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FORORD 
 
Forstudien har hatt som formål å avklare sentrale problemstillinger knyttet til den 
fremtidige utviklingen av Skeikampen som reisemål med utgangspunkt i næringslivets 
interesser. Dette gjelder både forhold knyttet til utviklingen av selve reiselivstilbudet, 
primært alpinutvikling, hytteutvikling, markedsmessig utvikling sommer og vinter, samt 
forholdet til kommunal planlegging og aktørsamarbeid på utviklingssiden. 
 
Forstudien omfatter en analyse av dagens situasjon og fremtidige markedsmuligheter. 
Den avklarer også grunnlaget for å gå videre med en prosess i tråd med Innovasjon 
Norges Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. 
 
Prosjektansvarlig og leder for Styringsgruppen har vært Irene Thorsplass. 
 
Ove Gjesdal fra Lillehammer Kunnskapspark har vært prosjektleder, mens Bruce Erickson 
fra Stantec Inc., Erik Plathe fra Asplan Viak og Anniken Enger ifra Aniara 
Markedsanalyser har vært prosjektmedarbeidere.  
 
Forstudien har vært utført i perioden april 2008 til september 2008. Det har i løpet av 
prosjektperioden vært avholdt 6  styringsgruppemøter. I perioden har det vært 2 
befaringer i området (vinter- og sommerbefaring). I etterkant av ferdigstillelse av 
rapporten er det tiltenkt et åpent orienteringsmøte, samt et møte med kommunestyret. 
 
Vi takker for et spennende oppdrag og håper forstudiet gir et tilstrekkelig grunnlag for de 
videre beslutningene til arbeidet med utviklingen av Skeikampen som et helårig, 
attraktivt og lønnsomt reisemål. 
 
 
Lillehammer, 30.09.08 
 
 
 
Ove Gjesdal 
Prosjektleder 
Lillehammer Kunnskapspark 
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SAMMENDRAG 
 
Kap 1 - Innledning 
Forstudien har vært utført i perioden april 2008 til september 2008. Den har hatt som 
formål å avklare sentrale problemstillinger knyttet til den fremtidige utviklingen av 
Skeikampen som reisemål med utgangspunkt i næringslivets interesser. Dette gjelder 
både forhold knyttet til utviklingen av selve reiselivstilbudet, primært alpinutvikling, 
hytteutvikling, markedsmessig utvikling sommer og vinter, samt forholdet til kommunal 
planlegging og aktørsamarbeid på utviklingssiden. 
 
Ove Gjesdal fra Lillehammer Kunnskapspark har vært prosjektleder, mens Bruce Erickson 
fra Stantec Inc., Erik Plathe fra Asplan Viak og Anniken Enger ifra Aniara 
Markedsanalyser har vært prosjektmedarbeidere. Prosjektansvarlig og leder for 
Styringsgruppen har vært Irene Thorsplass. 
 
Kap 2 – Skeikampen som helårig reisemål 
Det er ca 1800 varme senger på Skeikampen, fordelt på Hotel Skeikampen, Hotel 
Gausdal og senger i utleiehytter/-leiligheter. Ca 500 av disse ligger imidlertid utenfor 
sonen for det vi kan kalle ”alpinattraktive” senger. Antall private hytter og leiligheter er 
ca 1350 . I tillegg er det 400 campingvogner på sesongplasser. Antall kalde senger er 
anslått til å være ca 8000 til sammen. Ift både konkurrenter men ikke minst evnen til å 
kunne drive et lønnsomt reisemål må antall markedstilpassede varme senger økes. 
 
Innenfor Gausdal kommune var det i 2007 207.269 kommersielle gjestedøgn (alle 
boformer, alle formål). 65% av de samlede gjestedøgnene (alle boformer) var foretatt av 
nordmenn, 35% av utlendinger. 88% av hotellgjestedøgnene var i fjor ferie-
fritidsrelatert, 10% kurs-konferanse og 1% yrkesreise. Fordelt på sesong er ca 70% av 
trafikken vinterstid mens 30% er sommerstid. 
 
Omsetningen i Skeikampen alpinsenter var i 2007/08 sesongen 16,6 mill.kr Målt i 
omsetning, antall heiser, km nedfarter og fallhøyde er Skeikampen blant Norges 12 
største alpinanlegg. Langrennsmessig har destinasjonen et av Norges største 
langrennstilbud. 
 
Sommerstid preges destinasjonen av kort oppholdstid. Rundreise er det dominerende 
reisemønstret. Sommer og høst er det beliggenheten ”høyt på” fjellet med frisk luft, 
stillhet, attraktiv natur – men også aktiviteter som golf, tennis, vandring, sykling – som 
utgjør attraksjonskraften. Det er imidlertid ingen primærattraksjoner sommerstid på 
destinasjonen som er trafikkskapere, slik alpinsenteret er det vinterstid.  
 
Helhetlig utvikling av et reisemål må skje i samspill mellom et kommersielt tilbud og 
tilrettelegging for en helthetlig destinasjonsopplevelse. Dette innebærer at også de ikke-
kommersielle elementene blir ivaretatt i utviklingen. Dette kalles reiselivets fellesgoder. 
Forstudien har viet stort fokus til fellesgoder og hvordan disse skal finansieres, samt 
kommunens rolle og ansvar. Det er ønskelig å få på plass partnerskapsprinsipper og –
avtaler som en del av kommunedeplanprosessen. 
 
For oppdragsgiver har det vært ønskelig å finne ut hva Norges og Danmarks befolking 
assosierer med Skeikampen. En representativ undersøkelse ble utført av Anaiara 
analyser sammen med Norstat i uke 29, 2008. Skeikampen har relativt lav kjennskap i 
Norge – totalt er det 35 % som har uhjulpet kjennskap til Skeikampen. Til 
sammenligning var det 97% av den norske befolkning som hadde en eller flere 
assosiasjoner til Lillehammer i tilsvarende undersøkelse våren 2008. Skeikampen har 
svært lav kjennskap i Danmark, kun 5 % kjenner til destinasjonen og 2% kjenner 
destinasjonen godt/meget godt. Til sammenligning kjenner 52% av danskene til 
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Lillehammer, 19% av dem godt eller meget godt. Skeikampens image er relativt lik i 
både Norge og Danmark. I begge landene er de viktigste assosiasjonene at det er et 
turskiområde, et sted høyt på fjellet, snøsikkert og et attraktivt hytteområde.  
 
Innovasjon Norge har ansvar for å utvikle og drifte den norske merkevaren. Merkevaren 
Norges verdier er frisk, ekte, vennlig og nyskapende. Thon Hotels har vært gjennom en 
merkevareprosess for Skeikampen. Verdiene som de ønsker å stå for er genuin: 
personlig, frisk og ekte. Essensen i merkevaren er ”ekte høyfjellsglede”. Det er ønskelig 
at alle aktørene på Skeikampen slutter seg til denne merkevaren, og ikke minst lever opp 
til den (innfri forventningene). Merkevaren må også spille på lag med 
merkevareplattformen som utarbeides p.t. for Lillehammer regionen. 
 
Målgruppene til Skeikampen p.t. er innen ferie-fritidsmarkedet, sommer som vinter, 
primært familier. Geografisk er de viktigste markedene Norge, Sverige, Danmark, 
Tyskland, Nederland, England og Frankrike. Når det gjelder kurs- og konferansemarkedet 
er Østlandet det viktigste nedslagsfeltet.  
 
Kap 3 – Alpinanalyse, potensialvurderinger og landsby konsept 
Et økt antall hytter og leiligheter i området, forbedringer av hotellene og nye varme 
senger, samt utvikling av nye parkeringsplasser i Sør Skei vil kreve økning av 
skiområdets kapasitet. 
 
I statusvurderingen av alpinanlegget har Bruce Erickson oppsummert følgende: 

1. Alpinanlegget er av høy kvalitet, med god heisorganisering og tilgang til et 
variert løypeutvalg. Den nye 8-seters Ole-Ekspressen er et positivt tilskudd til 
anlegget. 
 
2. Skiløypene er interessante og gir varierte muligheter for mellomavanserte 
skikjørere og kjørere på ekspertnivå. Off-piste-muligheter finnes også flere steder 
på fjellet. 
 
3. Det er godt tilrettlagt for skikjøring for nybegynnere og barn, og flere heiser er 
anlagt for å gi gode opplevelser for dette ferdighetsnivået. 
 
4. Baseområdet, eller området med parkering, skiutleie, skiskole og matservering 
(varmestua), er i hovedsak plassert ved Thon Hotel Gausdal. Parkeringsplassen er 
felles for anlegget, hotellet og leilighetene. Den nye skiutleiebygningen har god 
plassering, men dette baseområdet vil bli for trangt når hotellparkeringen er full. 
Tilgangen til skiskolen er begrenset. Området mangler en restaurant for skikjørere 
som ikke bor på hotellene. 

 
Skiområdets kapasitet (dagens) er beregnet til mellom 3000 og 3500 skikjørere til 
enhver tid. Ledelsen ved Skeikampen Alpinsenter har foreslått en rekke 
heisomplasseringer og oppgraderinger til høyhastighetsheiser, kombinert med nye 
skiløyper, for å styrke posisjonen i forhold til andre alpinanlegg i Lillehammer-regionen. 
Framtidig kapasitet etter forbedringer vil trolig være ca 5000 skikjørere til enhver tid. 
 
Med en fremtidig kapasitet på ca. 5000 skikjørere, vil forstudiens krav til 
parkeringsplasser ligge på mellom 2000 og 2500, avhengig av behovet i ferieperiodene. 
 
Et mål med forstudien var å etablere konsepter for videre studier – en ny ”skilandsby”, 
etablering av en ”skigate” og bedre forbindelser mellom de to hovedhotellene. I 
rapporten omtales følgende elementer som en del av landsbyen: utviklingsområder for 
varme senger, næringsarealer, parkering, golf, skigaten, barneområder, innfallsport til 
landsbyen og informasjon/skilting. Konseptskissen er gjengitt under. 
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Kap 4 – Trender og utviklingstrekk i markedet 
I dette kapitlet omtales trender og utviklingstrekk innen kortferier, sommerfjell-
opplevelser, alpin/langrenn samt overordnede megatrender. Det er oppsummert vekst i 
internasjonale reiser, også relatert til de nevnte områdene. De viktigste geografiske 
markedene i årene som kommer for Skeikampen vil være de samme som dominerer i 
dag, dvs Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England – men også i økende 
grad Russland. 
 
 
Kap 5 – SWOT analyse 
I dette kapitlet oppsummeres destinasjonens styrker og svakheter, muligheter og trusler 
knyttet til områdene produkt, marked, kommunikasjon/tilgjengelighet og 
organisering/samarbeid. 
 
 
Kap 6 – Utfordringer for Skeikampen mot 2020 
Punktene under er viktige problemstillinger som har kommet fram i forstudien, og som 
det må jobbes videre med i fase 2. 
 

• Skeikampen må videreutvikle alpin- og langrennsproduktet 
o Sikre nødvendige arealer for utvidelser av alpinanlegget i 

kommunedelplanen 
o Videreutvikle alpinanlegget ift nye heiser/traseer i faser 
o Forbedre langrennsproduktet, særlig kortere og sentrumsnære løyper (i 

kombinasjon med vandreløyper - lyssatt) 
 
• Stedsutvikling  

o Utvikle sentrum (landsby) med kommersielle senger, restauranter, 
butikker, barneområde, parkering og øvrig infrastruktur 
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o Få opp en kritisk masse av varme senger så raskt som mulig - min. 3000 
alpinattraktive senger så raskt som mulig for å få god økonomi i 
destinasjonen, mens det innen 2020 bør være min. 5000 varme senger 
totalt i området. 

 
• Produktutvikling - sommer 

o Bedre tilrettelegging i tre soner: I landsbyen, i nærområdet og 
fjellområdene. Herunder løyper og skilting til vandring, sykling, 
fiskeplasser etc 

o Særlig utvikle sykkeltilbudet slik at det blir lettere tilgjengelig som 
opplevelse for målgruppene. 

o Utvikle en "sommermotor" som kan bidra til å gi området en profil og 
særpreg sommerstid.  

 
• Helårstilbud 

o I skuldersesongene må det fokuseres på arrangementer, festivaler, og 
tilrettelagte opplevelser basert på tema som både kan bidra til lønnsomhet 
og understøtte ønsket merkevareposisjon. 

 
• Tilrettelagte og salgbare produkter 

o Det må jobbes med å utvikle flere attraktive, tilrettelagte og salgbare 
(pakkede) produkter i alle sesonger.  

o Økt tilrettelegging for kortferier der gjestene kommer med fly og tog 
o Sterkere regionalt samarbeid for å nyttiggjøre seg av det regionale 

tilbudet, samt felles merkevare for Lillehammer-regionen. 
 

 
• Samarbeid / destinasjonsselskap 

o Videreutvikle Skeikampen pluss og sikre bred oppslutning, også fra 
kommunen 

o Anvende en felles logo/profil for alle som kommuniserer Skeikampen 
o Forsterke samarbeidet gjennom partnerskap mellom kommunen og 

næringslivet knyttet til fellesgoder og reisemålsutvikling. 
 
• Mål og strategiutvikling: 

o Definere visjonen og målet for utviklingen av Skeikampen som reisemål 
tydelig - enighet om utviklingsretning. 

 
• Kommunal planlegging/tilrettelegging: 

o Arealplanleggingen. Det er viktig at man sikrer areal til framtidig utvikling 
av reiselivsvirksomheten på fjellet, både mht attraksjonskraften 
(aktivitetstilbudet) og utvikling av varme og kalde senger med formål å 
utvikle en intim destinasjon. 

 
• Finansiering og drift 

o Det er en ambisiøs plan som krever stor kapitaltilgang - investorsamarbeid 
med flere enn Thon må vurderes 

o Sikre god fellesgodefinansiering gjennom forpliktende avtaler og samarbeid 
 

 
Kap 7 – Framtidsbilder for Skeikampen 
Det er utarbeidet 2 scenarier- fortellinger - om mulige utviklingsretninger for 
Skeikampen. Hensikten med disse scenariene er å anskueliggjøre konsekvenser av 
eksterne faktorer som Skeikampen påvirkes av, samt de grep (og mangel på sådanne) 
som de ulike aktørene på destinasjonen tar de neste årene. Scenariene er kalt 
”Skeikampen 2015 – Norway’s best kept secret” og ”Skeikampen 2020 – Norway’s family 
resort #1”.  
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Styringsgruppen ønsker å utvikle destinasjonen i retning av scenario 2 med fokus på: 
 

o Familiemarkedet (noen ganger på ferie med barna – andre ganger uten) i Norge 
og utvalgte internasjonale markeder 

 
o Voksne norske/utenlandske par med god økonomi opptatt av kvalitet 

(”sofistikerte, jfr modell under) 
 
o Venner på tematur (sykkel, vandring, helseferie) 
 
o Kurs/konferanse markedet, primært fra Østlandet 
 
o Målgruppene fremover skal gjennomgående ha høyere betalingsvilje enn i dag.  

 
o Aktørene skal samarbeide om å utvikle alle fire årstidene. Dette krever i første 

rekke økt lønnsomhet vinterstid, dernest å øke investeringene sommerstid. 
 
o Destinasjonen skal velges pga naturopplevelsene, trivelig og usnobbete 

atmosfære som byr på ro, velvære og samvær 
 

o Aktørene skal samarbeide om felles profilering og merkevarebygging knyttet opp 
mot ”ekte høyfjellsglede” 

 
Gjester i egne senger (hytter, leiligheter og caravan) skal fortsatt utgjøre et viktig 
grunnlag for de kommersielle aktørene på Skeikampen. 
 
Forstudien foreslår følgende visjon for den videre utviklingen av Skeikampen som 
reisemål: 

”Ekte høyfjellsglede – hele året”. 
Lønnsom helårig næringsutvikling gjennom forpliktende samarbeid, kvalitetsfokus, 

meningsfulle opplevelser og bærekraftig utvikling.  
 

Det anbefales å jobbe videre med overordnede (kvalitative og kvantitative mål) for den 
videre utviklingen av Skeikampen som reisemål i fase 2. 
 
 
Kap 8 – Anbefalinger for fase 2 (masterplan) 
Basert på erfaring fra andre reisemålsprosesser og arbeidet med denne forstudien 
anbefaler vi følgende hovedaktiviteter (HA) i fase 2: 
 
HA -Overordnet veivalg på konsept ”Hvem er det som først og fremst skal like seg på 
Skeikampen”, samt ambisjonsnivå for utviklingen (kvalitative og kvantitative mål) 
 
HA - Produkt/Marked:  

• Vinter:  
o Detaljerte planer for videreutvukling av alpinanlegget, herunder heiser, 

nedfarter og en vurdering av muligheten for utvidelse i retning av 
Kvitfjell,  

o Skilting og merking for langrenn 
o Vinteropplevelser for øvrig 
 

• Sommer: 
o Utvikling av sommeropplevelser, særlig sykkel, vandring og golf men 

også utvikling av nye opplevelser som trafikkskapere til destinasjonen 
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• Sentrum:  
o Detaljplanlegge sentrumsområdet ift plassering av bygninger, veier, 

parkering etc,  
o overordnede konsepter for næringsutvikling i sentrum 
o konsepter for nye varme senger i området  

 
• Marked: 

o Bedre kartlegging av dagens gjester, samt definere målgrupper for 
vinter og sommer – både ferie/fritid og kalde senger 

 
• Faseinndeling av utviklingen mot 2020 

 
HA - Destinasjonssamarbeid/markedsføring, herunder organisering og finansiering av 
fellesgoder.   

 
HA- Kvalitet (bygg, service, mm) 

 
HA – Miljøstrategi. 
 
Denne forstudien har avklart at det er et fundament til å gå videre med 
reisemålsutviklingen. Det er identifisert både naturmessige og markedsmessige 
forutsetninger som tilsier at videre planlegging og konkretisering av reisemålets 
ambisjoner og produktkvaliteter anbefales - både av oss som rådgivere, men ikke minst 
av de lokale aktørene.  
 
Det anbefales å få på plass forpliktelser for videre samarbeid ifm videreføring av 
reisemålsprosessen. Selv om dette handler om næringsutvikling og er en planprosess 
først og fremst for og av næringsaktørene vil avklaring av kommunens rolle og ansvar i 
den videre reisemålsutviklingen være svært viktig. Den pågående kommunedelplanen er 
også en viktig premiss for videreføring i fase 2. 
 
