i barmarksesongen
I	 barmarksesongen	 må	 fjelldestinasjonene	 job
be	mer	for	å	skape	trafikk.	De	må	altså	skape	at
traksjonskraft	 som	 fremstår	 som	 «reason	 to	 go».	
Ulikheter	i	ressursgrunnlag	og	lokalisering	gjør	at	
trafikkgrunnlag	 og	 gjestestruktur	 ofte	 mer	 sam
mensatt	enn	i	vintersesongen.		

Destinasjoner	 som	 Hemsedal,	 Geilo,	 Hafjell,	 Kvit
fjell	 og	 Myrkdalen	 ligger	 tett	 ved	 sentrale	 turist
ruter/hovedveier	 og	 i	 passe	 stoppavstand	 til/fra	
Osloområdet.	 For	 disse	 destinasjonene	 er	 rund
reiseturister,	i	noen	grad	også	gjennomreiseturist
er	viktige	segmenter.		Norefjell	ligger	antakelig	for	
nær	 Osloområdet	 i	 forhold	 til	 denne	 type	 gjester,	
som	generelt	også	kjennetegnes	av	kort	oppholds
tid	og	relativt	lav	betalingsvilje.	

	Såkalte	resorturister	og	baseturister	representerer	
pga	oppholdslengde	større	verdiskapingspotensial,	

og	er	derfor	prioriterte	målgrupper	på	nesten	alle	
fjelldestinasjonene.	 For	 Trysil	 som	 ligger	 mindre	
gunstig	 til	 i	 forhold	 til	 Vestlandsfjordene	og	andre	
store	 attraksjoner,	 	 er	 kanskje	 baseturisme	 min
dre	 aktuelt.	 Det	 handler	 sannsynligvis	 først	 og	
fremst	om	å	utvikle	en	sterk	resortturisme	også	 i	
sommersesongen.	Norefjell	har	en	lokalisering	og	
et	 ressursgrunnlag	 som	 gjør	 det	 mulig	 å	 utvikle	
attraktive	 tilbud	 både	 for	 resort	 og	 baseturister.	
Norefjell	Ski	og	Spa	hadde	for	øvrig	opptil	1000	gjes
ter	 pr	 døgn,	 i	 hovedsak	 dansker	 og	 nederlendere	
som	bruker	hotellet	som	base	for	sine	opplevelser.	

Vintergjestene	er	typisk	«resortgjester»	som	reiser	
til	destinasjonen	og	oppholder	seg	der	hele	ferien.		
Destinasjonen	må	altså	være	mest	mulig	komplett	
når	det	gjelder	opplevelser	og	servicetilbud.	Dette	
er	også	årsaken	til	at	sentrumsfunksjoner	som	be
skrevet	 i	punkt	4.4	er	viktige.	 	Også	sommerturis
ter	som	velger	reisemål	pga	muligheten	til	å	drive	
en	spesiell	aktivitet,	for	eksempel	sykling,	er	også	
typiske	resortturister.	 	For	barnefamilier,	 i	prisføl
somme	segmenter	eller	for	gjester	med	lang	opp
holdstid	er	det	viktig	med	selvhushold.

Baseferieturisten	bor	på	et	sted	over	en	lengre	peri
ode	og	foretar	utflukter	herfra.	Fordi	oppholdstiden	
ofte	er	lang	foretrekker	baseturisten	overnattinger	
med	selvhushold.			For	å	være	et	godt	baseferiemål	
må	en	destinasjon	ligge	i	dagsturavstand	til	viktige	
severdigheter	 og	 aktiviteter.	 Særlig	 	 fjelldestina
sjoner	som	ligger	i	rimelig	avstand	fra	fjordene	på	
Vestlandet	og	andre	attraksjoner,		henter	sin	trafikk	
fra	baseturister	i	sommersesongen.

Illustrasjon	4.4:	Illustrasjon	reisemønster	resortgjester	
(Kilde:	Håndbok	i	bedre	reisemålsutvikling,	Innovasjon	Norge)

Illustrasjon	4.5:	Illustrasjon	reisemønster	baseferie	
gjester	(Kilde:	Håndbok	i	bedre	reisemålsutvikling,	Innovasjon	Norge)
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4.5.3 Strategier for å utvikle 
 attraksjonskraft i barmarksesongen
Generelt	finnes	det	to	strategier	for	å	utvikle	kon
kurransekraft	 i	barmarksesong;	satse	på	en	sterk	
hovedaktivitet	eller	å	utvikle	en	hel	palett	av	ulike	
aktivitetstilbud.	

Trysil	 satser	 på	 helt	 klart	 på	 sykling	 som	 en	 ho
vedaktivitet,	og	har	utarbeidet	en	Masterplan	med	
kostnadsramme	på	 totalt	25	MNOK.	 	Til	nå	er	det	
investert	 12	 MNOK	 i	 skilting	 og	 tilrettelegging	 av	
sykkelstier,	 elementer	 og	 pump	 tracks.	 Alle	 in
vesteringene	 er	 lagt	 i	 tilknytning	 til	 skisenteret,	
noe	 som	 er	 hensiktsmessig	 både	 ift	 arealbruk	 og	
næringsutvikling.	Satsningen	beregnes	å	kunne	gi	
50100	000	nye	kommersielle	gjestedøgn,	som	gir	
effekter	i	form	av	omsetning	på	4080	millioner	kro
ner	og	4080	nye	årsverk.

Det	vanligste	er	å	imidlertid	satse	på	en	hel	meny	
av	 ulike	 aktiviteter.	 Denne	 strategien	 benyttes	 for	
eksempel	i	Hemsedal	der	man	tilbyr	på	både	fjell
turer,	fiske,	mountain	car,	klatring/Via	Ferrata,	kla
trepark,	elvesnorkling	og	riding	eller	på	Geilo	med	
sykling,	riding,	vandring,	nasjonalparkopplevelser,	
mat	 osv.	 I	 tillegg	 er	 arrangement	 mye	 brukt	 som	
driver	for	besøk.	I	høstsesongen	på	Geilo	arrange
res	 feks	 Norsk	 Matglede,	 Oktoberfest,	 Nasjonal	
parkmesterskap	i	Rakfisk	for	å	nevne	noen.

