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SAMMENDRAG 

Rapporten omhandler konsekvenser for samfunn ved områderegulering til formål reiseliv, alpin- og 
aktivitetsområde i Vestlia på Geilo, i Hol. Analysen vurderer mulige samfunnskonsekvenser, med vekt på 
samfunnsøkonomiske konsekvenser, med tettstedet Geilo og Hol kommune som primært influensområde. En 
konsekvensutredning opererer på overordnet nivå, og sammenligner gitte alternativ. Metoden er ikke egnet til 
detaljerte overslag, og usikkerhet knyttet til fremkomne tal vil være stor. De relative forhold derimot, mellom 
gitte alternativ og forholdene mellom ulike faktorer – hva som bidrar og belaster mer og mindre, kan anses som 
sannsynlige, gitt tilgjengelig informasjon. Alternativene tilrettelegger for utbygging av turistanlegg, 
næringsbebyggelse og fritidsboliger med A) inntil 500 enheter, B) inntil 700 enheter, eller C) inntil 900 enheter, 
hhv. med ingen, noe og full utbygging av aktivitetsinfrastruktur. Rapporten er basert på tilgjengelige rapporter 
og statistikk, konseptplan for «Områdeplan Vestlia reiselivsområde» og intervju med nøkkelinformanter. Syv 
ulike vurderingskategorier er definert for å vurdere mulige ringvirkninger av økt reiselivssatsing:   

• Turistkonsum 

• Produksjonsvirkninger 

• Sysselsetting 

• Alpinanlegg 

• Trafikk og transport 

• Annen infrastruktur og div. fasiliteter 

• Andre faktorer 

0-alternativet, dagens vedtatte regulering, tilsier ingen vesentlige endringer. Noe flere fritidsboliger bygges i 
planområdet, uten store ringvirkninger for turistkonsum, sysselsetting eller trafikkbelastning. 

Alternativ A, 500 enheter med tilhørende infrastruktur ved eksisterende vei, ingen bygging av nye heiser 
/nedfarter, gir økt omsetning i ulike bransjer, men mindre enn alternativ B og C. Vekst i sysselsetting er liten. Økt 
trafikkbelastning mot Geilo sentrum, og økt besøk i eksisterende anlegg er sannsynlig. 

Alternativ B, 700 enheter og tilhørende infrastruktur, bygging av Kikutgondol, barneheis og nedfarter i øst, samt 
næring, inkludert hotell, gir langt større samfunnsringvirkninger. Utvidelse av aktivitets-tilbud og «varme senger» 
genererer inntektspotensial, sysselsetting og trafikktilvekst. Flere helårsarbeidsplasser muliggjøres. Ulike former 
for turistkonsum og skatteinntekter til kommunen vil øke betraktelig. Samtidig øker press på helsetjenester og 
trafikkbelastning mot Geilo sentrum. 

Alternativ C, 900 enheter og tilhørende infrastruktur, bygging av Kikutgondol og barnetrekk med nye nedfarter i 
øst, samt heis og nye nedfarter ved Økle i vest, og nye hotellsenger, muliggjør en ytterligere komplettering av 
aktivitetstilbudet. Mange utleieenheter (dvs. fritidsbolig tilrettelagt for utleie) kombinert med et differensiert, 
sammenhengende alpintilbud, skaper nye muligheter til å tiltrekke utenlandske midtukebesøkende og kapre 
markedsandeler fra konkurrerende destinasjoner. Styrking av sykkeltilbudet er vesentlig for helårssatsning., 
Hotell og dagligvarehandel genererer bedre grunnlag for helårssysselsetting, mer konkurransedyktige fasiliteter, 
økt konsum og skatteinntekter. Kostnader til helsetjenester vil øke. Kommunale skatteinntekter vil øke. Trafikk 
vil øke kraftig, men vil kunne motvirkes noe ved avbøtende tiltak som shuttle- og transferbusser, etablering av 
dagligvare i planområdet, mm. Alternativ C vil skape mest inntekter ved både tomtesalg, turistkonsum og 
skatteinntekter til kommunen. Samtidig vil økningen i antallet besøkende og brukere kunne skape økt behov for 
helse-relaterte tjenester og økt belastning på infrastruktur – pr. i dag er særlig trafikksituasjonen sårbar. Dermed 
blir rekkefølge på utbygging og tilrettelegging av avbøtende tiltak viktige. 

Sett fra utbyggers perspektiv vil alternativ C være mest økonomisk bærekraftig. I den forstand at salg av et høyt 
antall fritidsboliger kan bidra til å finansiere en omfattende og kostbar satsning på aktivitetsinfrastruktur mm. – 
som igjen legger til rette for et større antall helårsarbeidsplasser, muligheter til å ta markedsandeler fra 
konkurrenter og tiltrekke seg utenlandske midtukebesøkende. Inntektsgrunnlaget, både for utbyggere og Hol 
kommune, økes. Kostnader knyttet til kommunale tjenester kan i stor grad prises etter reelle kostnader, og 
trenger dermed ikke å føre til merkostnad for kommunen. Om det er realistisk å realisere en utbygging i omfang 
alternativ C, vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen innen reiselivsnæringen og politisk vilje til gjennomføring, 
samt en verdivurdering av hva slags destinasjon Geilo ønsker å fremstå som. Å bygge ut fritidsenheter som i 
alternativ A og B, vil gi mindre press på eksisterende infrastruktur mm., samtidig som det sannsynligvis ikke vil gi 
økonomisk rom til å bygge den mest omfattende aktivitets-infrastrukturen – som vil kunne gagne dem som 
allerede er etablert på Geilo, og samtidig lokke nye til å komme. Vestlias utgangspunkt ved jernbane og sentrum 
like ved er et godt utgangspunkt for å realisere mindre bilbaserte og mer fremtidsrettede løsninger. 

 
Forsideillustrasjon: 

Detaljfoto fra Vestlia: Opus Bergen AS 
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1 INNLEDNING 

Denne konsekvensutredningen (KU) er gjennomført for områderegulering for Vestlia reiselivsområde, 
ca. 1,5 km fra Geilo sentrum i Hol kommune, Buskerud. Rapporten er utarbeidet av Opus Bergen AS på 
bakgrunn av eksisterende kilder og tallmateriale, intervju og offentlig tilgjengelige rapporter (se 
referanser og metodevedlegg). Hovedarbeidet for foreliggende KU ble gjort i 2014 som grunnlag for 
utvikling av planen, og revidert 2017-18-19 i henhold til dagens situasjon og kommunens presiseringer. 

Analysen tar for seg mulige samfunnskonsekvenser, med vekt på samfunnsøkonomiske konsekvenser, 
for Geilo og Hol kommune ved utvikling av planområdet til reiselivs-, alpin- og aktivitetsområde. 
Planområdet er indikert på Figur 1. Hovedalternativene går ut på å bygge ut turistanlegg, 
næringsbebyggelse og fritidsboliger med A) inntil 500 enheter, B) inntil 700 enheter, eller C) inntil 900 
enheter. Etter politisk vedtak ble området omkring Vestlia Resort inntatt i planområdet sent i 
prosessen, men Vestlia Resorts ev. nye enheter omfattes ikke av alternativene A, B og C. 

KU’en følger dels premissene i Statens Vegvesens håndbok 140 i den grad det er hensiktsmessig1. Etter 
en nærmere redegjørelse for hva som menes med samfunnskonsekvenser i plansammenheng, følger 
en beskrivelse av 0-, A-, B- og C-alternativene, samt dagens situasjon i tiltaksområdet og 
influensområdet med henblikk på kategorier som turistkonsum, produksjonsvirkninger, sysselsetting, 
alpinanlegg, trafikk og transport, annen infrastruktur og fasiliteter, og andre faktorer. På bakgrunn av 
dette vurderes omfanget av endringer som tiltaket vil innebære med de ulike utbyggingsalternativene, 
før en avsluttende vurdering av konsekvenser, og mulige avbøtende tiltak. 

 

Figur 1: Lokalisering og ca. avgrensing av planområdet i Vestlia. 

 

 

                                                 

1 Håndbok 140 er utarbeidet spesielt med tanke på veiutbygging. For arealplanlegging med andre formål er det 
likevel nyttig å bruke elementer fra håndboken for å oppnå størst mulig grad av sammenlignbarhet mellom ulike 
konsekvensutredninger. Håndboken er revidert etter at denne KU ble utarbeidet. Ettersom metodegrepene er 
de samme, er ikke KU’en revidert etter spesifikk ordlyd i Statens Vegvesens håndbok V712. 
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2 DATAGRUNNLAG OG METODE 

Under følger en kort redegjørelse for kilder, metoder og vurderingskategorier. En mer utførlig 
forklaring på utregningsmåter og utfordringer/valgte løsninger finnes som vedlegg (se avsnitt 10.1). 

2.1 Kildegrunnlag 

Nasjonale institusjoner som Statistisk Sentralbyrå (SSB), Transportøkonomisk Institutt (TØI), 
Statistikknett.no, m.fl. har offentlig tilgjengelig tallgrunnlag, som er nyttet for å kartlegge samfunns-
konsekvenser ved utbygging av Vestlia. Benyttede kilder er rapporter fra TØI, Østlandsforskning (ØF), 
Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR), Hol kommune, Fylkes-mannen i Buskerud, o.l., nett-
sider for ulike aktører, samt informasjon fra nøkkelinformanter. 

Beregninger for fremtidig turistkonsum, produksjonsvirkninger, mm. ble utarbeidet med 2014-tall, 
dels fremskrevet av SSB, dels oppjustert til 2014-nivå ved å bruke konsumprisindeks (KPI). KPI er et mål 
for prisnivået på konsumprodukter og viser utvikling i pris på varer og tjenester som private 
husholdninger etterspør. Det er viktig å være oppmerksom på at enhver beregning kun vil være 
estimat. Flere tabeller i rapporten er senere justert til 2018-(KPI-)nivå, mens omfattende tabeller i 
vedlegg ikke er revidert. Dersom en ønsker en pekepinn på hva ulike beløp oppgitt i 2014-kroner 
tilsvarer i 2018, kan summen justeres i forhold til KPI ved å multipliseres med 1,1. (ssb.no). 

2.2 Metoder 

Statens Vegvesens håndbok 140 (2006) er brukt veiledende. I sammenheng med samfunns-
konsekvenser er det mange variabler vi anslagsvis kan tallfeste, basert på kategorier benyttet av TØI. 
Likevel er KU’en mer på linje med malen for ikke-prissatte tema, ettersom det er behov for å diskutere 
samfunnskonsekvenser i et videre perspektiv enn ren samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

2.3 Vurderingskategorier 

Samfunnskonsekvenser er et omfattende tema. Vi har vektlagt forhold som er relevante i sammenheng 
med ringvirkninger av utvidet reiselivssatsing i Vestlia. Valgte vurderingskategorier er listet under. For 
begrepsavklaring, se under, og for en mer utførlig utdypning av hva kategoriene inneholder og hvordan 
beregninger er gjort, vises det til metodevedlegg 10.1.3. 

▪ Kategori I: Turistkonsum 
▪ Kategori II: Produksjonsvirkninger 
▪ Kategori III: Sysselsetting 
▪ Kategori IV: Alpinanlegg 

▪ Kategori V: Trafikk og transport 
▪ Kategori VI: Annen infrastruktur og div. 

fasiliteter 
▪ Kategori VII: Andre faktorer 

2.4 Begrepsavklaring 

Bruksdøgn vil si hvor mange døgn årlig f.eks. en fritidsbolig er i bruk til overnatting. Ved å multiplisere 
dette tallet med antall personer som overnatter, får vi antall gjestedøgn. Gjestedøgn er igjen brukt til 
å estimere antatt årlig forbruk for mange kategorier. 

Turistkonsum kan deles i reiselivsprodukter (tjenester direkte knyttet til overnatting, servering, 
passasjertransport, turoperatører, bilutleie, turistrelaterte sportsaktiviteter osv.) og turistkonsum av 
andre varer og tjenester (matvarer, drikkevarer og tobakk; klær og skotøy; suvenirer, kart, mm); 
transportutgifter, samt andre varer og tjenester. Ulike typer turister har ulikt konsummønster. 

Produksjonsvirkninger er verdien av produksjonen, som ofte er satt lik omsetningsverdien av de varer 
og tjenester en næring produserer, eksklusive merverdiavgift, med unntak av varehandel. 
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Trafikkbelastning er vurdert i flere notat. I sammenheng med denne KU er tall hentet fra Opusnotat og 
sett i sammenheng med de tre utbyggingsalternativene. Et begrep er årsdøgntrafikk (ÅDT) som er den 
gjennomsnittlige døgntrafikk i året, dvs. total trafikk i løpet av et kalenderår dividert med antall dager 
i året. Dimensjonerende time er den timen som har et trafikkvolum som kun overskrides 29 ganger i 
løpet av året, det vil si den timen med det 30. høyeste trafikktallet (veier dimensjoneres m.a.o. ikke 
etter høyest forekommende trafikk). For veier med rekreasjonstrafikk kan dimensjonerende time 
regnes innenfor variasjonsområdet 20–30 % av ÅDT. I forbindelse med trafikkanalyse for selve 
planforslaget, utarbeidet i 2018, er trafikktellinger utført som grunnlag for makstime, dvs. lørdag 
formiddag i høysesong/vinter (Hopen 2018). Estimat for nyskapt trafikk til/fra tilkommende 
fritidsenheter, hotell, arbeidsplasser, mm, benyttes til å beregne nyskapt trafikk i makstime for de ulike 
alternativene. 

Se også vedlegg 10.1.4 «Omfang og utregningsmåter» og vedleggstabell 8, for grunnlagstall. 

2.5 Avgrensing av tiltaks- og influensområdet 

Avgrensing av tiltaksområdet, eller planområdet, vises i figur 1. 

Influensområdet er områder som vil bli påvirket av tiltaket, som kan variere mellom ulike vurderings-
kriterier. For ringvirkninger av økt reiselivsaktivitet i Vestlia anses Geilo som hovedinfluensområde. 
Likevel omtaler vi tidvis hele Hol kommune, på bakgrunn av hva som finnes av tilgjengelig informasjon. 
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3 BAKGRUNN: SAMFUNN OG RINGVIRKNINGER AV REISELIV 

3.1 Forskning 

Bruken av fritidsboliger har endret seg de siste tiårene. Standarden på fritidsboligen er høyere, folk 
tilbringer mer tid i fritidsboligen, og den er blitt et samlingssted for storfamilien. Siden 1990-tallet har 
nybygging av fritidsboliger vært dominert av høystandardhytter og feltmessig utbygginger, en bevisst 
politikk for å bevare inngrepsfrie områder, samtidig som tilrettelegging av infrastruktur er enklere. 
Hyppigere og kortere opphold i tillegg til ferie og høytider er blitt vanlig; pensjonister benytter 
fritidsboligen i større grad; og fleksibel arbeidstid og kommunikasjonsmuligheter muliggjør mer tid i 
fritidsboligen (Ellingsen & Arnesen 2018). 

Økt bruk av fritidsboligen har konsekvenser for vertskommunenes samfunnsutvikling koblet til 
næringsliv, kommuneøkonomi og infrastrukturutvikling. Fritidsboligutviklingen har blitt en pådriver for 
lokal og regional verdiskapning, samtidig som den gir utfordringer for kommunal tjenesteyting og har 
miljømessige konsekvenser. En studie av inntekter og utgifter i hyttekommuner (Borge m.fl. 2015) 
påpeker at kommuner har generelt liten kunnskap om totaliteten av inntekter og utgifter knyttet til 
fritidsboliger og «deltidsinnbyggere» som oppholder seg jevnlig i kommunen. De undersøkte 
eksempelkommunene trekker frem legevakt, helsetjenester i hjemmet, VAR tjenester, plan- og 
byggesaksbehandling og beredskap som områder der kommunen har høyere utgifter på grunn av 
fritidsboliger. Sesongvariasjon er særlig utfordrende knyttet til helse og teknisk tjenester. Transport i 
form av privatbilisme medfører belasting i form av utslipp, plasskrav og press på, og krav til, 
veiløsninger. Samtidig representerer fritidsboligutviklingen en oppjustering av økonomisk verdi av 
utmarksareal som kan være marginale i landbruksperspektiv, og bidrar dermed til overføring av privat 
kapital fra by til det rekreative omland. Det legges igjen penger i forbindelse med bygging, bruk og eie 
av fritidsbolig, som igjen genererer økt inntektsnivå blant innbyggerne og kan bidra til å forhindre 
fraflytting. Øvrige positive ringvirkninger er sesongjobber for ungdom, bedre infrastruktur for alle 
innbyggere, bedre helsetilbud, større kultur- og aktivitetstilbud, gratis skiløyper, mm. 

Det eksakte inntekts- og utgiftsbildet for hver kommune vil avhenge av graden av inndekking gjennom 
brukerbetaling av tjenester, bruken av eiendomsskatt, mm. Tabell under viser estimert effekt per 
hytte, og illustrerer at kommunale utgifter så vidt oversiger inntekter, men idet innbyggernes 
bruttoinntekt inkluderes endres bildet. Rent kommunaløkonomisk kan fritidsboligen bidra til større 
utgifter enn inntekter, men «dersom ringvirkninger gjennom effekten på privat bruttoinntekt 
inkluderes, vil den samlede effekten for lokalsamfunnet (kommune og innbyggere) av en ekstra 
fritidsbolig være positiv» (Borge m.fl. 2015:10, Ellingsen & Arnesen 2018). Kommunene kan vurdere 
utgiftsreduksjon gjennom brukerbetaling som svarer til faktiske kostnader, og regionalisering av 
tjenester i form av interkommunalt samarbeid. Slike ringvirkninger er kartlagt i TØI rapportene som 
dels danner grunnlaget for registreringskategoriene benyttet i denne KU. 

2600,- 

2500,- 

Tabell 1: Estimerte effekter per hytte eid av personer som ikke er bosatt i kommunen (Borge m.fl. 2015:75) 
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3.2 Lokale rammer 

Ifølge regional delplan for reiselivet i Buskerud (Buskerud fylkeskommune 2010) knyttes 
turistkonsumet i fylket både til typiske reiselivsnæringer (kjernenæring) og dagligvarer, bensin, post, 
mm. (overrislingsnæring). Overrislingseffekten gjør at den næringsmessige effekten av reiselivet er 
størst i lokalsamfunn med et service- og handelstilbud som kan møte etterspørselen. Overrisling er den 
effekt som samfunnet for øvrig har av et prosjekt. Overrisling er et hovedargument for utvikling av 
fritidsbebyggelse som en del av kommuners næringspolitikk, og overrislingseffekt har klar 
sammenheng med bruken av fritidsboliger. Graden av ringvirkning er i tillegg ikke bare et spørsmål om 
på hvilken måte prosjektet bidrar til samfunnet, men også hvordan samfunnet legger til rette for å 
være underleverandør til prosjektet. Dette kan være synliggjøring av varer, tjenester og kompetanse.  

Bl.a. på bakgrunn av Geilos status som sertifisert bærekraftig reisemål, bør reiselivsutvikling speile 
dette. For å møte bærekraftutfordringen, må det tenkes nytt når det gjelder tilbud og konsepter for 
kollektivtransport. Frekvens, regularitet, tilbringertjenester, bagasjehåndtering og muligheter for å 
kjøpe mat og drikke kan bidra til å gjøre tilbudene mer attraktive. Sentrale tiltak for å løse behovet for 
interntransport på de store reisemålene er etablering av miljøvennlig interntransport som 
shuttlebusser, samt tilrettelegging for fotgjengere og syklister. I tillegg er det viktig at arealbruk legges 
opp slik at behovet for interntransport reduseres. Bærekraftig utvikling av fritidsbebyggelse innebærer 
en målsetting om økt lokal verdiskaping. Denne målsettingen forutsetter at lokale leverandører kan 
tilby sine varer og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet (Buskerud fylkeskommune 2010). 

Både fritidsboligbrukere og andre tilreisende regnes som turister. Turister kan defineres som personer 
som oppholder seg utenfor det området de normalt ferdes, der reisen er av ikke-rutinemessig karakter 
og oppholdet på stedet varer mindre enn ett år.  I denne undersøkelsen har vi vektlagt private reisende 
som turister fordi disse utgjør den mest aktuelle målgruppen for tiltaket. 

