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Notat fra arbeidsmøte 3.12.19 Thon Hotel Skeikampen 
Reisemålsprosess Skeikampen 

Deltakerliste 

Alexander Cimarolli Thon Hotels 

Andreas Smith-Erichsen AS Høifjeldssanatoriet i Gausdal 

Anette Musdalslien Gausdal kommune 

Dag Høiholt-Vågsnes for Gausdal kommune 

Einar Einstad Skeikampen Pluss 

Eystein Forseth Gausdal kommune, planutvalget 

Gry Gjøvik Lopes Dråpen Bar 

Ivar B. Blekastad privatperson, tidl. turistsjef 

Johan Georg Johnsen Jøra Bygg AS 

Jon Sylte Gausdal kommune 

Knut Enger Olsen Skeikampen Eiendom 

Marie Louise Lørken Skeikampen Marked 

Morten Sæther Skei Golf og Skeikampenfestivalen 

Ole Rosten Privatmegleren 

Ole Våle haugen  Gausdal Næringsforum 

Pia Murland Privatmegleren 

Stein Vasrud Skeikampen Eiendom 

Torolv Bjørnsgaard Samarbeidsutvalget 

Ørjan Østensen Privatmegleren 

Georg Hana Prosjektledelse 

Kjell Solbakken Prosjektledelse 

Monica Eriksson Prosjektledelse 
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Innledning v/Einar Einstad 
Einar Einstad åpnet dagen og fortalte om bakgrunnen for prosessen. Initiativtakerne er Skeikampen 
Pluss, Skeikampen Marked, Samarbeidsutvalget og Skeikampen Eiendom. 

Skeikampens bruk av areal v/Georg Hana 
- Så langt som mulig komme frem til felles konklusjoner men også avdekke konfliktområder og 

motstridende interesser.   
- Sentrale problemstillinger om areal 

o Trenger vi ei marka-grense for Fjellet? Dag Vågsnes kommenterte at kommunene i 
Lillehammerregionen i samarbeid blitt enige om å anbefale å ha en klar grense. 

o Er satt allerede – der bebyggelsen er i dag.  
o Det er viktig å sikre sentrale areal og tilstrekkelig areal for kommersiell utnyttelse: 

forretning, service og reiseliv 
o Skeikampen har fortsatt ikke fått på plass et sentralt sentrum – i 2001 definerte Feste dette 

som området fra Segalstad seter – hotellet. Viktig å legge til rette for destinasjonens sosiale 
funksjon og redusere interntransport. Hva skal være sentrum? 

o Sommer- egenart setrene 
 

Reisemålsprosessen og markedet for fritidsboliger v/Kjell Solbakken 
Kjell presenterte kort reisemålsprosessen og den fasen vi er inne i nå – forstudie (lilla boks).  

   

 
  
Utviklingen av Skeikampen er et felles 
prosjekt som involverer og berører alle 
aktørene i området. Viktig å koordinere 
opp mot den kommunale planprosessen.  
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• Hvordan blir framtida? Det er en tøff tid i mange bransjer - Reiselivet opplever stor framdrift. 
Svak krone gir f.eks. tilførsel av internasjonal trafikk. 
 

• Det er nå et grønt skifte i reiselivet – hvordan ønsker vi at det skal påvirke prosessen på 
Skeikampen? 
o Fra volum til verdiskaping  
o Fra kvantitet til kvalitet 
o Lavere klimautslipp 
o Større lokale ringvirkninger 

 

• Det er viktig å videreutvikle det man har, utvikle nye ting og kanskje forkaste ting som ikke lenger 
har livets rett.  Det finnes f.eks. nye konseptuelle løsninger for salg og utleie av fritidsboliger. 
 

• Store investorer er på vei inn i fritidsboligmarkedet – noe som sannsynligvis vil gi flere 
utenlandske fritidsboligeiere og større hyttebyer. 
 