Styringsgruppen ønsker å møtes igjen i løpet av vinteren 2009 for å igangsette fase 2. 
 
Avslutningsvis ønsker Styringsgruppen og prosjektleder å presisere at den fremtidige 
suksessen til Skeikampen som reisemål avhenger av at både kommunen og 
næringsaktørene enes om et helhetlig grep for reisemålet – og styrer bevisst etter dette 
over tid. Sentrumsplanen, utviklingen i alpinanlegget, veier, parkering og infrastruktur 
for øvrig, utvikling av varme senger og produktutvikling for øvrig – alt må henge 
sammen og dimensjoneres ift hverandre for å sikre en lønnsom næringsutvikling på 
Skeikampen. 
  



Reisemålsutvikling Skeikampen – en forstudie 8

INNHOLD 
 
FORORD.............................................................................................................. 1 

SAMMENDRAG .................................................................................................... 2 

 

1. INNLEDNING ................................................................................................ 10 

1.1 Forstudiens formål................................................................................... 10 

1.2 Datainnsamling og metode ...................................................................... 10 

1.3 Organisering............................................................................................ 10 

 

2. SKEIKAMPEN SOM HELÅRIG REISEMÅL ........................................................ 11 

2.1 Innledning ............................................................................................... 11 

2.2 Reiselivets betydning for regionen .......................................................... 11 

2.3 Overnattingsstatistikk ............................................................................. 12 
2.3.1 Kapasitet............................................................................................. 12 
2.3.2 Utvikling i antall gjestedøgn ................................................................... 12 

2.4 Skeikampen sin konkurranseposisjon som vinterdestinasjon .................. 13 
2.4.1 Utviklingen i alpinturismen i Norge.......................................................... 13 
2.4.2 Konkurranseposisjonen nasjonalt og regionalt........................................... 15 
2.4.3 Langrennstilbudet................................................................................. 16 

2.5 Skeikampen som sommerreisemål........................................................... 17 
2.5.2 Baseferie............................................................................................. 19 
2.5.3 Gjennomreise ...................................................................................... 19 
2.5.4 Rundreise ............................................................................................ 20 

2.6 Attraksjoner som motiv for å besøke Skeikampen om sommeren............ 21 

2.7 Samarbeid og finansiering av fellesgoder ................................................ 21 

2.8 Imagetest i Norge og Danmark................................................................ 24 
2.8.1 Innledning ........................................................................................... 24 
2.8.2 Hovedresultater Norge .......................................................................... 24 
2.8.3 Hovedresultater Danmark ...................................................................... 26 

2.9 Merkevarebygging ................................................................................... 26 
2.9.1 Den fornyede norske merkevaren ........................................................... 26 
2.9.2 Skeikampens merkevare........................................................................ 28 
2.9.3 En del av Lillehammer merkevaren.......................................................... 28 

2.10 Innspill fra turoperatører....................................................................... 29 

2.11Dagens målgrupper oppsummert............................................................ 30 

 

3.   ALPINANALYSE, POTENSIALVURDERINGER OG  LANDSBY KONSEPT..... 31 

3.1 Innledning ............................................................................................... 31 

3.2 Sentrale punkter identifisert under forstudien......................................... 31 

3.3 Alpinproduktet......................................................................................... 31 

3.4 Framtidig skiprodukt ............................................................................... 33 

3.5 Servicetilbud............................................................................................ 34 



Reisemålsutvikling Skeikampen – en forstudie 9

3.6 Landsby ................................................................................................... 34 

3.7 Planfaser ................................................................................................. 35 

 

4. TRENDER OG UTVIKLINGSTREKK I MARKEDET ............................................. 38 

4.1 Innledning ............................................................................................... 38 

4.2 Internasjonale trender sommer/vinter.................................................... 38 
4.2.1 Internasjonale megatrender ................................................................... 38 
4.2.2 Trender - kortferie ................................................................................ 39 
4.2.4 Målgruppen for kortferie – fjellferie (sommer/høst) – alle markeder ............. 40 
4.2.5 Innovasjon Norges satsing på kortferie .................................................... 40 

4.3  Utvikling etterspørsel etter sommerfjellopplevelser........................... 40 
4.3.1 Produktkonsepter – fjellferie sommer ...................................................... 40 
4.3.2 Målgruppe fjellferie sommer ................................................................... 41 
4.3.3 Målgruppe vandreferie........................................................................... 42 

4.4 Utvikling alpin/langrenn i viktigste markeder ......................................... 43 

4.5 Nasjonal etterspørsel - skikjøring............................................................ 44 
4.5.1 Hovedtrekk.......................................................................................... 44 

 

5. SWOT ANALYSE ............................................................................................ 46 

 

6. UTFORDRINGER FOR SKEIKAMPEN MOT 2020 .............................................. 49 

 

7. FREMTIDSBILDER FOR SKEIKAMPEN............................................................ 52 

7.1 Drivkrefter ............................................................................................... 52 

 7.2 To scenarier - to utviklingsretninger....................................................... 53 

7.2 To scenarier - to utviklingsretninger........................................................ 54 
7.2.1 Skeikampen 2015 – Norway’s best kept secret.......................................... 54 
7.2.2 Skeikampen 2020 – Norway’s familiy resort #1 ........................................ 55 

7.3 Ønsket posisjon.................................................................................. 57 

7.4 Ønsket vekst i antall senger ............................................................... 58 

 

8. ANBEFALINGER FOR FASE 2 (MASTERPLAN) ................................................ 59 

8.1 Innhold og hovedaktiviteter i fase 2................................................... 60 

8.2  Avsluttende kommentarer .................................................................. 61 

 

Litteraturliste ................................................................................................... 62 

VEDLEGG 1 ....................................................................................................... 63 



Reisemålsutvikling Skeikampen – en forstudie 10

1. INNLEDNING 
 

1.1 Forstudiens formål 
Reisemålsprosessen på Skeikampen har vært kjørt etter Innovasjon Norges Hvitebok for 
bedre reisemålsutvikling. Forstudien har hatt som formål å avklare sentrale 
problemstillinger ift. den fremtidige utviklingen av Skeikampen både som skiområde og 
som helårig reisemål. Sentralt i diskusjonene og analysene har vært skiproduktet, 
aktivitets- og opplevelsestilbudet, markedsmessig posisjonering på sommer, vinter og i 
lavsesonger, samt forholdet knyttet til kommunal planlegging og aktørsamarbeid på 
utviklingssiden.  
  
Det amerikanske firmaet Stantec v/ Bruce Erickson har utarbeide en mulighetsanalyse av 
skipotensialet i området, samt et overordnet forslag til heistraseer, nedfarter og 
sentrumsområde. Det var ønskelig fra Oppdragseier at Ericksom utarbeidet mer 
detaljerte analyser og forslag rundt sentrumsområdene som vanligvis inngår i fase 2 - 
masterplanen. Dette var viktig pga den parallelle prosessen med kommundelplanen.  
 
Denne forstudierapporten skal være et underlag for en avklaring om videreføring av 
arbeidet til fase 2, samt hvilke hovedutfordringer som aktørene bør arbeide videre med. 
 

1.2 Datainnsamling og metode 
Dataene i denne rapporten baseres seg primært på eksisterende sekundærdata om 
marked, produkt, organisering og finansiering fra øvrige reisemålsprosesser som Gjesdal 
har utarbeidet for Mimir. Det vises også til resultater fra prosjektet Innovativ Fjellturisme 
som Mimir v/ Gjesdal har vært prosjektleder for. 
 
Oppdragsgiver har i løpet av forstudien engasjert Anniken Enger i Aniara Analyser som 
har kjørt en image undersøkelse av Skeikampen i det norske og danske markedet. 
 
Prosjektledelsen har også hatt samtaler med et utvalg av aktører på eller med tilknytning 
til destinasjonen i løpet av arbeidet med forstudiet, deriblant turoperatører som i dag har 
et samarbeid med destinasjonen. 
 

1.3 Organisering 
Arbeidet med forstudien for Skeikampen har vært organisert etter PLP-modellen. 
 
Styringsgruppen har bestått av: 

• Irene Thorsplass, daglig leder Thon gruppen på Skeikampen og 
Prosjektansvarlig 

• Jon Sylte, miljø- og næringsjef i Gausdal Kommune 
• Mona B. Nicolaysen, ordfører i Gausdal Kommune 
• Jens Ringen, formannskapet, Bygdelista 
• Alexander Cimarolli, daglig leder Skeikampen Alpinsenter 
• Ivar Rusten, Skeikampen Pluss 
• Terje Seielstad, reiselivsaktør 
• Einar Einstad, grunneier 
• Arve Gudbrand Blihovde, grunneier 
• Mathias Enge, utbygger 

 
I tillegg har Olav Talle fra Gausdal kommune (innleid fra Areal+) og Ole Jakob Reichelt, 
Asplan Viak vært observatører i noen av møtene. 
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2. SKEIKAMPEN SOM HELÅRIG REISEMÅL 
 

2.1 Innledning 
 

Skeikampen (1124m.o.h)  ligger i Gausdal kommune. Kommunen grenser til Lillehammer 
i sør, Øyer i øst, Ringebu og Sør-Fron i nord og Valdres i vest. Det var per .1.1.2008 
6.129 innbyggere. 66% av dem jobber i tertiærnæringer, 21% i sekundærnæringer og 
12% i primærnæringer. 

 

Nord i kommunen ligger Skeikampen (1124 m o.h.) og Prestkampen (1244 m o.h.) på 
grensen til Ringebu. Over setergrendene og myrene i sørvest hever bl.a. 
Ormtjernkampen (1123 m o.h.) seg, med 9 km2 nasjonalpark av urørt fjellskog. Hele 
Vestfjellet og en del fjellskog er statsallmenning. Lengst nord er Gausdals høyeste fjell 
Langsua 1554 m.o.h. på grensa mot Sør-Fron (Kilde: www.gausdal.kommune.no).  

 

Rv. 255 (Vinstra-Fåberg) går gjennom kommunen, Rv. 254 går gjennom Østre Gausdal 
til Tretten. Fra Østre Gausdal går Peer Gynt-veien mot nordvest forbi Skeikampen og 
over fjellet til Vinstra. Fra Vestre Gausdal går fjellvei sørvestover til Etnedal og Valdres 
(Kilde: ibid) 

 
Destinasjonen har en spennende reiselivshistorie med bl.a. Norges første 
høyfjellsanatorium. Destinasjonen karakteriseres i dag ved å være et familievennlig 
helårsreisemål, hytteområde og et kurs- og konferansested. 
 
 
 

2.2 Reiselivets betydning for regionen 
I følge TØI rapport 863/2006 var det samlede turistkonsumet i Oppland på 4,87 
milliarder i 2005, fordelt på kjøp av reiselivsprodukter (overnatting, servering, transport 
og aktiviteter) og andre typer varer og tjenester (dagligvarer, bensin mm). Antall 
sysselsatte, direkte og indirekte, som kan avledes av denne omsetningen er ca 8500 for 
hele fylket, dvs ca 10% av total sysselsetting. 
 
I den samme analysen har TØI beregnet at de private hyttene står for 0,9 milliarder 
(19%) av samlet turistkonsum. Hyttene står imidlertid for ca 46% av alle overnattingene 
i fylket. Dette innebærer at omsetningen er høyere pr turist enn hyttegjest. I 2006 var 
det ca 42.200 hytter i Oppland. I følge deres undersøkelser er det konkrete planer for ca 
7.700 nye fritidsboliger og planer/målsettinger for ytterligere 8.400 enheter 
 
TØI har også sett på sør-Gudbrandsdalens andel av denne verdiskapingen (Øyer, 
Lillehammer og Gausdal). Denne regionen hadde i 2005 2.095.000 samlede 
overnattinger (hvorav 630.000 fra private hytter), 1.450 mill.kr i totalt turistkonsum, 
1.670 mill.kr i direkte og indirekte produksjonsvirkninger, 2748 direkte og indirekte 
sysselsatte. 
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2.3 Overnattingsstatistikk 

2.3.1 Kapasitet 
Det er ca 1800 varme senger på Skeikampen, fordelt på Hotel Skeikampen, Hotel 
Gausdal og senger i utleiehytter/-leiligheter. Ca 500 av disse ligger imidlertid utenfor 
sonen for det vi kan kalle ”alpinattraktive” senger. 
 
Antall private hytter og leiligheter er ca 1350 (2174 i hele kommunen i følge 
www.statistikknett.com) . I tillegg er det 400 campingvogner på sesongplasser. Antall 
kalde senger er anslått til å være ca 8000 til sammen. 
 
Til sammenligning er det ca 1300 varme senger på Kvitfjell, 5800 på Hemsedal, like 
mange på Geilo og hele 8000 på Trysil (bygger nå 2000 varme senger til).  
 
Denne forskjellen er ikke bare et uttrykk for tilgjengelig kapasitet i markedet; det er også 
et uttrykk for attraksjonskraft, markedskraft – og evnen til å drive lønnsom 
næringsutvikling totalt sett på destinasjonen. Antall varme senger, og ikke minst 
attraktive senger i markedet, er en viktig forutsetning for å kunne være et 
konkurransedyktig helårsreisemål. Skeikampen har i dag for få varme senger totalt sett, 
men også markedstilpassede senger. Ser en på konkurrerende destinasjoner som lykkes 
kommersielt i markedet, og som også har bedre lønnsomhet enn Skeikampen, så har de 
en større andel senger i selvhushold (i forskjellige størrelser, deriblant storhytter for flere 
familier). 
 
 

2.3.2 Utvikling i antall gjestedøgn 
Norge hadde i 2007 28,3 millioner gjestedøgn på hotell, camping og hyttegrend (alle 
formål- alle kommersielle overnattingstyper. Kilde: www.statistikknett.com). Av disse 
hadde Oppland 3,1 millioner gjestedøgn. Det utgjør ca hver tiende overnatting i Norge. 
Gausdal kommune hadde 207.269 kommersielle gjestedøgn (alle formål) - dvs ca 6,7% 
av alle gjestedøgn i Oppland. 
 
 
Gjestedøgnsutviklingen i Gausdal kommune (Kilde: www.statistikknett.com): 

 
• I 2007 var det registrert 207.269 kommersielle gjestedøgn (alle boformer, alle 

formål) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ser en på utviklingen av gjestedøgn de siste årene har vi kun statistikk for 

hotellovernattinger. I 2004 var det 86.884 hotellovernattinger, mens det i 2007 
var 80.025 gjestedøgn, dvs en nedgang på 7,9%. 

 

Gjestedøgn 2 007 

.I alt  207 269 

.Nordmenn  135 307 

.Utlendinger 71 962 

Hotell 80 025 

Hytte 85 424 

Sesongcamp 40 899 

Telt/Vogn 480 

Bobil 441 
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• 65% av de samlede gjestedøgnene (alle boformer) var foretatt av nordmenn, 
35% av utlendinger. Andelen utlendinger er høyere dersom en bare ser på 
hotellovernattingene (44%) 
 

• Av utlendingene er de viktigste markedslandene: 
 - Danmark – 45% av utenlandske gjestedøgn 

  - Nederland – 17% av utenlandske gjestedøgn 
  - Sverige – 15% av utenlandske gjestedgøn 

 
• 88% av hotellgjestedøgnene var i fjor ferie-fritidsrelatert, 10% kurs-konferanse 

og 1% yrkesreise. 
 

• 29% av gjestedøgnene er i perioden juni-august1 (30% i perioden mai-oktober i 
følge Thon Hotels) 

 
• 71% av gjestedøgnene er i perioden januar-april (70% i perioden nov-april i følge 

Thon Hotels) 
 

• Det er omtrent like mange utenlandske som norske gjestedøgn i perioden juni-
august, mens det sommerstid er nesten dobbelt så mange nordmenn som 
utlendinger. 

 
  2007   2007   

Samlede 
overn Jan-april Andel juni-aug Andel 

.I alt  119 481 71 % 47 830 29 % 

.Nordmenn  78 170 76 % 24 457 24 % 

.Utlendinger  41 311 64 % 23 373 36 % 

 

 

2.4 Skeikampen sin konkurranseposisjon som 
vinterdestinasjon 

2.4.1 Utviklingen i alpinturismen i Norge 
 
I følge Norske Fjell (www.alpinanleggene.no) ble sesongen 2007/08 veldig god for de 
norske alpinanleggene med en samlet heiskortomsetning på 873 millioner, 19% høyere 
enn det foregående sesongen. 
 
Gjestedøgnsmessig hadde norske alpindestinasjoner 2,82 millioner gjestedøgn vinteren 
2007/08 som var en svak nedgang fra året før (-2,1%). Nedgangen var størst i det 
norske markedet med 100.000 gjestedøgn. Nordmenn står for ca 50% av gjestedøgnene. 
Danmark og Sverige står til sammen for ca 35% av de samlede gjestedøgnene (Danmark 
desidert størst av de utenlandske markedene med 701.000 gjestedøgn.) 
 
Det er en bred oppfatning i fjell-Norge om at den største veksten i kommersielle 
gjestedøgn og heisomsetning må komme fra internasjonale markeder. 
 
Ser vi på utviklingen av de enkelte utenlandsmarkedene er det særlig det tyske markedet 
som har utviklet seg negativt det siste 10-året, fra 184.000 gjestedøgn i 00/01 sesongen 

                                          
1 Statistikken er hentet fra www.statistikknett.com og de opererer med januar-april som vintersesong og juni-
august som sommersesong. 
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til 121.000 sist vinter. Størst vekst har det vært i kategorien ”andre” (deriblant 
Russland), dvs land utenfor Skandianvia, Tyskland, Nederland og England (fra 55.000 
gjestedøgn i 00/01 sesongen til 109.000 sist sesong). 