Begrepene «varme» og «kalde» senger viser til 
graden av bruk. «Varme» senger er kommersielle 
overnattingssenger tilgjengelige i markedet som 
hotellsenger eller utleiehytter og -leiligheter; 
mens «kalde» senger er i privateide fritidsboliger 
som vil stå tomme store deler av året. Såkalt «salg 
og tilbakeleie» har tilbakeleieplikt og anses som 
varme senger. Asplan Viak (2013) foreslår en ny 
kategori, «fritidsbebyggelse tilrettelagt for 
utleie», der enhetene ikke har utleieplikt, men 
eier kan etter eget ønske stille sin enhet til 
disposisjon for et bookingselskap. Disse defineres 
som kalde senger/fritidsbebyggelse (etter Pbl), 
delvis tilgjengelige i utleiemarkedet, altså juridisk 
sett «kalde», men i praksis kan de fungere som 
«varme», dersom de leies ut store deler av året. 

Etter vedtak i Hol kommunestyre 26.03.14 ble en 
ny arealkategori, «fritidsformål tilrettelagt for 
utleie», innført. Hele planområdet faller inn under 
denne arealkategorien. Ifølge vedtak i kommune-
styret, og senere detaljering, skal enheter innen 
slike områder utformes med tanke på mulig utleie, 
i forhold til bl.a. krav til planløsning, type bygg, 
størrelse, uteareal og servicefunksjoner. 

Figur 2: Utbredelse av arealkategorien «fritidsformål 
tilrettelagt for utleie» vist i rødt, for Geilo. Planområdet 
ca. vist med grønn stiplet linje. (Hol kommune). 
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Det er gjennomført ABC-analyse for Geilo som reisemål med tanke på å klassifisere arealer i forhold til 
reisemålets attraksjonskraft (Asplan Viak 2007). A-områder har høye krav til arealets egnethet og/eller 
tilgjengelighet, slik som områdene med hotell, serveringssteder, handel og alpinanlegg. Områder for 
fritidsbebyggelse kan tåle noe mer perifer lokalisering. Som vist i figur under, utgjør sentrale deler av 
planområdet kategori A, mens områdene i sør og nord er B-områder, og områdene lengst øst og lengst 
vest er C-områder. 

 

Figur 3: ABC-kart over Geilo. Planområdet indikert med rød stiplet linje (Asplan Viak 2007). 

 

Konseptplan og sykkel 

Et viktig element i planarbeidet og reiselivsutvikling for Geilo generelt er Konseptplan for «Områdeplan 

Vestlia reiselivsområde (2016). Prosessen ble satt i gang etter vedtak (28.05.15) i Kommuneplan-

utvalget i Hol. Konseptplanen er utarbeidet som et samarbeid mellom Hol kommune og hoved-

aktørene i planområdet, som alle har signert planen. Planen gjør opp status for dagens situasjon (pr. 

2016), og hvordan, Geilo generelt og Vestlia spesielt, kan videreutvikle reiselivstilbudet. Konseptplanen 

legger føringer for både innhold i plan og organisering av utviklingen av planområdet. Konseptplanen 

ser helhetlig på Geilos utbud av friluftslivsaktivitet, o.l., og viser hvordan planområdet inngår i en større 

sammenheng. Konseptplanen er tuftet på alternativ C, den mest omfattende utbyggingen, og slår fast 

at «utbyggingen skal dekke opplevelsesinfrastruktur som er grovt antydet til (..) kr. 225 mill, i tillegg til 

kostnader til offentlig infrastruktur, som i verste fall kan beløpe seg til over kr. 100 mill. Dette tilsier at 

det kun er utbygging av 900 enheter som kan sikre det nødvendige økonomiske fundamentet til å bære 

kostnadene, samt nå målet som destinasjonsutvikling, da salg av enheter er et viktig 

finansieringsgrunnlag for all infrastruktur» (s.6). Konseptplanen har kartlagt muligheter og lagt føringer 

for det videre arbeidet med områdeplanen. 
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Figur 4: Prinsippskisse for utvikling "områdeplan Vestlia" (Opus Bergen AS) 

 

Knyttet til arbeidet med Konseptplanen ble det initiert Masterplan for sykkel i hele Geiloområdet. 
Sykkel kan bidra til å komplettere Geilos aktivitetstilbud, slik at Geilo blir mer av en helårsdestinasjon. 

 

Mål med masterplan for sykkel på Geilo 

• å legge planer for et variert løypetilbud hva angår ferdighetskrav og lengder 

• at tilbud skal appellere til alle som ønsker å sykle i fjellet 

• et variert sykkeltilbud skal bidra til å forbedre folkehelsen 

• et variert sykkeltilbud skal bidra til økonomisk vekst ved å tiltrekke seg sykkelturister fra resten av 

landet og utlandet 

• utvikling av nye løyper og forbedring av eksisterende løyper skal følge retningslinjene for 

bærekraftige løyper 

• konkretisering av nye tilbud: 

o Lage en «mountain bike skills and jump park» på den tidligere golfbanen 

o Lage flere flowtrails innenfor planområdet for Vestlia, der hovedvekten legges på løyper 
tilpasset nybegynnere og utøvere på et middels ferdighetsnivå 

o Restaurere eksisterende løyper i Sommerparken og bedre sikkerheten på disse. 

o Lage en ny løype for utøvere på det høyeste ferdighetsnivået (svart løype) 

o Etablere flowtrails i Geilo Fjellandsby (Kikut) og koble disse til Geilo Sommerpark 
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4 ALTERNATIVBESKRIVELSE 

Tre utbyggingsalternativ skal utredes for Vestlia reiselivsområde, utenom 0-alternativet, med utgangs-
punkt i vedtatt planprogram, samt alpin- og aktivitetsområde i KDP Geilo. En har vurdert hva som ville 
være sannsynlig utforming/lokalisering av formål dersom en skulle planlegge for hhv. inntil 500, 700 
og 900 enheter. ABC-prinsippet, som handler om å lokalisere rett virksomhet på rett sted, er og lagt til 
grunn. Dvs. høyest utnyttelse i nord og øst av det aktuelle planområdet, nær eksisterende tilbud. 

Premisset i planprogrammet «Kommunedelplanens fordeling av 70 % fritidsenheter for utleie og 30 % 
fritidsenheter for salg legges til grunn for alle utbyggingsalternativene (alternativ A, B og C)», er senere 
erstattet av kravet om at 70 % av fritidsboligene skal tilrettelegges for utleie, og 80 % av disse skal ikke 
overstige 100 m2. En ser for seg et utbyggingsprinsipp med fortettet utbygging av mindre enheter i 
nedre deler av planområdet (tilrettelagt for utleie), og frittliggende enheter høyere opp i terrenget. 

Alternativ A utgjør en begrenset utbygging og fortetting i tilknytning til eksisterende bebyggelse og 
veinett lengst nord i planområdet. Alternativ B innebærer utbygging av alpinanlegg, turistanlegg, 
fritidsboliger/leiligheter og næringsvirksomhet noe høyere opp i planområdet. Alternativ C innebærer 
enda høyere arealutnyttelse, og mer omfattende utbygging, spesielt i retning mot sør. 

 

 
Figur 5: Øverst: Reiselivsområder og formålsgrenser i henhold til kommunedelplan for Geilo (2010). Plangrense i Vestlia er 
vist med svart strek. Nederst: Sentralitet i Vestlia, vist med lilla skravur, jf. ABC-prinsippet i Asplan Viaks analyse (2007). 
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4.1 0-alternativet 

Planprogram slår fast at «0-alternativet tar utgangspunkt i dagens faktiske situasjon, samt forventede 
endringer i planområdet uten tiltaket i analyseperioden». Planområdet berøres i større eller mindre 
grad av ni reguleringsplaner, og domineres av hyttefelt, hotell og alpinanlegg, sykkeltracks, mm., 
spesielt i nordre og sentrale deler.  

En opptelling i 2014 da rapporten ble påbegynt viste 557 hotellsenger fordelt på 185 rom, 27 
utleiehytter, og 190 fritidsboliger innen planområdet. Utsjekk i felt våren 2019 viser at det meste av 
potensialet i eksisterende reguleringsplaner som berører Vestlia er bygget ut. De fleste planene er, 
eller er i ferd med å bli, realisert. I Vestlia vest del 1 (1995) er i alt 14 tomter ikke bebygget, hvorav 8 
bygg er vist med kontur på gjeldende kart (geo.ngu.no, 2014). I Økle hyttegrend (2005) er 1 tomt/bygg 
ikke realisert. I Uthusslåtta II (2010) er 2 tomter/bygg ikke påbegynt. I Uthusslåtta (2007) er samtlige 
tomter utbygget eller gravd ut (figur 6-7). I alt 11 urealiserte. 

Ved 0-alternativet vil Vestlia framstå om lag som i dag, med reiselivsvirksomhet, hytter, heiser og 
nedfarter sentralt og nord i området, mens arealene i sørvest og i øst vil domineres av naturlig 
vegetasjon og skrenter. 

 
Figur 6: 0-alternativet: Utbredelse/omfang av 0-alternativet i Vestlia, sammenholdt med sentralitet (lilla skravur) i henhold 
til ABC-prinsippet i Asplan Viaks analyse (2007). Plangrense er vist med svart strek (kilde: Opus Bergen AS). 
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Figur 7: 0-alternativet: Øverst: Realisering av Uthusslåtta II pr. mai 2019. Tidligere etablert hyttefelt skimtes i bakgrunnen 
(foto: Opus Bergen AS). Midten t.v.: Heis og nedfart i Vestlia pr. februar 2019 (kilde: google.maps/streetview). Midten t.h.: 
Vestlia sykkelpark (https://vestlia.no/ aktiviteter/ bikepark/ 2019). Nederst: Utbredelse/omfang av 0-alternativet i Vestlia 
vist på ortofoto. Plangrense er vist med svart strek (kilde: Opus Bergen AS). 
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4.2 Alternativ A 

Planprogram oppgir at: «En begrenset utbygging av turistanlegg, fritidsboliger/leiligheter og 
næringsbebyggelse i nær tilknytning til eksisterende bebyggelse og veinett i området. Det tillates 
etablering av totalt inntil 500 enheter.» 

Utnyttelse knyttet til alternativ A skisseres under. Næring for å betjene enhetene tillates, uten å 
konkurrere med Geilo sentrum. Det etableres ingen nye alpinanlegg. Hotellnæring er lite sannsynlig 
uten ytterligere alpintraseer og heiser (figur 8-9). 

 
Figur 8: Alternativ A: Utnyttelsesgrad i ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med avgrensning av reiselivsområder, jf. KDP 
Geilo (2010). Ingen nye alpinløyper eller skitrekk. Plangrense er vist med svart strek (kilde: Opus Bergen AS). 

 
Figur 9: Alternativ A: Plassering, og utnyttelsesgrad, av ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med sentralitet i henhold til ABC-
prinsippet i Asplan Viaks analyse (2007). Plangrense er vist med svart strek (kilde: Opus Bergen AS). 
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4.3 Alternativ B 

Planprogram sier «Utbygging av alpinanlegg, turistanlegg, fritidsboliger/leiligheter og nærings-
virksomhet. Nødvendig teknisk infrastruktur og adkomstveier til ny bebyggelse etableres. Det tillates 
etablering av totalt mellom 500 og 700 nye enheter innenfor planområdet.» 

Alternativ B skisseres under. Alternativet kan inneholde næring, inkludert eventuelt hotell, og åpner 
for ny heis øst i planområdet i form av Kikutgondolen med tilhørende nedfarter. Den knyttes opp mot 
eksisterende infrastruktur i Kikutområdet sørøst for planområdet. Alternativet kan gi rom for 
forbedring, og eventuell utvidelse, av det eksisterende sykkeltilbudet sommerstid (figur 10-11). Det 
opereres med et overslag på 557 nye senger/185 rom, som tilsvarer kapasiteten på Vestlia Resort etter 
ombygging i 2014. (Ettersom det nylig er presisert at ev. hotellrom skal utgjøre en del av de 700 nye 
enhetene, vil estimatene gjort med disse tallene ligge noe i overkant av hva som kan forventes. Likevel 
er usikkerhetene så store at beregningene ikke er finjustert etter dette.) 

 

 
Figur 10: Alternativ B: Utnyttelsesgrad i ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med avgrensning av reiselivsområder, jf. 
kommune-delplan for Geilo (2010). AIpinløyper og skitrekk er planlagt i øst/sørøst. (Opus Bergen AS). 
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Figur 11: Alternativ B: Plassering, og utnyttelsesgrad, av ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med sentralitet i henhold til ABC-
prinsippet i Asplan Viaks analyse (2007). Planlagte alpinløyper og skitrekk er vist med grå farge (kilde: Opus Bergen AS). 

4.4 Alternativ C 

Planprogram oppgir C-alternativet som «Maksimal utnyttelse av området som reiselivsdestinasjon, 
inkludert tilrettelegging for turistanlegg, fritidsboliger/leiligheter, næringsvirksomhet, alpinanlegg og 
øvrige anlegg for rekreasjon og aktivitet. Nødvendig teknisk infrastruktur og adkomstveier til ny 
bebyggelse etableres. Det tillates etablering av totalt mellom 700 og 900 nye enheter innenfor 
planområdet.» 

Alternativet inkluderer ev. hotell. Bebyggelsen konsentreres til nordre og midtre deler av feltet, med 
fritidsleiligheter i blokk nær inngangen til området og frittliggende fritidsbebyggelse noe høyere oppe 
i lien. Alternativet tilrettelegger for Kikutgondol og barnetrekk i øst, med tilhørende nedfarter, samt 
heis og nye nedfarter i vest mot Økle, som muliggjør bratte «svarte» løyper, noe som vil komplettere 
Geilos utbud av nedfarter. Sykkeltilbudet vil styrkes med nye løyper for ulike ferdighetsnivå. Næring 
vil kunne omfatte bl.a. betjening av enheter, hotell og dagligvarehandel for å motvirke trafikkøkning 
mot Geilo sentrum (figur 12-13). Det tillates inntil 900 nye enheter innenfor planområdet, inkludert 
ev. nye hotellrom. Vi opererer med et overslag på 836 nye senger/ 228 rom, noe som tilsvarer 
halvannen gang Vestlia Resorts kapasitet etter ombygging 2014. (Ettersom det er presisert at ev. 
hotellrom skal utgjøre en del av de 900 nye enhetene, vil estimatene gjort med disse tallene ligge noe 
i overkant av hva som kan forventes. Likevel er usikkerhetene så store at beregningene ikke er 
finjustert etter dette.) 
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Figur 12:  Alternativ C: Utnyttelsesgrad i ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med avgrensning av reiselivsområder, jf. KDP Geilo 
(2010). AIpinløyper og skitrekk er planlagt både øst/sørøst og sørvest i planområdet. (Opus Bergen AS). 

 

 
Figur 13: Alternativ C: Plassering og utnyttelsesgrad av ulike delfelt sammenholdt med sentralitet i hht. ABC-prinsippet i Asplan 
Viaks analyse (2007). Planlagte aIpinløyper og skitrekk er vist med grå farge i øst/sørøst og sørvest. (Opus Bergen AS). 
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5 DAGENS SITUASJON 

5.1 Overordnede trekk 

Reiseliv er viktigste næring på Geilo. Fra Bergensbanen kom i drift i 1909 til i dag har Geilo stadig vokst 
som reiselivsdestinasjon. Geilo har status som nasjonalparklandsby, med nærhet til vernede områder 
som Hardangervidda og Hallingskarvet nasjonalparker, og er sertifisert som bærekraftig reisemål. 
Friluftsliv sommer som vinter, er sentralt som identitetsskapende og næringsgrunnlag. Basert på tall 
fra Kommuneplanens samfunnsdel og tettstedsanalyse antar vi at Geilo i 2017-18 har ca. 2 500 
fastboende, mens tettstedet har rundt 2 400 hytter og fritidsleiligheter (tilsvarende 11 600 senger) og 
om lag 4 500 senger tilgjengelige for overnatting. 

Tabell 2: Fordeling av enheter/senger tilgjengelig på Geilo per juli 2017 (Tettstedsanalyse Geilo) 

Tettstedsanalysen oppgir at i 
perioden 2006-16 er det i snitt 
bygget 70 hytter i året i hele Hol 
kommune, hvorav 32 på Geilo. I 
tillegg finnes en hyttereserve på ca. 
2200 på Geilo og i Skurdalen, i form 
av regulerte, ubebygde tomter. 

Å bevare sammenhengende naturområder fri for utbygging har de senere årene vært vektlagt. Sentrale 
områder er attraktive og etablert infrastruktur kan brukes. Figur under viser utbygging av hytter 
klassifisert etter år, og speiler en tendens til å fortette, i tråd med nasjonale og lokale retningslinjer.  

 

Figur 14: Situasjonskart over hytteutvikling på Geilo fra før 1980 til 2017 (Hol kommune "Tettstedsanalyse Geilo") 
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5.2 Registreringskategorier 

Under følger en utredning av dagens situasjon for valgte registreringskategorier. 

5.2.1 Kategori I: Turistkonsum 

Turistkonsum er viktig for Geilo og Hol i økonomisk sammenheng. Samtidig er det en omfattende 
kategori, med forskjelligartet konsummønster etter type turist. Denne redegjørelsen for dagens 
situasjon er delt i flere bolker, henholdsvis en generell inntektsoversikt innledningsvis, så konkrete tall 
knyttet til hytteturister og deretter hotellgjester, før en avslutning med beregning av totalt 
turistkonsum for ulike forbrukskategorier. 

Omsetning skapt av overnattingsturisme bidro med om lag 750 millioner kroner i Hol i 2016. Som tabell 
og figur under viser, var omsetning på topp i 2008, med påfølgende knekk i 2009. Vi antar dette speiler 
finanskrisen, som bidro til nedgang i antall utenlandske besøkende og mer restriktivt ferieforbruk i 
norske husholdninger. Fra 2015 og fremover har omsettingen tatt igjen og forbigått 2008-nivået. 

Tabell 3: Omsetning skapt av overnattingsturisme i Hol kommune 2000-2012 (SSB, bearbeidet av www.statistikknett.no). 

År Omsetting etter overnattingsmåte, i mill. 

kroner 

Omsetning pr. 

innb. (kr.) 

 I alt Hotell Camping/ 

hyttegrend 

Private 

hytter 

2016 747 537 48 162 166 070 

2015 695 494 43 158 155 442 

2014 612 410 47 155 137 477 

2013 626 428 44 154 140 657 

2012 630 438 40 152 141 445 

2011 605 419 35 151 135 877 

2010 634 438 45 151 143 428 

2009 616 420 47 148 138 959 

2008 676 489 42 145 152 366 

2007 659 474 42 143 147 214 

2006 617 445 30 143 137 221 

2005 618 443 34 141 135 583 

2004 585 418 29 138 128 484 

2003 582 432 15 136 127 075 

2002 597 448 16 133 130 365 

2001 630 481 17 131 134 994 

2000 594 450 15 129 127 933 

Figur 15: Stolpediagram for samlet omsetning skapt av overnattingsturismen i Hol 2000-2016 i millioner kroner (SSB, 
bearbeidet av www.statistikknett.no). 

Fritidsboliger – kalde senger 

Fritidsboliger bidrar til omsetningen koblet til turisme. Forbruksmønsteret er imidlertid et annet enn 

det vi ser hos besøkende som benytter hotellsenger o.l. Eiere av fritidsboliger vil i størst grad benytte 

fritidsboligen i ferietid og enkelte helgebesøk. Pr 2017 finnes ca. 2000 hytter og 500 fritidsleiligheter 

på Geilo (jf. tabell 2, gjengitt fra tettstedsanalysen). Mange av beregningene er gjort med SSBs 2014-

tall for hytter i hele Hol kommune, dvs. 5 149. Der omregning ikke er gjort, kan en følgelig ca. dele på 

to for å få en pekepinn på tall for Geilos 2500 enheter pr. 2018. 