• Om man ønsker å satse mer offensivt;  
o Det vil kreve at man finner en tydelig posisjon/rolle i en aktiv og sunn forretningsutvikling på 

Skeikampen tuftet på langsiktighet. 
o Ut fra Skeikampens historiske og antatte framtidige posisjon, vil eiere av areal i praksis 

”avgjøre” om man selv helt, delvis eller minimalt deltar i den lokale verdiskaping. 
o Det å være i stand til å ta ut et betydelig bidrag i verdi-skapningen vil kreve kunnskap, vilje, 

lederskap og tilstrekkelig finansiell styrke. 
 

• Kommentarer fra deltakerne 
o Det er 4,6 mill. bak hver hytte ekskl. planlegging i lokal verdiskaping.  
o Nye kjøpere mer opptatt av bærekraft – flere uten bil. Må ha interntransport og 

tilbringertjenester 
o Skeikampen var tidlig ute med satsing med Sanatoriet. Sana= helse –tok ideen fra Sveits. 

Folkehelse. Plukke ut og spisse de som kan skape god butikk. Vi vil være pionerer i dag også 
fjell – naturbasert – helse.  

 

Markedet for alpin skisport v/Georg Hana 
Kritisk dersom alpinanlegget faller under kritisk nivå. Det er viktig å ha et vist nivå på 
anlegget. Unik fremtidsmulighet. Viktig å få på plass det vi har først. Skiproduktet er det som 
danner grunnlag for turisme og hyttebygging på Skeikampen. Viktig å jobbe for å utvikle nye 

kreative produkter  samtidig som man har 
hovedfokus på skiproduktet. 
 
Heisomsetningen på Skeikampen har gått 
nedover de siste årene.  
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Status Skiheisomsetning for de største anleggene i Norge(Alpinanleggenes Landsforening).  

Nr. Heisomsetning eks. 
Mva. i hele 1000 

2018/19 2016/17 2014/15 % økning fra 
2014/15 

1 Skistar Trysil 255 544 228 677 200 232 27,6 
2 Skistar Hemsedal 139 277 171 134 114 375 21,7 

3 Hafjell (Alpinco) 98 242 85 756 75 329 32,2 

4 Oslo Vinterpark                       
(Tryvann Skisenter AS) 

70 000 49 951 34 390 103,5 

5 Ski Geilo 56 030 46 703 43 872 27,2 

6 Norefjell Skisenter 39 972 34 608 33 734 88,2 

7 Kvitfjell (Alpinco) 38 705 33 896 28 867 38,0 

8 Hovden alpinsenter 28 600 28 260 27 287 4,8 
9 Myrkdalen Fjellheiser 28 400 32 858 28 231 1,0 

10 Kongsberg Skisenter 25 500 20 508 17 423 20,1 

11 Rauland 22 100 20 284 23 195 -            4,7 

12 Gaustablikk 21 108 17 028 15 667 1,3 
13 Voss Resort Fjellheisar 20 600 

 
20 961 - 1,8 

14 Sirdal Skisenter 16 046 17 272 
  

15 Beitostølen Resort 15 531 
 

13 837 12,2  
Skeikampen ¨ 17 068 18 403 

 

 
Markedet for alpinski er ikke voksende. Hvor får man informasjon og inspirasjon. Britisk 
marked kan være et eksempel på hvordan utviklingen også år hos oss. Så sent som i 2018 ble 
turoperatørers webside betraktet som viktigste sted for å få informasjon og bli inspirert.  I 
2019 har venner og destinasjonens webside blitt viktigere. For de under 35 kommer 
Instagram inn på listen på 2. plass. I 2018 booket 77 % online – i 2019 er tallet 81 %. For de 
som er under 35 booket 95 % online.  
Selger ikke Skei hovedsakelig som en alpindestinasjon – men må ha alpint. For noen år siden 
kåret Jyllandsposten beste langrenns-destinasjoner i Europa der Skeikampen kom etter Oslo 
og Sjusjøen. Viktig å jobbe med fellesgodefinansieringen.  
 
Kommentarer fra deltakerne.  

• Galten kafe tragisk – trenger forbedring. 

• De som betaler om sommeren – golf – de betaler greenfee. 

• Alt for dyrt på spisesteder når de er åpent, vanskelig når alt er stengt. 