 
TØI rapport 918/2007 tar for seg utenlandske skigjester til Norge i sesongen 2006/2007. 
I denne rapporten fremkommer følgende karakteristika ved skigjestene til Norge: 

o Gjennomsnittsalder er 43 år; britiske skiturister er noe eldre 
o Gjennomsnittlig oppholdstid er 6,5 netter 
o Briter, dansker og nederlendere kjøper hovedsakelig pakker med 

overnatting 
o Langt de fleste har vært på skiferie i Norge tidligere – kun 15 % er 

førstegangsbesøkende 
 
TØIs undersøkelse blant utenlandske skigjester avdekket også hvilke faktorer som var 
viktigst ved valg av destinasjon (ganske viktig og svært viktig er her slått sammen): 
 

• Gode snøforhold 97% 
• God atmosfære 90% 
• God service 89% 
• Stort utvalg av bakker 76% 
• Pris på reise 74% 
• Godt løypenett 74% 
• Pris på stedet 73%. 

 
Atmosfære og service kommer svært høyt ut og er vesentlig viktigere for gjestene enn 
eksempelvis pris på stedet. Utvikling av atmosfæren på Skeikampen blir ut fra dette 
svært avgjørende for å lykkes. 
 
For at de ledende skistedene skal lykkes med de planlagte utbyggingene på 
produktsiden, må totaletterspørselen økes, først og fremst gjennom å konkurrere seg til 
større markedsandeler i de utenlandske markedene. For de som konkurrerer primært om 
hjemmemarkedet, i en situasjon med et stabilt bruttomarked, blir det viktig å konkurrere 
ut noen andre. Sagt på enn annen måte; mange norske skisentre må bli bedre enn 
konkurrentene på å betjene målgruppene. På denne måten kan vi også dele inn skisentre 
i to kategorier; 
 

1. Skisentre som trafikkskapere og hovedattraksjoner på vinteren – de setter folk i 
bevegelse. I denne kategorien finner vi anlegg som Hemsedal, Geilo, Trysil, 
Hafjell osv. 

 
2. Skisentre som verdiskapere og nærrekreasjonsanlegg i hytteområder – de øker 

verdiene på eiendommene og kvaliteten på opplevelsen. I denne kategorien finner 
vi anlegg som Uvdal Alpinsenter, Ål Skisenter m.fl. 

 
Per i dag er Skeikampen som alpinområde et sted midt mellom disse kategoriene. En 
viktig del av forstudiearbeidet har vært å avklare veivalget som destinasjonen står 
overfor; skape et produkt som fremstår som en trafikkbygger eller fortsette med 
eiendomsutvikling med et understøttende alpinanlegg. 
 
Utviklingstallene for norske vinterdestinasjoner viser at de store blir større - og mer 
lønnsomme. Dernest blir det et tydeligere skille mellom de kommersielle, attraktive 
reisemålene (og alpinanleggene), og de som ikke vinner fram i den konkurransen og som 
i større grad er infrastrukturanlegg med formål å selge hyttetomter og øke verdiene på 
fritidsboligene. 
 
Ift veivalgene over er det svært vanskelig å drive lønnsomme alpinanlegg i kategori 2.  
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2.4.2 Konkurranseposisjonen nasjonalt og regionalt 
Omsetningen i Skeikampen alpinsenter var i 2007/08 sesongen 16,6 mill.kr, det samme 
som sesongen før. 
 
Tabellen under tar for seg utviklingen i omsetning for de 12 største anleggene i Norge. 
Det er viktig å merke seg at Trysilfjellet og Hemsedal, som er de desidert største 
anleggene målt i omsetning, er destinasjonene med flest kommersielle senger. 
Lønnsomhetsmessig er det viktig å utvikle antall gjestesenger og alpinkapasitet ift. 
hverandre. 
 
Skeikampen har hatt en sterk vekst i heisomsetningen i denne 8 års perioden. 
 
Tabell 1 Utvikling i heisomsetningen på utvalgte skisteder i perioden 1999-2006/07 
  (Kilde: Alpinanleggenes Landsforbund) 
 
Heisoms 00/01 01/02 02/03 03/04 * 04/05  05/06 06/07 07/08 
  Mill Mill mill mill Mill  mill mill Mill 

Trysilfjellet 90,6 96,6 101,4 111,7 107,3  113,4  128,1 149,7 
Hemsedal 72,8 76 85,4 95,5 87,4  85,5  97,5 104,7 
Hafjell 33,8 38,7 40,5 43,9 45,6  45,7 47,1 63,4 
Geilo 36,4 36,6 38 40,9 38,3  41,0 43,8 44,6 
Oppdal 18,7 17,3 22,8 23,8 25,8  25,5 22,4 29,2 
Norefjell 24,9 26,9 29,5 27,1 21,5  25,8 17,9 27,4 
Tryvann 13,2 14,8 19,3 23,8 22,4  30,8 17,0 27,2 
Hovden 15,6 18,2 19,9 19,7 19,5  19,9 19,9 21,9 
Beitostølen 14,1 13,7 14,8 17,4 17,7  19,6 20,2 20,7 
Kongsberg 13 13,3 17,4 17,7 15,9  22,9 13,0 20,4 
Kvitfjell 9,3 11 12,62 14,4 14,65 14,00 17,6 21,2 
Skeikampen10,9 11,7 12,3 13,2 13,2  14,7 16,6 16,6 

Sum 353,3 374,8 413,92 449,1 429,3 458,8 461,1 519,8 
 
I de neste figurene har vi sammenlignet Skeikampen konkurranseposisjon med øvrige 
anlegg ift. antall heiser, nedfarter og fallhøyde (Kilde: www.skiinfo.no) 
 
 
• Det er 10 heiser på 

Skeikampen. Dette 
gir en 9. plass ift 
antall heiser (ikke 
uttrykk for kapasitet 
eller kvalitet) 

 

Antall heiser på et utvalg av norske vintersportdestinasjoner
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• Antall km nedfarter i 

Skeikampen området 
er 21. Det gir 8. 
plass (sier heller ikke 
noe om kapasitet) 

Antall km nedfarter på et utvalg av norske 
vintersportdestinasjoner
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• Fallhøyden på 

Skeikampen er 350 
meter. Anlegget har 
den 13. største 
fallhøyden i Norge. 

 

Fallhøyde på et utvalg av norske 
vintersportdestinasjoner
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Oppsummert, fremgår det av disse sammenligningene at Skeikampen er blant landets 12 
største alpinanlegg.  
 

2.4.3 Langrennstilbudet 
Skeikampen har et omfattende langrennsnett som ligger på skillet mellom høyfjellet og 
skogen. I følge www.skeikampen.com har området ca 200km med eget løypenett. Ser en 
på løypenettet til Peer Gynt Skiregion, som Skeikampen inngår i, er det hele 600km med 
oppkjørte løyper.  
 
Det er noe mer upresise data på www.skiinfo.no når det gjelder langrennstilbudet. Den 
neste figuren er et uttrykk for konkurranseposisjon når det gjelder langrennstilbudet, 
men kan ikke tillegges for mye vekt. Figuren viser at Skeikampens eget løypenett 
fremstår som Norges 5. største langrennsområde. 
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Figur 1  En sammenligning av langrennstilbudet på et utvalg av alpindestinasjoner 
  (Kilde: www.skiinfo.no) 
 

Antall km oppkjørte langrennsløyper på et utvalg 
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2.5 Skeikampen som sommerreisemål 
 
Det er vanlig å segmentere reiselivsmarkeder inn i tre formålskategorier: Ferie/fritid, 
kurs- og konferanse og yrkesreiser. Ser vi nærmere på ferie- og fritidssegmentet er det 
demografiske variabler, dvs. bosted (land, region), alder, yrke osv. som er det vanligste 
segmenteringskriteriet.  Innen ferie- og fritidsmarkeder er det imidlertid vel så viktig å 
dele inn etterspørselen etter reisemåter. Følgende fire reisemåter er de viktigste: Resort- 
eller oppholdsferie, baseferie, rundreise eller gjennomreise. En tommelfingerregel er å 
tilpasse produktene til det reisemønsteret som dominerer på det stedet eller den 
regionen som destinasjonen er en del av. Å endre reisemønsteret er en vanskelig og 
ressurskrevende prosess. Vi vil her trekke fram de reisemåtene som i dag preger 
Skeikampen og som det derfor er mest naturlig å tilrettelegge den videre utviklingen 
mot.  
 
Det foreligger ingen markedsanalyser eller andre datakilder som kan si noe om forholdet 
mellom disse reisemønstrene på Skeikampen p.t.. Den følgende beskrivelsen er derfor 
basert på styringsgruppens og prosjektleders vurderinger. 
 
 
2.5.1 Resortferie  
Karakteristika v/resortferie:  

• Reiser fortest mulig til stedet hvor ferien tilbringes med liten bevegelsesradius. 
Turisten fokuserer på tilbudet på selve reisemålet, og ikke i et større 
produktområde. 

• Hele konsumet foregår på reisemålet. 
• Ofte steder med en dominerende primærattraksjon, enten skidestinasjoner eller 

attraktive kystområder (badeferie) på sommeren, men også fiskeferier. 
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Figur 2  Illustrasjon av resortferie (Kilde: Mimir as) 
 

 
 
Volum: 
Dette reisemønsteret er beskjedent for Skeikampen på sommeren, mens det er det 
dominerende mønsteret vinterstid. 
 

2.5.2 Baseferie  
Karakteristika: 

• Den reisende drar til et baseområde og bor der mer eller mindre hele ferien.  
• Benytter seg av stedets aktiviteter/attraksjoner og drar på dagsturer med retur til 

basen.  
• Turisten er opptatt av totalproduktet innenfor det han/hun oppfatter som et 

naturlig produktområde. Betinger en ”opplevelsesmeny for ei hel uke”. 
 
Figur 5  Illustrasjon av baseferie 
 

 
 
 
Volum: Deler av trafikkgrunnlaget sommerstid kan anses for å være baseferie. 
 

2.5.3 Gjennomreise 
Karakteristika:  

• Turisten eller turoperatøren legger inn stopp på vei til eller fra et høyere prioritert 
reisemål.  

• Særegenhet, attraksjoner eller reisetekniske forhold (passe avstand ift. 
dagsetappe, riktige fasiliteter, riktig pris etc) vil være viktig for å bli valgt.  
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Figur 3  Illustrasjon av gjennomreise(Kilde: Mimir as) 
 

 
 
Volum: 
Destinasjonen ligger ikke langs E6 slik Hafjell gjør og har dermed mindre innslag av 
gjennomreise.  
 

2.5.4 Rundreise  
Karakteristika: 

• Dette reisemønsteret preges av at ”vegen er målet”, og er det klassiske 
reisemønsteret blant særlig førstegangsbesøkende utlendinger i Norge.  

• Turisten er på en rundreise med innlagte stopp. Ofte er det steder der man 
tilbringer 1-3 dager. Fokus på elementer som gjør det verdt å stoppe 
(attraksjonskraft). 

 
Figur 4  Illustrasjon av rundreise (Kilde: Mimir as) 
 

 
 
Volum: Dette er det mest dominerende reisemønsteret på Skeikampen sommerstid. Peer 
Gynt veien er viktig som en attraktiv alternativ rute for de rundreisende på vei 
sørover/nordover i Gudbrandsdalen. 
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2.6 Attraksjoner som motiv for å besøke Skeikampen om 
sommeren 
 
Vinterstid er det alpin- og langrennstilbudet som danner kjernen i opplevelsen for eierne 
av fritidsboliger og gjester i kommersielle senger. 
 
Sommer og høst er det i større grad beliggenheten ”høyt på” fjellet med frisk luft, 
stillhet, attraktiv natur – men også aktiviteter som golf, tennis, vandring, sykling – som 
utgjør attraksjonskraften. 
 
Det er ingen lokale entrebetingede attraksjoner som kan karakteriseres som 
trafikkskapere (primærattraksjoner). Det er også få attraksjoner i kategorien 
trafikknytere (sekundær- og tertiærattraksjoner). I regionen er imidlertid menyen langt 
større med nærheten til Lillehammer, Hunderfossen Familiepark m.m. 
 
Utgangspunktet for å utvikle baseferie er slik sett godt dersom det tilrettelegges/pakkes 
for utflukter/aktiviteter i opplevelsesregionen, samt fokus på å få fram tydelige 
produktkonsepter i eget område. Det må imidlertid bli tydeligere for målgruppene (og i 
sær utlendingene) hvorfor destinasjonen skal være en reise verdt - også sommerstid. 
 
 

2.7 Samarbeid og finansiering av fellesgoder 
 
Helhetlig utvikling av et reisemål må skje i samspill mellom et kommersielt tilbud og 
tilrettelegging for en helthetlig destinasjonsopplevelse. Dette innebærer at også de ikke-
kommersielle elementene blir ivaretatt i utviklingen. Dette kalles reiselivets fellesgoder. 
 
Typiske fellesgoder er: 

• Vertskapsfunksjoner (turistinfo, kart, skilt, guider etc) 
• Badeplasser 
• Sykkelstier, tur og skiløyper 
• Naturbaserte utsiktspunk ter med benker og atkomst 
• Forskjønnelse, estetikk og arrangementer 
• Internbusser, skibusser og parkering 
• Tilrettelegging for møter med lokal kultur 
• Kompetanse og kvalitetsforbedringer 
• Enkle aktiviteter som ikke er lønnsomme. 

 
Erik Plathe fra Asplan Viak har bistått i forstudien med å tydeliggjøre hvilke muligheter 
og utfordringer det med å få disse finansiert. Presentasjonen fra møtet med 
Styrinsgruppen 13.08.08 er tilgjengelig hos oppdragsgiver. Vi gjengir her de viktigste 
generelle poengene: 
 
Generelle utfordringer: 

• Areal- og miljøutfordringer - som forsterkes 
• Behov for egnet areal som innsatsfaktor i reiselivet – mye styres av drivkrefter 

knyttet til ensidig eiendomsutvikling.  
• Konkurranse om arealer med sentralitet og høy attraksjonskraft 
• Manglende sammenhenger arealplan – gjennomføring og drift. Etterslep for 

finansiering av fellesgoder 
• Sammensatt eiendomsstruktur som kan gi få sammenfallende mål med utvikling 

av reisemålenes attraksjonskraft 
• Kompetanseutfordringer i små kommuner 
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• Behov for gode offentlige - private samarbeidsmodeller 
 
Stort behov for finansiering av fellesgoder/fellestiltak på reisemålene: 

• Felles infrastruktur – vei, vann og avløp, gangveger 
• Stier/sykkel/ridning og løyper  
• Skibruer, badeplasser, opparbeidede grøntområder 
• Skilting, miljø og kulturtiltak, forskjønning, arrangementplasser mv 
• Felles profilering og markedsføring 
• Systemer for interntransport 

 
Innovativ Fjellturisme har identifisert følgende aktuelle ordninger for finansiering av 
fellesgoder på fjelldestinasjoner;  
 

 
Slik kan ordningene beskrives mer i detalj; 
 

TILTAK SOM FINANSIERES 

 

FINANSIERINGSORDN
ING - 

BIDRAGSYTERE 

 
INVESTERING DRIFT 

AVHENGIGHET  

1. TURISTGEBYR 

 Gjester gjennom 
omsetningsavgift 

 

• Forskjønnelse-design 

• Produktutvikling 

• (Skiløyper,turstier   
skilting mv) 

 

• Kompetanseutvikling-
kvalitetssikring 

• Vertsskapsoppgaver 

• Informasjon og 
kommunikasjon mot 
gjest 

• Felles profilering og 
markedsføring 

• Events- og 
arrangementer 

• Kulturutvikling 

• Interntransport 

• (Skiløyper,turstier)  

Lovhjemmel – 
prøveordning 

2. 
UTBYGGINGSAVTALER 

Utbyggere og 
grunneiere 

• Vei, parkering, vann 
og avløp 

• Gangveger, turveger, 
skiløyper/skibruer og 
opparbeiding av 
grøntområder som 
kan knyttes til 
arealplanen  

• Belysning, skilting 

• Organisatoriske tiltak 
for drift av 
fellesarealer satt av i 
arealplan 

 

Må ha direkte 
sammenheng med 
arealplan 

Kommunestyrevedtak 
etter §64a i PBL - 
forutsetninger for 
bruk av 
utbyggingsavtale 

Innhold må være i 
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• Miljø og kulturtiltak – 
forskjønning, design, 
arrangementplasser  
mv 

samsvar med 
rammene i §64 og 
vedtak etter §64a 

3. AVTALEBASERTE  

Bedrifter, utbyggere, 
grunneiere, og 
hytteeiere med 
klausul om 
driftsbidrag til stier og 
løyper i kjøpskontrakt 

 

• Investeringstiltak for 
utvikling av 
reisemålet 

• Skiløyper, turstier, 
skilting og andre 
tilretteleggingstiltak 

• Driftstiltak for 
utvikling av 
reisemålet 

• Skiløyper, turstier mv 

Forutsetter frivillig 
oppslutning om 
avtaler og god 
organisering på 
reisemålet. 

Sammenheng mellom 
kommunens 
arealpolitikk og 
tilslutning til 
ordningene 

4. FRIVILLIGE  

Hytteeiere 

 

• Skiløyper, 
turstier,skilting  og 
andre tilretteleggings-
tiltak 

• Skiløyper, turstier og 
andre 
tilretteleggingstiltak 

Tilgang til GAB for 
utsending av 
informasjon og giro 

 

Kommunens rolle og ansvar 
Gausdal kommune satser på reiseliv, og har fire roller som berører prosesser for helhetlig 
og faglig fundert utvikling på Skeikampen. Gausdal kommune er; 
 

• Rammesetter (generelt all kommunal planlegging og arealvedtak, 
skjenkebestemmelser, politiske føringer, etc. Her; Ny kommunedelplan for 
Skeikampen) 

 
• Utviklingspartner (Stimulere næringsutvikling, politiske ønsker om 

næringsutvikling, bruk av kommunale virkemidler og tilskudd, samspill med 
Innovasjon Norge) 

 
• Produkteier (Kommunal tilrettelegging opparbeidede turstier, turistinformasjon, 

etc. er også komponenter i helhetsproduktet) 
 

• Koordinator (forvalter helhetsperspektivet, koordinere mange sektorer som har 
sammenheng med stedets utvikling som reisemål) 

 
Skeikampen har et uutnyttet potensial som fjelldestinasjon, men kommunen må 
erkjenne rollene sine og aktivt gå inn i utviklingen i årene som kommer. 
 
Når det gjelder kommunen som rammesetter blir også langsiktigheten et viktig aspekt. 
Investeringer i reiselivsanlegg er i stor grad investeringer i ”produksjonsanlegg” som ikke 
kan flyttes. Derfor blir langsiktige rammebetingelser svært viktige.  
 