Fritidsboligundersøkelsen fra TØI oppgir Buskerudtall for henholdsvis rutinemessige kostnader ved 
eierskap og hold av fritidsbolig, samt kostnader ved oppussing og oppgradering. Justert til 2014-nivå 
gir dette utgifter på henholdsvis 22 257,- til eierskap og hold pr. fritidsbolig, og 42 024,- til oppussing 
og oppgradering pr. fritidsbolig. Av disse kostandene antas det at om lag 63% vil gå til lokale aktører. 

http://www.statistikknett.no/
http://www.statistikknett.no/
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2014-tall er regnet ut for 2500 enheter på Geilo, og estimert i 2018 kroner ved KPI. For 2500 
fritidsboliger på Geilo i 2017 skulle det gi omsetning innen kommunen for ca. 111 millioner 2018- 
kroner, se tabell under. For drøyt 5000 hytter i hele Hol er sum lokalt forbruk regnet til oppunder 230 
millioner 2018-kroner. Dette tallet ligger betraktelig høyere enn andelen omsetning for private hytter 
i tabell 3, noe som skyldes ulike måter å innhente data på mellom SSB-tall og TØI-undersøkelsen. 
Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare. 

Tabell 4: Fritidsboligeieres årlige kostnader og andel lokalt forbruk. (SSB, Farstad & Dybedal 2011a omregnet v/KPI til 2014 
verdier og 2018, Hol 2017) 
 

FRITIDS-

BOLIGER 

Geilo 2017 

Kostnad ved 

eierskap og 

hold 

Lokal betalt 

andel eierskap, 

mm. (63%) 

Kostnader 

v/oppussing/ 

opp-gradering 

Lokalt betalt 

andel 

oppussing mm. 

(63%) 

Sum lokalt 

forbruk 

1 pr 2014 22 257 14 022 42 024 26 475 40 497 

2014: 2500 55 642 500 35 055 000 105 060 000 66 187 500 101 242 500 

 2018: 2500 61 206 750 38 560 500 115 566 000 72 806 250 111 366 750 

I tillegg til utgifter forbundet med fritidsbolighold og oppgradering, kommer forbruk knyttet til 
dagsbesøk, helger eller ferieopphold i fritidsboligen. Ved å bruke Buskerudtall fra Farstad & Dybedal 
(2011a), og oppjustere med KPI, får vi at forbruk knyttet til dagsbesøk utgjør 2 364,- pr. fritidsbolig og 
17 176,- knyttet til overnattingsbesøk pr. fritidsbolig i 2014. Vi har regnet med eksempelvis 20% av 
forbruk ved dagsbesøk vil brukes innen kommunen og 80% av forbruk vil brukes innen kommunen ved 
overnattingsbesøk. Tallene er oppjustert til 2018-verdier, og gir da nærmere 40 millioner årlig inntekt 
for Geilo. For hele Hol er inntektene beregnet til inntekter i størrelsesorden 80 millioner (2018-kroner) 
årlig beregnet for drøyt 5000 enheter. 

Tabell 5: Turistforbruk pr. hytteenhet for overnattingsbesøk og dagsbesøk, samt antatt lokal andel av dette. (SSB, Farstad & 
Dybedal 2011a omregnet v/KPI til 2014 verdier, Hol 2017) 

FRITIDS-

BOLIGER I 

Geilo 

Forbruk v/ 

overnattingsbesøk 

pr. enhet 

Lokal andel 

(80%) v/ 

overnatting 

Forbruk v/ 

dagsbesøk pr. 

enhet 

Lokal andel 

(20) v/ 

dagsbesøk 

Sum lokalt 

forbruk 

1 per 2014 17 176 13 741 2 364 473 14 214 

2014: 2 500 42 940 000 34 352 500 5 910 000 1 182 500 35 535 000 

2018: 2 500 47 234 000 37 787 750 6 501 000 1 300 750 39 088 500 

Tallene knyttet til fritidsboliger, kostnader og forbruk er basert på nasjonale ferie- og forbruks-
undersøkelser. Ev. ikke-norske fritidsboligeiere vil i så henseende falle utenfor. Når det gjelder 
fritidsboliger, er det rimelig å anta at eiere i all hovedsak er bosatt i Norge. 

Hotell, o.l. «varme senger» 

Ifølge tettstedsanalysen (gjengitt i tabell 2) har Geilo pr. 2017 om lag 4500 (4444) såkalt varme senger 
tilgjengelig, fordelt mellom hotellrom, næringsleiligheter og utleiehytter (ikke private). SSB og 
Statistikknett oppgir 15 hotell og ca. 2 500 hotellsenger for hele Hol i 2014. Den store forskjellen 
mellom tall for Geilo og SSB, kan skyldes at SSB’s statistikk ikke fanger opp alt av utleiehytter og 
leiligheter i utleiemarkedet og heller ikke hotell med mindre enn 20 senger (Farstad & Dybedal 2011b).  

Det er hotellsenger som utgjør storparten av kommersielle overnattinger i Hol kommune, med drøyt 
78% av det totale antallet overnattinger, som vist i Tabell 6. Av hotellsengene er det ferie og 
fritidsmarkedet som dominerer klart. Ferie og fritid utgjorde 86% av det totale antallet overnattinger. 
Geilo har ikke klart å utnytte mulighetene de har for utleie av private hytter og leiligheter. Når senger 
står tomme, er det også færre folk i alpinbakkene. Det arbeides med å få oversikt over utleiemarkedet, 
og å bygge opp en felles utleiekanal (Hallingdølen 31.10.14). 
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Tabell 6: Samlede kommersielle overnattingsmåter i Hol (SSB, bearbeidet av www.statistikknett.no). 

 

Marked 
 

Antall overnattinger 
 

Endring 2013/2012 
 

Markedsandel % 
 Betydning 

2013. % 
 

2013 
 

2012 
 

Antall 
 

% 
 

2013 
 

2012 
 

Overnattinger i alt 444 972 453 365 -8 393 -1,9 6,6 6,3 100,0 

Hotell 349 658 360 200 -10 542 -2,9 9,8 9,2 78,6 

Hytte 79 396 62 712 16 684 26,6 5,1 4,3 17,8 

Sesongcamping 1 297 1 391 -94 -6,8 0,1 0,1 0,3 

Telt/Campingvogn 10 016 23 776 -13 760 -57,9 2,5 5,4 2,3 

Bobil 4 605 5 286 -681 -12,9 2,9 2,7 1,0 

SSB og Statistikknett fremskriver tall for 2014, og regner med 444 936 kommersielle overnattinger i 
Hol kommune i 2014, hvorav 346 919 er hotell, og 97 881 er campingplasser og hyttegrender. I følge 
Statistikknett2 er kapasitetsutnyttingen av hotellsenger i Hol på 42% for år 2014 og 41% for 2013, mens 
kapasitetsutnyttingen for hotellrom er ca. 57% for 2014 og 53% for 2013. 

Forbrukskategorier for tre typer turister. 

Turister som velger å bo på hotell, i utleiehytte eller eier egen fritidsbolig har ulike forbruksmønstre. 
Basert på nasjonale tall fra Farstad & Dybedal (2010a, b) for sommeren 2008 og vinteren 2009, 
omregnet til 2014- og 2018-nivå, finner vi gjennomsnittstall og %vis fordeling av turistkonsum, som 
igjen danner grunnlag for fremtidsestimat, se Tabell 7. 

Tabell 7: Forbruksutgifter etter utgiftskategori og overnattingsmåte i kroner pr. gjestedøgn og %andel, 2014-nivå (basert på 

KPI 2014, 2018 og grunnlagstall fra Farstad & Dybedal 2010a, b). 

 Sommer og vinter gjennomsnitt 2014-nivå 

Forbrukskategori/ 

overnattingsform 

Hotell/lignede Leid fritidsbolig Hytte/fritidsbolig 

 Kr. % Kr. % Kr. % 

Overnatting 356 37,5 188  35,3 46 14,1 

Servering 192 20,2 72 13,5 39 12,1 

Transport 179 18,8 73 13,7 55 16,9 

Dagligvarer 46 4,8 80 15,0 94 29,1 

Øvrig varekjøp 95 10,0 56 10,5 57 17,5 

Aktiviteter 60 6,3 50 9,4 24 7,4 

Andre utgifter 27 2,8 14 2,5 10 2,9 

Totalt (2014) 955 100 533 100 325 100 

Totalt 2018 (x1,1) 1051  586  358  

 

Bruk av alpinanlegg utgjør ikke en egen del av denne oversikten til Farstad & Dybedal, men den inngår 

sannsynligvis i kategorien «Aktiviteter». På Geilo er alpinaktiviteter en viktig forbrukskategori, som vil 

utredes videre i en egen registreringskategori. 

Ved å legge inn SSB/Statistikknett’s fremskrevne 2014-tall og benytte SSB-tall for antall hytter i Hol pr. 
januar 2014, samt TØI’s anslag om 85 gjestedøgn pr. fritidsbolig i Buskerud, kan vi se hva de ulike typer 
turister sannsynligvis vil kunne legge igjen i ulike konsumkategorier i Hol kommune inneværende år 
(2014), vist i Tabell 8. 

                                                 

2 Statistiknetts tall for 2014 er SSBs fremskrevne tall. 

http://www.statistikknett.no/
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Tabell 8: Estimerte turistforbruk i Hol kommune 2014, for tre ulike typer turister. 

 Sommer og vinter gjennomsnitt 2014-nivå 

Forbrukskategori/ 

overnattingsform 
Hotell/lignede Leid fritidsbolig Eid hytte/fritidsbolig 

 
Kr./ 

over-

natting 

%/ 

over-

natting 

V/estimerte 

overnattinger 

2014 (SSB) 

Kr./ 

gjeste-

døgn 

%/ 

gjeste-

døgn 

V/ estimerte 

overnattinger 

2014 (SSB) 

Kr./ 

gjeste-

døgn 

%/ 

gjeste

-døgn 
5149 hytter * 

85 gjestedøgn 

Ant. overnattinger         1              346 919                   97 881            437 665 

Overnatting 356  37,5  123 503 164  188  35,3    18 401 628  46  14,1    20 132 590  

Servering 192 20,2    66 608 448  72  13,5      7 047 432  39  12,1    17 068 935  

Transport 179  18,8    62 098 501  73  13,7      7 145 313  55  16,9    24 071 575  

Dagligvarer 46  4,8    15 958 274  80  15      7 830 480  94  29,1    41 140 510  

Øvrig varekjøp 95  10    32 957 305  56  10,5      5 481 336  57  17,5    24 946 905  

Aktiviteter 60  6,3    20 815 140  50  9,4      4 894 050  24  7,4    10 503 960  

Andre utgifter 27  2,8      9 366 813  14  2,5      1 370 334  10  2,9      4 376 650  

Totalt 955  100  331 307 645  533  100    52 170 573  325  100  142 241 125  

Det er tall for ulike forbrukskategoriene, fordelt på disse tre turisttypene som tas videre i utredningen.  

Omregnet til nyere Geilo tall for eid hytte/fritidsbolig og 2018-kroner, ser bildet ut som følgende tabell: 

Tabell 9: Estimerte turistforbruk i Hol og Geilo 2018, for tre ulike typer turister. 

 Sommer og vinter gjennomsnitt 2018-nivå 

Forbrukskategori/ 

overnattingsform 
Hotell/lignede (Hol) Leid fritidsbolig (Hol) Eid hytte/fritidsbolig (Geilo) 

 
Kr./ 

over-

natting 

%/ 

over-

natting 

V/estimerte 

overnattinger 

2018 (SSB) 

Kr./ 

gjeste-

døgn 

%/ 

gjeste-

døgn 

V/ estimerte 

overnattinger 

2018 (SSB) 

Kr./ 

gjeste-

døgn 

%/ 

gjeste

-døgn 

2500 hytter * 

85 gjestedøgn 

2018 

Ant. overnattinger         1              346 919                   97 881            212 200 

Overnatting 356  37,5 135 853 480 188  35,3 20 241 791 46  14,1 10 752 500 

Servering 192  20,2 73 269 293 72  13,5 7 752 175 39  12,1 9 116 250 

Transport 179  18,8 68 308 351 73  13,7 7 859 844 55  16,9 12 856 250 

Dagligvarer 46  4,8 17 554 101 80  15 8 613 528 94  29,1 21 972 500 

Øvrig varekjøp 95  10 36 253 036 56  10,5 6 029 470 57  17,5 13 323 750 

Aktiviteter 60  6,3 22 896 654 50  9,4 5 383 455 24  7,4 5 610 000 

Andre utgifter 27  2,8 10 303 494 14  2,5 1 507 367 10  2,9 2 337 500 

Totalt 955  100 364 438 410 533  100 57 387 630 325  100 75 968 750 

 

Personer som besøker Geilo, på gjennomreise eller dagsbesøk uten å være knyttet til en hytte, for å 
eksempelvis handle eller stå på ski, o.l. vil og bidra til lokaløkonomien uten at dette fanges direkte opp 
i overstående tabeller. Det fanges indirekte opp i neste kategori, produksjonsvirkninger, som er 
beregnet på grunnlag av konsumtall (se metode vedlegg).  

5.2.2 Kategori II: Produksjonsvirkninger 

Direkte produksjonsvirkninger for Hol er beregnet til 787 millioner kroner årlig på bakgrunn av tall fra 
2006 (Dybedal 2007) justert for 2014, og 866 millioner for 2018. På bakgrunn av samme tall er de 
indirekte produksjonsvirkningene, knyttet til underleveranser og inntektsvirkninger, anslått til 157 
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millioner kroner i 2014 og 173 millioner i 2018. Til sammen er direkte og indirekte produksjons-
virkninger anslått til omkring 944 millioner kroner årlig i 2014 og 1 milliard i 2018. 

5.2.3 Kategori III: Sysselsetting 

Reiseliv er den største næringen på Geilo. Ifølge tettstedsanalysen har utviklingen de siste årene gått 
fra å være et vintersportssted til å bli en helårsdestinasjon. Mens det tidligere var en stor andel 
sesongarbeidere på Geilo, er disse i mye større grad helårsansatt i dag. Tettstedsanalysen oppgir 413 
sysselsatte innen overnatting og servering i Hol kommune pr. 2015. Bare helse- og sosialtjenester 
sysselsetter flere, mens varehandel og bygg og anlegg følger på de neste plassene. 

Tabell 10: Antall sysselsatte i Hol kommune per 1.1.2015 etter hovednæring (Hol 2017) 

 

Ifølge Statistikknett.no var en andel på knappe 16% sysselsatt i overnatting og servering i Hol kommune 
i 2017. Om vi bare ser på overnatting, sysselsatte denne næringen drøyt 13% i Hol kommune i 2017. I 
tall utgjør dette 351 personer sysselsatt i overnatting og servering, hvorav 300 jobbet innen 
overnatting i 2017. Til sammenligning var landsgjennomsnittet rundt 3,5% for overnatting og servering, 
og 1% for overnatting i 2017. 



Konsekvensutredning samfunn 

 

21 

 

Tabell 11: Næringsstruktur i Hol kommune, andel sysselsatte i 2010-17 (statistikknett.no) 

 

Dagens sysselsetting innenfor planområdet er knyttet til hotelldrift ved Vestlia Resort, Geilolia med 
hytteutleie mm., og SkiGeilo, dvs. heisdrift, servering, skiskole, sykkelutleie, barnehage mm. Basert på 
2018-tall i nevnte bedrifter anslår vi at sysselsettingen innen planområdet omfatter i overkant av fulle 
110 årsverk. Om sommeren er det ca. 100 personer sysselsatt og på vinteren om lag 155. Med andre 
ord er anslagsvis 55 årsverk sesongbasert. Det fremgår også at en del stillinger er basert på deltid.  

5.2.4 Kategori IV: Alpinanlegg 

De senere årene ha alpindestinasjonen Geilo sakket akterut i forhold til sammenlignbare destinasjoner. 
Fragmentert eierskap og intern konkurranse har dels hindret felles satsing og nødvendig vedlikehold. 
Sommeren 2017 ble 91% av heisene, inkludert Vestlia i planområdet, samlet i ett selskap, SkiGeilo, 
som har revitalisert og satset på utvikling av alpin- og helårsdestinasjonen Geilo. Siden den tid har 
eksisterende anlegg fått et løft: det er utført «makeover», oppgradering av alle tekniske installasjoner, 
gjenåpning av stengte elementer, reorganisert selskapet for videre satsning, videreutviklet produktet 
innen servering, skiutleie, nedfarter, barneområde, sykkelsatsning, mm. Slaatta skisenter, med de 
resterende 9% av markedsandelene, utgjør ikke en konkurrent, men en utfyllende samarbeidspartner 
i form av bl.a. felles skipass, dels felles operativ drift, mm. Det er opprettet bussforbindelser som øker 
tilgjengelighet (mellom skiheisene, mellom heistilbud og overnattingstilbud, fra jernbanestasjon, og 
fra desember 2018, fra Gardermoen Lufthavn) og reduserer bilavhengighet. Et felles bookingsystem 
for overnatting og skisenter kom i gang sommeren 2018, som et samarbeid mellom SkiGeilo og 
Geilogruppen (Vestlia Resort, Bardøla høyfjellshotell og Highland Lodge med ca. 1500 senger). 
Målsettingen er å omfatte overnattingsbedrifter i hele Geilo. Denne moderniseringen, med alt 
tilgjengelig fra ett sted, er ønsket både lokalt og av internasjonale aktører, og gjør det enklere – og 
dermed mer attraktivt – å bestille pakker med overnatting, samt skipass, skiskole, mm. 

I løpet av planprosessen har sykkel blitt et raskt voksende aktivitetssegment på typiske vinter-
destinasjoner, inkludert i Sommerparken i Vestlia. Stolheisen holdes åpen og tillater frakt av sykkel. På 
toppen er startpunkt for zipline og sykkeltilbud, samt utsikt mot Hallingkarvet eller utgangspunkt for 
fottur på Hardangervidda. Terrenget på Geilo har vist seg ideelt for sykkel, slik at Geilo er på god vei til 
å bli en helårsdestinasjon. Dette kan i sin tur bidrar til å skape grunnlag for flere helårsarbeidsplasser 
knyttet til drift og service av sykkel- og skitilbud og infrastruktur. 
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I forhold til økonomi oppgir Alpinanleggenes Landsforening samlet omsetning for 2017/18 sesongen 
til drøyt 51 millioner kroner. Til sammenligning var omsetningen for 2013/14 (med innbyrdes 
konkurrerende anlegg og noe færre nedfarter) knappe 40 millioner. 

Tabell 12: Heisomsetning i millioner kroner for Geilo fra 2000-2018 (http://www.alpinanleggene.no/statistikk/omsetning-
for-de-14-storste-alpinanlegg-norske). 
 

 Heisomsetning  2000/01  2005/06  2009/10  2010/11 2011/12 2013/14 2017/18 

Geilo  36,4  41,0  45,1  38,9 35,5 39,8 51,4 

Antall betalte skidager for Geilo totalt oppgis å være 244 000 for 2013-14-sesongen, men antall 
besøkende vil ligge ca. 10% høyere enn antall betalte skidager, bl.a. fordi barn går gratis ved bruk av 
hjelm i de største alpinanleggene. 

Tabell 13: Antall betalte skidager på Geilo fra 2007-2013 (http://www.alpinanleggene.no/statistikk/besøks-statistikk) 

Skisenter: 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

Geilo 251 140 252 604 245 106 215 261 192 347 208 119 244 001 

Geilo har over tid hatt mindre besøk i bakkene sammenlignet med andre lignende destinasjoner. For 
2017/18-sesongen kom Geilo på 5. plass over omsetning blant de største anleggene i Norge. Med de 
grep som er i ferd med å tas (opprustning, bookingsystem, organisering, mm.), vil Geilo kunne styrke 
sin posisjon. 

5.2.5 Kategori V: Trafikk og transport 

Adkomst til planområdet er fra Bakkestølvegen, via Stølsvegen og krysset mot fv. 40, Skurdalsvegen. 
Fv. 40 gir adkomst til Geilo sentrum via bro over Usteåne i nordgående retning og mot Kikut og Geilo 
Fjellandsby i sørgående retning. 

Basert på Hopens trafikktellinger, er dagens maks timetrafikk (lørdag formiddag høysesong vinter) i 
Bakkestølvegen 135 (62 inn/73 ut). Beregningen er basert på trafikk generert av eksisterende 
fritidsboliger, hotellet Vestlia Resort, arbeidsplasser, samt besøkstrafikk fra andre hytter/ fastboende/ 
dagsbesøk. 