Fra	 Geilo	 rapporteres	 om	 at	 aktivitetstilbudet	 har	
bidratt	 til	 økt	 oppholdstid	 for	 turistene	 noe	 som	
igjen	har	ført	til	en	økt	losjiomsetning	på	7	MNOK	
sommeren	2016.		I	samme	reportasje	sier	reiselivs
sjefen	 i	 Trysil	 at	 første	 effekt	 av	 sykkelsatsningen	
var	 at	 hyttegjestene	 brukte	 hytta	 mer	 i	 barmarks	
sesongen,	 men	 at	 en	 nå	 også	 ser	 økning	 i	 kom
mersielle	 gjester	 for	 eksempel	 ved	 at	 Raddison	

Flytstien Magic Moose i Trysil 
Foto: Jonas Hasselgren

I en artikkel i Østlendingen står følgende:	
«Sykkelsatsingen	 i	 Trysil	 er	 i	 ferd	 med	 å	
bære	frukter.	Nå	melder	Destinasjon	Try
sil	(DT)	om	rekordsommer.	Vi	er	på	god	vei	
mot	og	 lykkes	med	å	 få	opp	trafikken	om	
sommeren	 i	Trysil,	 forteller	daglig	 leder	 i	
DT,	Gudrun	Sanaker	Lohne.	I	fjor	så	vi	ten
denser	til	at	flere	hytteeiere	brukte	hyttene	
sine	om	sommeren.	 I	år	merker	overnat
tingsbedriftene	våre	i	større	grad	den	økte	
sommertrafikken,	 sier	 hun.	 I	 juli	 isolert	
sett	var	det	en	økning	på	65	prosent	i	antall	
kommersielle	gjestedøgn.	Ser	vi	samlet	på	
alle	sommermånedene	har	vi	totalt	en	øk
ning	på	44	prosent,	forteller	Sanaker	Loh
ne.		Hittil	i	år	er	det	syklet	over	92.000	run
der	i	sykkelanlegget	vårt.	Stolheisen,	som	
har	tatt	både	syklister	og	turgåere	til	fjells	
i	 sommer,	 har	 så	 langt	 hatt	 en	 dobling	 i	
trafikken	sammenlignet	med	fjoråret.	I	til
legg	gir	økt	interesse	for	sykkel	og	trafikk	
til	 Trysil	 gode	 ringvirkninger	 til	 næringen	
og	aktivitetsbedrifter	i	Trysil.	Det	er	svært	
gledelig,	sier	turistsjefen.	Hovedtyngden	av	
turistene	 består	 av	 nordmenn,	 men	 også	
svensker	og	dansker	begynner	å	 få	øyne
ne	opp	 for	 sykkelsatsingen	 i	 Trysil.	Sven
sker	og	dansker	kjenner	godt	til	skibygda,	
men	i	år	har	også	disse	fått	øynene	opp	for	
sykkelbygda.	Her	er	det	et	stort	potensial.	
Det	 er	 det	 også	 utover	 Skandinavia,	 sier	
hun.	 Sanaker	 Lohne	 sier	 det	 etter	 hvert	
kan	være	interessant	å	se	på	de	engelske,	
tyske	og	nederlandske	markedene.		Det	er	
land	som	har	veldig	mange	sykkelinteres
serte,	sier	hun.»



 
24

Blu	 har	 økt	 besøket	 med	 70%	 sommeren	 2016.	
Det	er	imidlertid	viktig	å	påpeke	at	Trysil	også	har	
en	 opprettholdt	 alle	 andre	 tilbud	 som	 kan	 gi	 at
traksjonskraft	og	innhold	til	kundeløftet	«Naturens	
fornøyelsespark».	 Eksempler	 er	 hundekjøring,	
hest,	golf,	fiske,	surfing,	klatrekurs	samt	arrange
ment	som	Trysil	rypa	(jenteløp),	Trysil	Fjellmaraton,	
Norsk	 Elgfestival	 osv.	 	 Selv	 med	 sykling	 som	 helt	
klar	hovedattraksjon	er	det	viktig		å	ha	et	bred	meny	
av	tilbud.

Eksemplene	 over	 viser	 at	 det	 nytter	 å	 jobbe	 med	
å	 utvikle	 barmarkssesongen.	 	 Arbeidet	 krevende	
og	det	ser	ut	 til	å	være	vanskelig	å	 få	 til	et	volum	
på	 linje	 med	 vintersesongen.	 Det	 er	 derfor	 viktig	
å	tenke	smart	for	å	sikre	gjesteopplevelse	og	øko
nomisk	 bærekraft.	 	 En	 forutsetning	 for	 vellykket	
sesong	forlengelse	er	å	ha	tilbud	med	reell	attrak
sjonskraft	for	kunden.	Det	nytter	altså	ikke	å	selge	
barmarks	opplevelser	på	en	skidestinasjon	uten	å	
gjøre	 invest	eringer	 i	 spennende	 opplevelser,	 rele
vant	infrastruktur	og	markedsføring.	

4.5.4 Nisjeutvikling og kundetilpasning
Reiser	 og	 ferier	 blir	 i	 stadig	 større	 grad	 et	 mid
del	 for	 å	 posisjonere	 seg	 selv.	 Markedets	 ønske	
om	 skreddersøm	 og	 tilrettelegging	 av	 opplevelser	
gjør	at	næringsaktører	og	destinasjoner	på	en	helt	
annen	 måte	 enn	 før	 kan	 skape	 attraksjonskraft	
gjennom	 utvikling	 av	 konsepter	 og	 tilbud.	 Ønsket	
om	å	dyrke	egne	interesser	på	sin	måte	gjør	at	det	
som	før	enkelt	og	greit	het	sykling,	nå	heter	stisyk
ling,	downhill,	enduro,	 landevei	og	 liknende,	og	at	
det	innenfor	alle	kategoriene	er	egne	kulturer,	co
des	of	conduct	og	krav	til	utstyr.	Denne	nisjifiserin
gen	gjør	at	det	nå	for	eksempel	gjennomføres	både	
NM	i	undervannsfotografering	og	NM	i	rulleskisky
ting.	

Prognosenteret	skriver	 i	en	humoristisk	blogg	om	
ulike	 typer	kjøpere	 i	hyttemarkedet;	de	norskeste,	

nest	norskeste	og	minst	norske,	og	der	den	minst	
norske	karakteriseres	slik:

Den	 minst	 norske	 –	 har	 ikke	 sitt	 primærfokus	 på	
turen	 og	 naturen,	 men	 på	 aktivitetene.	 Gruppen	
kjennetegnes	 ved	 et	 stort	 utvalg	 utstyr	 til	 svært	
ulike	 aktiviteter.	 Oppover,	 bortovercrossover	 og	
nedoverski,	sykling,	aking,	gokart,	svømming,	golf,	
riding,	hanggliding,	osv.	Summert	alt	det	som	for
bindes	med	såkalte	destinasjoner.	Uansett,	gruppe	
3	er	den	perfekte	målgruppe	 for	kreative	destina
sjoner	

Dette	 er	 en	 humoristisk	 beskrivelse	 av	 en	 type	
hytteeiere	 og	 kommersielle	 gjester	 i	 vekst,	 som	
kjennetegnes	av	ønsket	om	et	bredt	utvalg	av	godt	
tilrettelagte	 utstyrskrevende	 aktiviteter.	 Gruppen	
representerer	derfor	et	interessant	økonomisk	po
tensial	 for	 fjelldestinasjoner	 som	 klarer	 å	 utvikle	
relevante	og	kundetilpassede	tilbud	og	konsepter.	