Det er viktig at kommunen tar tak i de utfordringene som ligger i 
fellesgodeproblematikken på Skeikampen, og følger prinsippet om at 
finansieringsordninger for fellesgoder må avklares før ny kommunedelplan vedtas. 
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2.8 Imagetest i Norge og Danmark 
 

2.8.1 Innledning 
For oppdragsgiver har det vært ønskelig å finne ut hva Norges og Danmarks befolking 
assosierer med Skeikampen. En representativ undersøkelse ble utført av Anaiara 
analyser sammen med Norstat i uke 29, 2008. Menn og kvinner i alderen 15-65 år ble 
spurt på telefon, i alt 1000 personer i hhv Norge og Danmark. Resultatene er 
landsrepresentativ mht kjønn, alder og geografi (svarene er vektet). Analysen fra Aniara 
er gjengitt i sin helhet i vedlegg 1. Vi presenterer her hovedresultatene. 
 

2.8.2 Hovedresultater Norge 
• Skeikampen har relativt lav kjennskap i landet sett under ett – totalt er det 35 % 

som har uhjulpet kjennskap til Skeikampen. Til sammenligning var det 97% av 
den norske befolkning som hadde en eller flere assosiasjoner til Lillehammer 
(uhjulpen kjennskap), tilsvarende 90% for Kvitfjell. Ål i Hallingdal hadde 61%. 

 
• Ser vi på regionene Oslo og Østre Østlandet, øker kjennskapen betraktelig, med 

hhv. 64 og 53 % uhjulpen kjennskap. 
– Skeikampen har altstå en relativt god posisjon i nærmarkedene, men store 

utviklingsmuligheter i områdene noe lenger vekk. 
 
• Det er som skiområde med både langrenns- og alpinmuligheter Skeikampen er 

mest kjent, etterfulgt av hotellene. 
 
• I Oslo er det hele 25 % som oppgir at de forbinder Skeikampen med langrennsski 

og langrennsløyper.  
 
• Sammenlignet med Kvitfjell, har Skeikampen en profil mer i retning av langrenn 

og fjellski, mens Kvitfjell kan sies å ha en noe råere profil pga. utforkjøringen. 
 
• Sammenlignet med Ål har Skeikampen en tydeligere ski/vinterprofil. Ål har et 

innholdsmessig lite konkret image, og forbindes hovedsakelig som et ”sted i 
Hallingdal”.  

 
• Når det gjelder hjulpen kjennskap er det primært forhold som turskiområde, et 

sted høyt på fjellet og snøsikkert som slår best ut. Lavest kjennskap er knyttet til 
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intim destinasjon (paradoks: dette er viktig for gjestene, og Skeikampen har 
mulighet til å bli svært intim), samt utfordrende golfbane. 

 
• I Norge er det relativt høy ”vet ikke”-andel på faktoren familievennlig 

alpindestinasjon. En mulig forklaring kan være at nordmenn forbinder 
Skeikampen mer med alpindestinasjon enn med familievennlig. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Sammenligner en kunnskap med andre destinasjoner, som Voss og Lillehammer, 
så er det lite som skiller de destinasjonene på variablene attraktivt sykkelområde, 
familievennlig alpianlegg og turskiområde. Av de tre variablene har nordmenn 
høyere kjennskap til Skeikampen som turskiområde enn Lillehammer og Voss. 
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2.8.3 Hovedresultater Danmark 
• Skeikampen har svært lav kjennskap i Danmark, kun 5 % kjenner til 

destinasjonen og 2% kjenner destinasjonen godt/meget godt. Kjennskapen er noe 
høyere på Nordjylland (8 %) og i høyinntektsgruppen (9 %). Til sammenligning 
kjenner 52% av danskene til Lillehammer, 19% av dem godt eller meget godt. 

 
• Med forbehold om få respondenter er tendensen i Danmark at de som kjenner til 

Skeikampen, forbinder destinasjonen med vinterfaktorer; et snøsikkert sted høyt 
på fjellet, med både langrenns- og alpinmuligheter og aktiviteter tilpasset 
barnefamilier. 

 
• Skeikampens image er relativt lik i både Norge og Danmark. I begge landene er 

de viktigste assosiasjonene at det er et turskiområde, et sted høyt på fjellet, 
snøsikkert og et attraktivt hytteområde.  

 
• At Skeikampen er en familievennlig destinasjon er noe tydeligere i Danmark enn i 

Norge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9 Merkevarebygging 

2.9.1 Den fornyede norske merkevaren 
Dette kapitlet baserer seg på foredrag av Lise Fotland i Innovasjon Norge holdt for 
Styringsgruppen i merkevareprosjektet for Lillehammer regionen13. mai 2008. 
 
Utgangspunktet:  

• Norge er lite kjent som land, og enda mindre kjent som turistreisemål – selv i vårt 
nærmeste naboland  

I hvor stor 
grad forbinder
du følgende 
faktorer med 
Skeikampen?

33

39

41

23

31

17

23

8

25

23

16

18

18

26

8

22

7

2

10

8

7

10

28

22

16

17

14

23

10

14

9

6

9

15

13

9

31

9

28

38

39

24

29

25

7

8

8

21

24

25

26

28

34

35

41

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Intim destinasjon

Attraktivt sykkelområde

Utfordrende golfbane

En lett tilgjengelig destinasjon

Dronning Margrethes feriested i Norge

Attraktivt hytteområde

Snøsikkert

Et sted høyt på fjellet

Aktiviteter tilpasset barnefamilier

Familievennlig alpinanlegg

Turskiområde (langrenn)

Ubesvart/vet ikke Meget lav grad Lav grad Høy grad Meget høy grad
Base 55

Danmark



Reisemålsutvikling Skeikampen – en forstudie 27

• Norge har ingen tydelig posisjon som turistreisemål  
• Ingen utvikling av merkestyrken fra 2000 til 2005 
• Sterk og økende internasjonal konkurranse 
• Kjennskap til og kunnskap om hva Norge har å by på av turistopplevelser er lav i 

våre prioriterte markeder 
• Norge assosieres i første rekke med vakker, storslagen og ren natur 
• Norge assosieres med å være kaldt, dyrt, mørkt og lang borte 

 
Mulighetene: 

• Markedet for internasjonale reiser, vokser 
• Markedet for kortere ferier, hele året, vokser  
• Vekstpotensial for Norge og norske reiselivsprodukter i viktige markeder 
• Enhetlig kommunikasjon av Merkevaren Norge bidrar til å skape en tydelig 

posisjon i fremtiden 
• Innovasjon basert på markedskunnskap er den viktigste kilden til å bygge en 

sterk merkevare over tid  
 
For å bygge merkevaren Norge, kreves det at kommunikasjonen bygger assosiasjoner 
hos forbrukeren som er tydelige – relevante - attraktive -  differensierende 
 
Friskhet og sterke opplevelser i vakker og ren natur er essensen i Norges merkevare. 
Norges visjon er å være det nordiske landet som byr på de sterkeste og mest attraktive 
opplevelsene i vakker og ren natur.  
 
Merkevaren Norges verdier er: 

• Frisk - Det friske, friskhet, sunn, fersk, ny, nyoppdaget, uspolert, ren, 
forfriskende, kjølig, vital, levende, ”ikke-kunstig”, autentisk, spenstig  

• Ekte - Det naturlige, ekte, autentiske, genuine, ærlige og ujålete  

• Vennlig - Imøtekommende, gjestfri, empatisk, hjelpsom, sympatisk  

• Nyskapende - Kreativ, spennende, overraskende, moderne, fremtidsrettet. 

 

En ferie i Norge skal først og fremst tilby opplevelser til gjester som ønsker opplevelser i 
vakker og ren natur, opplevelse av lokal kultur og levemåte og Aktive naturopplevelser 
Norge skal fylle gjestens behov for å få ladet batteriene, få ny energi og berikelse.  

 

Kommunikasjonsplattform og konsept: 

Strategien peker derfor ut fire opplevelsesområder som skal være spydspisser i 
profileringen av Norge.  
 
Fjord- og fjell-landskapet er valgt som Norge ”fyrtårn”. Det er dette 
opplevelsesområdet som oppleves som mest unikt og har størst attraktivitet.  
 
I tillegg er det pekt ut tre viktige ”fyrlykter”: Kysten og kystkultur, Fjell og villmark 
og Det arktiske Norge.  
 

Det er beskrevet som ”Powered by Nature”: Mer enn noe annet land er Norge og 
nordmenn formet av samspillet med naturen. I Norge opplever du hvordan nordmenns 
hverdag og deres historie, samfunn, kultur og næringsliv henter, og har hentet, sin kraft 
og energi fra mektig natur, naturkrefter og enestående naturfenomener.  
 
De sterke opplevelsene du får når du utforsker de spektakulære fjordene, de arktiske 
naturfenomenene, den fantastiske kysten og kystkulturen, den urørte, endeløse 
fjellheimen og villmarken. Den rene og klare luften og lyset vil gi deg ny energi og 
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livsgnist.  
 
La deg fascinere! La deg berøre! Kjenn at du lever igjen! Frisk og naturlig energi – 
rett fra kilden! 

 

 
 
 

2.9.2 Skeikampens merkevare 
Thon bedriftene på Skeikampen har vært gjennom en merkevareprosess for å 
tydeliggjøre hvilken posisjon de skal ta i forbrukernes hoder. De engasjerte firmaet 
Naked som kom fram til at destinasjonen skal assosieres med ”ekte høyfjellsglede”.  
Følgende ”brand essence” ble utviklet for Thon Skeikampen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9.3 En del av Lillehammer merkevaren 
Parallelt med arbeidet med denne forstudien har det pågått en prosess om å utvikle en 
felles merkevare for Lillehammer regionen, definert som destinasjonene Kvitfjell, Hafjell, 
Skeikampen, Lillehammer og Sjusjøen. Styringsgruppen for det forprosjektet har 
konkludert med følgende: 
 

 
• Merkevaren skal bygges rundt varemerket Lillehammer-regionen. 
 
• Merkevaren skal bygge forståelse av at regionen er en reise verdt 365 dager i året 
 

Personlighet

Verdier

Fordeler

Egenskaper
FORDELER

VERDIER

PERSONLIGHET

ESSENS

EGENSKAPER

Personlighet

Verdier

Fordeler

Egenskaper
FORDELER

VERDIER

PERSONLIGHET

ESSENS

EGENSKAPER Fjelldestinasjon, bredt aktivitetstilbud, frisk luft, 

Kompakt, nærhet til naturen, intimt, på høyfjellet

Genuin: Personlig, frisk, ekte

Ærlig, rolig, usnobbete, aktiv

Ekte høyfjellsglede
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• Merkevaren skal anvendes av alle næringer som bidrar til å posisjonere 
Lillehammer i det norske og internasjonale markedet. 

 
• Det bør være samme selskap som både eier og forvalter merkevaren. 

Styringsgruppens anbefaling er at det er Lillehammer Turist som har dette 
ansvaret, sekundært at det opprettes et eget Brand-selskap (avklares i 
hovedprosjektet). 

 
• Kommunikasjonsplanen og det visuelle uttrykket av merkevaren skal bygge på 

merkevarepyramiden under 
 

 
 
 
 

2.10  Innspill fra turoperatører 
 
Vi har gjennomført telefonintervju med en del av de sentrale turoperatørene som selger 
Skeikampen i Danmark , Nederland og Tyskland for å få deres vurdering av Skeikampen 
som helårsdestinasjon og det videre utviklingspotensialet. Vi har snakket med følgende 
operatører: Norsk Rejsebureau, Best travel, Team Benns, Stena Line, Ofelia, Nord Resor, 
Wolters og Buro Scandinavia. Vi vil her gi en sammenfattet vurdering av disse 
samtalene. 
 
De fleste operatørene selger Skeikampen primært vinterstid. Det er stor enighet om at 
destinasjonen er en typisk familiedestinasjon, og mange av de er veldig tilfredse med 
destinasjonens vinterkvaliteter. Flere omtaler den som ”klassis norsk”, ”hyggelig”, ”ekte” 
og et godt kombiprodukt (alpin/langrenn). Tilgjengeligheten anses som god, vel og 
merke med egen transport (bil og buss). Kollektivtilbudet bør bli bedre. Når det gjelder 
nærhet til Lillehammer anses dette som mindre viktig i det danske markedet, mens de 
som representerer det tyske og nederlandske markedet sier dette er viktig – både vinter 
som sommer. De største konkurrentene er primært Beitostølen, Geilo, Trysil men også 
Hafjell og Trysil. Sommeren nevner flere fjordene som viktigste konkurrent.  
 
Særlig langrennsproduktet trekkes fram som destinasjonens styrke. Alpinproduktet anses 
også til å være godt, men noen ønsker seg mer nybegynnermuligheter – også for 

Viktigste produkter/egenskaper

Rasjonelle fordeler

Emosjonelle fordeler

Verdier
& fordeler

Leken – sporty – utfordrende - ekte

Tilgjengelighet, porten til fjellene, pulserende by, 
Snøsikker, gjestfri, familievennlig, en reise verdt året rundt

4 fjell&1 by, Klima, mangfoldig
aktivitetstilbud, Allsidig skiprodukt, 
Helårs kultur- og idrettsopplevelser (i verdensklasse).
Sterke merkevarer

Mest meningsfullt 
og vanskeligst å kopiere
-men vanskeligst å levere

Lillehammer gjør meg sporty, sunn og glad
Lillehammer utfordrer meg – fysisk og intellektuelt
Lillehammer setter varige spor i sjelen
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voksne. Nærhet mellom overnattingsanlegg og alpint er en styrke. Flere kommenterer 
imidlertid at avstanden til fjellandsbyen er for stor (behov for heistilgjengelighet) 
 
Flere av operatørene har hovedsakelig langrennsgjester, og de responderer negativt på 
at overnatting pakkes med heiskort. Det er også noen som trekker fram at det er 
negativt med Lillehammer Ski pass – ”Skeikampen er Skeikampen”. 
 
Når det gjelder forbedringsområder for øvrig er mange innom behovet for utvikling av 
selvhushold tilpasset de ulike målgruppene, særlig større enheter for 2 familier som kan 
bo sammen. Kvalitet på overnattingsanlegg, servering og service trekkes fram som viktig 
– og som flere mener at Skeikampen har et forbedringspotensiale innen. Flere 
turoperatører ønsker også pakker med skiutleie og skiskole (spesialuker). Når det gjelder 
sommer er det ingen av dagens operatører som ser på Skeikempen som et viktig 
sommerprodukt. Det er imidlertid mulig å få flere gjester ved å tilpasse seg bedre til 
rundreisemarkedet og gjennom å utvikle flere aktiviteter. 

  

2.11  Dagens målgrupper oppsummert 
 
Når det gjelder ferie-fritidsmarkedet, sommer som vinter, er det primært familier som er 
den typiske målgruppen for Skeikampen. Geografisk er de viktigste markedene Norge, 
Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, England og Frankrike. 
 
Når det gjelder kurs- og konferansemarkedet er Østlandet det viktigste nedslagsfeltet. 
 
Det er imidlertid et behov for å jobbe videre med å kartlegge dagens gjester ift hvem de 
er, hvor tilfredse de er, gjenkjøp etc. Det anbefales derfor at det gjennomføres en mer 
omfattende kartlegging av både dagens gjestegrunnlag og nye målgrupper i fase 2 
(masterplanen).
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3.   ALPINANALYSE, POTENSIALVURDERINGER 
OG  LANDSBY KONSEPT 
 

Dette kapitlet tar for seg Bruce Erickson sine analyser av alpinanlegget og 
sentrumsområdene. Rapporten til Erickson er oversatt og gjengis her på norsk. 

 
 

3.1 Innledning 
 
Skeikampen Alpinsenter er ett av fire alpinområder i området rundt Lillehammer. 
Skeikampen er det eldste av de fire skisentrene, med nærmest ideelle fysiske forhold, 
både for alpine løyper og langrennsløyper. Det er anlagt langsrennsløype mellom 
Skeikampen og Kvitfjell. 
 
Alpinsenteret, golfbanen og to hoteller (Gausdal og Skeikampen) eies av Thon Hotels. 
Flere hundre hytter og leiligheter ligger i nærheten av alpinsenterets 
hovedadkomstpunkt. Thon Hotels har nylig startet opp et analysearbeid som grunnlag for 
videre hotellutvikling. Skeikampen er det tredje anlegget som vurderer å utarbeide en 
overordnet masterplan for alpinområdets fremtid, for bevaring av langrennsløyper og 
utvikling av området mellom Thon-hotellene. Et omfattende forslag til utvikling av 
parkeringsplass og skiheisadkomst til det eksisterende alpinsenteret (Sør-Skei) er lagt 
frem. 
 
Formålet med denne forstudien er å analysere den eksisterende situasjonen og det 
fremlagte utviklingsforlaget, og å gi relevante kommentarer til en fremtidig utvikling. 
 

3.2 Sentrale punkter identifisert under forstudien 
 
1. Alpinanlegget er av høy kvalitet, med god heisorganisering og tilgang til et variert 
løypeutvalg. Den nye 8-seters Ole-Ekspressen er et positivt tilskudd til anlegget. 
 
2. Skiløypene er interessante og gir varierte muligheter for mellomavanserte skikjørere 
og kjørere på ekspertnivå. Off-piste-muligheter finnes også flere steder på fjellet. 
 
3. Det er godt tilrettlagt for skikjøring for nybegynnere og barn, og flere heiser er anlagt 
for å gi gode opplevelser for dette ferdighetsnivået. 
 
4. Baseområdet, eller området med parkering, skiutleie, skiskole og matservering 
(varmestua), er i hovedsak plassert ved Thon Hotel Gausdal. Parkeringsplassen er felles 
for anlegget, hotellet og leilighetene. Den nye skiutleiebygningen har god plassering, 
men dette baseområdet vil bli for trangt når hotellparkeringen er full. Tilgangen til 
skiskolen er begrenset. Området mangler en restaurant for skikjørere som ikke bor på 
hotellene. 
 