Pr. i dag har alle hytter og leiligheter i Vestlia tilkomst med bil og biloppstilling i tilknytning til sin enhet. 
Geilo skisenter og Vestlia Resort har parkering tilknyttet sine virksomheter. Det er flere busselskap som 
har bussforbindelse til Geilo, 1,5 km nord for planområdet. Det tar 3 timer med tog fra Bergen, og 3,5 
timer fra Oslo, med gjennomsnittlig fem togavganger i døgnet (i hver retning) på strekningen Oslo-
Bergen. Det arbeides med knutepunktutvikling ved Geilo Stasjon i form av et samarbeidsprosjekt 
mellom Hol kommune, NSB, Jernbaneverket, ROM eiendom, Statens Vegvesen og Buskerud 
kollektivtrafikk, for å bedre tilgjengeligheten rundt Geilo stasjon og utnytte mulighetene som 
lokalisering midt i Geilo sentrum gir (Hol kommune 2013). 

5.2.6 Kategori VI: Annen infrastruktur og diverse fasiliteter 

Eiere av fritidsboliger betaler faste årlige avgifter for tjenester som VA, renovasjon, brøyting, feiing og 
elektrisitet. Det er i prinsippet mulig å prise slike tjenester/gebyr til selvkost. I Hol skal 1% av 
salgssummen ved tomtesalg overføres kommunen, samt at nye eiere av eiendommen/ fritidsboligen 
plikter å betale en årlig avgift til kommunen. Hytteeiere betaler 2‰ eiendomsskatt til Hol. (Inntil 2018 
ble 40% av midlene øremerket sti- og løype forvalting; nå vedtas midler til sti- og løype hvert år i 
budsjettet.)  
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VA-situasjonen i planområdet er pr. i dag flere private koblinger mot kommunal hovedvann-, 
spillvanns- og overvannsledninger som ligger i Bakkestølvegen nord i planområdet. Det er utarbeidet 
en egen VA-rammeplan for prosjektet som ytterligere detaljerer eksisterende VA-situasjon (se denne). 
Det er et returpunkt ved Røde Kors sitt anlegg i Bakkestølsvegen. Det arbeides med å utvide 
kapasiteten med full kildesortering og høyere kvalitet på løsning og service. Brøyting og strøing av 
kommunal vei er kommunens ansvar. Ansvar og utgifter knyttet til vedlikehold, brøyting og strøing av 
privat vei er eiernes ansvar, som privatperson eller via eget veilag (der veien betjener flere). For 
fritidsboliger som er tilknyttet kommunal infrastruktur eller tilsvarende private anlegg, gjelder 
bestemmelser om tilsyn og feiing som skal gjennomføres etter behov, og ut ifra hvor mye fritidsboligen 
er i bruk. For fritidsboliger som omfattes av obligatorisk feiing og tilsyn, betales en fast pris. 

Vedrørende sosiale ytelser, har fritidsboligeiere krav på ytelser (jf. oppholdsprinsippet), noe som kan 
slå negativt ut for hyttekommuner. Geilo legesenter er legevakt for hele Hol kommune og har store 
svingninger på pasienthenvendelser gjennom året. Tettstedsanalysen for Geilo gjengir at 
erfaringsmessig er sesong og antall høyaktivtetsdager i stadig økning. Ca. 60 dager i året er definerte 
som høyaktivitetsdager med bemanning på 2-5 medarbeidere og 2-5 leger. På slike dager er 
kommunale bygningsfasiliteter maks belastet. Pasienter med skader kan ha behov for tilsyn etter 
prosedyre og/eller i påvente av transport til hjem eller sykehus. Det er svært ofte ventetid på 
transporttjeneste, og behandlingsrom/legekontor på legesenteret fylles opp. Vedrørende skader og 
førstehjelpsbehov som kan oppstå i tilknytning til alpine aktiviteter, driver Geilo Skisenter en 
Skipatrulje og samarbeider nært med helsevesenet i forhold til skader og ambulansetjeneste. 

For helsetjenester i hjemmet oppgir tettstedsanalysen 5-8 oppdrag pr. dag på hyttegjester for hele Hol 
i dag. På toppdager er hjemmetjenesten sprengt med dagens situasjon. Tallene forventes å øke 
uavhengig av utbygging i Vestlia grunnet økning i antall høystandardhytter i kommunen. Oppdaterte 
tall innhentet fra Helfo (i tettstedsanalysen) viser antall konsultasjoner hos legetjenesten i Hol 
kommune fordelt på pasienter bosatt i kommunen og pasienter med bostedsadresse utenfor 
kommunen (besøkende). Tabellene viser relativt store svingninger i fordelingen mellom innen- og 
utenbygds som sammenfaller med ferier. 

Barnehagetjenester er i utgangspunktet ikke aktuelt i forbindelse med fritidsboliger. Like fullt finnes 
det et barnehagetilbud for tilreisende innen planområdet. Trollklubben barnehage fungerer som 
kombinert helårsbarnehage for fastboende og tilbyr i tillegg i tillegg timebasert/ korttids barnepass.  

5.2.7 Kategori VII: Andre faktorer 

Dagens reiselivssituasjon på Geilo medfører goder for lokalbefolkningen i form av et bredt aktivitets- 
og kulturtilbud, restauranter og spesialforretninger. Fritidsboligutviklingen bidrar og til større omfang 
på plan- og byggesaksbehandling, enn innbyggertallet tilsier. Hele Geilos identitet er knyttet til nærhet 
til natur og friluftslivsutfoldelse. Storstilte utbygginger kan møtes med bekymring for at selve 
grunnlaget for Geilos attraktivitet forringes. 
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6 KONSEKVENSVURDERING 

Nedenfor vurderes ulike scenarier knyttet til ringvirkninger av videre utbygging i Vestlia, i form av 
sammenligning mellom tre gitte alternativ, og 0-alternativet (se kap. 4). Selv innenfor ett 
utbyggingsalternativ vil f.eks. turistkonsumet kunne variere mye avhengig av grad av privat bruk og 
utleie. Derfor er det i mange tilfeller regnet ut tall for utnyttelse av henholdsvis 30, 50, 70 og 100% av 
fritidsbebyggelsens kapasitet. Grunnlagstabellene er lagt i vedlegg, slik at alle tall skal være 
tilgjengelige for ev. andre sammenstillinger enn dem vi har valgt. Samtidig gjengis noen av de kortere 
tabellene, eller det gis komprimerte eksempler basert på grunnlagstabellene i teksten. 

Konkrete tall for ulik utnyttelse av de tre utbyggingsalternativene er vist i Tabell 14. Eksempelvis, for 
en utbygging i størrelsesorden alternativ C, vil 30 % tilsvare 270 enheter.  

Tabell 14: Antall enheter ved ulike %fordelinger for de tre utbyggingsalternativene. 

  30% 50% 70% 100% 

Alt. A 500 enheter 150 250 350 500 

Alt. B 700 enheter 210 350 490 700 

Alt. C 900 enheter 270 450 630 900 

I tillegg kan alternativ B og C inneholde hotellvirksomhet. Tabell 15 viser tall som lå til grunn for 2014-
beregninger. Per 2018 er det avklart at ev. hotellrom vil måtte inngå i rammen på 900 enheter, der én 
fritidsbolig skal tilsvare ett hotellrom. Beregninger knyttet til disse hotellrommene er ikke tatt ut, fordi 
hotellsenger med tilhørende forbruksmønster o.l. fortsatt er aktuelt, samtidig som estimatene er så 
grove at å trekke ev. hotellrom fra fritidsboligenhetene ikke utgjør en vesensforskjell. Konkrete tall for 
antall besøkende (jf. utredning om gjestedøgn og kapasitetsutnytting, se metodevedlegg) er vist i 
Vedleggstabell 1 og 2. 

Tabell 15: Antall eventuelle hotellsenger for de tre utbyggingsalternativene. 

Alt. A  0 hotellsenger 

Alt. B  557 hotellsenger 

Alt. C  836 hotellsenger 

 

6.1 Omfangsvurdering alternativ 0 

6.1.1 Kategori I: Turistkonsum 

Man kan anta noe økt aktivitet lokalt som følge av de resterende regulerte fritidsboliger, som allerede 
er vedtatt utbygget i planområdet. Da rapporten ble forfattet var det antatt 27 regulerte, men enda 
ikke realiserte enheter. Dette tallet ligger fortsatt til grunn for beregninger, selv om det nå (2019) kun 
gjenstår 11 ikke realiserte enheter. En differanse på 16 ansees som forsvinnende lite i sammenheng 
med grove estimat som gjøres.  Antatt lokal andel av utgifter til generelt vedlikehold, samt 
oppgraderinger, og penger som blir værende i lokal økonomien ved overnattingsbesøk og dagsbesøk, 
vises i tabellene under.   

Tabell 16: 0-alt.: Antatte kostander v/vanlig vedlikehold og oppgradering pr. fritidsbolig (ikke pr. pers.) og lokal andel av dette 

FRITIDSBOLIGER 

(EIE-ENHETER) 

Kostnad ved 

eierskap og 

hold 

Lokal betalt 

andel (63%) 

eierskap, 

mm. 

Kostnader 

v/oppussing/ 

oppgradering 

Lokalt betalt 

andel (63%) 

oppussing 

mm. 

Sum lokalt 

forbruk 

Pr 1  (2014) 22 257 14 022 42 024 26 475 40 497 

Pr 1  (2018) 24 483 15 424 46 226 29 123 44 547 

Hol: 5 149 (2014) 114 601 293 72 198 815 216 381 576 136 320 393 208 519 208 
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Geilo: 2 500 (2014) 55 642 500 35 055 000 105 060 000 66 187 500 101 242 500 

Geilo: 2 500 (2018) 61 206 750 38 560 500 115 566 000 72 806 250 111 366 750 

Alt. 0 = 27  (2014) 600 939 378 594 1 134 648 714 825 1 093 419 

Alt. 0 = 27  (2018) 661 033 416 453 1 248 113 786 308 1 202 761 
Tabell 17: Antatt forbruk knyttet til dagsbesøk og overnattingsbesøk, og lokal andel av dette, alternativ 0 

FRITIDSBOLIGER 

(EIE-ENHETER) 

Forbruk v/ 

overnattings-

besøk pr. 

enhet 

 

Lokal andel 

(80%) v/ 

overnatting 

 

Forbruk v/ 

dagsbesøk 

pr. enhet 

 

Lokal andel 

(20%) v/ 

dagsbesøk 

 

Sum lokalt 

forbruk 

Pr. 1  (2014) 17 176  13 741  2 364  473  14 214  

Pr. 1  (2018) 18 894 15 115 2 600 520 15 635 

Hol: 5 149  (2014) 88 439 224  70 751 379  12 172 236  2 434 447  73 185 826  

Geilo: 2500 (2018) 47 234 000 37 787 750 6 501 000 1 300 750 39 088 500 

Alt. 0 = 27  (2014) 463 752 371 007 63 828 12 771 383 778 

Alt. 0 = 27  (2018) 510 127 408 108 70 211 14 048 422 156 

Tabell 18 viser turistkonsum ved 0-alternativet (dvs. dagens situasjon pluss 27 fritidsenheter), fordelt 
på de ulike forbrukskategoriene og ulike forbruksmønstre for henholdsvis hotellgjester, besøkende 
som velger utleie hytter, og besøkende som eier egen fritidsbolig. Bare 27 nye fritidsboliger tilkommer 
dagens situasjon. Tallene for disse 27 (justert m/KPI for 2018) vises i første tallkolonne, og utgjør ev. 
økning i årlig økning turistkonsum utover det eksisterende enheter innen planområdet allerede tilsier. 
Heisbruk/alpinanlegg er inkludert i aktiviteter, men utdypes i en egen kategori. 

Tabell 18: Antatt årlig turistkonsum v/ 0-alternativet for ulike forbrukskategorier og typer turister, oppdatert til 2018 v/KPI 

Alternativ 0 

 

 

Fritidsbolig 

m/85 

gjestedøgn, 

kun 27 

vedtatte,  

Fritidsboliger 

m/ 85 gjestedøgn 

årlig (dagens 

190 

fritidsboliger + 

vedtatte 27 

fritidsboliger) 

Utleie 

fritidsboliger m 

/105 gjestedøgn 

årlig (27 

utleiehytter) 

Hotell/ lignende m/ 

42% 

kapasitetsutnytting 

365 døgn (557 

gjestesenger) 

Overnatting 116 127 933 317 586 278 33 437 980 

Servering 98 456 791 291 224 532 18 033 967 

Transport 138 881 1 115 923 227 651 16 812 917 

Dagligvare 237 303 1 907 213 249 480 4 320 638 

Øvrige varekjøp 143 897 1 156 502 174 636 893 057 

Aktiviteter 60 588 486 948 155 925 5 635 615 

Andre utgifter 25 245 202 895 43 659 2 536 027 

Totalt 820 463 6 594 088 1 662 161 89 700 200 

6.1.2 Kategori II: Produksjonsvirkninger 

Vi har anslått ca. kr 1 000 i samlede produksjonsvirkninger pr. seng per natt for Hol, uavhengig av om 
sengen defineres som «varm» eller «kald». Eksisterende bebyggelse og allerede vedtatte planer fører 
dermed til årlige produksjonsvirkninger i størrelsesorden 126,5 millioner (2014), hvorav bare ca. 5 
millioner kommer av nye enheter (27 fritidsboliger). I 2018-kroner tilsvarer det nærmere 140 millioner, 
hvorav 5,5 kommer av nye enheter. 

6.1.3 Kategori III: Sysselsetting 

0-alternativet vil ikke bidra til særlig økt sysselsetting, verken innen hotell, dagligvare, alpin eller annet. 

6.1.4 Kategori IV: Alpinanlegg 

0-alternativet innebærer minimal økning i antall nye besøkende, i hovedsak eiere av fritidsboliger som 
vil benytte eksisterende anlegg i helge- og ferietid. Dette vil absorberes av kapasitet i nåværende 
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anlegg. 0-alternativet medfører fortsatt satsning på eksisterende anlegg uten omfattende ny aktivitets-
infrastruktur. Alpinsatsning er sentralt i forhold til å lykkes på utenlandsmarkeder, som Danmark, 
Sverige, Storbritannia, Nederland og Tyskland. Uten videreutvikling er det mindre sannsynlig å nå dette 
markedet, som, ifølge bransjen, er sentralt for å fylle opp eksisterende kommersielle senger. 

6.1.5 Kategori V: Trafikk og transport 

Den begrensede trafikkøkning 0-alternativet medfører, tilsier at besøkende kan benytte adkomst uten 
behov for oppgradering utover det som er vedtatt. Biloppstilling vil være knyttet til hver enkelt enhet 
innen planområdet. Eksisterende buss- og togruter dekker ev. behov. På toppen av dagens ÅDT i 
Bakkestølsvegen vil det kunne tilkomme noen få reiser. Trafikknotat fra Opus opererer med 19 årlige 
besøk til fritidsenhet og to kjøreturer til/fra pr besøk, dvs. (19*2*2=) 76 turer. 27 nye enheter*76 årlige 
turer, delt på 365 dager i året, gir en økning i ÅDT på 6, dersom alle fritidsboligeierne benytter bil. 
Dette gir minimalt utslag i forhold til dimensjonerende time. 

Trafikkavvikling mot sentrum er allerede en utfordring på Geilo på de mest trafikkerte dagene i 
høysesongen, da kjøremønsteret er «alle skal innom Geilo». Shuttlebusser er satt i drift i 
vintersesongen for å betjene kortere reiser mellom Vestlia og andre heiser, samt overnattingstilbud. 
Hopens analyse viser at det særlig er kryssavvikling utenfor planområdet, som er flaskehals. 

6.1.6 Kategori VI: Annen infrastruktur og diverse fasiliteter 

Løsninger for VA, avfall, mm. er innbakt i vedtatte planer. Ferdigstilling av resterende regulerte enheter 
vil i svært liten grad påvirke sosiale ytelser. 

6.1.7 Kategori VII: Andre faktorer 

0-alternativet vil i liten grad påvirke kultur- og aktivitetstilbudet, import av arbeidskraft fra andre 
områder utenfor Geilo, eller boligmarked. Området som skal bebygges med fritidsleiligheter er i 
umiddelbar nærhet til eksisterende fritidsbebyggelse og vil ikke endre graden av f.eks. nedbyggede 
naturområder. Folks identitetsfølelse knyttet til natur og friluftsliv påvirkes ikke nevneverdig av 0-
alternativet.  

6.1.8 Oppsummering 0-alternativet 

Samlet sett vil 0-alternativet ha tilnærmet intet omfang og ingen særlige konsekvenser. 

 

6.2 Omfangsvurdering alternativ A 

I vurderingen av omfang for alternativ A er det lagt til grunn at alpinanlegg ikke utvides, men det kan 
bygges næring, og inntil 500 nye fritidsboliger, hvorav 70 % tilrettelegges for utleie. 

6.2.1 Kategori I: Turistkonsum 

Tallene som fremkommer i neste tabell kommer på toppen av tall for 0-alternativet. Tabell 19 og Tabell 
20 viser tall knyttet til lokalt forbruk for turister som benytter egne fritidsboliger. 
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Tabell 19: Antatte kostnader ved vanlig vedlikehold og oppgradering pr. fritidsbolig (ikke pr. pers.) og lokal andel av dette, 
alternativ A. 

FRITIDS-BOLIGER 

(EIE-ENHETER) 

Kostnad 

ved 

eierskap og 

hold 

Lokal betalt 

andel (63%) 

eierskap, 

mm. 

Kostnader 

v/oppussing/ 

oppgradering 

Lokalt betalt 

andel (63%) 

oppussing 

mm. 

Sum lokalt 

forbruk 

Pr. 1  (2014) 22 257 14 022 42 024 26 475 40 497 

Pr. 1  (2018) 24 483 15 424 46 226 29 123 44 547 

Hol: 5 149  (2014) 114 601 293 72 198 815 216 381 576 136 320 393 208 519 208 

Geilo: 2500 (2014) 55 642 500 35 055 000 105 060 000 66 187 500 101 242 500 

Geilo: 2500 (2018) 61 206 750 38 560 500 115 566 000 72 806 250 111 366 750 

Alt. A=500 nye (2014) 11 128 500 7 010 956 21 012 000 13 237 560 20 248 516 

Alt. A=500 nye (2018) 12 241 350 7 712 052 23 113 200 14 561 316 22 273 368 

  

Tabell 20: Antatt forbruk knyttet til dagsbesøk og overnattingsbesøk, og lokal andel av dette, alternativ A 

FRITIDS-BOLIGER 

(EIE-ENHETER) 

Forbruk v/ 

overnattings-

besøk pr. 

enhet 

 

Lokal andel 

(80%) v/ 

overnatting 

 

Forbruk v/ 

dagsbesøk 

pr. enhet 

 

Lokal andel 

(20%) v/ 

dagsbesøk 

 

Sum lokalt 

forbruk 

Pr. 1  (2014) 17 176  13 741  2 364  473  14 214  

Pr. 1  (2018) 18 894 15 115 2 600 520 15 635 

Hol: 5 149  (2014) 88 439 224  70 751 379  12 172 236  2 434 447  73 185 826  

Geilo: 2500 (2018) 47 234 000 37 787 750 6 501 000 1 300 750 39 088 500 

Alt A=500 nye (2014) 8 588 000 6 870 500 1 182 000 236 500 7 107 000 

Alt A=500 nye (2018) 9 446 800 7 557 550 1 300 200 260 150 7 817 700 

 

I tilknytning til forbruksmønster fordelt mellom ulike forbrukskategorier og turistkonsum pr. 
gjestedøgn omregnet til årlig turistkonsum for ulike forbrukskategorier og typer turister har vi generert 
store mengder grunnlagstall som finnes i Vedleggstabell 3, Vedleggstabell 4 og Vedleggstabell 5, (se 
disse, med 2014-tall). For å gjøre det mer tilgjengelig har vi laget eksempler under hvert alternativ som 
illustrerer et mulig utfall av utbygging i denne størrelsesorden.  

La oss si at en utbygging i størrelsesorden alternativ A realiseres (alle enheter selges), og halvparten av 
fritidsboligeierne bruker sin eiendom kun til privat bruk og halvparten leier ut i tillegg til privatbruk. 
Det gir følgende scenario (Tabell 21): Nullvekst i hotellsegmentet, mens forbruk til overnatting vil være 
størst med 7 ½ millioner, fulgt av dagligvarehandel på nærmere 7 millioner. Transportutgifter og 
servering utgjør henholdsvis drøyt 4 ½ millioner og nesten 4 millioner, mens totalt årlig turistkonsum 
anslås til over 30 millioner. 