Thons planer for Skeikampen v/ Alex Ciamrolli 
Alexander gav en kort status for planene til Thon. 
Ciamrolli jobber som eiendomsansvarlig for Thon på Skei. Thon har «Norges største hjerte 
for turisme» og Skeikampen. Investerer totalt 6,5 mrd. i år. 150 mill. investert på Skei så 
langt. Hovedfokus nå er hovedtomten som er et ganske stort prosjekt med 350-400 
leiligheter. De ønsker å bygge mest mulig fortest mulig. Har vært gjennom en veldig 
omfattende reguleringsprosess. Thon ønsker ikke en markagrense som hemmer 
alpinutvikling. Videre utbygging vil fortsette – men det er en styrebeslutning og avhengig av 
salg. Det har vært omlegging på drift. Hotellet server leilighetene som leies ut. Ser at det må 
gå mye gjennom teknologi for å konkurrere med bla. Airbnb. Fortsetter med oppussing av 
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hotellet – har tatt 30 rom har 50-60 til. Jobber med omregulering. Austlid har blitt solgt ut, 
og er nå et sameie.  
 
Av andre forbedringer som kommer fra Thon er; 

• et spisested til  

• fellesområde med trimrom og boblebadområde  

• lekelandområde 250-300 km2 for litt mindre barn/og kanskje litt større.  

• Elbilladere – på høyfjellstunet 
 

Om alpinanlegget 
Drifte som det er i dag. Det finnes planer om å modernisere baksiden og å lage et større 
barneområde. Fremdriften er det primært finansieringen som begrenser. Tidsplan for 
utvikling er ikke lagt. Hovedfokuset er langrenn, men alpint er også et hovedprodukt. 
 
Spørsmål fra deltakerne:  
På spørsmål om det kan være aktuelt å selge alpinanlegget var svaret at et slikt spørsmål må 
rettes til eier. 
 

Presentasjon av undersøkelsen 
103 har så langt vært inne, hvorav 60 har svart på spørsmålene. God spredning på type 
aktører som har svart på undersøkelsen. Summen av svar gir en tydelig beskrivelse av 
nåsituasjonen på Skeikampen og gir et godt grunnlag for å definere tiltak i videre prosess. 
Kortversjon av undersøkelsen blir lagt inn i sluttrapporten for forstudiet. Dersom dere 
ønsker tilsendt den lange versjonen som ble brukt på møtet, vennligst ta kontakt med 
Monica på monica.eriksson@ntu-as.no 
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Gruppearbeid 
Deltakerne ble delt inn i 3 grupper. En 
person fra hver gruppe presenterte en 
oppsummering av gruppens diskusjoner.  

Gruppe 3 
 
Krav til sentrum 
o Skape mulighet til bilfritt område i 
 sentrum 
o Nærhet til skianlegget – alpint 
o I tilknytning til der fortetting er størst 
o Bør ligge mellom Segalstad seter mot 

skitorget og nedover mot 
fjellandsbyen 

o Servicefunksjoner 
o Handlegate – butikker, kafeer, 

restauranter 
o Tilbud til ulike aldersgrupper (ungdom 

15 
18 vanskelig å få med til fjells) 

o Bakeri 
o Svømmebasseng 
o Treningsstudio 
o Afterski 

 
 

 
 
Hvordan få på plass nok ressurser  

• Hvem klarer å få forretningsplaner 
som går rundt, finansiering 

• Tiltrekke nyetableringer: gjøre lokaler 
tilgjengelig for nye næringsdrivende– 
hvordan kan kommunen påvirke 
utbyggerne? 

 
Profil 

• Familiedestinasjon. Legger til rette for 
alle aldersgrupper – bredt tilbud. 

• Mix: vanskelig å definere andeler 
mellom fritidsboligeiere og 
kommersiell trafikk, men skiarenaen 
og alpinanlegget viktig basis  - 
Fritidseiendommene  alene utnytter 
ikke denne kapasiteten.  

• Store langrennsgrupper kommer tidlig 
på vinteren. Vanskelig å skape 
fellesskap for store grupper når de må 
spres på mange steder.  