3.3 Alpinproduktet 
Et økt antall hytter og leiligheter i området, pluss forbedringer av hotellene og utvikling 
av nye parkeringsplasser i Sør Skei, vil kreve økning av skiområdets kapasitet. Dette vil 
igjen måtte balanseres med markedsprofilen og kostnadene ved økning, inkludert 
driftskostnader. Det nåværende skiområdets kapasitet kan beregnes som en funksjon av 
heiskapasiteten (oppover) i området. Denne kapasiteten vises nedenfor. 
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Heis Type Heiskapasitet 

per time (kun 
estimate) 

Primært 
ferdighetsnivå 

Aidonheisen Tallerkenheis 900 Grønn 

Klessnora Tallerkenheis 900 Grønn 

Bambinibånd  

(2 bands) 

Surface conveyors n/a Grønn (barn) 

Ole-Ekspress 8 seters høy-
hastighet stolheis 

2800 Rød / svart 

Skeiheisen 4 seters høy-
hastighet stolheis 

2400 Blå (terreng park) 

Torbørnheisen Tallerkenheis 900 Grønn / blå 

Eivindheisen Tallerkenheis 900 Blå / rød 

Petterheisen Tallerkenheis 900 Grønn 

Vinkelheisen T-trekk 1200 Rød / svart 

Galtenheisen T-trekk 1200 Rød / blå 

TOTAL  12,100  

 
 
1. Ifølge standard modell for kapasitetsplanlegging, vil ca. 30 – 35 % av alle skikjørere 
som befinner seg i et anlegg, til enhver tid benytte heissystemet, mens de gjenværende 
enten befinner seg i løypene, i heiskøer eller i noen av byggene. Denne beregningen 
tilsier en skikjørerkapasitet på ca 3600 – 4200 til enhver tid. 
 
2. Kapasiteten blir feilberegnet på grunn av høyhastighetsheisenes kapasitet.  Etter en 
justering for transportkapasiteten (skikjørere fraktes opp på fjellet for å kjøre i andre 
løyper ned igjen) for Ole-Ekspressen, er skiområdets kapasitet beregnet til mellom 
3000 og 3500 skikjørere til enhver tid. Denne kapasiteten stemmer overens med 
anleggledelsens egne erfaringer i travle perioder. Kapasitetsberegningen benyttes til å 
beregne andre faktorer i området, som for eksempel parkering og servicetilbud. 
 
3. Skeikampen Alpinsenter omfatter 17 skiløyper. Balansen mellom antall løyper i forhold 
til skiferdighetsnivåer er ca. 46 % Lett (grønn/blå), 53 % Mellomavansert og Ekspertnivå 
(rød / sort). Det er grønne eller blå løyper i alle deler av fjellet, noe som er svært positivt 
for skiopplevelsen. Balansen løyper/ferdighetsnivåer bør vurderes i detalj i 
masterplanstadiet, ettersom områdene for nybegynnere/barn er mye større enn 
beregningen viser. Løypene og terrengparken ved Skeiheisen er også større enn 
beregningen viser. Mellom barneområdet og Terrengparkområdet er terrengbalansen den 
samme (46 % Lett, 53 % Mallomavansert og Ekspertnivå), men løypearealet (hektar) er 
mye større. I tillegg gir organiseringen av heiser og løper utmerkede off-piste-forhold når 
snøforholdene er riktige. Off-piste-området vil øke løypekapasiteten 
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3.4 Framtidig skiprodukt 
1. Ledelsen ved Skeikampen Alpinsenter har foreslått en rekke heisomplasseringer og 
oppgraderinger til høyhastighetsheiser, kombinert med nye skiløyper, for å styrke 
posisjonen i forhold til andre alpinanlegg i Lillehammer-regionen. 

o Erstatte Torbørnheisen med ny 4-seters høyhastighets stolheis i en ny trasé 
(planens heis AA) 
o Erstatte Vinkelheisen med en ny 6-seters høyhastighets stolheis 
o Etablere løyper som forbinder Galtenheisen og Vinkelheisen; nye løyper fra Ole- 
Ekspress for mellomavanserte skikjørere og eksperter; nye løyper som forbindes 
med Sør Skei og Sør Skei-basen. 
o Skifte ut Aidonheisen og forlenge den (planens heis CC) 

 
2. Samarbeid mellom Alpinsenteret og andre grunneiere har resultert i et forslag om å 
etablere et nytt baseområdet for daggjester i Sør Skei. Dette er et positivt konsept.  
Det er viktig å balansere behovet for service fra skikjørere som benytter Gausdal Hotells 
baseområde, og gjester som vil benytte Sør Skei-basen. Strategisk sett vil Sør Skei 
kunne betjene dem som trenger mindre service, mens Gausdal Hotell-basen betjener 
dem som trenger mer service (barnefamilier, de som ønsker å leie skiutstyr, andre 
skiskoleprogrammer) og sommerprogrammer. 
 
3. Disse nye forbedringene vil øke kapasiteten til ca. 5000 skikjørere til ethvert 
tidspunkt. 
 
4. Andre heiser og løyper ble utviklet som del av forstudien. Disse forbedringene kan 
gjennomføres avhengig av ønsket markedsposisjon for anlegget og tidspunktet for 
utviklingen. 
 

o Planens heis BB er utformet for å betjene nye begynnerløyper i nærheten av 
Gausdal Hotell og for å gi heistilgang fra ny parkeringsplass som er foreslått i 
forstudiens konseptplan. 
Denne heisen kan markedsføres som del av et ”Barnas paradis”, eller for å gjøre 
det enklere med ski inn/ski out av det nye parkeringsområdet. 
 
o Planens heis DD og EE er designet for å lage flere skiskoleløyper for barn hvis 
man velger å etablere et ”Barnas paradis”-konsept. En av de to heisene vil ikke bli 
bygget hvis andre markedskonsepter foretrekkes. 
 
o Planens heis FF er vist som en mulig løsning for ski in-ski ut av skigaten. 
 
o Planens heis GG er ment å beskytte en mulig heiskorridor mellom Skeikampen 
hotell og Skeiheisen. Heis FF vil øke ski in/ski out-potensialet ved hotellet og gjør 
hotellet til et viktigere alternativ for skikjørere. 

 
5. De foreslåtte heisene BB, DD, EE, FF og GG vil bare i liten grad øke skikjørkapasiteten, 
men de vil gi en betydelig økning av ski inn/ski out-mulighetene, av barneområdene, og 
de vil fjerne  irritasjonsmomenter (“hassle factors”). 
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3.5 Servicetilbud 
1. Det er i dag tre parkeringsområder som kan benyttes av skikjørere: Gausdal Hotell, 
området over veien for Skei Apartment, og Segalstad Seter. Parkeringen ved Gausdal 
Hotell er felles for skianlegget og hotellet. Det er ikke tilstrekkelig med parkeringsplasser 
i dette området for begge brukergrupper. En liten parkeringsplass er også anlagt ved 
siden av vedlikeholdsbygget. 
 
2.  Med en fremtidig kapasitet på ca. 5000 skikjørere, vil forstudiens krav til 
parkeringsplasser ligge på mellom 2000 og 2500, avhengig av behovet i ferieperiodene. 
Sør Skei-prosjektet vil bidra med ca. 1200 av disse plassene. 
 
3. Skiservice, skiutleie, skiskole, restaurant og varmestuer betjenes i hovedsak fra 
Gausdal hotell-basen. Det finnes ikke noen ”basehytte” (base lodge) – et sentralt 
møtested for daggjester (med varmestue, låsbare skap, osv). Hotellet tilbyr matservering 
først og fremst til hotellets gjester. Forstudiens konseptplan foreslår en ny basehytte som 
vil være sentral for daggjestenes aktiviteter. 
 
4. Det er tre serveringssteder og WC-anlegg på fjellet. Restauranten nær Galtenheisen 
ligger utmerket til. Den bør utvides og vurderes åpnet også om sommeren. 
 
 

3.6 Landsby 
Et mål med forstudien var å etablere konsepter for videre studier – en ny ”skilandsby”, 
etablering av en ”skigate” og bedre forbindelser mellom de to hovedhotellene. 
 
Som en del av forstudiet ble det produsert tegninger for å illustrere konsepter og 
identifisere mulige konflikter. De utvalgte områdenes plassering og størrelse, bygninger, 
skiaktiviteter, heiser og bruksplaner vil kreve detaljerte studier i masterplanen. 
 
1. Utviklingsområder. I parsell A-1 og A-2 har man tenkt seg leiligheter med ski-in og 
ski-out-muligheter fra flest mulig enheter. Begge parseller er plassert mellom skiveier. 
Skiløypen som betjenes av planens heis BB kan benyttes til skiskole for barn og vil 
fungere som en skivei inn og ut av det nye parkeringsområdet. Hovedskiløypen mellom 
A-1 og A-2 vil gi en god forbindelse mellom skigaten og den eksisterende tunnelen under 
hovedveien. 
 
2. Segalstad seter. Mesteparten av den eksisterende parkeringen ved Segalstad Seter 
bevares. Segelstad vil være hovedserviceområde for de nye leilighetene og vil fungere 
som en del av skigaten til Gausdal Hotel. Parsell A-3 kan benyttes til enten leiligheter 
eller private hytter. 
 
3. Parkering. P-1 er en forlengelse av den eksisterende parkeringen og rommer rundt 
700 biler. En del av parkeringsplassen kan utvikles for campingvogner, inntil 
parkeringsplassen blir nødvendig. 
 
4. Golf. Golfbanen er flyttet til et nytt område, men en ”driving range” og golfskole er 
bevart for å støtte aktiviteter ved hotellet. 
 
5. Gausdal Hotell.  Gausdal Hotell planlegger å fjerne den delen av hotellet som vender 
mot skiløypene og utvikle en ny basebygning og nye hotellrom. Dette vil løfte hotellets 
image og øke størrelsen på skigaten og skitorget. 
 
6. “Skigaten”  mellom Gausdal Hotel og Segalstad Seter bevares og forbedres med 
leiligheter som vender oppover, ovenfor gaten, men uten bygninger mellom de nye 
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bygningene og fjellet. Bygningene langs ”skigaten” bør kunne etablere kommersielle 
aktiviteter i første etasje på den siden som vender mot ”skigaten” (dvs som vender mot 
fjellet). Et nytt område for en varmestue er etablert i parsell A. Med videre planlegging 
vil dette området ha et drop off-område, korttidsparkering (10 – 15 biler) og én eller to 
kommersielle bygninger med matservering, skiskole, skiutleie (kan fokusere på utleie av 
barneutstyr dersom markedsfokuset dreies i den retningen) og afterski. Dette området 
vil være en partner til hotellutviklingen – lignende arkitektur, visuelle forbindelser, 
gåforbindelser og mulige nye møteplasser når det ikke benyttes av skigjester. Som del 
av masterplanen vil den nye veien også gi direkte tilgang til den nye varmestua. 
 
7. Barneområder. Hvis det nye varmestueområdet fokuserer på barn, vil en bygning 
forbeholdes barns ankomst- og drop off-område / (skiskole og skiutleie), mens 
matservering vil foregå i det ombygde hotellet ovenfor den nye skiløypen. Barna kan da 
benytte områdene i det nedre hotellet for aktiviteter og hvile ved dårlig vær. Denne type 
utvikling, med separat bygning og sentrale servicetilbud for nybegynnere og barn, er et 
nytt konsept og en mulighet man ikke har benyttet ved andre skianlegg. 
 
8. Innfallsport til landsbyen. Hovedporten inn til landsbysentrum planlegges via den 
nye veien fra hovedveien. En ”velkomstbygning” bør plasseres i nærheten av dette nye 
krysset. Bygningen bør inneholde innsjekking for utleie og leiligheter, aktivitetsveiledning 
og informasjon. Segalstad Seters kommersielle område vil forsyne leilighets- og 
hytteområdet med varer som trengs for husholdningen, som matvarer og diverse andre 
varer. Det vil etableres direkte tilgang til Skeikampen hotell og Segalstad Seter fra den 
nye veien. Den eksisterende adkomstveien kan gjøres til en enveis utkjørsel fra 
landsbyen. Detaljer om den eksisterende veiløsningen må testes for å sikre en god 
innkjørsel til Skeikampen hotell. 
 
10. Informasjon og skilting Som del av masterplanprosessen kreves inngående 
detaljarbeid for å bestemme riktig plassering av ”porten” eller hovedankomststed og 
informasjonsskilt i Skeikampen. Nåværende skilting er forvirrende og viser til minst tre 
ankomstpunkter. 
 

3.7 Planfaser 
1. Forstudieplanen er designet for gjennomføring i faser. Parseller for leilighetsutvikling 
kan utvikles over tid. Campingvogn-parkering kan forbli der den er inntil utviklingen er 
gjennomført. Dette området bør flyttes ut av sentrumsområdet, enten til et utvidet areal 
på den andre siden av hovedveien, eller til baseområdet i Sør Skei. Deler av de nye 
parkeringsplassene (P-1) bør fullføres ved bygging av planlagt heis BB. 
 
2. På forstudienivå vil den første fasen bestå i å bygge om Gausdal Hotell og gi det nye 
baseområdet med varmestue både vei og drop off-område. Planlagt heis BB og skiløypen 
bør fullføres som en del av fase 1. Andre faser kan følge når behovet for leiligheter 
oppstår. 
 
3.Fra et skiperspektiv bør den nye heisen som skal erstatte Torbørnheisen fullføres i en 
tidlig fase, muligens i løpet av det samme året som Gausdal Hotell bygges om, slik at 
forbedringene kan ses som en helt ny og attraktiv pakke. 
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4. TRENDER OG UTVIKLINGSTREKK I MARKEDET 
 

4.1  Innledning 
 
Norges store utfordring som ferieland er generelt lav kjennskap i utenlandske markeder, 
og lav produktkunnskap i det nasjonale markedet. For Skeikampen er det derfor viktig å 
komme i inngrep med de allerede eksisterende trafikkstrømmene i Norge generelt og 
langs E6 spesielt. Det vil også være vesentlig å tilrettelegge produktet i tråd med 
markedets etterspørsel. Dette kapitlet vurderer overordnede trender med betydning for 
ferievalg for Norge, Oppland og Skeikampen som reisemål.  

 

4.2  Internasjonale trender sommer/vinter 

4.2.1 Internasjonale megatrender 
Innovasjon Norge har lagt følgende trender til grunn for sin markedsbearbeiding (Kilde: 
http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Reiseliv/Markedsdata/Trender/)  
 

Polarisering 
Det forventes at det vil bli en polarisering mellom etterspørselen etter masseturisme på 
den ene siden og mer kvalitet/individuelle ferier på den andre. Med masseturismen 
menes nødvendigvis ikke lav kvalitet. Vi forventer stadig mer til en lavere pris, samtidig 
som vi ser en gruppe som er villig til å betale mye for ”den store opplevelsen”.  

Demografiske endringer 
Demografi blir kalt en megatrend og det er ingen tvil om at endringer i 
befolkningsstrukturen vil ha en innvirkning på reiselivet ut fra et lengre perspektiv. Vi vet 
med sikkerhet at det blir flere eldre, samtidig som dagens eldre er ”yngre” og har en helt 
annen helse og aktivitetsnivå enn tidligere generasjoner. De har bedre råd og bruker mer 
penger på seg selv.  

 
Individualisme og selvrealisering 
Dette er det største verdiskiftet som preger vår tid. Vi har gått veien fra en kollektiv 
tankegang til en individualisert ytringsform. Som en naturlig følge av individualisme 
kommer selvrealisering. Det blir viktig for oss å utvikle oss som mennesker. Motivet for 
reisen blir derfor kanskje ikke å se nye steder, men å oppdage og å utvikle seg selv som 
menneske. Reisen skal bidra til at man tar del i noe større enn seg selv.  

Helse og sunnhetstrend 
God helse, skjønnhet og ungdom er ensbetydende med lykke i dagens samfunn. 
Helseferier er i skuddet og kampen mot aldring utkjempes. Helseferier er ikke noe nytt 
fenomen, men det nye er at friske mennesker reiser på helseferier for å lade batterier, 
fikse på utseende, trene og å spise sunt. Begreper som ”anti-aging” og ”down-aging” er 
noe vi kommer til å se mer til innen reiselivet. 

Det autentiske og ekte 
Siden opplevelser er i fokus er det viktig at opplevelsen er autentisk og ekte. Lokale 
kulturopplevelser, med mat og nærhet til naturen, er i fokus. Valg av feriedestinasjon og 
hva man gjør av aktiviteter i ferien må være meningsfylt og blir tett knyttet opp mot 
hvordan man vil fremstå.  

Klimaendringer og miljøvern 
Klimaendringer er en av de viktigste trendene som vil påvirke turistnæringen på lengre 
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sikt. Vi hører utrykk som Grønnturisme, Økoturisme og Retroturisme, samtidig som 
nettet flyter over av gode råd om hva man bør satse på av ferieformer fremover. Økt 
bevissthet vil sannsynligvis føre til økt etterspørsel etter produkter som er miljømessig 
forsvarlige.  

Terror 
Usikkerheten her er knyttet til når nye terrorhandlinger finner sted og hvilke 
restreksjoner som blir innført som et resultat av disse. Undersøkelser viser at effekten av 
terrorangrep vare i tre måneder, men selv om turistene ikke lar seg skremme, påvirker 
dette turistnæringen indirekte gjennom nye internasjonale reguleringer.  

 
 
 

4.2.2 Trender - kortferie 
Det nærmer seg 1 milliarder internasjonale ankomster årlig på verdensbasis. WTO (World 
Tourism organisation) forventer at dette tallet skal øke til 1,6 milliarder i 2020. Den 
ekspansive veksten vi er inne i skyldes i stor grad veksten i flytrafikken. 
Lavprisflyselskap inntog på 1990-tallet har snudd opp ned på luftfarten. Antall ruter har 
eksplodert og et godt flytilbud en av de viktigste suksessfaktorene for destinasjoner. Mer 
enn 80 prosent av veksten innen utenlandske ankomster til Norge fra 2001 til 2006 
skyldes at det kommer flere til Norge med fly. Kortferier kommer de neste årene til å 
dominere det europeiske utreisemarkedet.  I en undersøkelse utført av Innovativ 
Fjellturisme blant utlendinger på vei hjem fra Norgesferie og Sandefjord Lufthavn kom 
det fram at fjellferier, både sommerstid og vinterstid, er en ønsket ferieform på neste 
kortferie til Norge, jfr. Figuren under. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potensialet er størst i par uten barn og barnefamilier. De viktigste driverne for kortferie 
generelt – og som Norge oppfattes som dyktige på er 

• Slappe av 
• Få nye inntrykk 
• Ha det gøy. 
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4.2.4 Målgruppen for kortferie3 – fjellferie (sommer/høst) – 
alle markeder 

• Alder:  
– hovedtyngden ligger i alderen 26-40 år, men også eldre. 