Tabell 21: Eksempel på mulig tillegg i turistkonsum v/alternativ A, hvor alle fritidsboliger benyttes privat og halvparten leies 
ut i tillegg, 2018-verdier. 

Alt. A FORBRUKSKATEGORIER 

  Overnatting Servering Transport Dagligvarer 
Øvrig 

varekjøp 
Aktiviteter 

Andre 

utgifter 
Totalt 

Eid hytte/ 

fritidsbolig 
100% 2 150 500 1 823 250 2 571 250 4 394 500 2 664 750 1 122 000 467 500 15 193 750 

Leid hytte/ 

fritidsbolig 
50% 5 428 500 2 079 000 2 107 875 2 310 000 1 617 000 1 443 750 404 250 15 390 375 

Hotell  0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt  7 579 000 3 902 250 4 679 125 6 704 500 4 281 750 2 565 750 871 750 30 584 125 

 Andre scenarier kan tenkes; derfor er tallene tilgjengelige i vedleggstabeller. 
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6.2.2 Kategori II: Produksjonsvirkninger 

Vi har anslått ca. kr. 1 000 i samlede produksjonsvirkninger pr. seng per natt for Hol uavhengig av om 
sengen defineres som «varm» eller «kald». På bakgrunn av dette, kan en utbygging i størrelsesorden 
alternativ A, med 500 fritidsboliger generere nærmere 76 millioner 2018-kroner (eller 69 millioner 
2014-kroner) i produksjonsvirkninger årlig. Tallet er basert på en antagelse om at 100% av 
fritidsboligeierne bruker sin enhet selv (85 gjestedøgn årlig) og 50 % i tillegg leier ut (ytterligere 105 
gjestedøgn årlig). Denne antagelsen er brukt til å estimere andre eksempel senere i rapporten. Ved å 
bryte ned tallene på hver enkelt fritidsbolig, gir dette 93 500,- 2018-kroner (eller 85 000,- 2014-kroner) 
årlig for fritidsboliger benyttet kun til privat bruk, og 209 000,- 2018-kroner (eller 190 000,- 2014-
kroner) årlig for fritidsboliger som både benyttes til privat bruk og i tillegg utleie. 

Før sengene i de nye enhetene kan tas i bruk, vil anleggsfasen generere økt omsetting bl.a. i form av 
tomtesalg, salg av materialer og arbeid innen bygge- og anleggsbransjen. Vi anslår en byggeperiode på 
ca. 10 år ved en utbygging av 500 enheter. Ved å anta gjennomsnittlig tomtestørrelse på 1 250m2, 
kvadratmeterpris på 1 200,-/m2(tomt), og 2,5 millioner i byggekostnad pr. enhet (i snitt 100m2), samt 
at om lag halvparten av omsetningen tilfaller lokaløkonomien (se for øvrig metodevedlegg for grunnlag 
av utregning), bidrar dette med 1 milliard kroner til lokaløkonomien. Fordelt over en periode på ti år 
vil det tilsvare 100 millioner årlig. Estimatene er så grove at det er ikke regnet om for 2018 verdier. 

6.2.3 Kategori III: Sysselsetting 

Fritidsboliger tilrettelagt for utleie vil kreve en serviceenhet som tilrettelegger for booking og det 
praktiske omkring utleie og renhold, samt et system for drift/vedlikehold av fellesarealer, om mulig 1-
2 årsverk, med svingninger i arbeidstilfang. I tillegg vil selve byggeperioden generere forbigående økt 
sysselsetting i byggebransjen. Videre vil flere hyttenheter bidra til noe økt behov for håndverker-
tjenester over tid, knyttet til vedlikehold av enhetene. Alternativ A vil i hovedsak generere 
arbeidsoppgaver knyttet til utbyggingsfasen, og svært lite indirekte, som f. eks. knyttet til helse eller 
plan. 

6.2.4 Kategori IV: Alpinanlegg 

Alternativ A vil kunne bidra til økning i besøkstall, men uten omfattende satsning på ny aktivitets-
infrastruktur. Med 500 nye enheter og utleie av opptil 70% av disse, må det påregnes økt besøk i 
eksisterende anlegg. Dette vil antakelig kunne absorberes av kapasitet i eksisterende anlegg. 

Graden av utleie vil kunne påvirke bruken av alpinanleggene. Attraktiviteten på alpintilbudet anses 
som avgjørende i forhold til kommersielle senger og utenlandsmarkedet, da langrenn ikke utøves i 
særlig grad utenfor Norden. Dersom en stor andel av fritidsboligeierne ønsker å leie ut, og lykkes i å 
tiltrekke seg leiende gjester, vil dette kunne bidra til økt midtuketrafikk i alpinanleggene. Dersom 
hovedtyngden av besøkende utgjøres av fritidsboligeiere, som vil være mest sannsynlig, tilsier dette 
flere ferie- og helgebesøk i alpinanleggene. Ved å inkludere utleietilbudet i felles bookingportal, gjøres 
utleie enkel både for eier og leietaker. Nye 500 enheter, men uten etablering av nye alpinbakker og 
heiser, vil kun føre til flere besøkende, men uten omfattende nyutvikling av aktivitets- og alpintilbudet 
i Vestlia. Dermed holdes det som sannsynlig at de fleste besøkende vil være norske fritidsboligeiere. 
Andre vedtatte/framtidige utbygginger utenfor det aktuelle planområdet vil i noen grad og kunne 
tilføre dagsbesøk, særlig med tanke på at shuttlebusser allerede forbinder ulike alpinanlegg på Geilo 
bedre sammen enn tidligere. 

6.2.5 Kategori V: Trafikk og transport 

En utbygging i størrelsesorden 500 fritidsboliger tilrettelagt for utleie vil generere mer trafikk. Basert 
på beregninger fra Hopen, beregnes nyskapt biltrafikk makstime (lørdag formiddag /høysesong vinter) 
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fra 500 enheter alene, til 113 turer (inn/ut); mens iberegnet nye enheter, samt ev. arbeidsplasser, mm. 
beregnes nyskapt makstime trafikk til totalt 185 turer (inn/ut). Dette utgjør omtrent en dobling ift. 
dagens situasjon. Alternativ A genererer kun trafikk til fritidsenheter, ikke omfattende nye 
aktivitetstilbud eller hotell (utover Vestlia Resorts planer), hverken for beøkende eller i form av nye 
arbeidsplasser. Basert på Hopens (2018) beregninger for når det vil oppstå usikkerhet om kapasiteten 
i kryss ved fv. 40, Stølsvegen, på 50% av 900 enheter, er det rimelig å anta at trafikkbelastningen fra 
500 nye enheter vil være i grenseland for hva som kan tåles av eksisterende kryss og veiløsning. 
Oppgradering av kryss mot fv. 40 anbefales. 

Biloppstilling vil knyttes til hver enkelt enhet innen planområdet. Parkering til alpinanlegg vil fortsette 
som i dag. Dersom nåværende parkeringsareal nedbygges, må dette erstattes og ev. økes i henhold til 
behov. 

Eksisterende buss- og togtilbud kan sannsynligvis dekke ev. behov, men storparten av transporten vil 
antakelig løses ved bruk av personbil. Nytt av 2018 er transferbuss fra Gardermoen flyplass i helgene 
vinterstid. Ved at Kikutgondolen ikke realiseres, bidrar ikke alternativ A til nye lokaltransport 
muligheter uten bruk av bil. 

Trafikkavvikling mot sentrum er allerede en utfordring på Geilo på de mest trafikkerte dagene i 
høysesongen. Shuttlebusser er derfor satt i drift i vintersesongen for å betjene kortere reiser mellom 
Vestlia og andre heiser, samt overnattingstilbud. Slike tilbud kan med fordel videreutvikles og utvides 
ved realisering av 500 nye enheter. 

6.2.6 Kategori VI: Annen infrastruktur og diverse fasiliteter 

Løsninger for VA, avfall, mm. vil være innbakt i nye tiltak. Utbygger bekoster etablering, mens 
tilkobling, drift og vedlikehold gjøres av kommunen mot avgiftsbetaling. Dersom kommunen priser 
slike tjenester til selvkost, som det er grunnlag for å gjøre, vil 500 nye enheter ikke være av stor 
betydning. 

500 enheter vil gi kommunale inntekter i form av eiendomsskatt, nærmere bestemt 3,5 millioner, gitt 
en snittverdi på enhetene på omkring 3,5 millioner. 

Tabell 22: Mulig fremtidig inntekt fra eiendomsskatt ved alternativ A 

Gjennomsnittlig verdi per enhet:  

3,5 millioner  

2‰ e-skatt = 7 000,- per enhet 

 

500 enheter 

  

Årlig med utbygging over 10 år 350 000,- 

Totalt 10 år 3 500 000,- 

  

Samtidig plikter kommunen å ha tilstrekkelig beredskap og helsetjenester for å bistå også besøkendes 
behov. Behovet vil stige proporsjonalt med antall enheter, men økingen kommer gradvis og langt fram 
i tid. Geilo legesenter er legevakt for hele Hol kommune og har store svingninger på pasient-
henvendelser gjennom året. Tettstedsanalysen for Geilo gjengir at erfaringsmessig er sesong og antall 
høyaktivtetsdager i stadig økning. Ca. 60 dager i året er definerte som høyaktivitetsdager med 
bemanning på 2-5 medarbeidere og 2-5 leger. På slike dager er kommunale bygningsfasiliteter maks 
belastet. Tettstedsanalysen for Geilo oppgir at utbygging av 500 til 900 hytter kan skape 7-10 % økning 
i antall henvendelser på høyaktivitetsdagene. Det kan og forventes økning i antall henvendelser 
gjennom hele året, men dette vil kunne «absorberes» i ordinær drift. En økning i omfang på 7-10 % 
tilsier 8-15 flere henvendelser/konsultasjoner/behandlinger pr høyaktivitetsdag. For å møte en slik 
aktivitetsøkning i legetjenesten, vil det være behov for styrking av medarbeider- og legepersonell. 
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Utgiftene til en slik styrking estimeres til kr 400-800 000 på årsbasis. For alternativ A vil nedre sjikt av 
disse beregningene være mest sannsynlig. 

Hyttegjester har også krav på helsetjenester i hjemmet mens de oppholder seg i kommunen (jf. 
oppholdsprinsippet). Tettstedsanalysen oppgir 5-8 oppdrag pr dag på hyttegjester, og sprengt tjeneste 
på toppdagene, i dag. Tallene forventes å øke uavhengig av utbygging i Vestlia grunnet økning i antall 
høystandardhytter i kommunen. En utbygging i Vestlia vil kanskje øke oppdragene med 10 % som 
utgjør 0,5 oppdrag pr dag, eller noe i underkant av dette for alternativ A. 

Tall fra Helfo, gjengitt i tettstedsanalysen, viser antall konsultasjoner hos legetjenesten i Hol kommune, 
fordelt på pasienter bosatt i kommunen og pasienter med bostedsadresse utenfor kommunen med 
relativt store svingninger i fordelingen mellom innen- og utenbygds, sammenfallende med ferier. Det 
er sannsynlig at også framtidige fritidsboligeiere i Vestlia vil kunne benytte fastlegetjenesten i Hol, for 
å ev. unngå lengre ventetid i hjemkommunen. 

6.2.7 Kategori VII: Andre faktorer 

Dagens reiselivssituasjon på Geilo medfører goder for lokalbefolkningen i form av et bredt aktivitets- 
og kulturtilbud, restauranter og spesialforretninger, noe som kan ytterligere forsterkes ved videre 
utbygging. Fritidsboligutviklingen bidrar også til mer omfattende plan- og byggesaksbehandling, enn 
innbyggertallet tilsier. En utbygging av Vestlia med enheter i ulike størrelser, og flere mindre enheter, 
kan bidra til å differensiere sammensetningen av besøkende.  

Hele Geilos identitet er knyttet til nærhet til natur og friluftslivsutfoldelse. Utbygginger kan møtes med 
bekymring for at selve grunnlaget for Geilos attraktivitet forringes. Det er verdt å peke på at Vestlia 
representerer et område som allerede er preget av reiselivsnæringen, og at dersom det er grunnlag 
for videre reiselivsutvikling, er dette et egnet sted å lokalisere videre utbygging (kompakt, nært 
aktivitetstilbud, nært sentrum, mindre bilavhengighet mulig, jf. ABC-analyse). Samtidig er det viktig å 
vise hvordan en ev. realisering av 500 enheter kan gjøres uten at det går utover de grønne verdiene 
som er kjernen i reiselivsproduktet Geilo. 

6.2.8 Oppsummering alternativ A 

• Om lag 100 millioner kroner årlig i form av tomtesalg og byggevirksomhet over ti år, til sammen 
1 milliard  

• Nye besøkende kan generere 76 millioner 2018-kroner i produksjonsvirkninger årlig for lokal 
økonomien i Hol 

• 2 nye sysselsatte 

• Ingen nye alpinheiser eller nedfarter, men økt belegg i eksisterende anlegg 

• En trafikkøkning inn/ut av planområdet: nyskapt biltrafikk makstime (lørdag/høysesong) fra 500 
enheter alene, skaper 113 turer (inn/ut); mens iberegnet nye enheter, ev. arbeidsplasser, mm. 
beregnes nyskapt makstime trafikk til totalt 185 turer (inn/ut) 

• Kan gi omkring 3,5 millioner i eiendomsskatt; over 10 år kr. 175 000,- årlig 

• Krever en viss styrking av legetjenesten og i noen grad helsetjenester i hjemmet 
 

Samlet sett vil alternativ A ha noe omfang, hovedsakelig i form av inntektsgenerering for grunneiere 
og byggebransjen, og på sikt øvrig handelsvirksomhet, samt dobling av trafikk i makstime. 
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6.3 Omfangsvurdering alternativ B  

6.3.1 Kategori I: Turistkonsum 

Tallene som fremkommer under, kommer på toppen av tall for 0-alternativet. Tabell 23 og Tabell 24 
viser tall knyttet til lokalt forbruk for turister som benytter egne fritidsboliger. 

Tabell 23: Antatte kostander ved vanlig vedlikehold og oppgradering pr. fritidsbolig (ikke pr. pers.) og lokal andel av dette, 
alternativ B 

FRITIDSBOLIGER 

(EIE-ENHETER) 

Kostnad 

ved 

eierskap og 

hold 

Lokal betalt 

andel (63%) 

eierskap, 

mm. 

Kostnader 

v/oppussing/ 

oppgradering 

Lokalt betalt 

andel (63%) 

oppussing 

mm. 

Sum lokalt 

forbruk 

Pr. 1  (2014) 22 257 14 022 42 024 26 475 40 497 

Pr. 1  (2018) 24 483 15 424 46 226 29 123 44 547 

Hol: 5 149  (2014) 114 601 293 72 198 815 216 381 576 136 320 393 208 519 208 

Geilo: 2500 (2014) 55 642 500 35 055 000 105 060 000 66 187 500 101 242 500 

Geilo: 2500 (2018) 61 206 750 38 560 500 115 566 000 72 806 250 111 366 750 

Alt. A=700 nye (2014) 15 579 900 9 815 400 29 416 800 18 532 500 28 347 900 

Alt. A=700 nye (2018) 17 137 890 10 796 940 32 358 480 20 385 750 31 182 690 

 

Tabell 24: Antatt forbruk knyttet til dagsbesøk og overnattingsbesøk, og lokal andel av dette, alternativ B 

FRITIDSBOLIGER 

(EIE-ENHETER) 

Forbruk v/ 

overnattings-

besøk pr. 

enhet 

 

Lokal andel 

(80%) v/ 

overnatting 

 

Forbruk v/ 

dagsbesøk 

pr. enhet 

 

Lokal andel 

(20%) v/ 

dagsbesøk 

 

Sum lokalt 

forbruk 

Pr. 1  (2014) 17 176  13 741  2 364  473  14 214  

Pr. 1  (2018) 18 894 15 115 2 600 520 15 635 

Hol: 5 149  (2014) 88 439 224  70 751 379  12 172 236  2 434 447  73 185 826  

Geilo: 2500 (2018) 47 234 000 37 787 750 6 501 000 1 300 750 39 088 500 

Alt A=700 nye (2014) 12 023 200 9 618 700 1 654 800 331 100 9 949 800 

Alt A=700 nye (2018) 13 225 520 10 580 570 1 820 280 364 210 10 944 780 

Som vist tidligere, generer årlig turistkonsum etter gitt forbruksmønster fordelt på ulike 
forbrukskategorier og typer turist store mengder tall, (se Vedleggstabell 3, Vedleggstabell 4 og 
Vedleggstabell 5). 

Ved et scenario med utbygging av 700 fritidsboliger, hvor 30% av fritidsboligeierne benytter sin enhet 
kun til utleie et år, mens de resterende 70% benytter fritidsboligen dels til kun privat bruk (40%), dels 
til både privat og utleie bruk (30%), vil tallene bli som vist i Tabell 21. De 557 hotellsengene vi har lagt 
inn i næringsutbygging, vil bidra til høye forbrukstall, dersom estimert belegg på 42% oppnås. 

Tabell 25: Eksempel på mulig turistkonsum v/alternativ B, hvor 70% av fritidsboliger benyttes privat og 60 % av fritidsboligene 
leies ut (30%+30%), og nye hotellsenger har tilkommet. 2018-nivå. 

Alt. B FORBRUKSKATEGORIER 

    Overnatting Servering Transport Dagligvarer 
Øvrig 

varekjøp 
Aktiviteter 

Andre 

utgifter 
Totalt 

Eid hytte/ 

fritidsbolig 
70 % 2 107 490 1 786 785 2 519 825 4 306 610 2 611 455 1 099 560 458 150 14 889 875 

Leid hytte/ 

fritidsbolig 
30 % 4 559 940 1 746 360 1 770 615 1 940 400 1 358 280 1 212 750 339 570 12 927 915 

Leid hytte/ 

fritidsbolig 
30 % 4 559 940 1 746 360 1 770 615 1 940 400 1 358 280 1 212 750 339 570 12 927 915 

Hotell 557 

senger 
42% 33 437 980 18 033 967 2 107 490 4 320 638 8 923 057 5 635 615 2 536 027 89 700 200 

Totalt   44 665 350 23 313 472 8 168 545 12 508 048 14 251 072 9 160 675 3 673 317 130 445 905 
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6.3.2 Kategori II: Produksjonsvirkninger 

Vi har anslått ca. kr. 1 000 i samlede produksjonsvirkninger pr. seng per natt for Hol, uavhengig av om 
sengen defineres som «varm» eller «kald». På bakgrunn av dette, kan en utbygging i størrelsesorden 
alternativ B, med 700 fritidsboliger (hvor alle fritidsboligeiere benytter sin enhet til privat bruk, samt 
at halvparten leier den ut i tillegg) og 557 nye hotellsenger med 42 % kapasitetsutnytting generere 
nærmere 106 millioner 2018-kroner (96 millioner 2014-kroner) fra fritidsboligbruk og 94 millioner 
2018-kroner (85 millioner 2014-kroner) fra hotellsenger i produksjonsvirkninger årlig. Summen av de 
to er nærmere 200 millioner 2018-kroner (181 millioner 2014-kroner) i samlede produksjonsvirkninger 
for Hol. Ved å bryte ned tallene på hver enkelt fritidsbolig, gir dette 93 500,- 2018-kroner (85 000,- 
2014-kroner) årlig for fritidsboliger benyttet kun til privat bruk, og 209 000,- 2018-kroner (190 000,- 
2014-kroner) årlig for fritidsboliger som både benyttes til privat bruk og i tillegg utleie. Hver hotellseng 
bidrar med drøyt 165 000,- 2018-kroner (150 000,- 2014-kroner) årlig. 

Før sengene i nye enheter tas i bruk, vil anleggsfasen generere økt omsetting bl.a. i form av tomtesalg, 
salg av materialer og arbeid innen bygge- og anleggsbransjen. Vi antar en byggeperiode på ca. 15 år 
ved en utbygging av 700 enheter. Ved å regne gjennomsnittlig tomtestørrelse på 1 250m2, kvadrat-
meterpris på 1 200,-/m2 (tomt), og 2,5 millioner i byggekostnad pr. enhet (i snitt 100m2), samt at om 
lag halvparten av omsetningen tilfaller lokaløkonomien (se for øvrig metodevedlegg for grunnlag av 
utregning) bidrar dette med 1,4 milliarder kroner i lokaløkonomien. Fordelt over en periode på femten 
år vil det tilsvare 93 millioner årlig. Estimatene er så grove at det er ikke regnet om for 2018-verdier. 