4.6 Sterke eiere og tillitsfulle nettverk
Lønnsomhetspotensialet	og	behovet	 for	kapital	og	
kompetanse	 gjør	 at	 fjelldestinasjonene	 er	 en	 av	
de	 sektorene	 i	 reiselivet	 som	 fremstår	 med	 mest	
konsentrert	 eierskap.	 Hemsedal	 og	 Trysil	 eies	 av	
børsnoterte	Skistar,	mens	Kvitfjell	og	Hafjell	eies	av	
Alpinco	som	igjen	eies	av	det	statlige	investerings
selskapet	 InvestinNor,	 Arthur	 og	 Anders	 Buchard	
og	 Petter	 Stordalen.	 	 	 Myrkdalen	 Fjellandsby	 eies	
av	 Schage	 eiendom	 AS,	 Grendahl	 Holding	 AS	 og	
det	 kommunale	 Aurland	 Ressursutvikling	 AS.	 	 På	
Norefjell	 har	 Norefjell	 Prosjektutvikling	 AS	 gjen
nom	oppkjøp	av	Norefjell	Ski	og	Spa	styrket	sin	po
sisjon	ytterligere,	og	vil	kunne	bli	en	motor	i	utvik
lingen	fremover.			

Vellykkede	reisemål	har	en	god	balanse	mellom	in
frastruktur	og	kommersielle	 investeringer.	 	Det	er	
derfor	nødvendig	med	et	langsiktig	og	forutsigbart	
samarbeid	 mellom	 offentlige	 og	 private	 aktører,	
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herunder	også	grunneiere.	

En	utfordring	på	Norefjell	er	at	mye	av	det	sentra
le	arealet	allerede	er	disponert.	I	den	videre	utvik
ling	handler	det	om	å	finne	gode	løsninger	for	nye	
utviklingsområder,	 men	 også	 for	 bedre	 tilrette
legging	av	eksisterende	områder.	Da	tenker	vi	både	
på	gangveier,	skilting,	 landskapstiltak	og	 liknende	
som	øker	de	praktiske	og	visuelle	kvalitetene	i	om
rådet.	Eksemplet	fra	Hemsedal	(punkt	4.4)	viser	at	
det	er		mulig	å	få	stor	gevinst	også	gjennom	å	tenke	
helt	nytt.

Forskning viser at utvikling skjer best innen så-
kalte «tillitsfulle nettverk. Samarbeidsmodel-
len som utviklingen i Trysil er tuftet på er et godt 
eksempel på hvordan vilje og evne til koordinering 
kan løfte et ganske ordinært fjell til Norges stør-
ste skianlegg.   Også for Norefjell vil det være et 
suksesskriterium at sentrale aktører bidrar til en 
utviklingskultur som er åpen og inkluderende og 
som bidrar til tillit, innovasjon og fremdrift.			

4.7 Investering og utvikling 
Betydningen	av	å	samle	ressursene	blir	tydelig	når	
en	ser	hva	det	investeres	i	andre	fjelldestinasjoner,	
både	i	hovedsesong	og	i	forhold	til	sesongforlengel
se.	

Skimagasinet	Fri	Flyt	har	i	september	2016	denne	
oversikten				over	investeringer	vinteren	2016/2017:

• Trysil	investerer	i	ny	skiheis	med	varme	i	
setene	og	vindboble.	Heisen	og	tilhørende	
kunstsnøanlegg	har	en	total	investerings
ramme	på	94	MNOK.

• Myrkdalen	investerer	i	ny	lodge	med	skiutleie	
og	sportsbutikk

• Hemsedal	investerer	i	ny	logde	med	600	
senger

• Norefjell	bygger	nytt	kunstsnøanlegg

I	Trysil	bygges	også	ny	flyplass	«Scandinavian	Mo
untains»	som	åpner	2018.	Dette	kommer	i	tillegg	til	
rundt	kr	12	MNOK	som	allerede	er	investert	 i	ter
rengsykkeltraseer,	og	de	ytterligere	13	MNOK	som	
ligger	inne	av	investeringer	i	den	totale	Masterpla
nen	for	sykkel.

Generelt ser det ut til å være en tendens blant fjell-
destinasjonene at de store blir stadig større, mens 
de mellomstore må enten må satse eller rendyrke 
forretningsmodellen rundt kalde senger. Ett	eks
empel	 på	 en	 destinasjon	 som	 satser	 på	 å	 bli	 en	
mer	 kommersiell	 destinasjon	 er	 er	 Gaustatoppen	
der	 det	 nå	 skal	 investeres	 i	 600	 varme	 senger	 og	
en	rekke	service	og	opplevelsestilbud.	Et	eksem
pel	på	det	motsatte	er	Thongruppen	som	ønsker	å	
konvertere	varme	senger	til	kalde	på	Skeikampen.			

Blant de største anleggene er Trysil og Hemse-
dal på dette tidspunktet i en særstilling hva angår 
utviklingskraft og –vilje.   For Norefjell og de andre 
store fjelldestinasjonene, ser det ut til å handle om 
å holde posisjonen som en av «de nest største».  
Det vil i tilfelle kreve en langsiktig plan som sikrer 
kontinuerlig utvikling og investering.

I	en	slik	situasjon	er	det	selvfølgelig	også	interessant	
å	tenke	på	hvordan	man	kan	utvikle	hele	fjellmassi
vet	Norefjell	under	ett.	Dette	betyr	en	utvikling	som	
også	omfatter	Flå	og	Sigdal	kommuner,	og	som	vil	
kreve	involvering	også	av	aktører	og	myndigheter	i	
de	andre	kommunene.	Selv	om	det	ikke	er	innenfor	
rammene	 av	 denne	 Masterplanprosessen,	 kan	 en	
i	alle	 fall	 vurdere	å	utarbeide	et	 felles	bilde	på	en	
slik	fremtidig	utvikling.	Allerede	i	dag	fungerer	fjel
let	som	ett	opplevelsesrom	for	de	besøkende.	Økt	
samarbeid	vil	sikre	bærekraft	både	når	det	gjelder	
naturverdier	og	fremtidig	verdiskaping.	

Foto: Hans Martin Nysæter
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4.8 Klimautfordringen 

Dagens	Næringsliv	hadde	26	mars	2015	(DN,	2015)	
et	stort	oppslag	over	ulike	scenarier	knyttet	til	ned
bør	og	snø	frem	mot	2050.		Framskrivningen	er	lag
et	av	professor	Asgeir	Sorteberg	ved	Universitetet	i	
Bergen.	Det	er	17	ulike	klimasimuleringer	og	laget	
tre	ulike	scenarier:	

Det	er	laget	tre	ulike	scenarier:	
• Best	case	scenario.	Økt	nedbør	kompenserer	

mye	for	oppvarming.	90	%	av	modellene	har	
scenarioer	verre	enn	dette.	Her	vil	tempera
turen	øke	med	+1,3	°C,	mens	nedbøren	vil	øke	
med	+	20%

• Middels	scenario.	Midterste	forandring	i	ned
bør	og	temperatur.	Økt	nedbør	kompenserer	
litt	for	oppvarmingen.	Her	vil	temperaturen	
øke	med	+	2°C,	mens	nedbøren	vil	øke	med	+	
10%

• Worst	case	scenario.	Kraftig	oppvarming	uten	
nedbørskompensasjon.	10	%	av	modellene	har	
verre	scenarioer	enn	dette.	Her	vil	temperatu
ren	øke	med	+	2,8°C,	mens	nedbøren	ikke	vil	
endres

Undersøkelser	fra	Alpene	viser	at	mange	alpinister	
foretrekker	å	kjøre	på	kunstsnø.	Samtidig	kommer	
stadig	nye	metoder	som	gjør	at	snø	kan	produse
res	både	i	varmere	temperaturer	og	mer	energief
fektivt.	 Selv	 om	 snøproduksjonsanleggene	 stadig	
forbedres,	vil	markedets	forhold	til	vinteraktiviteter	
svekkes.	Rekrutteringen	er	altså	truet.		Samtidig	vil	
det	 visuelle	 inntrykket	 av	 «vinterfjellet»	 forringes,	
for	eksempel	gjennom	at	man	får	grønn	natur	og	
striper	med	snø	lik	man	i	dag	ser	i	MellomEuropa

I	følge	Gudbrandsdølen	Dagningen	21	juni	2016	
har	Oslo	Economics	på	oppdrag	fra	Alpinco	
beregnet	ringvirkningene	av	Hafjell	og	Kvitfjell	
til	å	være:	

• Anleggene	skaper	opp	mot	900	årsverk	i	de	
to	kommunene.