• Reisefølge:  
– hovedsakelig par uten barn i alderen 26-40 år – men også  venner med 

barn. 
• Viktigste drivere for kortferie til Norge: 

– Besøke Norge igjen 
– Lav transportkostnad 
– Oppleve noe nytt og ukjent 
– Naturen. 

 

4.2.5 Innovasjon Norges satsing på kortferie 
Målgruppen for internasjonal kortferiesatsing utført av Innovasjon Norge er: 
– Ressurssterke forbrukere som søker en blanding av kultur- og naturopplevelser 
– Både førstegangsbesøkende og dem som allerede har vært i Norge 
– Aldersgruppen 35 år + 
 

 

 

4.3  Utvikling etterspørsel etter sommerfjellopplevelser 

4.3.1 Produktkonsepter – fjellferie sommer 
• Utenlandske feriegjester finner ferie på fjellet i Norge om sommeren attraktivt, og 

ferieformen har et relativt stort markedspotensiale. 
• Fjellferie sommer/høst vokser ikke i det internasjonale markedet – men det er et 

stort potensialet der som Norge ikke har tatt sin del av. 
• Fokus må være på avslapning, ispedd moderate aktiviteter, eventuelt tematisert som 

spa/helseferie eller mat/kultur. 
• Målgruppen er hovedsakelig barnefamilier, aldergruppen 25-49 og middels 

inntektsnivå. 
• Ønsket overnattingsform er selvstelte hytter eller ferieleiligheter. Men også en høy 

andel som ønsker å bo på mellomklassehotell (3-stjerner) eller bed & breakfast. 
 
I en undersøkelse gjennomført for Innovativ Fjellturisme i 2006 i Tyskland, Storbritannia, 
Nederland og Danmark, ble det testet hvilke produktkonsepter rundt fjellferie sommer, 
som var mest attraktive. De 8 konseptene ble inndelt etter dimensjonene fjord vs. fjell 
og aktiv vs. avslappende ferie. De to avslappende konseptene fikk størst oppslutning i 
alle markeder (se figur under). Dette sammenfaller også med driverne som Color Line 
avdekket i sin kortferieundersøkelse i 2007 (jfr kap 2.3.1) 
 
Figur 7. Etterspørsel etter forskjellige produktkonsepter, fjellferie sommer (Kilde: 
innovativ Fjellturisme) 
 

                                          
3 Basert på intervjuundersøkelse på Torp Sandefjord lufthavn, august/september 2007 



Reisemålsutvikling Skeikampen – en forstudie 41

 

4.3.2 Målgruppe fjellferie sommer4 
Demografi 
Baseferie på fjellet er en ferieform som appellerer til barnefamiliene. Hele 49 % ønsker å 
reise på en slik ferie med barna. 
Interessen for en slik ferieform er noe høyere blant kvinner enn blant menn.  
Gjennomsnittsalderen for målgruppen er på 42,8 år, og vi finner 74% av målgruppen i 
aldersgruppen 25-49 år.  
Dette er en målgruppe med et inntekts- og utdanningsnivå tilsvarende gjennomsnittet i 
Tyskland.  
 
Ønsket aktivitetsnivå 
Målgruppen er noe delt mht. ønsket aktivitetsnivå i ferien 

• 47 % ønsker en avslappende baseferie med moderat/lavt aktivitetsnivå. 
• 41 % ønsker en baseferie hvor de kan være aktive i naturen. 
• 12 % ønsker å nyte natur og kultur.  

 
Tidspunkt og varighet for reisen 
Denne målgruppen ønsker først og fremst å dra på fjellferie i perioden juli-september. 
Gjennomsnittlig oppholdstid som oppgis er på 11,3 dager. 
 
Overnattingsform 
Majoriteten ønsker å bo i selvstelte hytter eller ferieleiligheter. Men vi finner også en høy 
andel som ønsker å bo på mellomklassehotell (3-stjerner) eller bed & breakfast. 
 
Transport 
De fleste ønsker å benytte egen bil for å reise til og i Norge, av disse ønsker mange å 
kombinere bilturen med ferje. Det er også mange som ønsker å fly til Norge. Blant disse 

                                          
4 Innovasjon Norges Optima-undersøkelse, Tyskland, 2007 
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er det relativt lik fordeling ift. om man ønsker å benytte leiebil eller tog for å reise i 
Norge. En mindre andel ønsker å benytte buss. 
 

4.3.3 Målgruppe vandreferie5 
Demografi 
Vandreferie appellerer til en ressurssterk målgruppe, som liker å holde seg aktive. Dette 
er en gruppe med svært god kjennskap til Norge og hele 35 % har vært i Norge siste 4 
år. Dette er en målgruppe som klarer seg godt på egenhånd. Kun 16 % ønsker å delta på 
en organisert gruppetur med egen turleder. 
 
Denne ferieformen tiltrekker seg først og fremst par og vennegjenger.  
 
Gjennomsnitts-alderen er på 46,6 år, og vi finner 65% av målgruppen i aldersgruppen 
30-54 år.  
 
Interessen for denne ferieformen er høyere blant menn.  
 
Målgruppen for vandreferie har et inntektsnivå godt over gjennomsnittet, og svært 
mange (55%) har en høyere utdannelse fra høyskole/universitet.  
 
Ønsket aktivitetsnivå 
Majoriteten ønsker en aktiv ferie 

• 82 % i denne målgruppen er ute etter en aktiv ferie 
• 16 % ønsker et lavt/moderat aktivitetsnivå 
• 2 % ønsker å nyte natur og kultur 

 
Tidspunkt og varighet for reisen 
Majoriteten vil reise på vandreferie i perioden juli-september. Gjennomsnittlig 
oppholdstid som oppgis er på 12,3 dager.  
 
Overnattingsform 
Majoriteten ønsker å bo i selvstelte hytter eller ferieleiligheter. Men vi finner også en høy 
andel som ønsker å bo på mellomklassehotell (3 stjerner) eller bed & breakfast. 
 
Transport 
De fleste ønsker å benytte egen bil for å reise til og i Norge, av disse ønsker mange å 
kombinere bilturen med ferje. Det er også svært mange som ønsker å fly til Norge. Blant 
disse er det relativt lik fordeling ift. om man ønsker å benytte leiebil eller tog for å reise i 
Norge. En mindre andel ønsker å benytte buss. 
 
Destinasjoner 
Foretrukne områder for vandring er Fjord-Norge (48 %) og Nordland (45 %). 
 
Base vs. hytte-til-hytte 

• 50 % ønsker å gå fra hytte til hytte  
• 37 % ønsker dagsturer med utgangspunkt fra en base  
• (13 % vet ikke)  

 
Andre preferanser 

• 80 % ønsker å gå på egenhånd 
• 16 % ønsker å delta på en organisert gruppetur med egen turleder.  

  
 
 
                                          
5 Innovasjon Norges Optima-undersøkelse, Tyskland, 2007 
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4.4 Utvikling alpin/langrenn i viktigste markeder 
Utviklingstrekk alpin etterspørsel de siste årene: 
 

• Antall gjestedøgn på norske alpindestinasjoner har økt de siste årene. 
• Økningen skyldes først og fremst økning fra det norske markedet 
• Av de utenlandske markedene er det Danmark som sesongen 2006/2007, står for 

flest gjestedøgn (24 %), etterfulgt av Sverige (11 %). 
• Både det danske og svenske markedet har vært noe variable de siste årene, men 

ser vi på utviklingen fra sesongen 01/02 til 06/07, har det vært vekst: 
o Danmark: 3 % økning  
o Sverige: 9 % økning 

• Karakteristika ved skigjester i Norge (TØI 2007): 
o Gj.sn. alder er 43 år, noe eldre britiske skiturister 
o Gj.sn. oppholdstid er 6,5 netter 
o Briter, dansker og nederlendere kjøper hovedsakelig pakker med 

overnatting 
o Langt de fleste har vært på skiferie i Norge tidligere – kun 15 % er 

førstegangsbesøkende. 
 
TØIs undersøkelse blant utenlandske skigjester på norske destinasjoner i 2007 avdekket 
også hvilke faktorer som var viktigst ved valg av destinasjon (ganske viktig og svært 
viktig er her slått sammen): 

• Gode snøforhold 97% 
• God atmosfære 90% 
• God service 89% 
• Stort utvalg av bakker 76% 
• Pris på reise 74% 
• Godt løypenett 74% 
• Pris på stedet 73% 

Atmosfære og service kommer svært høyt ut og er vesentlig viktigere for gjestene enn 
eksempelvis pris på stedet.  
 
Utviklingstrekk i de viktigste vintermarkedene er gjengitt i tabellen under. 
 
Land Utviklingstrekk 
Danmark • Det danske skimarkedet har opplevd økende interesse og flere 

dansker drar på skiferie.  
• Ca. 550.000 dansker reiser på skiferie pr. år. 
• En stor andel av dem som kommer til Norge er foreldre med 

skierfaring og med barn som er på nybegynnernivå.  
• Målgruppen er: familier  
• Økt etterspørsel etter ”lek i snøen”, som for eksempel hundeslede, 

tur med truger og aking.  
 

Sverige • Det er 3-4 millioner svensker som står på ski, og det foretas ca. 
300.000 skiferier pr. år. 

• Norges andel av det svenske alpinmarkedet er ca. 3-5 %. 
• Fordelingen mellom alpint og langrenn er 90 % - 10 %. 
• Viktigste drivere for svenskenes valg av Norge som  

alpindestinasjon: 
- vil ha bedre bakker  
- oppleve noe nytt og mer spennende enn den svenske 
fjellheimen.  

• Målgrupper: 
- Svensker som står på alpinski. 
- Skikjørere i alderen 15 – 60 år. 
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- Familier, par og venner  
 

Russland • Russerne vil gjerne feire jul og nyttårsaften i vinterdestinasjoner 
med ski. 

• God snøkvalitet er et veldig viktig konkurransefortrinn som Norge 
har i forhold til andre ski destinasjoner i Europa. 

• Målgrupper: 
- Menn og kvinner opp til 50 år, med høy utdannelse som kjører 
alpin ski.  
- Familie med barn 30-40 år  

 
Tyskland • Etterspørsel etter skiferie generelt har vært stabil de siste årene. 

• Potensialet er stort; 7 millioner tyskere reiser på skiferie.  
• Antall tyske gjestedøgn på norske alpindestinasjoner har gått ned 

de siste 4 årene. 
• Tilgjengeligheten til Norge fra Nord-Tyskland er god, nå også med 

Color Fantasy og Super Speed, og det gjør reiseveien kortere til 
Norge. 

• Tysklere velger Norge på grunn av høy snøsikkerhet og 
familievennlige forhold. De er opptatt av kvalitet og komfort, god 
tilrettelegging og gode fasciliteter. 

 
Storbritannia • Siden 2000/2001 har det totale ski-utreisemarkedet vokst. 

• Ca. 1,2 millioner briter reiser på skiferie pr. år 
• 97 % står alpint/snowboard 
• Målgruppe: 

- 35+, velstående familier og par, nybegynnere og videregående 
alpinkjørere, bosatt i London og Sør-øst England 

 
Nederland • Med 1,1 mill. som reiser på vinterferie og hvorav rundt 850 000 som 

er på skiferie, er Nederland et betydelig vintersportmarked. 
• Antall nederlandske gjestedøgn på norske alpindestinasjoner har 

vært relativt stabile siden 2001/2002. 
• Andel blant dansker på skiferie i Norge, med interesse for de 

forskjellige skigrenene (TØI 2007): 
- Alpint/utfor/telemark: 35 % 
- Snowboard/freestyle: 15 % 
- Langrenn:   52 % 

 
 
 
 

4.5 Nasjonal etterspørsel - skikjøring  
 

4.5.1 Hovedtrekk  
• Sett under ett er potensialet for langrenn det største i det norske markedet med 2,7 

millioner som utfører sporten en eller flere ganger i løpet av året. 
 
• Det er en liten økning i antall som går på langrenn fra 2002-2007. Blant de som går 

på ski har frekvensen på hvor ofte man har gått økt. 
 
• Alpint/slalåm står for det nest største potensialet med 1,2 millioner som utfører 

sporten en eller flere ganger i løpet av året. 
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• Alpint/slalåm hadde en nedgang i antallet utøvere fra 1999 til 2002, men har tatt seg 
opp igjen fra 2002 til 2007.  

 
• Frekvensen (dvs. hvor ofte man kjører slalåm) har gått noe ned. Det er færre som 

står ukentlig, men flere som står månedlig. Det vil antagelig si at det er færre som 
trener på kurs og er ihuga entusiaster, men flere som benytter seg av det økende 
tilbudet til å stå i helger o.l. 

 
• Snowboard har hatt en nedgang i potensialet fra 2002 til 2007, mens telemark har 

hatt en økning i den samme perioden.  
 
• Bruttopotensialet for alle skigrenene er størst i aldersgruppen 20-39 år. Selv om 

andelen som utfører de forskjellige skigrenene er høyest i aldersgruppen 12-19 år. 
 
• Potensialet når det gjelder langrenn er størst i de midterste inntektsgrupper, mens 

potensialet for slalåm er størst i høyinntektsgruppene.  
 
• Snowboard og telemark har størst potensiale i de lavere inntektsgruppene, dvs. opp 

til 400.000,- 
 
• Geografisk er det største potensialet for langrenn i Akershus, Oslo og Sør-Trøndelag. 
 
• For slalåm er potensialet størst i Akershus, Oslo og den geografiske regionen 

Asker/Bærum/Oslo Vest. Denne regionen har også en høy andel i høyinntektsgruppen 
hvor bruttopotensialet for slalåm også er stort. 

 
Fra 2002 til 2007 har det vært en økning i antall personer som ikke går på langrenn, 
mens det har vært en større økning i antallet som går på langrenn ukentlig. Det betyr at 
det er flere som ikke går på langrenn, mens det blant de som går på langrenn er en 
økningen i frekvensen, dvs. hvor ofte de går på langrenn.  
 
Når det gjelder alpint var det en nedgang i bruttopotensialet fra 1999 til 2002, men en 
økning på 10 % fra 2002 til 2007. Det er en nedgang i antallet som står ukentlig, men en 
stor økning i antallet som står månedlig. Dvs. at frekvensen har gått noe ned. 
 
Snowboard har hatt en nedgang i bruttopotensialet på 7 % fra 2002 til 2007. Dette 
skyldes antagelig overgang tilbake til alpint som også omfatter slalåm/carving og twintip. 
Telemark har hatt en økning fra 2002 til 2007 på 11 %, men frekvensen har gått noe 
ned. 
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5. SWOT ANALYSE 
 
Basert på de innledende analysene, tidligere rapporter og diskusjoner underveis i 
prosessen har Styringsgruppen utarbeidet følgende SWOT analyse – her gjengitt de 
viktigste styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene. 
 
Sterke sider: 
 
Produktrelatert: 

- Beliggenhet på høyfjellet / omgivelsene 
- Rik på naturopplevelser hele året 
- Trygt for barna 
- Snøsikkert 
- Kombinasjon langrenn/alpin 
- Gode aktivitetstilbud av høy kvalitet 
- Aktiv stølsdrift / kulturlandskap 

 
 
Markedsrelatert: 

- Familievennlig destinasjon 
- God markedsmiks hele året mellom nordmenn og utlendinger på ferie-fritid, samt 

kurs-konferansemarked og sportsklubber på treningsopphold. 
- Dra nytte av Thon Hotels markedsføringsapperat 
 

 
Kommunikasjoner/tilgjengelighet: 

- Akseptabel reiseavstand fra de store innfallsportene (Gardermoen, fergehavnene) 
- Alle aktiviteter ligger i umiddelbar nærhet til sentrum på Skeikampen 

 
 
Organisering/samarbeid: 

- Stor grad av enighet gjennom oppslutning i Skeikampen pluss – de fleste drar i 
samme retning 

- Samarbeid i Lillehammer regionen (politisk, mellom skianleggene i Lillehammer 
Ski resorts) 

- Godt samarbeid med turoperatører 
 

 
Svake sider: 
 
Produktrelatert: 

- Sentrumstilbudet ikke godt nok ift moderne gjesters krav (handel, spisesteder) 
- For få parkeringsplasser / kaotisk parkering på gode utfartsdager 
- Utydelig kjøremønster på destinasjonen 
- Få, attraktive varme senger 
- Gammel infrastruktur 
- Mangler opplevelsesmessige ”fyrtårn” sommer (lokalt), herunder også 

allværstilbud 
 

 
Markedsrelatert: 

- For avhengig av (de samme) turoperatører 
- For avhengig av dk 
- Lave priser, dårlig inntjening 
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- Lite online booking 
- For dårlig til å velge ut målgrupper og jobbe systematisk mot disse 
- For lite synlig i media 
- Fremstår som litt traust og kjedelig 
- For få salgbare temapakker 
 

 
Kommunikasjoner/tilgjengelighet: 

- Oppfattes som lite tilgjengelig og langt unna, spesielt fra Lillehammer 
- Mangelfull skilting til og på destinasjonen 
- Få bussavganger til de øvrige opplevelsene i Lillehammer-regionen 

 
 
Organisering og samarbeid: 

- Få alle til å bli forpliktende med på samarbeid om fellesgoder/finansiering 
- Usikkert om organiseringen vil fungere – skeikampen pluss bare et styre p.t. 
- Kunnskap/kompetanse om helheten og produktene 
- Trenger et fellesorgan for å diskutere mf, profilering, reisemålstiltak  

 
 
 
 
Muligheter: 
 
Produktrelatert: 

- Flere arrangement som kan underbygge merkevaren og ønsket posisjon 
- Bygge videre på historien til destinasjonen 
- Utvikle flere markedstilpassede kommersielle senger 
- Utvikle et intimt sentrum med korte avstander mellom aktivitetene 
- Senger, infrastruktur, parkering -  
- Unikt sykkelpotensiale som kan tilrettelegges bedre 
- Styrke vinter for å kunne vokse om sommer 
- Kan bygge en moderne og markedstilpasset fjellandsby fra "scratch" 

 
 
Markedsrelatert: 

- Styrke posisjon i både det norske markedet og utvalgte internasjonale markeder 
- Bli enda tydeligere overfor valgte målgrupper som familier og kurs-konferanse 
- Markedsføre sommeren i større grad og få en enda bedre helårsposisjon 
- Større andel direkte booking 
- Kan utnytte vekstområder innen fjellferie sommer, kortferie og vinterferie 

 
 
Kommunikasjoner/tilgjengelighet: 

- Styrke transporttilbudet fra Gardermoen og fra Lillehammer for å kunne være mer 
valgbar for bilfrie gjester 

 
Organisering og samarbeid: 

- Større andel direkte booking 
- Tettere samarbeid med reiselivs- og kunnskapsaktørene i regionen 
- Tydeliggjøring av og en mer offensiv holdning til kommunens rolle og ansvar  
- Forpliktende samarbeid – partnerskap – mellom kommune, reiselivsnæring og 

grunneiere. 
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Trusler: 
 
Produktrelatert: 

- Thon trekker seg ut av destinasjonen 
- Uten flere gjestesenger og videreutvikling av produktet vil destinasjonen tape 

overfor nærliggende og andre destinasjoner 
- Lav lønnsomhet 
- Andre utvikler sykkeltilbudet bedre enn Skeikampen 

 
 
Markedsrelatert: 

- Manglende sommerprofil 
- Ser ikke nye potensielle kunder og målgrupper 
- Fremstår som uattraktiv for målgruppene 
- Manglende ressurser til internasjonal markedsføring 
- Svikt i etterspørselen etter fritidsboliger 
 

 
Kommunikasjoner/tilgjengelighet: 

- Får vi ikke frem budskapet om Skeikampen og hvor vi befinner oss, vil gjester 
velge andre destinasjoner fremfor Skeikampen. 