6.3.3 Kategori III: Sysselsetting 

Fritidsboliger tilrettelagt for utleie vil kreve en serviceenhet som tilrettelegger for booking og det 
praktiske omkring utleie og renhold, samt et system for drift/vedlikehold av fellesarealer. Drift av nye 
aktivitetstilbud, sommer og vinter, og ev. hotell og servering, vil kunne bidra til økt sysselsetting. Det 
kan regnes med ca. 10 nye stillinger knyttet til alpindriften ved opprettelse av Kikutgondolen og 
barnetrekk. Hotellet Vestlia Resort oppgir 100 årsverk per i dag, et nytt hotell i samme størrelsesorden 
vil anslagsvis kunne representere 100 nye årsverk. Disse stillingene knyttet til utleie av fritidsboliger, 
hotell og aktivitetstilbud vil være både helårs og sesongbaserte, både heltid og deltid. Det kan dreie 
seg om 100-115 årsverk knyttet til alternativ B. I tillegg vil byggefasen generere forbigående økt 
sysselsetting i byggebransjen. Videre vil flere hytteenheter bidra til noe økt behov for håndverker-
tjenester over tid, knyttet til vedlikehold av enhetene, og noe økt belastning for helsetjenester.  

6.3.4 Kategori IV: Alpinanlegg 

Alternativ B vil gi flere nye besøkende, samt ny aktivitetsinfrastruktur, videreutvikling av anlegg og 
attraktivitet. Med 700 nye enheter og utleie av opptil 70% av disse, samt mulig nyetablering av hotell, 
må det påregnes økt besøk i alpinanlegg i et omfang som sannsynligvis ikke vil kunne absorberes av 
kapasitet i eksisterende anlegg.  

Alternativ B omfatter Kikutgondolen og barnetrekk i planområdets østlige del, noe som vil bidra til å 
utvide, sammenknytte og differensiere tilbudet i Vestlia og Geilo for øvrig. Gondolen vil starte i 
dalbunnen i Vestlia, gå 2 km helt opp til en mellomstasjon på Kikuttoppen, deretter svinge ned til 
Kikutkroa i Geilo Fjellandsby. Dette vil knytte Vestlia og Kikutområdet tettere sammen. Kikutgondolen 
vil kunne fungere som transportvei og bilfritt transportalternativ mellom Kikut og Vestlia, ev. Geilo 
sentrum. Nærheten til utvidet alpintilbud i tillegg til sentral plassering av fritidsboligenheter ift. Geilo 
sentrum, vil gjøre disse 700 enhetene attraktive, både for potensielle eiere og leietakere. Ved å 
inkludere utleietilbudet i felles bookingportal, gjøres utleie enkelt både for eier og leietaker.  

Nye anlegg muliggjøre bredere alpintilbud, og vil kunne bidra til å øke Vestlias og Geilos attraktivitet 
innen alpin. Dette er positivt med tanke på å øke andelen utenlandske gjester. Utenlandske gjester kan 
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øke belegget på «varme/kommersielle» senger, som er gunstig med hensyn til midtuketrafikken. Det 
utenlandske segmentet etterspør fortrinnsvis alpine skiaktiviteter fremfor klassisk langrenn. Graden 
av utleie vil kunne påvirke kundegrunnlaget for alpinanlegg. Dersom en stor andel av fritidsboligeierne 
ønsker å leie ut, og lykkes i å tiltrekke seg leiende gjester, vil dette kunne bidra til økt midtuketrafikk i 
alpinanlegg. Dersom hovedtyngden av besøkende utgjøres av fritidsboligeiere, tilsier dette flere ferie- 
og helgebesøk i alpinanleggene. Kikutgondolen vil bidra til å knytte Kikut til Vestlia og Geilo sentrum 
tettere sammen.  

Etablering av ny infrastruktur og nye enheter, vil sammen kunne styrke det totale alpintilbudet og 
attraktiviteten til Geilo. Alternativ B vil kunne gi Geilo økt attraktivitet som ski- og reiselivsdestinasjon. 

6.3.5 Kategori V: Trafikk og transport 

En utbygging i størrelsesorden 700 fritidsboliger tilrettelagt for utleie; samt Kikutgondol og barnetrekk 
med tilhørende betjening og nedfarter; og ev. næring som hotell, vil generere økt trafikk til 
planområdet. Basert på beregninger fra Hopen, beregnes nyskapt biltrafikk makstime (lørdag 
formiddag /høysesong vinter) fra 700 enheter alene, til 158 turer (inn/ut); mens iberegnet nye enheter, 
samt arbeidsplasser, mm. beregnes nyskapt makstime trafikk til totalt 230 turer (inn/ut). 

B-alternativet inkluderer utvidelse av aktivitetstilbud, i kraft av Kikutgondol, barnetrekk og tilhørende 
service, noe som må påregnes å generere trafikk fra besøkende fra utenfor planområdet, samt økt 
sysselsetting og dermed arbeidsreiser til planområdet. Alternativ B medfører færre aktivitetstilbud, 
hotellrom og arbeidsplasser enn C-alternativet. Samtidig åpner alternativ B for Kikutgondol, som kan 
redusere behov for lokaltrafikk. Gondolen vil starte i dalbunnen i Vestlia, og knytte Kikuttoppen og 
Geilo Fjellandsby tettere sammen med Geilo. Den vil kunne fungere både som transportvei og bilfritt 
alternativ for å komme seg på hytten. Videreføring og utvidelse av eksisterende shuttlebusstilbud 
anbefales som avbøtende tiltak og vil også redusere behovet for bil til enkelte formål. Parkering knyttes 
til hver enhet innen planområdet, samt areal nær adkomst og ny heis. 

Basert på Hopens (2018) beregninger for når det vil oppstå usikkerhet om kapasiteten i kryss 
FV.40/Stølsvegen på 50% av 900 enheter, er det rimelig å anta at trafikkbelastningen fra 700 nye 
enheter (med utleie) vil overstige eksisterende kryss’ kapasitet mot Fv. 40. En oppgradering av krysset 
anbefales. For mer detaljer knyttet til dimensjonerende time og kapasitet på kryss og veiløsninger, 
vises det til Hopens analyse. 

Trafikkavvikling mot sentrum er allerede en utfordring på Geilo i høysesongen. Eksisterende buss- og 
togtilbud kan dels dekke behov som ikke løses ved personbiltransport. Nytt av 2018 er transferbuss fra 
Gardermoen flyplass i helgene vinterstid. En realisering av Kikutgondolen vil gjøre det lettere å 
transportere besøkende uten bruk av bil. Utbedret kollektiv eller shuttlebuss ordninger kan avbøte for 
trykket inn mot Geilo i høysesongen. 

6.3.6 Kategori VI: Annen infrastruktur og diverse fasiliteter 

Løsninger for VA, avfall, mm. vil være innbakt i nye tiltak. Utbygger bekoster etablering, mens 
tilkobling, drift og vedlikehold gjøres av kommunen mot avgiftsbetaling. Dersom kommunen priser 
slike tjenester til selvkost, som det er grunnlag for å gjøre, vil 700 nye enheter ikke være av stor 
betydning, om mulig bidra til grunnlag for arbeidsplasser knyttet til drift. 

700 enheter vil bidra til kommunale inntekter i form av eiendomsskatt, nærmere bestemt knappe 5 
millioner, gitt en snittverdi på enhetene på omkring 3,5 millioner. 
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Tabell 26: Mulig fremtidig inntekt fra eiendomsskatt ved alternativ B 

Gjennomsnittlig verdi per enhet:  

3,5 millioner  

2‰ e-skatt = 7 000,- per enhet 

 

700 enheter 

Årlig med utbygging over 20 år  327 000,- 

Totalt 15 år 4 900 000,- 

Samtidig plikter kommunen å ha tilstrekkelig beredskap og helsetjenester for å bistå behovet, også til 
besøkende. Behovet vil stige proporsjonalt med antall enheter, men økingen kommer gradvis og langt 
fram i tid. Geilo legesenter er legevakt for hele Hol kommune og har store svingninger på pasient-
henvendelser gjennom året. Tettstedsanalysen for Geilo gjengir at erfaringsmessig er sesong og antall 
høyaktivtetsdager i stadig økning. Ca. 60 dager i året er definerte som høyaktivitetsdager med 
bemanning på 2-5 medarbeidere og 2-5 leger. På slike dager er kommunale bygningsfasiliteter maks 
belastet. Tettstedsanalysen for Geilo oppgir at utbygging av 500-900 hytter kan skape 7-10 % økning i 
antall henvendelser på høyaktivitetsdagene. Det kan også forventes økning i antall henvendelser 
gjennom hele året, men dette vil kunne «absorberes» i ordinær drift. En økning i omfang på 7-10 % 
tilsier 8-15 flere henvendelser/konsultasjoner/behandlinger pr. høyaktivitetsdag. For å møte en slik 
aktivitetsøkning i legetjenesten, vil det være behov for styrking av medarbeider- og legepersonell. 
Utgiftene til en slik styrking estimeres til kr 400-800 000 på årsbasis. For alternativ B vil midtre sjikt av 
disse beregningene være mest sannsynlig. 

Hyttegjester har også krav på helsetjenester i hjemmet mens de oppholder seg i kommunen (jf. 
oppholdsprinsippet). Tettstedsanalysen oppgir 5-8 oppdrag pr. dag på hyttegjester, og sprengt 
tjeneste på toppdagene, i dag. Tallene forventes å øke uavhengig av utbygging i Vestlia grunnet økning 
i antall høystandardhytter i kommunen. En utbygging i Vestlia vil kanskje øke oppdragene med 10 %, 
som utgjør 0,5 oppdrag pr. dag, eller noe i underkant av dette for alternativ B. 

Tall fra Helfo, gjengitt i tettstedsanalysen, viser antall konsultasjoner hos legetjenesten i Hol kommune 
fordelt på pasienter bosatt i kommunen og pasienter med bostedsadresse utenfor kommunen. Det er 
relativt store svingninger i fordelingen mellom innen- og utenbygds, sammenfallende med ferier. Det 
er sannsynlig at også framtidige fritidsboligeiere i Vestlia vil kunne benytte fastlegetjenesten i Hol, for 
å ev. unngå lengre ventetid i hjemkommunen. 

6.3.7 Kategori VII: Andre faktorer 

Dagens reiselivssituasjon på Geilo medfører goder for lokalbefolkningen i form av et bredt aktivitets- 
og kulturtilbud, restauranter og spesialforretninger, noe som kan ytterligere forsterkes ved videre 
utbygging. Det å være en hyttekommune medvirker til mer omfattende plan- og byggesaksbehandling 
enn innbyggertallet tilsier. Realisering av 700 enheter og aktivitetsinfrastruktur, mm. over tiår vil bidra 
til denne situasjonen. En utbygging av Vestlia med enheter i ulike størrelser, og flere mindre enheter, 
kan i noen grad bidra til å differensiere sammensetningen av besøkende. 

Hele Geilos identitet er knyttet til nærhet til natur og friluftslivsutfoldelse. Store utbygginger kan møtes 
med bekymring for at selve grunnlaget for Geilos attraktivitet forringes. Det er verdt å peke på at 
Vestlia representerer et område som allerede er preget av reiselivsnæringen, og at dersom det er 
grunnlag for videre reiselivsutvikling, er dette et egnet sted å lokalisere videre utbygging (kompakt, 
nært aktivitetstilbud, nært sentrum, mindre bilavhengighet mulig, jf. ABC-analyse). Samtidig er viktig 
å vise hvordan en ev. realisering av 700 enheter kan gjøres uten at det går utover de grønne verdiene 
som er kjernen i reiselivsproduktet Geilo. 
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6.3.8 Oppsummering alternativ B 

• Om lag 93 millioner kroner årlig i form av tomtesalg og byggevirksomhet over 15 år, til sammen 
1,4 milliarder 

• Nye besøkende kan generere 200 millioner 2018-kroner i produksjonsvirkninger årlig for lokal 
økonomien i Hol 

• 100-115 nye årsverk 

• Utvidelse av alpintilbudet med Kikutgondol og barneheis og tilhørende nedfarter øst i 
planområdet øker Vestlias attraktivitet, også for internasjonale gjester 

• Trafikkøkning inn/ut av planområdet: Nyskapt biltrafikk makstime (lørdag/høysesong) fra 700 
enheter alene, skaper 158 turer (inn/ut); mens iberegnet nye enheter, samt arbeidsplasser, mm. 
beregnes nyskapt makstime trafikk til totalt 230 turer (inn/ut) 

• Kan gi nærmere 5 millioner i eiendomsskatt; over 15 år kr. 327 000 årlig 

• Krever en viss styrking av legetjenesten og i noen grad helsetjenester i hjemmet 
 

Samlet sett vil alternativ B ha stort omfang, i form av inntektsgenerering for grunneiere og bygge-
bransjen, og på sikt øvrig handelsvirksomhet, samt økt sysselsetting og potensielt mer enn en dobling 
av trafikk til planområdet. Kan skape relativt store konsekvenser økonomisk og trafikalt. 

6.4 Omfangsvurdering alternativ C 

6.4.1 Kategori I: Turistkonsum 

Tallene som fremkommer under vil komme på toppen av tall for 0-alternativet. Tabell 27 og Tabell 28 
viser tall knyttet til lokalt forbruk for turister som benytter egne fritidsboliger. 

Tabell 27: Antatte kostander ved vanlig vedlikehold og oppgradering pr. fritidsbolig (ikke pr. pers.) og lokal andel av dette, 
alternativ C 

FRITIDSBOLIGER 

(EIE-ENHETER) 

Kostnad 

ved 

eierskap og 

hold 

Lokal betalt 

andel (63%) 

eierskap, 

mm. 

Kostnader 

v/oppussing/ 

oppgradering 

Lokalt betalt 

andel (63%) 

oppussing 

mm. 

Sum lokalt 

forbruk 

Pr. 1  (2014) 22 257 14 022 42 024 26 475 40 497 

Pr. 1  (2018) 24 483 15 424 46 226 29 123 44 547 

Hol: 5 149  (2014) 114 601 293 72 198 815 216 381 576 136 320 393 208 519 208 

Geilo: 2500 (2014) 55 642 500 35 055 000 105 060 000 66 187 500 101 242 500 

Geilo: 2500 (2018) 61 206 750 38 560 500 115 566 000 72 806 250 111 366 750 

Alt. A=900 nye (2014) 20 031 300 12 619 800 37 821 600 23 827 500 36 447 300 

Alt. A=900 nye (2018) 22 034 430 13 881 780 41 603 760 26 210 250 40 092 030 

 

Tabell 28: Antatt forbruk knyttet til dagsbesøk og overnattingsbesøk, og lokal andel av dette, alternativ C 

FRITIDSBOLIGER 

(EIE-ENHETER) 

Forbruk v/ 

overnattings-

besøk pr. 

enhet 

 

Lokal andel 

(80%) v/ 

overnatting 

 

Forbruk v/ 

dagsbesøk 

pr. enhet 

 

Lokal andel 

(20%) v/ 

dagsbesøk 

 

Sum lokalt 

forbruk 

Pr. 1  (2014) 17 176  13 741  2 364  473  14 214  

Pr. 1  (2018) 18 894 15 115 2 600 520 15 635 

Hol: 5 149  (2014) 88 439 224  70 751 379  12 172 236  2 434 447  73 185 826  

Geilo: 2500 (2018) 47 234 000 37 787 750 6 501 000 1 300 750 39 088 500 

Alt A=700 nye (2014) 15 458 400 12 366 900 2 127 600 425 700 12 792 600 

Alt A=700 nye (2018) 17 004 240 13 603 590 2 340 360 468 270 14 071 860 
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Alternativ C er det mest omfattende utbyggingsalternativet, og alt avhengig av faktisk bruksfordeling 
mellom privat og utleie forbruksmønstre, samt belegg på hotellsenger, vil det være store forskjeller 
innad i alternativ C. Derfor har vi eksemplifisert med to alternativ C-scenarier, et høyt og et lavt, for å 
illustrere hva alternativ C kan innebære, vist i Tabell 29.  

Dersom en utbygging i størrelsesorden alternativ C realiseres, og alle fritidsboligeierne benytter sin 
enhet til privat bruk, samt at 70% også leier ut, vil dette, sammen med nye hotellsenger med 42% 
belegg medføre svært høye forbrukstall. På den annen side, dersom bare 50% av nye fritidsboligeiere 
velger å benytte seg av fritidsboligen, samt at 30% leier ut fritidsboligen, kombinert med en 
hotellsengsutvidelse med bare 32% belegg, vil forbrukstallene være langt lavere. I overnattingstall 
utgjør forskjellen over 20 millioner årlig, for dagligvarebransjen utgjør den nesten 9 millioner årlig, og 
totalt kommer det opp i nesten 68 millioner kroner årlig mer ved det høyeste scenariet. Dette 
illustrerer hvor stor usikkerhet det er knyttet til denne typen estimat. Sannsynligvis vil forbrukstallene 
ved en utbygging i størrelsesorden alternativ C ligge et sted midt imellom (se vedleggstabeller for andre 
sammenstillinger). 

Tabell 29: To eks. på mulig turistkonsum v/alt. C, henholdsvis et høyt med 100% privat utnyttelse og 70% utleie av fritidsboliger 
kombinert m/hotellsengsbelegg 42%; samt lavt med 50% privat bruk, 30% utleie av fritidsbolig kombinert m/ 32% belegg på 
hotellsenger. 

Alt. C (høyt) Overnatting Servering Transport Dagligvarer 
Øvrig 

varekjøp 
Aktiviteter 

Andre 

utgifter 
Totalt 

Fritidsbolig 

100% 
3 870 900 3 281 850 4 628 250 7 910 100 4 796 550 2 019 600 841 500 27 348 750 

Utleie 70% 13 679 820 5 239 080 5 311 845 5 821 200 4 074 840 3 638 250 1 018 710 38 783 745 

836 

hotellsenger 
m/42% belegg 

50 186 986 27 067 139 25 234 468 6 484 836 13 392 595 8 458 481 3 806 317 134 630 819 

Sum (høyt) 67 737 706 35 588 069 35 174 563 20 216 136 22 263 985 14 116 331 5 666 527 200 763 314 

Alt. C (lavt) Overnatting Servering Transport Dagligvarer 
Øvrig 

varekjøp 
Aktiviteter 

Andre 

utgifter 
Totalt 

Fritidsbolig 

50% 
1 935 450 1 640 925 2 314 125 3 955 050 2 398 275 1 009 800 420 750 13 674 375 

Utleie 30% 5 862 780 2 245 320 2 276 505 2 494 800 1 746 360 1 559 250 436 590 16 621 605 

836 

hotellsenger 

m/32% belegg 

38 237 704 20 622 582 19 226 261 4 940 827 10 203 882 6 444 557 2 900 051 102 575 862 

Sum (lavt) 46 035 934 24 508 827 23 816 891 11 390 677 14 348 517 9 013 607 3 757 391 132 871 842 

Differanse (C 

høyt – C lavt) 
21 701 772 11 079 242 11 357 672 8 825 458 7 915 468 5 102 724 1 909 136 67 891 472 

6.4.2 Kategori II: Produksjonsvirkninger 

Vi har anslått ca. kr. 1 000,- i samlede produksjonsvirkninger pr. seng per natt for Hol, uavhengig av 
om sengen defineres som «varm» eller «kald». På bakgrunn av dette, kan en utbygging i 
størrelsesorden alternativ C, med 900 fritidsboliger (dersom alle fritidsboligeiere benytter sin enhet til 
privat bruk, samt at halvparten leier den ut i tillegg) og 836 nye hotellsenger med 42 % 
kapasitetsutnytting generere nærmere 136 millioner 2018-kroner (124 millioner 2014-kroner) fra 
fritidsboligbruk og 141 millioner 2018-kroner (128 millioner 2014-kroner) fra hotellsenger i 
produksjonsvirkninger årlig. Summen av de to er 277 millioner 2018-kroner (252 millioner 2014-
kroner) i samlede produksjonsvirkninger for Hol. Ved å bryte ned tallene på hver enkelt fritidsbolig, gir 
dette 93 500,- 2018-kroner (85 000,- 2014-kroner) årlig for fritidsboliger benyttet kun til privat bruk, 
og 209 000,- 2018-kroner (190 000,- 2014-kroner) årlig for fritidsboliger som både benyttes til privat 
bruk og i tillegg utleie. Hver hotellseng bidrar med drøyt 165 000,- 2018-kroner (150 000,- 2014-
kroner) årlig. 