• Hver	4.–5.	sysselsatte	i	Øyer	og	Ringebu	
arbeider	i	virksomhet	knyttet	til	alpin	
anleggene

• Fire	prosent	av	arbeidsplassene	i	Ringebu	
og	ni	prosent	av	arbeidsplassene	i	Øyer	er	
en	direkte	konsekvens	av	anleggene.

• Omsetningen	i	Hafjell	er	kr	100	millioner	
kroner,	i	Kvitfjell	kr	40	millioner

• Hafjell	hadde	i	2016	161	ansatte,	
Kvitfjell	93	ansatte.

• Anleggene	bruker	30	prosent	lokale	
leverandører

• Fritidsboligene	i	tilknytning	til	alpinanleg
gene	skaper	
70	årsverk	i	Ringebu	og	150	årsverk	i	Øyer

• Sterk	vekst	i	fritidsboliger,	fra	1983	–	2015	
ble	det	fullført	over	3500	fritidsboliger	i	de	
to	kommunene

• Eiendomsskatt	fra	fritidsboligene	er	
beregnet	til	kr	10	millioner	både	i	Øyer	og	
Ringebu

Rapporten	peker	på	at	servicetilbudet	i	kom
munene	er	økt,	og	at	dette	også	er	noe	som	
kommer	lokalbefolkningen	til	gode
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I	 følge	professor	Sorteberg	vil	for	eksempel	Nore
fjell	få	snø	annenhver	påske.	Dette	er	en	utfordring	
også	for	andre	lavtliggende	destinasjoner	som	Fa
geråsen	og	Sjusjøen.

Artikkelen	 i	 Dagens	 Næringsliv	 hadde	 følgende	
illustrasjon	av	ulike	scenarier	for	antall	skidager	på	
Haglebu	ved	Norefjell,	800	meter	over	havet.	En	ski
dag	defineres	som	over	25	cm	med	snø.

Klimautfordringen	er	derfor	et	tema	som	det	er	vik
tig	å	belyse	grundigere	i	neste	fase,	både	for	å	legge	
hensiktsmessige	planer	for	utvikling	av	skitilbudet	
og	andre	relevante	tilbud

Illustrasjon	4.6:	Antall	skidager	ved	Haglebu	
Fjellstue	i	2050,	ved	ulike	klimascenarier.	
(Kilde	Meteorologisk	institutt/Dagens	Næringsliv)

Denne vurderingen 
viser at Norefjell

• Har gunstig lokalisering nær store 
markeder 

• Har 2400 varme senger, og rundt 10 000 
kalde senger, dvs. fire ganger så mange 
kalde senger som varme.

• Er det 8 største skianlegget i Norge, 
målt ut fra antall skidager, og det 
6 største målt ut fra omsetning

• Ikke er utviklet som kommersiell desti
nasjon, jf definisjonen på side 11.

• Mangler et tydelig og attraktivt sentrum 
for service og opplevelse 

• Attraksjonskraften på Norefjell er 
knyttet til ski om vinteren, og at det 
må jobbes med «reason to go» 
i barmarksesongen

• Har sterke eiere og en kommune  
om ønsker å satse på reiseliv

• Har behov for et løft og deretter 
kontinuerlig utvikling og investering 
for å holde posisjonen blant de største 
fjelldestinasjonene

• Dekker flere kommuner, noe som kan 
gjøre helhetstenkning vanskelig

• Som alle andre fjelldestinasjoner, 
har utfordringer knyttet til klima og 
snøsikkerhet 

Foto: sommer.norefjell.com
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KAPITTEL 5

NOREFJELLS 
POTENSIAL
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5.1  Norefjells konkurransefortrinn 
 og utgangspunkt for videre utvikling
Norefjells	største	fortrinn	er	at	det	er	et	høyfjell	med	
2,53	mill	mennesker	 i	rimelig	kjøreavstand,	samt	
nærhet	til	ferger	og	flyplasser.	Tilgjengeligheten	er	
altså	et	varig	fortrinn	og	en	stor	konkurransefordel	
for	Norefjell.	Dette	gir	også	et	internasjonalt	poten
siale,	noe	som	er	viktig	for	vekst.

Forutsetningen	for	å	dra	nytte	av	tilgjengeligheten	
er	at	det	utvikles	tilbud	som	gir	besøksgrunn	og	ut
løser	kjøp	fra	ulike	målgrupper.	Kundens	ønske	om	
unike	og	skreddersydde	opplevelser	gjør	at	kampen	
om	 gjestene	 fremover	 handler	 mer	 om	 å	 utvikle	
tilbud	og	løsninger	enn	om	vakker	natur.		Norefjell	
bør	 derfor	 ha	 en	 ambisjon	 om	 å	 bli	 blant	 Norges	
beste	destinasjoner	når	det	gjelder	tilrettelegging	i	
forhold	til	kundebehov.

Den utviklingen som er beskrevet i punkt 4.7 og 
som handler om volum og stordriftsfordeler tilsier 
at det i fremtiden vil bli noen få store fjelldestina-
sjoner med sterk kommersiell kjerne og helårig 
attraksjonskraft.  Norefjell er i dag det 8 største 
anlegget og har definitivt et  potensial til å bli blant 
de store også i fremtiden.

Dette	 er	 realistisk	 ettersom	 oppsummeringen	 i	
kapitel	 4,	 viser	at	utfordringene	på	Norefjell,	med	
unntak	av	klimautfordringen	som	er	 felles	for	alle	
fjelldestinasjoner,	 er	 forhold	 som	 kan	 påvirkes	 av	
kommunen	 og	 aktørene	 i	 fellesskap.	 Dette	 betyr	
at	offentlige	og	private	aktører	på	Norefjell,	om	de	
går	sammen	om	det,	kan	utvikle	Norefjell	 til	å	bli	
Norges	mest	sentrale	og	attraktive	fjell	aktivitet	og	
rekreasjon.

5.2 Kundetilpasning som gir 
 helårig attraksjonskraft
En	Masterplanprosess	handler	om	å	foreta	grunn
leggende	valg	om	“hvem	som	først	og	fremst	skal	

like	seg	her”.	Diskusjonen	må	tas	med	aktørene	 i	
neste	fase	av	prosessen	og	så	danne	grunnlag	for	
videre	prioriteringer	og	strategier.	Her	berøres	der
for	temaet	først	og	fremst	for	å	peke	et	mulighets
rom.