 
Organisering og samarbeid: 

- Fremstår som uattraktiv for målgruppene 
- Får ikke tak i og beholde kvalifisert og servicevennlig arbeidskraft 
- Frafall av investorer 
- Uenighet om utviklingsretning 
- Mangelfull fellesgodefinansiering 
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6. UTFORDRINGER FOR SKEIKAMPEN MOT 2020 
 
På mange måter kan et reisemål sammenliknes med et teater: det gjesten ser og 
opplever (”på scenen”) er avhengig av hva som er planlagt, tilrettelagt og gjort ”bak 
scenen”. 
 
Arbeidet med forstudien har avklart at Skeikampen har utfordringer både relatert til 
samarbeid/organisering, profilering og markedsføring, utvikling og drifting av fellesgoder 
og helhetlig reisemålsutvikling. Alle disse forholdene er på et strategisk og administrativt 
nivå knyttet til selve leveransen (kundens møte med produktene). Disse oppgavene er 
knyttet til det som i Hvitebok for bedre reisemålsutvikling kalles for ”bak scenen”. Videre 
har Skeikampen utfordringer knyttet til kvalitet på produkt- og serviceleveranse, 
aktivitetstilbud, restauranttilbud, transporttilbud mm. Disse kvalitetene eller 
produktelementene er på et operativt nivå i møtet mellom gjest og vert og foregår ”på 
scenen”. 
 
I arbeidet med utviklingsbildene eller scenariene for Skeikampen, samt strategi for videre 
arbeid i reisemålsprosessen, fokuseres det på utfordringer både på og bak scenen, slik 
dette er illustrert i figuren under. 
 
Figur 8  Forholdet mellom det gjestene ser og det som er planlagt/tilrettelagt  
  (Kilde: Mimir as) 
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Punktene under er viktige problemstillinger som har kommet fram i forstudien. Disse er 
ikke prioritert eller satt i system. Det må gjøres i fase 2. De er imidlertid med å danne 
grunnlag for scenariebeskrivelsene der de er satt inn i en større sammenheng. 

Utfordringer ”på scenen”: 

 
• Skeikampen må videreutvikle alpin- og langrennsproduktet 

o Sikre nødvendige arealer for utvidelser av alpinanlegget i 
kommunedelplanen 

o Videreutvikle alpinanlegget ift nye heiser/traseer i faser 
o Forbedre langrennsproduktet, særlig kortere og sentrumsnære løyper (i 

kombinasjon med vandreløyper - lyssatt) 
 
• Stedsutvikling  

o Utvikle sentrum (landsby) med kommersielle senger, restauranter, 
butikker, barneområde, parkering og øvrig infrastruktur 

o Få opp en kritisk masse av varme senger så raskt som mulig - min. 3000 
alpinattraktive senger så raskt som mulig for å få god økonomi i 
destinasjonen, mens det innen 2020 bør være min. 5000 varme senger 
totalt i området. 

 
• Produktutvikling - sommer 

o Bedre tilrettelegging i tre soner: I landsbyen, i nærområdet og 
fjellområdene. Herunder løyper og skilting til vandring, sykling, 
fiskeplasser etc 

o Særlig utvikle sykkeltilbudet slik at det blir lettere tilgjengelig som 
opplevelse for målgruppene. 

o Utvikle en "sommermotor" som kan bidra til å gi området en profil og 
særpreg sommerstid.  

 
• Helårstilbud 

o I skuldersesongene må det fokuseres på arrangementer, festivaler, og 
tilrettelagte opplevelser basert på tema som både kan bidra til lønnsomhet 
og understøtte ønsket merkevareposisjon. 

 
• Tilrettelagte og salgbare produkter 

o Det må jobbes med å utvikle flere attraktive, tilrettelagte og salgbare 
(pakkede) produkter i alle sesonger.  

o Økt tilrettelegging for kortferier der gjestene kommer med fly og tog 
o Sterkere regionalt samarbeid for å nyttiggjøre seg av det regionale 

tilbudet, samt felles merkevare for Lillehammer-regionen. 
 

 

Utfordringer ”bak scenen”: 

 
• Samarbeid / destinasjonsselskap 

o Videreutvikle Skeikampen pluss og sikre bred oppslutning, også fra 
kommunen 

o Anvende en felles logo/profil for alle som kommuniserer Skeikampen 
o Forsterke samarbeidet gjennom partnerskap mellom kommunen og 

næringslivet knyttet til fellesgoder og reisemålsutvikling. 
 
• Mål og strategiutvikling: 

o Definere visjonen og målet for utviklingen av Skeikampen som reisemål 
tydelig - enighet om utviklingsretning. 
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• Kommunal planlegging/tilrettelegging: 

o Arealplanleggingen. Det er viktig at man sikrer areal til framtidig utvikling 
av reiselivsvirksomheten på fjellet, både mht attraksjonskraften 
(aktivitetstilbudet) og utvikling av varme og kalde senger med formål å 
utvikle en intim destinasjon. 

 
• Finansiering og drift 

o Det er en ambisiøs plan som krever stor kapitaltilgang - investorsamarbeid 
med flere enn Thon må vurderes 

o Sikre god fellesgodefinansiering gjennom forpliktende avtaler og samarbeid 
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7. FREMTIDSBILDER FOR SKEIKAMPEN 
 

7.1 Drivkrefter  
Utviklingen til Skeikampen som reisemål avhenger av både interne og eksterne forhold. 
Det er viktig å skille mellom hva som kan påvirkes gjennom lokale beslutninger, og det 
som i stor grad er gitt gjennom overordnede utviklingstrekk. Reiselivstilbudet på 
Skeikampen må ”finne sin form” dvs. en næringsstruktur, type produkter, lokalisering av 
aktivitet og utviklingen av et helhetlig totaltilbud i en ramme gitt av utenforliggende 
utviklingstrekk: 
 
Rammebetingelser for reiselivsnæringen generelt, men også utviklingen av 
infrastrukturen i regionen  
 
Markedsutviklingen på et overordnet nivå gir rammer for Skeikampen sin utvikling. 
Hvordan Norge utvikler seg som turistland internasjonalt og hvordan markedenes 
preferanser utvikler seg i forhold til de tilbudene Skeikampen tufter sin turisme på, har 
stor betydning 
 
Konkurransen og samarbeidet mellom Skeikampen, Lillehammer regionen,  og 
andre reisemål som spiller på samme type tilbud blir viktig. Dagens turisme er generelt 
sett svært konkurranseutsatt, men stor avhengighet av ferie- og fritidsbasert trafikk og 
internasjonale gjester, som hele tiden kan velge å reise andre steder. Det er imidlertid 
viktig å også kunne samarbeide om å øke trafikken til regionen. 
 
Kommunen  som lokalsamfunn er også i endring. Næringsutvikling, tilgangen på 
kvalifisert arbeidskraft, ev. fraflytting, etc. vil påvirke reiselivets utvikling på mange plan. 
 
Figur 16 Ytre forhold som påvirker utviklingen av reiselivet mot 2015  
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Hensikten med en helhetlig reisemålsutvikling i mot 2015 er å sikre seg at utviklingen i 
størst mulig grad styres i den retningen aktørene på Skeikampen selv ønsker det. 
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Faktorene som er nevnt på forrige side vil i ulik grad kunne påvirke dette bildet. For å 
illustrere dette, og de veivalgene som følger av dette er det i forstudien laget 2 
fremtidsbilder (scenarier). Disse må betraktes som illustrasjoner for ulike 
utviklingsalternativer. Formålet med å benytte scenarier er å   
 

• Skape en enighet om hva som er sentrale utfordringene 
• Gjøre politikere og aktører fokusert på fremtiden og veievalgene man står overfor. 
• Forenkle diskusjonen om mulige utviklingsretninger 
• Gi diskusjonen et felles ”språk”.  

 
Det kan også være greit å tydeliggjøre hva scenarier IKKE er: 

• Prognoser for mest sannsynlig utvikling 
• Spådommer om framtida 
• Fremtidige mål og strategier. 

 
Scenariene tar utgangspunkt i drivkrefter som gir stor usikkerhet og stor påvirkning for 
utviklingen av Skeikampen, jfr. figuren under. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noen av de viktigste drivkreftene ift. utviklingen av turismen på Skeikampen er som 
følger: 
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7.2 To scenarier - to utviklingsretninger 
 
De to scenariene er fortellinger om mulige utviklingsretninger for Skeikampen. Hensikten 
med disse scenariene er å anskueliggjøre konsekvenser av eksterne faktorer som 
Skeikampen påvirkes av, samt de grep (og mangel på sådanne) som de ulike aktørene 
på destinasjonen tar de neste årene. 
 
Det er ikke meningen at aktørene lokalt skal velge seg et scenario tilsvarende valg av 
strategi - dette er snarere uttrykk for mulige utviklingsretninger, jfr figuren under. 
 
 
Scenariene under må derfor leses som historiefortellinger som inneholder både 
spissformuleringer og beskrivelser av framtidige hendelser som ikke trenger å inntreffe, 
men som skal anskueliggjøre hvordan ulike hendelser/veivalg kan påvirke utviklingen.  
 
 

7.2.1 –Skeikampen 2015 – Norway’s best kept secret 
 
Visjon og posisjon 
Finnes ingen retningsgivende visjon – i alle fall er det ingen som bruker den i strategiske 
prioriteringer. 
 
Skeikampen har lav kunnskap i de prioriterte markedene som følge av små 
markedsføringsbudsjetter over lang tid og ikke samlet innsats (lokalt og regionalt) mht å 
bygge en tydelig merkevare av destinasjonen.  
 
 
 
Marked og produkt 
Etter at Thon Hotels helt overraskende solgte ut sine virksomheter på Skeikampen i 2013 
har markedsarbeidet blitt mer fragmentert og utydelig – det er mange individuelle 
framstøt mot ulike målgrupper som gjør at Skeikampens kjennskap ikke har økt siden 
2008. 
 
Det er fortsatt nordmenn som dominerer destinasjonen, samt i hovedsak danske familier. 
Fortsatt er det mange turoperatører som styrer trafikken til destinasjonen, men de mest 
krevende kundene har falt fra.  
 
Kvaliteten på produktet er bedre en den lave kunnskapen skulle tilsi. Alpinproduktet 
holder særlig høy standard etter store investeringer de siste 10 årene, golfanlegget er 
anerkjent og ungdommen har fortsatt destinasjonen som sin ”teknisk-stisykling-favoritt”. 
 
Overnattingstilbudet er imidlertid ikke lengre markedstilpasset. Tilbakemeldingene fra de 
største operatørene som Color Line i 2010 var nedslående – kvaliteten både på 
overnattingstilbudene og service’n er ikke god nok. Utenlandske skigjester velger derfor i 
økende grad andre destinasjoner som Trysil, Beitostølen og Hafjell. 
 
I 2011 tok Thon Hotels konsekvensen av dette og bygde om Hotel Gausdal til leiligheter. 
Fire år senere sliter den nye eieren med driften og ønsker å seksjonere opp hotellet og 
selge ut leilighetene. Dette skaper stor misnøye i reiselivet for øvrig da det vil medføre 
en nedgang i antall varme senger – mens behovet er det motsatte. Foreløpig spriker 
signalene fra kommunen om hvordan dette vil behandles. 
 
Salget av private hytter og leiligheter har imidlertid fått et oppsving etter noen trege år 
rundt 2008-2009. De nye hytteeierne er svært entusiastiske ift Skeikampen som 
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rekreasjonssted med et godt alpinprodukt, gode langrennsløyper, og med sykkel og 
vandremuligheter sommerstid. Deres bruk av enhetene er imidlertid knyttet til helger og 
store ferier, noe som er utfordrende for de lokale næringsdrivende som ønsker seg mer 
jevn trafikk alle ukedager og gjennom hele året. Sportsbutikken, restauranten og 
velværebutikken som åpnet i ”skigata” i 2011 sliter økonomisk og har mange stengte 
dager i året – noe som er fortvilende for de kommersielle aktørene.  
 
 
Samarbeid / organisering 
I 2008-2009 ble det jobbet godt med partnerskapsprinsipper og avtaler som en del av 
reisemålsprosessen. Bortfallet av Thon Hotels som eier, samt at Frp nå sitter med 
makten i kommunestyret, har imidlertid ført til at disse avtalene ikke er verdt mer enn 
papiret de er skrevet på – det er rett og slett ingen ”destinasjonsansvarlig” verken i 
kommunen eller i næringslivet som kan påse at avtalene håndheves og videreutvikles. 
 
En ettertenksom politiker har erkjent problemet i GD med den presise formuleringen ”Vi 
var bortskjemte med Thon Hotels og trodde at han skulle ordne alt som hadde med 
utvikling av reiselivet å gjøre – 2 år etter hans salg står vi på bar bakke.” 
 
Annet 
Som en kuriositet kan nevnes at Skeikampen har lykkes med å utvikle Norges største 
sjakkfestival. Det store norske esset Magnus Carlsen er festivalansvarlig og tiltrekker 
mange sjakkinteresserte fra hele verden den første helgen i september hvert år. 

 

7.2.2  Skeikampen 2020 – Norway’s familiy resort #1 
 
Visjon og posisjon 
Skeikampens visjon er ”ekte høyfjellsglede – året rundt”. Lønnsomme virksomheter, 
fornøyde gjester og bærekraftig utvikling er bærebjelkene i visjonen 
 
I en undersøkelse i 2020 av Skeikampens omdømme i Norge, Danmark, Nederland, 
Tyskland og Storbritannia har destinasjonen fått betalt for langsiktig jobbing. Uhjulpen 
kjennskap er knyttet til familievennlige aktiviteter – først og fremst vinterstid, men 
gledelig nesten like høy kjennskap også til sommeraktivitetene. 
  
Skeikampens gode merkevareposisjon skyldes felles prioritering mht verdier, 
kommunikasjon, tydelige målgruppevalg – og ikke minst det tette samarbeidet med 
Lillehammer merkevaren. 
 
 
Marked og Produkt 
Det var en rekke drivkrefter som gikk Skeikampens vei i årene etter 2008. Det 
strategiske samarbeidet mellom Oslo Lufthavn Gardermoen, NSB, Oppland trafikk og 
Lillehammer destinasjonene førte til en sterk vekst i kortferiemarkedet (3-5 
overnattinger). 
 
I tillegg førte de gode børsårene etter nedgangen i 2008 til stor investeringsvilje i 
utviklingen. Etter at Thon Hotels bygde hotell på Lillehammer, kjøpte Kvitfjell Alpinanlegg 
og hotellene Gudbransgard og Fossen Hotell fra Kvitfjell Holding i 2014 førte den 
målrettede internasjonale markedsføringen til at det nå er flere utlendinger enn 
nordmenn i regionen. 
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Familiene verdsetter Skeikampen særlig for kvalitetene intim og trygg destinasjon, 
variert skiprodukt, det prisbelønnede barneprogrammet, og den store bredden av 
sommertilbud (aktiviteter og arrangementer) 
 
Antall varme senger er 4000 – dobbelt så mange som i 2008. All kommersiell utvikling 
har kommet i ski in-ski ut beliggenhet med også kort avstand til den livlige skigata. 
Kapasitetsøkningen har særlig kommet innenfor leiligheter i sentrumsområdet. I tillegg 
har det kommet et eget barnesenter, flere restauranter/kafeer, sportsbutikk og utsalg av 
lokale produkter (mat, håndverk). 
 
Alpinproduktet har høy kvalitet og er tilpasset familiemarkedet. Satsingen på barn med 
eget aktivitetshus og et variert aktivitetstilbud (både heiser og aktiviteter for øvrig) har 
ført til at destinasjonen har vunnet en tysk reiselivspris for ”Nord-Europas mest 
familievennlige alpindestinasjon”. 
 
Sommersesongen har også utviklet seg sterkt de siste 10 årene. Sykkelproduktet er nå 
tilrettelagt mot særlig sti- og tursykkelsegmentet. Særlig ”Culture route” har slått an 
internasjonalt – en pakke med bespisning, kulturopplevelser med velværetilbud på 
nærliggende gårder og historieformidling er en suksess. Skeikampen har også fått mye 
effekt av den regionale sykkelsatsingen, anført av Lillehammer Turist. 
 