Før sengene i de nye enhetene kan tas i bruk, vil anleggsfasen generere økt omsetting bl.a. i form av 
tomtesalg, salg av materialer og arbeid innen bygge- og anleggsbransjen. Vi antar en byggeperiode på 
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ca. 20 år ved en utbygging av 900 enheter. Ved å regne gjennomsnittlig tomtestørrelse på 1 250m2, 
kvadratmeterpris på 1 200,-/m2 (tomt), og 2,5 millioner i byggekostnad pr. enhet (i snitt 100m2), samt 
at om lag halvparten av omsetningen tilfaller lokaløkonomien (se for øvrig metodevedlegg for grunnlag 
av utregning) bidrar dette med 1,8 milliarder kroner i lokaløkonomien. Fordelt over en periode på tjue 
år vil det tilsvare 90 millioner årlig. Estimatene er så grove at det er ikke regnet om for 2018-verdier. 

6.4.3 Kategori III: Sysselsetting 

Fritidsboliger tilrettelagt for utleie vil kreve en serviceenhet som tilrettelegger for booking og det 
praktiske ved utleie og renhold, samt et system for drift/vedlikehold av fellesarealer. Drift av nye 
aktivitetstilbud i øst og vest, sommer og vinter, ev. hotell og servering, og ev. dagligvaredrift, vil bidra 
til økt sysselsetting. Det kan regnes med ca. 10 nye stillinger knyttet til alpindriften ved opprettelse av 
Kikutgondolen og barnetrekk, og 8-10 knyttet til Økleheisen. Hotellet Vestlia Resort oppgir 100 årsverk 
per i dag, et nytt hotell, halvannen gang størrelsen av dagens Vestlia Resort vil kunne bety 110 nye 
årsverk. Stillingene knyttet til utleie av fritidsboliger, hotell og aktivitetstilbud vil være både helårs og 
sesongbaserte, både heltid og deltid. Det kan dreie seg om 115-135 årsverk knyttet til alternativ C. I 
tillegg vil byggefasen generere forbigående økt sysselsetting i byggebransjen. Videre vil flere 
hytteenheter bidra til noe økt behov for håndverkertjenester over tid, knyttet til vedlikehold av 
enhetene. Særlig dette, mest omfattende utbyggingsalternativet, kan også bidra til en del indirekte 
sysselsetting innen varehandel, håndverk/vedlikehold, servering, helse, mm. uten at dette er tallfestet. 

6.4.4 Kategori IV: Alpinanlegg 

Alternativ C medfører potensielt stor økning i antall nye besøkende, samt ny aktivitetsinfrastruktur, 
videreutvikling av anlegg og attraktivitet og nye hotellsenger. Med 900 nye enheter og utleie av opptil 
70% av disse, samt mulig nyetablering av hotell, må det påregnes økt besøk i alpinanlegg i et omfang 
som ikke vil kunne absorberes av kapasitet i eksisterende anlegg. 

Alternativ C omfatter Kikutgondolen og barnetrekk i planområdets østlige del, samt ny heis ved Økle i 
planområdets vestlige del, noe som vil bidra til å utvide og differensiere tilbudet i Vestlia og Geilo for 
øvrig. Sammenkoblingen av heiser og nedfarter over et relativt begrenset område, fra Kikut, via Vestlia, 
til Økle, vil gi besøkende et svært variert tilbud, fra nybegynner/barneløyper til også svarte (høyeste 
vanskelighetsgrad) løyper, som Geilo pr. i dag nesten ikke har. Kikutgondolen vil, som nevnt, kunne 
fungere som bilfritt transportalternativ mellom Kikut og Vestlia, ev. Geilo sentrum. Nærheten til 
omfattende og variert alpintilbud i tillegg til sentral plassering av fritidsboligenheter ift. Geilo sentrum, 
vil gjøre disse 900 enhetene attraktive, både for potensielle eiere og leietakere. Ved å inkludere 
utleietilbudet i felles bookingportal, gjøres utleie enkelt både for eier og leietaker. 

Nye anlegg, godt koblet sammen med eksisterende, vil gjøre både Vestlia og Geilo mer attraktive og 
kunne tiltrekke seg flere besøkende. Graden av utleie vil påvirke bruken av alpinanlegg, samtidig som 
attraktiviteten i selve alpintilbudet påvirker leieinteressen. Alpintilbudet er og avgjørende for å nå 
internasjonale gjester, som svensker, dansker, briter, nederlendere og tyskere, (ettersom langrenns-
interessen begrenser seg til Norden). Besøkende fra utlandet kan bidra til å øke belegg på kommersielle 
senger, eksisterende og kommende. Dersom en stor andel av fritidsboligeierne ønsker å leie ut, og 
lykkes i å tiltrekke seg leiende gjester, vil det kunne bidra til økt midtuketrafikk i alpinanleggene. Om 
hovedtyngden av besøkende utgjøres av fritidsboligeiere, tilsier dette flere ferie- og helgebesøk i 
alpinanleggene. For å lykkes med en omfattende satsning må sommertilbudet være en del av 
videreutviklingen. Sykkeltilbud, klatrepark, koblingen mot fotturterreng sørover, må integreres i 
satsningen for å sikre både belegg på kommersielle senger og større grad av helårsarbeidsplasser. 
Etablering av gondolbanen vil kunne ha ringvirkninger utover alpintilbudet, og koble Geilo Fjellandsby 
og Kikut tettere mot Geilo sentrum og Vestlia. 
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Alternativ C vil kunne gi Geilo økt attraktivitet som ski- og reiselivsdestinasjon, fordi det sikrer 
oppgradering og utvikling av ny aktivitetsinfrastruktur kombinert med fritidsboligenheter og 
utleiesenger svært tett på et omfattende aktivitetstilbud. 

6.4.5 Kategori V: Trafikk og transport 

En utbygging i størrelsesorden 900 fritidsboliger tilrettelagt for utleie; tre nye heistilbud med 
tilhørende fasiliteter; og næring inkludert hotell vil skape trafikkøkning til/fra og i planområdet. Basert 
på beregninger fra Hopen, beregnes nyskapt biltrafikk makstime (lørdag formiddag /høysesong vinter) 
fra 900 enheter alene, til 203 turer (inn/ut); mens iberegnet nye enheter, samt arbeidsplasser, mm. 
beregnes nyskapt makstime trafikk til totalt til 275 turer (inn/ut). 

Trafikkreduserende tiltak, som shuttlebusser (til øvrige alpinanlegg, overnattingsbedrifter, sentrum, 
jernbanestasjon), etablering av dagligvare i planområdet, gang- og sykkelforbindelse til sentrum og 
Kikutgondolen i seg selv, vil kunne redusere avhengighet av bil. Opus trafikknotat legger til grunn at 
70% av reisene til fritidsboliger (eid og utleid) foretas med bil, og får dermed en reduksjon i ÅDT fra 
290 ned til 200, for fritidsenhetene og samlet sett i størrelsesorden 450-60. Full realisering av 
utbygging i størrelsesorden alternativ C vil ligge flere tiår fram i tid. Mobilitetsmønster er i endring, 
mot mer deling, mindre avhengighet av privatbil, og nye teknologiske løsninger. Hopens trafikkanalyse 
vurderer at om lag halvparten av en utbygging som alternativ C, kan realiseres før det oppstår 
usikkerhet omkring nåværende kryssløsningers kapasitet. For utdyping av dimensjonerende time og 
kapasitet på kryss og vei, vises det til Hopens analyse. 

Biloppstilling knyttes til hver enkelt enhet innen planområdet, samt parkering ved adkomst og heis-
områder, inkludert Økleheisen i vest. Trafikkavvikling mot sentrum er allerede en utfordring på Geilo i 
høysesongen. Eksisterende buss- og togtilbud kan dekke deler av behov som ikke løses ved 
personbiltransport, samtidig som økt tilrettelegging som shuttlebuss vil redusere bilavhengighet. Nytt 
av 2018 er transferbuss fra Gardermoen flyplass i helgene vinterstid. Videre utvikling og utvidelse av 
tilbud om intern transport uten bruk av privatbil vil være et viktig avbøtende tiltak ved utbygging av 
inntil 900 enheter, inkludert utleiemulighet (70%). 

6.4.6 Kategori VI: Annen infrastruktur og diverse fasiliteter 

Løsninger for VA, avfall, mm. vil være innbakt i nye tiltak. Utbygger bekoster etablering, mens 
tilkobling, drift og vedlikehold gjøres av kommunen mot avgiftsbetaling. Dersom kommunen priser 
slike tjenester til selvkost, som det er grunnlag for å gjøre, vil 900 nye enheter ikke nødvendigvis være 
en økonomisk belastning for kommuneøkonomien, og med dette omfanget om mulig bidra til grunnlag 
for arbeidsplasser knyttet til drift av tjenester. 

900 enheter vil bidra til kommunale inntekter i form av eiendomsskatt, nærmere bestemt drøyt 6 
millioner, gitt en snittverdi på enhetene på omkring 3,5 millioner. 

Tabell 30: Mulig fremtidig inntekt fra eiendomsskatt ved alternativ C 

Gjennomsnittlig verdi per enhet:  

3,5 millioner  

2‰ e-skatt = 7 000,- per enhet 

 

900 enheter 

Årlig med utbygging over 20 år 315 000,- 

Totalt 20 år 6 300 000,- 

Samtidig plikter kommunen å ha tilstrekkelig beredskap og helsetjenester for å bistå behovet, også til 
besøkende. Behovet vil stige proporsjonalt med antall enheter, men økingen kommer gradvis og langt 
fram i tid. Geilo legesenter er legevakt for hele Hol kommune og har store svingninger på pasient-
henvendelser gjennom året. Tettstedsanalysen for Geilo gjengir at erfaringsmessig er sesong og antall 
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høyaktivtetsdager i stadig økning. Ca. 60 dager i året er definerte som høyaktivitetsdager med 
bemanning på 2-5 medarbeidere og 2-5 leger. På slike dager er kommunale bygningsfasiliteter maks 
belastet. Tettstedsanalysen for Geilo oppgir at utbygging av 500-900 hytter kan skape 7-10 % økning i 
antall henvendelser på høyaktivitetsdagene. Det kan og forventes økning i antall henvendelser 
gjennom hele året, men dette vil kunne «absorberes» i ordinær drift. En økning i omfang på 7-10 % 
tilsier 8-15 flere henvendelser/konsultasjoner/behandlinger pr høyaktivitetsdag. For å møte en slik 
aktivitetsøkning i legetjenesten, vil det være behov for styrking av medarbeider- og legepersonell. 
Utgiftene til en slik styrking estimeres til kr 400-800 000 på årsbasis. For alternativ C vil øvre sjikt av 
disse beregningene være mest sannsynlig. 

Hyttegjester har også krav på helsetjenester i hjemmet mens de oppholder seg i kommunen (jf. 
oppholdsprinsippet). Tettstedsanalysen oppgir 5-8 oppdrag pr dag på hyttegjester, og sprengt tjeneste 
på toppdagene, i dag. Tallene forventes å øke uavhengig av utbygging i Vestlia, grunnet økning i antall 
høystandardhytter i kommunen. En utbygging i Vestlia vil kanskje øke oppdragene med 10 %, som 
utgjør 0,5 oppdrag pr dag, for alternativ C. 

Tall fra Helfo, gjengitt i tettstedsanalysen, viser antall konsultasjoner hos legetjenesten i Hol kommune 
fordelt på pasienter bosatt i kommunen og pasienter med bostedsadresse utenfor kommunen med 
relativt store svingninger i fordelingen mellom innen- og utenbygds, sammenfallende med ferier. Det 
er sannsynlig at også framtidige fritidsboligeiere i Vestlia vil kunne benytte fastlegetjenesten i Hol, for 
å ev. unngå lengre ventetid i hjemkommunen. 

6.4.7 Kategori VII: Andre faktorer 

Dagens reiselivssituasjon på Geilo medfører goder for lokalbefolkningen i form av et bredt aktivitets- 
og kulturtilbud, restauranter og spesialforretninger, noe som kan ytterligere forsterkes ved videre 
utbygging. Det å være en hyttekommune medvirker til mer omfattende plan- og byggesaksbehandling 
enn innbyggertallet tilsier. Realisering av 900 enheter og aktivitetsinfrastruktur, mm. over flere tiår vil 
bidra til denne situasjonen. En utbygging av Vestlia med enheter i ulike størrelser, og flere mindre 
enheter, kan bidra til å differensiere sammensetningen av besøkende.  

Hele Geilos identitet er knyttet til nærhet til natur og friluftslivsutfoldelse. Storstilte utbygginger kan 
møtes med bekymring for at selve grunnlaget for Geilos attraktivitet forringes. Det er verdt å peke på 
at Vestlia representerer et område som allerede er preget av reiselivsnæringen, og at dersom det er 
grunnlag for videre reiselivsutvikling, er dette et egnet sted å lokalisere videre utbygging (kompakt, 
nært aktivitetstilbud, nært sentrum, mindre bilavhengighet mulig, jf. ABC-analyse). Samtidig blir det 
ekstra viktig å vise hvordan en ev. realisering av 900 enheter kan gjøres uten at det går utover de 
grønne verdiene som er kjernen i reiselivsproduktet Geilo. 

6.4.8 Oppsummering alternativ C 

• Om lag 90 millioner kroner årlig i form av tomtesalg og byggevirksomhet over 20 år, til sammen 
1,8 milliarder 

• Nye besøkende kan generere 277 millioner 2018-kroner i produksjonsvirkninger årlig for lokal 
økonomien i Hol 

• 115-135 nye årsverk 

• Krever en styrking av legetjenesten og i noen grad helsetjenester i hjemmet 

• Utvidelse og differensiering av alpintilbudet med Kikutgondol og barneheis og tilhørende 
nedfarter øst i planområdet, samt brattere nedfarter og heis ved Økle, vil øke Geilos attraktivitet 
for alpin segmentet; videre satsning på barmarks aktiviteter og sommerdrift vil kunne bidra til 
mer aktivitet hele året 



Konsekvensutredning samfunn 

 

40 

 

• Trafikkøkning inn/ut av planområdet: Nyskapt biltrafikk makstime (lørdag/høysesong) fra 900 
enheter alene, skaper 203 turer (inn/ut); mens iberegnet nye enheter, samt arbeidsplasser, mm. 
beregnes nyskapt makstime trafikk til totalt 275 turer (inn/ut)  

• Kan gi anslagsvis 6,3 millioner i eiendomsskatt; over 20 år kr. 315 000 årlig  
 

Samlet sett vil alternativ C ha meget stort omfang, både i form av inntektsgenerering for grunneiere og 
byggebransjen, og på sikt, øvrig handelsvirksomhet; samt flere arbeidsplasser knyttet til utvidet 
alpintilbud, drift av utleie og nye hotellrom, mm. Iberegnet både 900 enheter, Vestlia Resorts planer, 
og nye arbeidsplasser, utgjør anslagsvis 275 turer (inn/ut) i makstime, dvs. lørdag formiddag, vinter 
høysesong, noe som tilsvarer en tredobling fra dagens situasjon. 

6.5 Avbøtende tiltak 

Ulike former for avbøtende tiltak kan tenkes, betinget av de ulike vurderingskategorienes karakter. 

Vedrørende turistkonsum, produksjonsvirkninger og sysselsetting, som vil stige i takt med 
utbyggingsstørrelse, vil det være avgjørende å finne det optimale nivået for å tilby mest mulig lokalt, 
slik at pengene turistene legger igjen på Geilo blir værende i regionen og bidrar til aktivitet og 
sysselsetting. Å utforske/tilrettelegge for mulige sommeraktiviteter vil kunne bidra til mer helårs 
sysselsetting fremfor sesongbasert sysselsetting, noe som igjen kan bidra til å gjøre næringen mer 
attraktiv for den oppvoksende slekt som etter hvert skal bestemme yrkesvei.  Det vil likevel gå en 
grense for hva som er tilrådelig å tilby innen Geilo og Hol, noe vil stadig måtte hentes inn ved behov 
fremfor å etablere overkapasitet. 

Alpinanlegg er en viktig del av aktivitetstilbudet for turistdestinasjonen Geilo, inkludert på sommerstid 
med sykkelaktivitet. Geilo konkurrerer om gjestene med andre fjelldestinasjoner. Geilos «snille» 
bakker kan fungere som et fortrinn for enkelte segmenter av skituristene, som barnefamilier og en del 
utenlandske gjester med mindre erfaring. En utbygging i Vestlia, kan bidra til å utvide Geilos tilbud ved 
å tilrettelegge noe brattere bakker, og slik sett tiltrekke seg andre segmenter av skituristene. Denne 
rapporten vurderer ikke kundegrunnlaget i fremtiden. Like fullt vil det være rimelig å anta at det er 
risikabelt å bygge ut nye alpinfasiliteter uten samtidig å bygge ut i en størrelsesorden som kan gi 
kundegrunnlag. Samordning og samlokalisering av overnattingstilbud og alpinprodukter vil kunne 
påvirke hverandre gjensidig og positivt. Det nyopprettede bookingsystemet bør snarest mulig omfatte 
flest mulig av Geilos overnattingstilbud. I forbindelse med den kritiske midtuketrafikken, som ikke lar 
seg generere av fritidsboligeiere, kan en rette blikket mot mulige besøksgrupper som f.eks. 
utenlandske turister, som allerede har bidratt til økt midtuketrafikk f.eks. i Hemsedal. Man kan og se 
på mulighetene lokalt, med gode ordninger for fastboende både i forhold til transport og bakkenes 
åpningstider. 

I forhold til trafikk og transport er utbedring av kryss, adkomstvei og etablering av nødvendige 
parkeringsplasser innarbeidet i plan. Gang og sykkelvei i Bakkestølsveien er etablert og skal ytterligere 
utbedres. Det kritiske vil være hvilken grad de besøkende velger å ta bilen ut av planområdet og f.eks. 
til Geilo sentrum, der det allerede er press på adkomst og parkeringsfasiliteter. I tråd med nasjonal 
areal- og transportplan, bør en vurdere også andre tiltak enn mer vei og parkering. Det kan dreie seg 
om å tilby gode kommunikasjonslinjer mellom Geilo sentrum og Vestlia; etablere bil- og (el-
)sykkeldelering og gode shuttlebuss forbindelser mellom jernbanestasjon og Vestlia, mm., for slik å 
tilrettelegge for bilfrie besøk. Geilo har et stort konkurransefortrinn i kraft av jernbaneforbindelse både 
mot øst og vest. Det å tillate dagligvarehandel i planområdet vil bidra til å redusere behov for å benytte 
bil til Geilo sentrum. En del av arbeidsreisene mellom andre deler av Geilo og Vestlia bør kunne løses 
uten bruk av privatbil. Vestlias nærhet til Geilo sentrum og jernbanestasjon bør gjøre det mulig å 
videreutvikle og tilrettelegge for bilfri ferdsel, sommer som vinter. 
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Vedrørende annen infrastruktur og fasiliteter er nødvendige VA etableringer en del av planen. Når det 
gjelder overvannshåndtering vil det være noe forskjell mellom alternativene; et høyere antall enheter 
betyr mer tetteflater, som igjen betyr mer overvann som må håndteres. Derfor, og med tanke på at 
utbygging foregår i høyden, vil det være viktig å etablere gode overvannsløsninger og flomveier til 
fjorden, slik at kostbare skader/ulemper til lavereliggende installasjoner/bygninger unngås. 
Hovedtrekk må skisseres i plan, mens detaljer må tas i sammenheng med detaljering av traseer, o.l. 
Det er mulig å tenke seg komposteringsløsninger i tillegg til annen avfallshåndtering for å minske 
avfallsomfanget. Utvidet bemanning innen brannvesenet kan være aktuelt ved store utbygginger for å 
dekke brannvern, feiebehov og beredskap; det samme gjelder legevakttjenester og tjenester i 
hjemmet. 