Lokaliseringen	 gjør	 at	 Norefjell	 har	 spesielt	 gode	
forutsetninger	for	å	utvikle	helårig	trafikk.	For	å	ta	
ut	potensialet	må	Norefjell	utnytte	de	mulighetene	
som	ligger	i	fremvekst	av	nisjer	og	krevende	kunder.	
Det	betyr	i	praksis	å	gå	dypere	inn	i	kundegruppe
nes	behov	og	levere	på	ulike	gjestetypers	drømmer.	
Det	er	viktig	å	se	at	behov	 i	denne	forbindelse	 for	
eksempel	kan	være	behovet	for	å	«slappe	av»	eller	
«være	sammen	med	andre».	I	en	slik	situasjon	blir	
innretningen	på	aktiviteter	og	servicetilbud	en	viktig	
ramme	for	gjestens	opplevelse.		Treffer	man	vil		ver
dien	for	kunden	øke,	med	de	positive	konsekvenser	
det	har	for	oppmerksomhet	og	betalingsvilje.

Norefjell	har	i	dag	målgrupper	som	også	finnes	på	
de	fleste	andre	fjelldestinasjoner.	I	alle	disse	finnes	
et	stort	gjenkjøps	eller	merkjøpspotensiale.	Særlig	
gjelder	dette	hytte	og	leilighetseiere	som	allerede	
har	 valgt	 Norefjell	 som	 sitt	 drømmefjell.	 Trysils	
sykkelsatsning	 viste	 for	 eksempel	 at	 hytteeierne	
var	 de	 første	 til	 å	 ta	 anlegget	 i	 bruk.	 I	 tillegg	 må	
man	 selvfølgelig	 utvikle	 tilbud	 som	 tiltrekker	 seg	
helt	nye,	gjerne	også	internasjonale,	gjester.	Lykkes	
man	ikke	med	det	blir	det	ingen	vekst

Opplevelsene	kan	være	knyttet	til	tradisjonelle	akti
viteter	som	ski,	sykling	og	vandring,	men	tilrettelagt	
mer	i	forhold	til	ulike	målgruppers	behov.	Hemse
dal	 har	 for	 eksempel	 hele	 41	 turer	 fordelt	 på	 210	
km.	Alle	turene	er	godt	skiltet,	markert	og	gradert	
i	farger	etter	vanskelighetsgrad.	Noen	kan	man	gå	
med	barnevogn,	andre	er	relativt	krevende.	Turene	
inngår	 i	 en	 helhetlig	 løsning	 med	 stempler,	 kart,	
beskrivelser	og	apper.	Dette	gjør	at	både	nybegyn
nere	og	fjellvante	kan	finne	sin	løype,	noe	som	ikke	

minst	er	viktig	for	utenlandske	gjester.	Noen	av	tu
rene	 inngår	 i	det	såkalte	Topp	20,	dvs.	 turer	 til	20	
ulike	 topper.	 Dette	 er	 Hemsedals	 mest	 populære	
sommeraktivitet.	

Ytterligere	tilrettelegging	og	høyere	verdiskapings
potensial	 finner	 en	 i	 Hemsedals	 Via	 Ferrata,	 en	
tilrettelagt	 klatrerute	 der	 en	 går	 med	 guide	 til	 en	
pris	av	kr	650	pr	person.	Dette	er	den	 type	 tilbud	
som	 er	 interessante	 for	 den	 målgruppen	 Progno
sesenteret	i	sin	blogg	kalte	den	«minst	norske»,(jf	
punkt	4.5.4).	Målgruppen	kjennetegnet	ved	fokus	på	
et	stort	utvalg	av	utstyrskrevende	aktiviteter,	og	er	
slik	Prognosesenteret	ser	det	«perfekt	for	kreative	
destinasjoner».	

Utvikling	av	såkalte	personas	er	en	mye	brukt	me
tode	der	man	gjennom	noen	«arketyper»	avdekker	
viktige	 kundegruppers	 emosjonelle	 og	 praktiske	
behov,	 og	 deretter	 utvikler	 løsninger	 i	 forhold	 til	
det.	 Et	 sett	 med	 slike	 bør	 utvikles	 i	 neste	 fase	 av	
Masterplanarbeidet,	da	i	en	workshop	der	sentrale	
aktører	fra	Norefjell	deltar	med	sin	kunnskap.	For	
å	illustrere	metodikken	har	vi	laget	fire	eksempler	
på	personas	som	kan	være	relevante	for	Norefjell.	
Vi	presiserer	at	dette	er	illustrasjoner	og	ikke	nød
vendigvis	 representativt	 for	 valgte	 målgrupper	 på	
Norefjell.

I følge den svenske rapporten ”Den nya 
fjellupplevelsen” forventes følgende 
aktiviteter å øke mest i de neste ti årene;

• Sykling – mountainbike
• Ski – alpint
• Kortere vandreturer – 13 timer
• Dagsturer vandring
• Overnattingsturer vandring
• Downhill sykling



 
30

Trenings-Terje: 
Behov:	Familiefar.	Nå	på	tur	med	treningskamerater	for	å	oppkjøring	til	Vasaloppet.		Trenings
glad,	vil	ha	mest	mulig	trening	ut	av	helgen,	konkurranseorientert,	vil	måle	krefter	og	vinne,	
trening	og	kameratskap.

Løsninger: I	denne	situasjonen:	Tidligløyper	med	lys.	Motbakker	for	intervall.	«Tour	de	
Norefjell»		med	sykkel	til		hytta.	Styrke	og	smørerom	med	relevant	utstyr.		Sportsbutikk.		
Eksperttips	om	trening	og	smøring.	God	restaurant	i	gangavstand.	Multisportarrangement	
som	gir	«reason	to	go»	for	en	ny	guttetur.		

Den aktive barnefamilien:
Behov:	Være	sammen,	kose	seg.	Mye	aktivitet	og	frisk	luft,	gjerne	noe	hver	for	seg.	Enkelt	
og	bekymringsløst,	minst	mulig	hverdagsoppgaver	som	mat	og	vask.	Barnevennlig	for	lave	
skuldre	

Løsning;	Høy	servicegrad	til	rimelig	pris,	barnevennlig	spise	og	overnattingsløsninger,	gjerne	
nær	andre	barnefamilier.	Et	bredt	aktivitetstilbud,		skileik,	barnebakke,	gjerne	Norefjell	Vill
reinklubb	(etter	modell	av	Bamseklubb),	tilbud	der	barna	kan		lære	og	prøve	nye	ting,	mens	
mor	og	far	går	langtur.	

Pusterom-Pia:
Behov: Puste	ut,	hente	krefter	og	ny	energi,	fokus	på	både	kropp	og	sjel.	Ut	av	hverdagen.	