Det store sommerløftet kom imidlertid med etableringen av attraksjonen ”Tidsmaskinen”, 
basert på barneboken av samme navn som ble en verdenssuksess i 2015. Senteret kom 
til som del av regionens NCE (national center of expertice) i et samarbeid med bl.a. 
Forskningsrådets Nyskjerrigper (www.nyskjerrigper.no) og film/media miljøene i 
regionen. 
 
 
Det store aktivitetstilbudet er også en viktig faktor for at Skeikampen har tatt posisjonen 
som en av Innlandets beste MICE arrangører. 

 
 
Samarbeid/organisering 
Partnerskapsregimet etter modell fra Geilo har ført til et forpliktende samarbeide om 
utviklingen, herunder også finansiering av fellesgoder. Kommunen er i førersetet for 
utviklingen og ordføreren er ofte vertskap fra andre destinasjoner som vil lære av 
Skeikampens suksess. 
 
Annet 
Utviklingen de siste 10 årene er imidlertid ikke bare en solskinnshistorie. Det mangelfulle 
avtaleverket om bruk av arealer til aktiviteter/løyper gjør at grunneierne føler seg 
utenfor verdikjeden. Etter at SKistar kjøpte både Hafjell, Kvitfjell og Lillehammer booking 
i 2015 har Skeikampen slitt med å finne sin posisjon i regionen markedsmessig og 
samarbeidsmessig. Dette har ført til en stagnasjon fra internasjonale gjester.  
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7.3 Ønsket posisjon 
Styringsgruppen ønsker å utvikle destinasjonen i retning av scenario 2 med fokus på: 
 

o Familiemarkedet (noen ganger på ferie med barna – andre ganger uten) i Norge 
og utvalgte internasjonale markeder 

 
o Voksne norske/utenlandske par med god økonomi opptatt av kvalitet 

(”sofistikerte, jfr modell under) 
 
o Venner på tematur (sykkel, vandring, helseferie) 
 
o Kurs/konferanse markedet, primært fra Østlandet 
 
o Målgruppene fremover skal gjennomgående ha høyere betalingsvilje enn i dag.  

 
o Aktørene skal samarbeide om å utvikle alle fire årstidene. Dette krever i første 

rekke økt lønnsomhet vinterstid, dernest å øke investeringene sommerstid. 
 
o Destinasjonen skal velges pga naturopplevelsene, trivelig og usnobbete 

atmosfære som byr på ro, velvære og samvær 
 

o Aktørene skal samarbeide om felles profilering og merkevarebygging knyttet opp 
mot ”ekte høyfjellsglede” 

 
Gjester i egne senger (hytter, leiligheter og caravan) skal fortsatt utgjøre et viktig 
grunnlag for de kommersielle aktørene på Skeikampen. 
 
Den valgte posisjonen er illustrert i figuren under. 
 
Figur 9  Ønsket posisjon for Skeikampen som reisemål 
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Forstudien foreslår følgende visjon for den videre utviklingen av Skeikampen som 
reisemål: 
 

”Ekte høyfjellsglede – hele året”. 
 

Lønnsom helårig næringsutvikling gjennom forpliktende samarbeid, kvalitetsfokus, 
meningsfulle opplevelser og bærekraftig utvikling.  

 
 
Det anbefales å jobbe videre med overordnede (kvalitative og kvantitative mål) for den 
videre utviklingen av Skeikampen som reisemål i fase 2. 

 

 

7.4 Ønsket vekst i antall senger 
 
Styringsgruppen ønsker så raskt som mulig å ha min 3000 markedstilpassede varme 
senger på destinasjonen. Den langsiktige ambisjonen er min. 5000 varme senger. Det er 
ikke i denne forstudien tatt stilling til hvor mange kalde senger som bør utvikles fram 
mot 2020, dette må inngå som analyse i fase 2. 
 
Prosjektledelsen slutter seg til denne anbefalingen fra Styringsgruppen, men vi gjør 
oppmerksom på at det vil være utfordrende å fylle et så stort antall varme senger 
sommerstid. Dette bør også sees nærmere på i fase 2. 
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8. ANBEFALINGER FOR FASE 2 (MASTERPLAN) 
 
Forstudien inngår som første del av en arbeidsmetodikk der det jobbes med 
reisemålsutvikling i tre faser som vist i figuren under. I denne forstudien har det blitt 
kartlagt både utfordringer og muligheter for utviklingen av Skeikampen som reisemål.  
 
Som avslutning på forstudien har Styringsgruppen vurdert om det er grunnlag for å gå 
videre i neste fase. Styringsgruppen ønsker å videreføre arbeidet til fase 2, men har noen 
forutsetninger/krav som må på plass før fase 2 kan iverksettes. 
 
 
 
Figur 10   Arbeidsmetodikk og beslutningspunkter i reisemålsprosessen (Kilde Mimir 
  as) 

 
Videre i dette kapitlet omtales aktiviteter som normalt inngår i fase 2. Endelig avklaring 
av innhold i prosessen taes ved igangsetting av fase 2. 
 
Arbeidet med fase 2 bør omfatte tre hovedområder: 
 

• Utvikle rammene for langsiktig utvikling for reisemålet, basert på en 
grunnleggende enighet om visjon, mål og strategier blant aktørene på reisemålet. 

 
• Gjennomføre en prosess som gir aktørene felles plattform i dette arbeidet  
 
• Etablere forpliktende ordninger eller spilleregler som sikrer det arbeidet som 

foregår ”bak scenen” (organisering, profilering, og samspill kommune-næring, og 
fellestiltak). 
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8.1 Innhold og hovedaktiviteter i fase 2 
Gjennomføringen av fase 2 iht Hvitebok for bedre reisemålsutvikling beskrives vanligvis 
gjennom de hovedaktiviteter (HA) som skal gjennomføres i fasen. Dette Hvor omfattende 
man behøver å gå inn i hver HA kan illustreres gjennom figur 7.2 under. Figuren tar 
utgangspunkt i at man bruker så store ressurser som anses som nødvendig for å kunne 
ta en god beslutning, men ikke mer. 
 
Figur 11 Illustrasjon av program med ressursinnsats på hovedaktiviteter (Kilde: 
  Mimir as) 

 
Med utgangspunkt i en gjennomgang av de hovedaktivitetene som er beskrevet under, 
kan man komponere programmet. Skalaen i figuren over kan beskrives slik; 0-2 ”dette 
er man i stor grad enig om”, ”her ligger det lite konflikter” og i andre enden 4-5; ”dette 
er en komplisert problemstilling som krever en grundig vurdering før vi kan foreta et 
veivalg eller lage en strategi”.  
 
Basert på erfaring fra andre reisemålsprosesser og arbeidet med denne forstudien 
anbefaler vi følgende hovedaktiviteter i fase 2: 
 
HA -Overordnet veivalg på konsept ”Hvem er det som først og fremst skal like seg på 
Skeikampen” , samt ambisjonsnivå for utviklingen (kvalitative og kvantitative mål) 
 
HA - Produkt/Marked:  

• Vinter:  
o Detaljerte planer for videreutvukling av alpinanlegget, herunder 

heiser, nedfarter og en vurdering av muligheten for utvidelse i 
retning av Kvitfjell,  

o Skilting og merking for langrenn 
o Vinteropplevelser for øvrig 

• Sommer: 
o Utvikling av sommeropplevelser, særlig sykkel, vandring og golf 

men også utvikling av nye opplevelser som trafikkskapere til 
destinasjonen 

• Sentrum:  
o Detaljplanlegge sentrumsområdet ift plassering av bygninger, veier, 

parkering etc,  
o overordnede konsepter for næringsutvikling i sentrum 
o konsepter for nye varme senger i området  
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• Marked: 
o Bedre kartlegging av dagens gjester, samt definere målgrupper for 

vinter og sommer – både ferie/fritid og kalde senger 
• Faseinndeling av utviklingen mot 2020 

 
HA - Destinasjonssamarbeid/markedsføring, herunder organisering og finansiering av 
fellesgoder.   

 
HA- Kvalitet (bygg, service, mm) 

 
HA – Miljøstrategi. 
 
 
Målet med å gjennomføre HA-ene er å sørge for at Styringsgruppen har den 
informasjonen som trengs for å ta de riktige veivalgene og gjøre de riktige 
prioriteringene i løpet av fase 2. Det vil være viktig å utarbeide både en langsiktig og 
ambisiøs plan, men som samtidig lar seg gjennomføre.  
 
En nærmere gjennomgang og beslutning om innholdet i fase 2 bør avklares mellom de 
partene som skal stå bak masterplanen og  prosjektleder.  
 
 
 

8.2  Avsluttende kommentarer 
 
Denne forstudien har avklart at det er et fundament til å gå videre med 
reisemålsutviklingen. Det er identifisert både naturmessige og markedsmessige 
forutsetninger som tilsier at videre planlegging og konkretisering av reisemålets 
ambisjoner og produktkvaliteter anbefales - både av oss som rådgivere, men ikke minst 
av de lokale aktørene.  
 
Det anbefales å få på plass forpliktelser for videre samarbeid ifm videreføring av 
reisemålsprosessen. Selv om dette handler om næringsutvikling og er en planprosess 
først og fremst for og av næringsaktørene vil avklaring av kommunens rolle og ansvar i 
den videre reisemålsutviklingen være svært viktig. Den pågående kommunedelplanen er 
også en viktig premiss for videreføring i fase 2. 
 
Styringsgruppen ønsker å møtes igjen i løpet av vinteren 2009 for å igangsette fase 2. 
 
Avslutningsvis ønsker Styringsgruppen og prosjektleder å presisere at den fremtidige 
suksessen til Skeikampen som reisemål avhenger av at både kommunen og 
næringsaktørene enes om et helhetlig grep for reisemålet – og styrer bevisst etter dette 
over tid. Sentrumsplanen, utviklingen i alpinanlegget, veier, parkering og infrastruktur 
for øvrig, utvikling av varme senger og produktutvikling for øvrig – alt må henge 
sammen og dimensjoneres ift hverandre for å sikre en lønnsom næringsutvikling på 
Skeikampen. 
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VEDLEGG 1 
 

Imagetest - Skeikampen

Gjennomført uke 29, 2008
Ansvarlig for rapporten: 

Anniken Enger

 
 

Bakgrunn og formål
• Formål:

– Undersøke hva befolkningen i Norge og Danmark assosierer 
med Skeikampen, for å få grunnlag til å utvikle en 
merkevareposisjon.

• Metode:
– Undersøkelsen er gjennomført på CATI (Computer Assisted

Telephone Interviewing) Omnibus, av Norstat AS.

• Målgruppen for undersøkelsen:
– Befolkningen i Norge og Danmark 
– Aldersgruppen 15 - 65 år
– Landsrepresentativ både med hensyn til kjønn, alder og geografi
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Gjennomføring og metode

• Antall intervju:
– 1000 personer ble intervjuet på telefon i hhv. Norge og Danmark

• Intervjuperiode:
– Uke 29, 14.-20. juli 2008

• Feilmarginer:
– 1000 respondenter gir en feilmargin på mellom +/- 1,4 - 3,1%.
– 500 respondenter gir en feilmargin på mellom +/- 1,9 – 4,4 %
– 50 respondenter gir en feilmargin på mellom +/- 6 -13,9 %

• Vektede resultater:
– Resultatene i undersøkelsen er vektet

 
 

Resultater – Norge
Uhjulpet kjennskap

Norge
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Uhjulpet kjennskap: Hva forbinder du med Skeikampen?
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Uhjulpet kjennskap:
Hva forbinder du 
med Lillehammer?

23

3

1

1

1

1

2

3

3

4

5

5

5

7

7

10

15

90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Annet noter

Vet ikke

Adrenalinaktiviteter 

Hytte/egen hytte

Sted/by i Gudbrandsdalen

Sted/by ved fjellområde

Kulturopplevelser (f.eks. festivaler, attraksjoner osv.)

Turisme/reiseliv

Familie/venner som bor der

Store sportsarrangementer 

Sjarmerende by (f.eks. Storgata)

Idrettsanleggene (Olympiaparken)

Folketradisjoner, troll, eventyr (f.eks. Hunderfossen)

Sted/by ved Mjøsa

Alpindestinasjoner 

Fjell- og turski (langrenn)

Maihaugen

OL

Norge

Base 1000. Åpent spørsmål. Flere svar mulig.

 
 



Reisemålsutvikling Skeikampen – en forstudie 66
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Uhjulpet kjennskap: 
Hva forbinder du med Kvitfjell?

 
 

Uhjulpet kjennskap – annet (noter)

• Ligger i Gausdal
• OL
• Vikinger
• Fjellcamp
• Tennis
• Snøhule, skyting, og 

militærøvelser 
• Peer Gynt vegen
• Peer Gynt spelet
• Motorsport

• Leirskole
• Konferansested
• Kirke/kapell
• Jakt
• Idol
• En plass hvor politikere 

møtes
• Campingplass
• Campingfestival
• Ntb i maraton
• Playboy-sted, veldig fint 

sted, for dyrt

Norge
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Kommentar – uhjulpet kjennskap (i)
• Skeikampen har relativt lav kjennskap i landet sett under ett – totalt er det 35 % 

som har uhjulpet kjennskap til Skeikampen (da er de som oppgir at de ikke vet 
noe og de som forbinder Skeikampen med fotball, slått sammen).

• Dette er lavere kjennskap enn både Kvitfjell (90 %) og Ål (61 %) (se senere to 
foiler).

• Ser vi på regionene Oslo og Østre Østlandet, øker kjennskapen betraktelig, med 
hhv. 64 og 53 % uhjulpen kjennskap.

– Skeikampen har altstå en relativt god posisjon i nærmarkedene, men store 
utviklingsmuligheter i områdene noe lenger vekk.

• Det er som skiområde med både langrenns- og alpinmuligheter Skeikampen er 
mest kjent, etterfulgt av hotellene.

• I Oslo er det hele 25 % som oppgir at de forbinder Skeikampen med 
langrennsski og langrennsløyper. 

• Sammenlignet med Kvitfjell, har Skeikampen en profil mer i retning av langrenn 
og fjellski, mens Kvitfjell kan sies å ha en noe råere profil pga. utforkjøringen.

• Sammenlignet med Ål har Skeikampen en tydeligere ski/vinterprofil. Ål har et 
innholdsmessig lite konkret image, og forbindes hovedsakelig som et ”sted i 
Hallingdal”. 

Norge
 

 

Hjulpet kjennskap

Norge
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I hvor stor grad 
forbinder du 
følgende 
faktorer med 
Skeikampen?
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Skeikampen, Lillehammer og Voss–
sammenlignet*

• Svaralternativene er 
ikke helt like – men 
resultatene indikerer at 
Skeikampen har et noe  
tydeligere image enn 
det Lillehammer har når 
det gjelder å være et 
attraktivt turskiområde. 
Skeikampen og Voss 
ligger omtrent likt.

*NB. I Voss-undersøkelsen ble det brukt en 3 punkts-skala (liten grad, 
noen grad, stor grad) mens det på Skeikampen og Lillehammer ble 
brukt 4 punkts-skala (svært liten, liten, stor og svært stor grad). Her er 
det stor grad (Voss) og stor grad + svært stor grad (Lillehammer og 
Skeikampen) som er sammenlignet.
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Hvor godt eller dårlig vil du si du kjenner 
den norske destinasjonen Skeikampen?
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• Kun 5 % av danskene 

kjenner til Skeikampen.
• 2 %  kjenner godt eller 

meget godt til Skeikampen. 

Danmark
 

 

Hvor godt eller dårlig vil du si du kjenner 
den norske byen Lillehammer?
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Danmark (N=1000)

• 52 % av danskene kjenner til 
Lillehammer, hvorav 19 %  
kjenner godt eller meget 
godt til Lillehammer. 

• Dette er et godt 
utgangspunkt, men har rom 
for forbedring.

Danmark
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I hvor stor 
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du følgende 
faktorer med 
Skeikampen?
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Norge og Danmark sammenlignet

 
 

Skeikampens image i Norge og Danmark

*Sum av stor/meget stor grad
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Oppsummering (i)
• Skeikampen har lav kjennskap i Norge som helhet, men høyere kjennskap i 

nærområdene, som Østlandet og Oslo. Blant de som kjenner til Skeikampen, 
har destinasjonen et tydelig image som skiområde for både langrenn og alpint.

– Kjennskapen i befolkningen ligger på 35 %, mens kjennskapen i nærområdene er 
betraktelig høyere, med 64 % i Oslo og 53 % på Østre Østlandet.

• Ser vi på bakgrunnsvariablene, er det høyinntektsgruppene som i størst grad 
oppfatter Skeikampen som en ski- og vinterdestinasjon.

• Familier oppfatter Skeikampen i større grad enn andre som attraktivt 
hytteområde samt et sted med aktiviteter for barnefamilier.

• Andre byer til sammenligning:
– Kvitfjells image: alpindestinasjon, med utforkjøring som differensierende faktor
– Lillehammers image:  går helt tydelig på OL. 
– Voss: går i retning av særpreget natur og på ekstremsport/sommeraktiviteter
– Rjukan: krigshistorie og industri
– Ål:  har et lite innholdsmessig konkret image og forbindes hovedsakelig som et sted i 

Hallingdal.
• Utfordringen ligger i fortsatt økt kjennskapsbygging, samt bygge kunnskap i 

nærområdene.

 
 

Oppsummering (ii)

• Skeikampen har svært lav kjennskap i Danmark, kun 5 % kjenner til 
destinasjonen. Kjennskapen er noe høyere på Nordjylland (8 %) og i 
høyinntektsgruppen (9 %).

• Med forbehold om få respondenter er tendensen i Danmark at de som 
kjenner til Skeikampen, forbinder destinasjonen med vinterfaktorer; et 
snøsikkert sted høyt på fjellet, med både langrenns- og alpinmuligheter 
og aktiviteter tilpasset barnefamilier.

• Skeikampens image er relativt lik i både Norge og Danmark. I begge 
landene er de viktigste assosiasjonene at det er et turskiområde, et 
sted høyt på fjellet, snøsikkert og et attraktivt hytteområde. 

• At Skeikampen er en familievennlig destinasjon er noe tydeligere i 
Danmark enn i Norge. 

• I Norge er det relativt høy ”vet ikke”-andel på faktoren familievennlig 
alpindestinasjon. En mulig forklaring kan være at nordmenn forbinder 
Skeikampen mer med alpindestinasjon enn med familievennlig.

 