 

  

Gruppeoppgaver 
 
SENTRUMSUTVIKLING - hovedoppgave 
• Bør vi ha et sentrum? 
• Hvor bør et sentrum på Skeikampen 

være? 
• Hvilke funksjoner/servicetilbud  bør 

være i sentrum? 
• Hvor store arealer bør vi sette av til et 

sentrum? 
• Hvordan få på plass nok ressurser til å 

utvikle et sentrum? 
• Hvordan skal Skeikampen  tiltrekke 

seg nyetableringer til sentrum? 

 
SKEIKAMPENS PROFIL  - hvis tid 

• Hvilken profil, identitet og 
posisjon bør Skeikampen ta?  

• Hva bør være mixen mellom 
turisme og fritidsboliger? 
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Gruppe 2 
 
Sentrum 
Erkjennelsen på at vi ikke startet på 0 – 
næringsaktører, Interessekonflikter. 
Det er lagt planer som ikke er 
reverserbare. 
Hvordan kan man bygge destinasjonen slik 
at man kan ha sentrum med to 
tyngdepunkter.  
Thon: sentrum består i dag. Start sentrum 
i nye Thon-bygninger og ned til Joker-
butikken 

• Hva kan drives økonomisk bærekraftig 
- opplevelsesbasert 

• Sportsbutikk 

• Serveringssteder 

• Bakeri 

• Dårligvær – aktiviteter for dårlig vær 

• Viktig å smitte over på andre aktører 

• Må oppleves som kompakt – 
gangavstand 

• Whistler: sentrum bukter seg – man 
ser aldri mer enn 450 meter av 
sentrum og får folk til å gå lengre. 
Narres til å tro at avstanden er kortere.  

• Få opp antall fritidsboliger.  

• Gjør det kompakt i sentrum, men god 
plass utenfor 

• Utvikle slik at det henger sammen og 
at flyten av folk blir bra 

• Serveringssteder må drives av 
dedikerte drivere – vertskap 

 
Profil 

• Jordnært 

• Trygt og nært – ikke støyende 

• Natur 

• Hele året 

• Kvalitet og pålitelig stier og løyper 

• Rolig – annet Hafjell og Kvitfjell 

• Ikke utydelig i kommunikasjon 

• Få på plass destinasjonsdriver – 
mellom aktørene – limet og utad 

• Turistene viktige for hverdagene, 
fritidsboligene viktig for å tåle 
lavsesong. 

 

Gruppe 1 
 
Sentrum 

• Løpet er kanskje kjørt i forholdt til at 
det blir to områder. Trenger ikke være 
motpoler. Tung handelsvirksomhet 
som er greit ligger der man kommer 
inn til Skei. Disse er arealkrevende ift. 
parkering.  

• Ha det trivelige og bilfrie sentrum 
mellom Segalstad Ster og opp til Peer 
Gynt Vegen.   

• Koselig sentrum med småhandel og 
servering. 

• Bør kanskje tillates at det bygges 
kompakt og høgt i sentrum, sentrum 
krever volum sentrumsnært.  

• Mr./Mrs. Skeikampen som kanskje gir 
en annen struktur på Marked, 
Eiendom og Skeikampen Pluss. 
Beholde SP pga. regelverk økonomisk. 
Kan få til det i dag. SU også interessert 
i å dele på en ressurs. Fullt realistisk å 
få til.  

• Viktig med lokale investorer i tillegg til 
Thon.  

• Se litt mer på økonomiske modeller 
fremover.  

 
Profil 
Familiedestinasjon 
 
Møtet ble avsluttet med lunsj kl. 13:00 


	Notat fra arbeidsmøte 3.12.19 Thon Hotel Skeikampen
	Deltakerliste
	Innledning v/Einar Einstad
	Skeikampens bruk av areal v/Georg Hana
	Reisemålsprosessen og markedet for fritidsboliger v/Kjell Solbakken
	Markedet for alpin skisport v/Georg Hana
	Thons planer for Skeikampen v/ Alex Ciamrolli
	Presentasjon av undersøkelsen
	Gruppearbeid
	Gruppe 2
	Gruppe 1