Løsninger Lange	rolige	skiturer,	yoga,	venninner,	spa,	mat	på	døren,	litt	shopping,	afterski	
med	peis	og	chablis.		Høy	hyggefaktor	både	inne	og	ute,	rolig	nabolag.	Gjerne	nett	og	kontor
løsninger	som	gir	mulighet	å	forlenge	helgen	med	litt	jobbing			

Vårt-andre- hjem-paret
Behov: Et	annerledes	hverdagsliv,	ro,	utsikt	og	frisk	luft,	mulighet	for	å	jobbe	litt,	
rimelig	nærhet	til	barn	og	barnebarn

Løsninger: 	Aktiviteter	og	kulturtilbud,	kontorfellesskap	med	andre	«andrehjempar»,	passe	
sosialt	nabolag,	handel	og	servicetilbud,	bybuss	til	bygda	ved	spesielle	anledninger,	time
express	til	Oslo,	kommunale	tjenester	som	post,	lege	med	mer.
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Ut	fra	ett	næringsmessig	synspunkt	er	det	viktig	å	
se	at	disse	fire	personasene	i	stor	grad	bruker	det	
samme	ressursgrunnlaget,	dvs.	det	samme	løype
nettet,	samme	skilting	og	merking,	sentrumsfunk
sjoner	osv.	Det	er	altså	mulig	for	en	destinasjon	å		
levere	gode	opplevelser	til	en	rekke	ulike	målgrup
per	på	de	samme	investeringene,	men	med	tilpas
ning	av	service,	opplevelsestilbud	og	kommunika
sjon.	Dette	er	illustrert	i	figur	5.1.

Metoden	er	også	egnet	til	å	frem	kunnskap	om	hva	
som	 fungerer	 bra	 og	 hva	 som	 er	 «mangelapp	 på	
destinasjonen».		Slik	kan	metodikken	også	brukes	
til	å	identifisere	problemstillinger	som	må	finne	sin	
løsning	i	Masterplanen.		Veien	videre	handler	altså	
først	og	fremst	om	å	utvikle	relevante	tilbud	for	uli
ke	grupper,	og	hensiktsmessig	 infrastruktur	 i	 for
hold	til	det.	

Illustrasjon	5.1:	Eksempler	på	bruk	av	personas	for	å	
identifisere	viktige	kundebehov

I	et	 lønnsomhetsperspektiv	må	fjellet	til	enhver	tid	fremstå	som	attraktivt	 for	et	tilstrekkelig	antall	gjester.	
Man	må	altså	ha	et	årshjul	med	ulike	tilbud	som	kan	trekke	ulike	typer	gjester	hver	dag	hele	året.	Det	er	
her	snakk	om	ulike	kundetilpassede	konsepter,	ulike	typer	aktivitets	og	opplevelsesprogrammer,	spesielle	
sesongrelaterte	arrangement.	Dette	er	en	metodikk	som	en	vil	kjenne	igjen	fra	hjemmesidene	til	Norefjell	
Ski	og	Spa,	som	markedsfører	tilbud	som	«Tid	med	hverandre»,	Yogaweekend,	Treningsweekend,	Womens	
Weekend,	Julebord	og	«Jakten	på	julefreden».	Mange	av	tilbudene	gjennomføres	i	samarbeid	med	eksterne	
partnere.	For	å	øke	gjestegrunnlaget	er	det	nødvendig	å	jobbe	etter	liknende	metodikk	med	større	kraft	og	på	
destinasjonsnivå.
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5.3 Et fjell for fremtidens fjellturisme  
Konkurransen	er	hard	og	utviklingstakten	høy	hos	
de	store	fjelldestinasjonene.	Mange	har	jobbet	sys
tematisk	med	utvikling	 i	flere	år,	og	er	godt	orga
nisert	både	i	forhold	til	drift	og	utvikling.		Norefjell	
bør	altså	 ta	et	 løft	 for	å	holde	posisjonen	som	en	
av	Norges	største	fjelldestinasjoner,	og	for	å	vokse	
inn	i	rollen	som	en	bærekraftig	hjørnesteinsbedrift	
i	lokalsamfunnet.	

For	 å	 oppnå	 ønsket	 verdiskaping	 er	 det	 nødven
dig	 med	 en	 utvikling	 av	 flere	 kommersielle	 tilbud	
som	 gir	 verdi	 og	 helårig	 attraksjonskraft	 både	 for	
eksisterende	 og	 nye	 gjestegrupper.	 	 Sentralt	 i	 et	
slikt	kommersielt	konsept	er	en	tydelig	sentrums
funksjon	 med	 gode	 opplevelsesmessige	 kvaliteter	
og	flere	varme	senger.		Når	det	gjelder	utvikling	av	
varme	senger	kan	det	særlig	være	et	potensial	for	
å	utvikle	et	tilbud	av	mindre	og	rimeligere	enheter	
som	selges	med	utleieklausul.		Slike	prosjekter	har	
en	lykkes	bra	med	for	eksempel	på	Hafjell	og	i	Trysil.	

I	 en	 bransje	 der	 volum	 og	 størrelse	 teller,	 er	 det	
også	 interessant	 å	 se	 på	 hvordan	 hele	 Norefjell
platået	på	en	bærekraftig	måte	kan	utvikles	som	ett	
felles	opplevelsesområde.

Både	 norsk	 og	 internasjonalt	 reiseliv	 opplever	 nå	
store	endringer	knyttet	til	demografi	(for	eksempel	
stadig	flere	eldre),	urbanisering,	teknologi	samt	mål	
om	en	mer	bærekraftig	utvikling.	En	Masterplan	for	
Norefjell	 kan	 fange	 opp	 disse	 viktige	 endringene,	
og	gjøre	Norefjell	til	et	fjell	for	fremtidens	turisme,	
med	fokus	på	bærekraft,	smarte	teknologiske	løs
ninger	og	opplevelser	som	«reason	to	go».	

Den	 svenske	 rapporten	 «Framtidens	 Uteopplevel
ser	–	en	rapport	om	hur	ute	blir	inne»	(Kairos	Futu

re,	 2013)	 er	 utarbeidet	 blant	 annet	 på	 oppdrag	 av	
den	svenske	skiheisforeningen.	Rapporten	beskri
ver	følgende	behov/trender	som	er	viktige	for	leve
randører	av	utendørsopplevelser.

1. Gör nåt tillsammans – att vara tillsammans 
är vår högsta önskan.

2. Gör det vackert! Designifieringen är en 
snabbt växande trend.

3. Öppna dina armar för nördarna! 
Barnfamiljerna räcker inte till året runt.

4. Dyk in i den digitala världen – 
den hjälper dig att lyckas.

5. Förklara ditt bidrag till BNP , din verksamhet 
får människor att tänka bättre.

6. Bjud in världen! Tillväxten ligger bortom de 
traditionella målgrupperna.

7. Skapa något utöver det vanliga – 
igen och igjen

Trenden	med	å	trekke	utendørsopplevelser	inn	be
kreftes	også	i	prosjektet	«Den	nya	fjällupplevelsen»	
(Etour)	som	hevder	at	det	skyldes	sikkerhet,	forut
sigbarhet	og	krav	til	komfort.

Vår	vurdering	er	at	innendørsløsninger	også	kan	bli	
stadig	viktigere	som	tilpasning	til		klimaendringer.

