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Bakgrunn 
 
Visit Lillehammer ble i juni 2018 merket som et bærekraftig reisemål etter Innovasjon Norges 
standard. Regionen skal jobbe for å redusere klimabelastninger, ivareta natur og miljø, og sikre 
økonomisk levedyktighet for medlemsbedriftene. 
 
Visjonen til Visit Lillehammer er «Norges mest attraktive og tilgjengelige opplevelsesregion». 
Markedsmessig er det viktig å tilby løsninger som både gjør det enkelt å komme til vår region og 
interntransport rundt i regionen.   
 

 
 
 
 
Framtiden i våre hender (FIVH) er Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon og har nå etablert 
en kontorplass i Lillehammer, med nyansatt regionleder for Innlandet. Regionlederen har siden 2016 
jobbet med et grønn mobilitet-prosjekt i Tromsø i samarbeid med lokale bedrifter der, før kontorsted 
i Lillehammer ble etablert høsten 2018.  
 
Etter samtaler med Visit Lillehammer har FIVH sett en felles interesse for å jobbe med grønn 
mobilitet spisset mot skidestinasjoner.  
 

        
 
 
 
Gjennom et forprosjekt ønsker vi å legge til rette for nytenkning og bedre løsninger for transport 
til/fra og på skidestinasjoner i Oppland.  
 

1. Lillehammer er 1,5 time unna landets hovedflyplass. Oslo lufthavn har 26 millioner 
passasjerer. De forventer en økning til 35 millioner passasjerer i 2030. En stor andel av 
veksten er internasjonale ferie- og fritidsreiser som kommer uten egen bil. Med 
jernbaneforbindelsen gjennom hele dalen har vi et godt utgangspunkt. 
  

2. I Visit Lillehammer regionen er det 25.000 fritidsboliger. De brukes i snitt 57 dager i året. 
Stort potensiale for grønn mobilitet. 

  
3. Færre unge tar førerkort. Hver fjerde ungdom i Norge mellom 18-24 år har ikke førerkort. 

Totalt i befolkningen har 84% sertifikat, men dette tallet er synkende. 
  

4. Fokus på det grønne skiftet, delingsøkonomi, og mer miljøbevisste forbrukere tilsier at vi må 
tenke nytt. En ny generasjon reisende forventer å kunne velge miljøvennlige alternativ for 
hele reisen. 
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Målsettinger 
 

• Øke regionens attraksjonskraft 
Vi ønsker å se på nye innovative og bærekraftige transportløsninger til skidestinasjonene i 
regionen vår, både vinter og sommer. Framtidas turister vil reise på nye bærekraftige måter 
som vi må tilrettelegge for, og være en foregangsregion for. 
 
 

• Redusere klimautslipp 
De store skidestinasjonene står for mye av biltrafikken i høysesongen og har mulighet til å 
bidra til betydelig lavere miljøavtrykk og lokalforurensning i regionen.  
 
Nytenkning og endring innen transport er et stort og viktig tema for hele fylket. Fordelen 
med å fokusere på skidestinasjoner er at de er mindre enheter, men likevel en del av det 
store transportbildet i Oppland. Nye ideer og utvikling i tilknytning til skidestinasjoner kan 
derfor ha overføringsverdi og på sikt bidra til klimavennlige løsninger på flere områder i 
fylket.  
 
 

• Økt verdiskapning 
Nye mobilitetsformer med plattforms -og delingsøkonomi (bruke framfor eie) kan bidra til ny 
næringsvirksomhet. Dersom det er lett å komme seg til/fra og rundt i destinasjonen, vil flere 
la bilen stå. Dette vil øke etterspørselen etter individuell tilpasset mobilitet gjennom f.eks. 
dør til dør bestillinger, og nye servicetjenester (f.eks. oppbevaring). 

  
For både turister, hytteeiere og innbyggere vil et bedre tilgjengelig sømløst transporttilbud 
øke bruken av attraksjoner, opplevelser og serveringstilbud. I tillegg vil økt tilgjengelighet til 
og fra regionen kunne gi flere besøkende til overnattingsvirksomhetene, spesielt i 
fjellområdene som i dag helt mangler et transporttilbud. 
 

 
 

              
 
 
 
Prosjektresultatet i forprosjektet skal legge grunnlaget for å jobbe videre med konkrete løsninger 
og tiltak over i hovedprosjektet støttet av Oppland Fylkeskommune.  
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Hovedaktiviteter 
 
 
HA1 Kartlegging av kundebehov og gode transportløsninger  

• Vi vil ta utgangspunkt i eksisterende undersøkelser, rapporter og erfaringer både i 
regionen og landet forøvrig. Denne kartleggingen sammenfattes som et bakteppe for de 
øvrige hovedaktivitetene.  

 

HA2 Destinasjonskartlegging på våre vinterdestinasjoner 
• Vi vil gjennomføre workshops på alle vinterdestinasjonene i prosjektet sammen med 

stedlige næringsaktører og representanter fra kommunene. Formålet er både å kartlegge 
og inspirere. Noe av det vil vi undersøke er: 
- Mobilitetsplan knyttet til arealforvaltningen i kommunene 
- Ambisjoner om grønn mobilitet 
- Kartlegging av dagens og planlagte grønne transporttilbud, videre ambisjoner og vilje 

til satsing. 
 
  

HA3 Mulige transportløsninger / tiltak 
• Skissere mulige forslag til tiltak, og se på framtidens transportløsninger i samarbeid med 

sentrale transportleverandører.  
 

HA4 Kommunikasjon 
• Løsninger for kommunikasjon mot forbrukerne. Dialog med EnTur m.fl. 

• Kommunikasjon mot media/andre underveis i prosjektet for å skape synlighet og 
entusiasme for satsingen 

 
HA5 Rapport og forslag til hovedprosjekt m/ tiltaksplan 
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Organisering 

Prosjekteier og prosjektansvarlig:  Visit Lillehammer v/Ove Gjesdal 
 
Prosjektledere:     Kristin Prøven, Visit Lillehammer og 
        Amund Hagen Kristiansen, Framtiden i våre hender 
 

Framdrift 
Forprosjektet startet i desember 2018 og avsluttes i mai 2019. 
 
  
Samarbeidspartnere: 

• Opplandstrafikk 
• NSB 
• ENTUR 
• Taxi-næringen 
• Kommunene (arealplaner, mobilitetsløsninger, bilpark) 
• Fylkeskommunen/Mjøsbyen  
• Lokale destinasjonsselskap/alpinsentre/større reiselivsaktører 
• Lillehammerregionen Vekst 
• Midt-Gudbrandsdal regionråd/Gudbrandsdalsvegen 
• Midt-Gudbrandsdal næringsforening  
• Skåppå  
• Bildelingsfirmaer 

 
 
 
 
 

 