Etourrapporten	 og	 forskningsprosjektet	 Stor
slagen	 fjällmiljø	 peker	 også	 på	 et	 sterkt	 ønske	
ombekvemmelighet,	 enkelhet,	 kunnskap/bistand,	
service	 og	 luksus	 –	 gjerne	 i	 kombinasjon.	 Det	 er	
også	en	sterk	trend	mot	«sportifisering»,	dvs.	kon
kurranser,	events	og	festivaler.		Dette	betyr	en	mer	
diversifisert	 etterspørsel	 og	 stadig	 mer	 utstyrs
krevende	 aktiviteter.	 Fjellturismen	 blir	 altså	 mer	
splittet	mellom	«lycrafolket»	og	de	som	søker	det	
enklere	 friluftslivet.	 Samtidig	 ser	 en	 at	 også	 de	
tradi	sjonelle	 vandrerne	søker	et	bredere	 innhold	 i	
form	 av	 tilleggsaktiviteter,	 3retters	 middag	 osv.	
Det	 er	 også	 typisk	 for	 den	 moderne	 forbruker	 at	
respondentene	 både	 ønsker	 mer	 tilrettelegging	
(stier,	 bålplasser,	 rasteplasser)	 og	 uberørt	 natur.	
Spørreundersøkelser	 og	 måling	 av	 internettrafikk	
viser	også	en	nedgang	 i	bruk	av	sosial	medier	på	
fjellet.	Forskerne	mener	at	dette	ikke	bare	har	med	
dekning	og	batterikapasitet	å	gjøre,	men	at	folk	rett	
og	slett	ønsker	å	være	koblet	av.	

Klatring, golf og skøyter er en typisk ute aktivitet 
som i stadig større grad utøves inne. I Grorud
dalen i Oslo er det også etablert en innendørs 
skytekino der man skyter med skarpe skudd på 
dyr som beveger seg i naturtro omgivelser på 
film.  I Lørenskog planlegger Selvaag bolig nå  
en innendørs skihall på rundt 35 000 kvm. Hall
en skal om fatte en alpinbakke på 650 meter og 
med et fall på 120 m, langrennsløyper på opp
til 2 kilometer samt hotell og boliger. Illustra
sjonsfoto hentet fra Skihallen.no 
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5.3 Forslag til konsept «Sømløst og sanselig»
Trendene	 over	 gjelder	 for	 fjellturisme	 spesielt.	
Institutt	for	Fremtidsforskning	snakker	om	følgen
de	mer	grunnleggende	trender	som	økt	bevissthet	
og	sterkt	fokus	på	bærekraft.		De	trekker	også	frem	
balansen	mellom	teknologi	og	nærhet,	som	de	kal
ler	«high	tech”	og	“high	touch”	der	high	touch	står	
for	nærvær,	natur	og	interaksjon	med	andre	men
nesker,	og	der	high	touch	er	den	største	luksus.		El
drebølgen	trekkes	også	frem	som	viktig	for	utviklin
gen	i	bruk	av	fritidsboliger	og	tid	til	fjellrekreasjon;	
både	fordi	de	eldre	har	mye	penger,	fritid	og	fordi	de	
ønsker	økt	aktivitet,	komfort	og	tilrettelegging.

Norefjell har forutsetninger for å levere både på 
«high tech» og «high touch». Vi ser for oss at 
dette kan løses gjennom et konsept kalt «Sømløst 
og sanselig», der hovedgrepet handler om: 

• det sømløse	 –	 den	 gode	 lokaliseringen,	 kort	
reisetid,	 god	 tilrettelegging,	 lett	 å	 finne/kjøpe	
de	 gode	 opplevelsene,	 mulighet	 for	 å	 leie	 re
levant	utstyr,	enkelt	å	komme	til/fra	løyper	og	
naturområder,	 innendørsaktiviteter	 som	 gir	
trygghet/væruavhengighet/helårstilbud,	 gode	
servicetilbud	og	tilbud	som	matlevering	på	dø
ren,	 husvask,	 sengetøy,	 post,	 aviser,	 skilting	
som	gjør	det	lett	å	finne	frem

• det sanselige		 	utsikt	og	frisk	luft,	gode	opp
levelser	 både	 utendørs	 og	 innendørs,	 læring	
gjennom	instruksjon	og	veiledning,	god	mat	og	
drikke,	 fokus	 på	 estetikk	 med	 design,	 belys
ning	og	arkitektur	og	landskapsutforming	som	
bygger	opplevelseskvalitet	og	«sense	of	place»		
utstillinger,	 konserter	 og	 arrangement,	 tilbud	
som	gir	ro	og	nærhet,	andre	som	gir	høy		puls	
og	action

	

Vi	vil	særlig	peke	på	mulighetene	for	å	bruke	arki
tektur	og	design	som	verktøy	for	å	posisjonere	No
refjell	som	en	fremtidsrettet	fjelldestinasjon	der	det	
er	godt	å	oppholde	seg	året	rundt.	Deler	av	Norefjell	
er	allerede	relativt	tett	utbygget.	Gjennom	helhetlig	
planlegging	 og	 moderne	 arkitektur	 kan	 man	 byg
ge	 på	 og	 forsterke	 de	 positive	 sidene	 og	 samtidig	
gi	grunnlag	 for	en	ny	utvikling	med	effektiv	areal
bruk,	god	opplevelseskvalitet	og	rom	for	nærings
virksomhet.	

Det	finnes	en	rekke	eksempler	på	hvordan	moderne	
arkitektur	bidrar	 til	å	skape	attraksjonskraft	både	
for	destinasjoner	og	regioner.	Det	er	også	interes
sant	å	se	hvilken	suksess	Den	Norske	Turistforening	
har	hatt	med	moderne	arkitektur	på	sine	nye	hytter,	
for	eksempel	på	Prekestolen	og	Rabothytta	på	Hel
geland.	Viewpoint	Snøhetta	på	Hjerkinn,	fugleskju
lene	på	Varangerhalvøya	eller	rasteplassene	på	de	
nasjonale	turistvegene	viser	at	arkitektur	ikke	bare	
har	effekt	når	det	gjelder	bolig,	forretnings	eller	
praktbygg.		Dette	betyr	at	arkitektur	også	kan	bru
kes	på	hvilebuer	ute	i	terrenget.	

En	 kunne	 for	 eksempel	 også	 tenke	 seg	 Noref
jell	 som	Norges	eneste	 fjelldestinasjon	med	egen	
skulpturpark.

Trendbildet	–	det	sømløse	(high	tech)	og	sanselige	(high	touch)	side	ved	side	og	ikke	enten	eller

Just what makes a classic ski town? 
It starts, naturally, with skiing and snow
boarding so good they attract people like 
youthbestowing fountains. Then add an 
inviting mountain burg steeped in ski 
heritage, amenities, and culture. ….  
Aaron Teasdale, National Geographic 
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Foto: Tormod Amundsen / Biotope
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KAPITTEL 6

VURDERING OG 
ANBEFALING 
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6.1 Vurdering og anbefaling 
Denne	forstudien	viser	at	Norefjell	har	et	strategisk	
fortrinn	i	forhold	til	tilgjengelighet,	og	derfor	har	en	
grunnleggende	forutsetning	på	plass	for	å	levere	på	
det	sømløse,	dvs	det	som	er	enkelt	og	tilrettelagt.		

Tilgjengelighet	og	enkelhet	dekker	 imidlertid	 først	
og	fremst	funksjonelle	behov	(må	ha).	Man	må	der
for	også	utnytte	fjellet	og	andre	ressurser	til	å	ut
vikle	opplevelser	som	gir	«reason	to	go»	året	rundt.	
Vår	anbefaling	er	at	man	bruker	det	sanselige	(high	
touch)	 som	 en	 gjennomgående	 strategi.	 Innenfor	
dette	igjen	må	man	velge	noen	såkalt	bærende	kon
septer	(slik	alpin	er	det	på	vinteren,	og	eksempel
vis	sykkelsatsningen	i	Trysil	er	ment	å	bli).	Sentrale	
elementer	i	«High	touch»	er	også	forhold	som	mat,	
arkitektur,	design,	kultur,	dvs	faktorer	som	skaper	
gode	opplevelser	og	opplevelsesrom	for	gjesten	og	
som	bygger	Norefjells	identitet	som	unikt	og	frem
tidsrettet.	

Dette	 kan	 gjøres	 gjennom	 å	 bruke	 moderne	 me
todikk	for	å	utvikle	tilbud	med	høy	grad	av	kunde
tilpasning,	 men	 som	 bygger	 på	 mest	 mulig	 den	
samme	 infrastrukturen,	 sengene	 og	 de	 samme	
fellesløsningene,	 men	 som	 gjesten	 oppfatter	 som	
skreddersydd	for	seg	og	sitt	behov.		

Gjennomgangen	 i	 kapitel	 5	 viser	 at	 det	 også	 er	
behov	 for	 å	 få	 på	 plass	 et	 helhetlig	 konsept	 som	
balanserer	varme/kalde	senger,	service	og	opplev
elsestilbud	og	som	kan	ligge	til	grunn	for	en	lang
siktig	og	felles	utviklingsplan.		Det	er	også	nødven
dig	å	 få	 frem	et	mer	detaljert	kunnskapsgrunnlag	
knyttet	til	klima	og	snøsikkerhet.	

En Masterplanprosess vil være en egnet metode 
for å få belyst og diskutert disse temaene innenfor 
en helhetlig ramme. Masterplanarbeidet vil også 
omfatte involvering av aktører, noe som er avgjø-
rende for å sikre gode løsninger og fremtidig gjen-
nomføring.

Masterplanen	(dvs	fase	2	 i	figur	6.2)	vil	også	være	
et	 viktig	 underlag	 for	 arbeidet	 med	 kommunedel
planen.	

Arbeidet	med	 forstudien	har	også	avdekket	at	det	
finnes	lite	kunnskap	om	hva	hytte	og	leilighetsei
ere	samt	andre	gjester	tenker	om	Norefjell	i	dag	og	
hva	de	ønsker	for	fremtiden.	Denne	type	innsikt	er	
en	forutsetning	for	å	kunne	utvikle	attraktive	tilbud.	
Vi	anbefaler	derfor	at	man	gjennomfører	intervjuer	
og	spørreundersøkelser	som	del	av	neste	fase.	

Felles	forståelse	og	tillit	mellom	ulike	typer	av	ak
tører	er	en	annen	grunnleggende	forutsetning	både	
for	diskusjonene	og	gjennomføringen	av	en	Master
plan.	Det	er	derfor	viktig	å	bruke	Masterplanarbei
det	til	å	få	plass	en	fremtidig	organisering	mellom	
aktørene.	Vi	anbefaler	derfor	også	at	det	tidlig	i	Mas
terplanprosessen	gjennomføres	en	studietur	 til	 en	
eller	 flere	 relevante	 destinasjoner.	 Erfaringene	 fra	
andre	tilsvarende	prosesser	viser	at	slike	studietu
rer	gir	nyttige	felles	referanser	for	diskusjonene.

	På	bakgrunn	av	dette	vil	vi	adressere	følgende	vik
tige	 tema	som	bør	behandles	 i	en	ev	Masterplan
prosess:

• Innsiktsinnhenting	 i	 form	 av	 brukerinnsikt		
(dybdeintervjuer	med	gjester	og	hytteiere),	som	
kan	gi	kunnskap	inn	i	den	videre	prosessen

• Gjennomføring	av	en	studietur	som	felles	refe
ranse	og	innsikt

• Avklaring	 av	 muligheten	 for	 å	 realisere	 Nore
fjells	 potensielle	 strategiske	 fortrinn	 gjennom	
konseptet	 «Sømløst	 og	 sanselig».	 I	 forlengel
sen	 av	 dette	 kundetilpassede	 konsepter	 som	
gir	 «reason	 to	 go»	 for	 prioriterte	 målgrupper	
og	leverer	på	deres	behov

• Avklaring	 av	 klimamessige	 forhold	 og	 konse
kvenser	for	snøsikkerhet

• Helhetlig	 utviklingskonsept	 kapasitetsmessig:	
vurdering	av	løsninger	som	gir	balanse	mellom	
overnatting	og	aktivitetstilbud,	varme	og	kalde	
senger,	hva	slags	type	senger,	utvikling	service	
og	 opplevelsestilbud	 med	 mer.	 Hva	 er	 bære
kraftig	 for	 naturen,	 verdi	 for	 verdi	 for	 kunden	
og	 verdiskaping	 for	 næringsaktørene	 og	 gode	
løsninger	for	lokalsamfunnet?	

• Organisering	av	samarbeid	og	drift	på	destina
sjonen,	både	private	og	offentlige

Disse	 punktene	 danne	 utgangspunkt	 for	 hoved
aktiviteter	(HA’er)		i	en	ev	neste	fase.		Ettersom	mål
et	med	en	ev	neste	 fase	er	å	 inngå	som	underlag	
for	en	kommunedelplanprosess	må	arbeidet	også	
koordineres	opp	mot	ev	andre	prosesser	som	gjen
nomføres	i	den	forbindelse.

Illustrasjon	6.1:	Reisemålsprosessens	Masterplan	
prosessens	tre	faser

Flere	destinasjoner	har	de	siste	årene	benyttet	nye	metoder	for	å	skaffe	seg	innsikt	i	hvordan	gjestene	
reelt	opplever	reisemålet	og	tilbudene	der.	Det	gjelder	eksempelvis	Nordkapp,	Kirkenes	og	Svalbard,	som	
har	gjort	brukerstudier	basert	på	etnografisk	og	samfunnsvitenskapelig	metode.	Brukerstudiene	baseres	
på	intervjuer	og	observasjon	mens	gjesten	er	på	reisemålet.	Brukerstudiene	tar	hensyn	til	både	emosjo
nelle,	symbolske	og	sosiale	aspekter	ved	leveransen	og	avdekker	hvordan	det	virker	på	gjestenes	opp
levelser.	De	gir	derfor	en	bredere	innsikt	i	hvilke	omgivelser,	produkter	og	tjenester	som	fungerer	godt.	
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