Det finnes mange andre faktorer som spiller inn i sammenheng med en ev. videre reiselivsutbygging i 
Vestlia. Mange lokale og hytteeiere vil synes at ytterligere nedbygging av Geilos natur er negativt, og 
ønske videreføring av status quo. Andre vil kunne ønske utbygging som kan bidra til flere besøkende 
og økt kundegrunnlag for andre tilbud (utenfor planområdet) som hundekjøring, kanefart, sykkel, mm. 
Avgjørelse om å bygge eller ei vil bero både på markedsgrunnlag og politisk vilje til å satse på ytterligere 
reiselivsutvikling. Reiselivsnæringen er en stor sysselsetter i Hol. Dersom det skal videreutvikles kan 
det ses på som avbøtende i forhold til naturområder å videreutvikle et område som Vestlia, fremfor 
mer spredt i mer perifere deler av Geilo. Vestlia er allerede åpnet opp for reiselivsaktiviteter, områdets 
egnethet reflekteres i A-B-C analysen, med nærhet både til Geilo sentrum og Kikut hytteområde. Det 
anses og som svært positivt at det vinkles mot helårstilbud, noe som vil kunne bidra til å spre 
besøkende utover større deler av året. Dermed vil bl.a. videre sykkelsatsning kunne være sentralt. 
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7 OPPSUMMERING OG DRØFTING 

I denne rapporten presenteres dagens forhold i planområdet Vestlia, samt Geilo tettsted og Hol 
kommune, med tanke på samfunnsringvirkninger av økt reiselivsaktivitet. Videre utvikling av Vestlia 
området til reiselivs-, alpin- og aktivitetsområde kan bidra til vekst i flere næringer og nye 
arbeidsplasser. Kort oppsummert er alternativene vurdert slik: 

Tabell 31: Oppsummering av konsekvenser av utbygging i Vestlia. 

Alt. Omfang Konsekvens 

A
lt

er
n

at
iv

 0
 Allerede vedtatte 

planer 
• Små/ingen konsekvenser, minimal økning i konsum og trafikktall. 

A
lt

er
n

at
iv

 A
 

500 nye enheter i 

planområdet 
• Byggefasen kan tilføre 1 milliard kroner til lokaløkonomien.  

• Fremtidige besøkende kan gi nærmere 76 millioner 2018- kroner i 

produksjonsvirkninger årlig for Hol. 

• 2 nye sysselsatte 

• Ingen nye alpinbakker 

• Nyskapt biltrafikk makstime (lørdag/høysesong) fra 500 enheter alene, 

skaper 113 turer (inn/ut); mens iberegnet nye enheter, samt arbeidsplasser, 

mm. beregnes nyskapt makstime trafikk til totalt til 185 turer (inn/ut)  

• Kan gi omkring 3,5 millioner i eiendomsskatt; over 10 år kr. 175 000,- årlig 

• Krever en viss styrking av legetjenesten og i noen grad helsetjenester i 

hjemmet 

A
lt

er
n

at
iv

 B
 

700 nye enheter i 

planområdet, 2 

nye heiser med 

tilhørende 

nedfarter, samt ny 

næring 

• Byggefasen kan tilføre 1,4 milliarder til lokaløkonomien. 

• Fremtidige besøkende kan gi nærmere 200 millioner 2018-kroner i 

produksjonsvirkninger for Hol. 

• 100-115 nye årsverk 

• To nye heiser og flere nye nedfarter bidrar til økt attraktivitet. Noe 

utvidelse/oppgradering av sykkeltilbud kan gi noe mer helårssysselsetting. 

Kikutgondol kan og bidra som ny transportåre og knytte Kikut tettere på 

Geilo sentrum 

• Nyskapt biltrafikk makstime (lørdag/høysesong) fra 700 enheter alene, 

skaper 158 turer (inn/ut); mens iberegnet nye enheter, samt arbeidsplasser, 

mm. beregnes nyskapt makstime trafikk til totalt til 230 turer (inn/ut)  

• Kan gi nærmere 5 millioner i eiendomsskatt; over 20 år kr. 245 000 årlig 

• Krever en viss styrking av legetjenesten og i noen grad helsetjenester i 

hjemmet 
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A
lt

er
n

at
iv

 C
 

900 nye enheter i 

planområdet, 3 

nye heiser med 

tilhørende 

nedfarter, samt ny 

næring 

• Byggefasen kan tilføre 1,8 milliarder til lokaløkonomien. 

• Fremtidig besøkende kan gi nærmere 277millioner 2018-kroner i 

produksjonsvirkninger for Hol. 

• 115-135 nye årsverk 

• 3 nye heiser med tilhørende varierte nedfarter og potensielt stor økning i 

attraksjonskraft. Utvidelse av sykkeltilbud kan gi mer helårssysselsetting, og 

gondol har potensiale som transportåre 

• Nyskapt biltrafikk makstime (lørdag/høysesong) fra 900 enheter alene, 

skaper 203 turer (inn/ut); mens iberegnet nye enheter, samt arbeidsplasser, 

mm. beregnes nyskapt makstime trafikk til totalt til 275 turer (inn/ut)  

• Kan gi anslagsvis 6,3 millioner i eiendomsskatt; over 20 år kr. 315 000 årlig 

• Stor kapasitet på utleiesenger vil gjøre Geilo mye mer attraktiv for store 

reiselivsaktører 

• Krever en viss styrking av legetjenesten og i noen grad helsetjenester i 

hjemmet 

Turistkonsum vil variere med typen besøkende. Ulike bransjer tjener på ulike typer turister. Hoteller, 
restaurant og alpin er bransjer som er spesielt påvirkelige av utleiesenger og midtuketrafikk. 
Dagligvare- og byggevarebransjene, derimot, vil ha økt inntjening knyttet til økt antall fritidsboligeiere 
som bruker og vedlikeholder sin enhet. De første årene vil behov for oppgradering være minimalt, og 
ev. utvidelser vil også være begrenset. Inntekter knyttet til vanlig vedlikehold og innkjøp til 
fritidsbolighusholdningen vil særlig forekomme i helge- og ferietid. Rapport fra Østlandsforskning viser 
at hytteeiere bidrar til å opprettholde kundegrunnlag for tilbud som ellers ikke ville overlevd (handel, 
kultur, mm) og slik sett bidra til større bredde og mangfold i stedets tilbud. Dette styrker grunnlaget 
for bosetting og næringsliv. 

Produksjonsvirkninger generert av utbygging i Vestlia vil potensielt være store. Dernest vil de øke i takt 
med Geilo/Hols evne til å imøtekomme behov lokalt. Ulike faser (tomtesalg, utbygging, og fritidsbruk) 
gagner ulike sektorer. Erfaring tilsier at nyere standard på fritidsboliger (helårsvei, tilkoblet VA, nærhet 
til aktivitetstilbud) generelt gir økt bruksfrekvens og dermed økt forbruk i fritidsboligkommunen. 

Sysselsettingen i Vestlia vil øke i takt med utbyggingens omfang, det er særlig utvidet alpintilbud, 
service knyttet til utleie og nye hotellsenger, som bidrar til dette. Ensartet utleiemuligheter og volum 
vil muliggjøre pakker – som har vist seg å sikre midtuketrafikk i f.eks. Hemsedal. Sykkeltilbudet bidrar 
til å øke antallet helårsarbeidsplasser knyttet til tjenester, drift og hold av heiser, sykkel og skitilbud. I 
den grad en baserer seg på sesongarbeidskraft, bør en være oppmerksom på behov for midlertidig 
bopel, o.l. Reiselivsnæringen bør være attraktiv for dagens unge, som skal befolke Geilo i framtiden og 
leve med, og delvis av, utvidelser i reiselivstilbudet. Det vil være gunstig å utforme reiselivsnæringen 
slik at det skapes lokale (helårs) arbeidsplasser, og at Geilos særegenheter, i form av natur, håndverk, 
smaker og tradisjoner videreføres og tilbys nye besøkende.  

Alpinanlegg er en viktig del av fritidstilbudet for turistdestinasjonen Geilo. Samtidig konkurrerer Geilo 
om kundene med andre fjelldestinasjoner. For å sikre flere fremtidig besøkende til Geilo og Vestlia, 
bør heis- og alpintilbudet videreutvikles og differensieres. I denne sammenheng vil en realisering av 
bl.a. Kikutgondol mellom planområdet og Kikut bidra til å øke Geilos attraksjonskraft i konkurranse 
med andre destinasjoner, og tiltrekke seg besøkende – også flere utenlandske gjester – til Geilo og 
planområdet. Det samme gjelder utvidelse av tilbudet vestover med Økle heis og nedfarter. 
Kikutgondol vil og knytte Kikut nærmere Geilo sentrum på bilfritt vis. Kombinasjonen med 
tilrettelegging for sykkel i kobling med heisene vil øke attraksjonen sommertid. Likeså kan heisene 
bedre forbindelsen til høyfjellsterrenget i sør, og gjøre Geilo ytterligere attraktivt. Tilrettelegging for 
ulike ferdighetsnivå både for sykkel og alpin, gjør Geilo attraktiv for flere grupper. Utbygging av ny 
aktivitetsinfrastruktur er kostbart. I løpet av planprosessen er det i økene grad blitt klart at å forestå 
slike investeringer krever inntekstgrunnlag fra en omfattende utbygging.  
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Transportsektoren er sentral for reiselivet. Fremtidige løsninger og føringer vil og komme fra nasjonalt 
hold. Det vil være viktig å tilpasse seg og finne fremtidige løsninger som gjør besøkende mindre 
bilavhengig. Geilo er ideelt lokalisert ved toglinjen mellom landets to største byer. Framtidig 
Ringeriksbane vil korte reisetid Geilo–Oslo. Likefullt er Geilo en destinasjon som de fleste potensielle 
gjester bosatt i Bergensregionen eller Osloregionen vil ønske å overnatte på fremfor å basere seg på 
dagsbesøk. Tilrettelegging for bilfrie overnattingsbesøk, ved god arealplanlegging og interntransport-
tilbud vil kunne fremstå som konkurransefortrinn. 

Tiltak som å legge dagligvarehandel til planområdet virker trafikkreduserende, i likhet med 
shuttlebusser for interntransport og transfer. Ønsket utvikling av Geilostasjon til fremtidig 
kollektivknutepunkt vil kunne bidra til å redusere behov for privatbil ved reise til Geilo. Det er 
sannsynlig at fremtidig utvikling reduserer behovet for biltransport knyttet til fremtidige fritidsenheter 
i Vestlia i forhold til fremlagt overslag. 

Vedrørende annen infrastruktur og fasiliteter, anses at i den grad renovasjon, VA o.l. er basert på 
selvkost, vil ikke økt antall fritidsenheter bidra til økte hverken inntekter eller utgifter. Kommunal 
inntekt fra eiendomsskatt vil øke i takt med økt utbygging. Samtidig vil behov for f.eks. legevakt og 
beredskap, og i noen grad, helsetjenester i hjemmet øke. En oppbemanning på disse områdene 
genererer både kommunale utgifter og nye arbeidsplasser. 

Det finnes mange andre faktorer som spiller inn i sammenheng med en videre reiselivsutbygging i 
Vestlia, langt utover det som er nevnt i denne rapporten. Vestlia utbygging kan bidra til økt 
differensiering av fritidsboligmuligheter, og kan dels tiltrekke seg andre segmenter av potensielle 
besøkende enn dagens situasjon. Vestlias egnethet reflekteres også i A-B-C analysen, med nærhet 
både til Geilo sentrum og Kikut hytteområde, samt at området allerede er preget av reiselivsnæringen 
og således ikke legger beslag på urørte områder. Faktisk utvikling og ringvirkninger avhenger både av 
formen ev. utbygging gis, politisk vilje og rammebetingelser, og, ikke minst, det til enhver tid rådende 
marked. Geilos styrke vil fortsatt være basert på naturgitt klima og landskap, i kombinasjon med et 
attraktivt aktivitetstilbud og god tilgjengelighet. 
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8 KONKLUSJON 

Vestlia er godt egnet for videre reiselivsutvikling, i og med lokalisering (jf. A-B-C analyse) og 
eksisterende tilbud. KU for samfunn ser i stor grad på mulige økonomiske ringvirkninger av en 
utbygging i planområdet. Den berører kort tema som helse og stedsidentitet. 

De fleste analyserte kategorier, som turistkonsum, produksjonsvirkninger, sysselsetting, alpin og 
biltrafikk, vil øke i omfang i takt med økt grad av utbygging. Kombinasjonen av flere utleiesenger og 
utvidet aktivitetstilbud kan virke som gjensidige drivere, særlig med gode pakkemuligheter gjennom 
ensartet bookingsystem. Jo mer omfattende utbygging, jo mer omfattende samfunnsøkonomiske 
konsekvenser. Ved et høyere antall fritidsboliger tilrettelagt for utleie, og høyrere antall hotellsenger 
(summen av varme senger), jo høyere antall besøkende vil Vestlia kunne huse, og jo større antall vil 
danne potensielt kundegrunnlag. Samtidig vil ikke forholdet mellom inntektsgrunnlaget og 
kostnadsnivået være proporsjonalt stigende mellom alternativene A, B og C. Kun grove estimat finnes 
i Konseptplan for reiseliv. Det er flere kostbare tiltak som vil komme uavhengig av antall enheter og 
mulighet til inntjening, som bl.a. ny rundkjøring mot fv. 40 og opprydning i grunnen etter gammel 
skytebane. 

Hvorvidt det er realistisk å tiltrekke så mange besøkende i fremtiden, beror på en lang rekke faktorer 
som økonomisk utvikling innenlands/utenlands, klima/snøforhold, utvikling av transportsektoren, 
Geilos evne til å være konkurransedyktig overfor konkurrerende destinasjoner, osv. Grunnlaget, i form 
av vakker natur, lange turisttradisjoner og et variert utbud av aktivitets- og kulturtilbud er tilstede.  

Geilos lokalisering, med togforbindelse mot både Oslo og Bergen fremstår som et konkurransefortrinn, 
som bare vil øke ettersom nasjonale areal- og transportmål vektlegger redusert bilavhengighet. Geilos 
egne trafikkutfordringer kan lettes ved å kombinere utbedring av vei- og kryssløsninger, med bedre 
intern kommunikasjon og tilrettelegging for myke trafikanter. I tillegg bør etablering av 
dagligvarehandel utenfor Geilo sentrum sterkt vurderes, for å unngå unødig mye trafikk mot sentrum. 
Dagligvare i Vestlia med etablert Kikutgondol kan betjene besøkende både på Kikut og i Vestlia uten 
bruk av bil. F.eks. levering av matkasser kan bidra til å sikre driftsgrunnlag, samtidig som det redusere 
biltrafikk – en leveringsrunde ut fra butikken/lager fremfor mangfoldige kundereiser til butikken. 
Kikutgondolen vil knytte Kikutområdet nærmere til Geilo sentrum, og vil kunne fungere både som 
transportvei og bilfritt alternativ for å komme seg på hytten. 

En moderat utbygging, som skissert i alternativ A, skiller seg fra alternativ B og alternativ C ved å ikke 
inkludere videreutvikling av alpintilbudet. Derfor beslaglegges betraktelig mindre areal. Samtidig vil et 
slikt alternativ i liten grad bidra til å videreutvikle Geilo som reiselivsdestinasjon. Alternativ C fremstår 
som det alternativet som gir flest fremtidige muligheter, med oppgradering av Geilos samlede 
alpin/aktivitetstilbud og flest fritidsboliger. I forbindelse med prosessen knyttet til Konseptplan for 
reiseliv, fremkom det også at så omfattende infrastrukturinvesteringer som planen krever, vil 
sannsynligvis bare kunne bæres av en utbygging i størrelsesorden alternativ C. En ev. bekymring for 
utakt mellom utbygging av enheter og aktivitetsinfrastruktur kan ikke styres gjennom 
reguleringsbestemmelser, men det er fullt mulig å inngå avtaler av privatrettslig karakter, som kan 
sikre sammenheng mellom aktivitetstilbud og enheter.  

En KU utgjør en skjønnsmessig vurdering, basert på nåværende kjent kunnskap, samt premisser gitt i 
planprogram. Hvorvidt tiltak skissert i de ulike alternativene faktisk realiseres, påvirker ikke KU. Den 
tar for seg hva som skjer dersom de skisserte scenarioene etableres. Scenarioet full utbygging av opptil 
900 enheter, men uten omfattende utbygging i alpin- og aktivitetsinfrastruktur er ikke et alternativ gitt 
i planprogrammet, og drøftes derfor ikke som et eget alternativ. Like fullt kan det påpekes at en 
utbygging av inntil 900 enheter, uten omfattende utbygging av aktivitetsinfrastrukturen, vil komme 
svært uheldig ut, både for framtidige brukere av eier- og/eller utleie enheter og Geilo som destinasjon. 
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Det vil kunne skape stor belastning på eksiterende tilbud, uten å tilføre nye muligheter. I KDP Geilo er 
det også avsatt til reiseliv og aktivitetsområde, slik at intensjonen med utvikling av området hele tiden 
har vært tydelig. Manglende utbygging av aktivitetstilbud, vil også kunne påvirke enhetenes 
attraktivitet og omsetningsverdi. Dermed vil det være i utbyggeres egeninteresse å realisere 
aktivitetstilbudet, da dette i stor grad vil bidra til å gjøre de aktuelle fritidsenhetene attraktive. Videre 
er det sannsynlig at utbygging av inntil 900 enheter, uten aktivitetsinfrastrukturen, vil gjøre Vestlia 
mindre attraktiv for dagsbesøkende, eller dem som ikke eier en fritidsbolig der. Dermed vil en kunne 
miste potensielle deler av omsetning knyttet til denne gruppen besøkende. Et slikt scenario vil ikke 
styrke Geilo i konkurranse med andre liknende destinasjoner. Utvidelse og mangfoldiggjøring av 
aktivitetsinfrastrukturen er en viktig komponent i forhold til å etablere flere årsverk i området, knyttet 
til vedlikehold, drift, kurstilbud, og annet. Det vil bli færre nye arbeidsplasser i et Vestlia som kun vokser 
i antall enheter. Alt i alt er aktivitetsinfrastruktur for alpin og sykkel er viktige premiss for en positiv 
utvikling i Vestlia, og bør søkes sikret. 
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10 VEDLEGG 

10.1 Utdypende om datagrunnlag og metoder 

I dette vedlegget utdypes kilder og metoder, utfordringer og hvordan disse er valgt løst. 

10.1.1 Kildegrunnlaget 

Nasjonale institusjoner som Statistisk Sentralbyrå (SSB), Transportøkonomisk Institutt (TØI), 
Statistikknett.no, m.fl. har offentlig tilgjengelig statistikk og tallgrunnlag, som er nyttig for å kartlegge 
samfunnskonsekvenser knyttet til utbygging av Vestlia. Rapporter fra TØI, Østlandsforskning (ØF), 
Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR), Hol kommune, Fylkesmannen i Buskerud, og 
lignende, samt nettsider for ulike aktører og organisasjoner, er også benyttet som kilder. Det er og 
benyttet telefon- eller e-post intervju med nøkkelinformanter. 

Denne utredningen baseres bl.a. på tallmaterialet fra TØIs rapporter i TOURIMPACT studien, i større 
grad enn SSBs tall, da disse gir tallgrunnlag for enkeltfylker, pr. gjestedøgn, samt delvis skiller mellom 
leid og eid fritidsbolig i forhold til forbruk, noe som er relevant i vår sammenheng. For utredninger om 
hvordan tallmaterialet er fremkommet og mulige målefeil, se kapittel 2 i de respektive TØI rapportene. 
For øvrig er enkelte tall hentet fra SSB, der vi ikke fant tilsvarende tall i TØI-rapportene. TØI og SSB har 
ikke sammenfallende kategorier, og der vi har brukt tall fra TØI og SSB i samme beregning, er 
feilmarginen større. Kilder til ulike grunnlagstall for omfangsberegninger er redegjort for i hvert enkelt 
tilfelle. Tallmaterialet er ikke spesielt innsamlet for dette formålet, men hentet fra ulike kilder og 
justert til 2014-nivå. De ulike kildene opererer dels på ulike nivå og med kategorier som ikke alltid er 
direkte sammenlignbare. Dette bidrar til å øke usikkerheten knyttet til tall og estimat. 

En annen utfordring er knyttet til bruk av enheter, noe av grunnlagsmaterialet opererer med 
forbrukstall pr. hytteenhet, andre med pr. gjestedøgn, hvilket vil si pr. person. Andre igjen med 
kapasitetsutnytting i %. Enkelte tall er oppgitt for sommerhalvår, andre for vinterhalvår, noen for hele 
året. Vi har i stor grad valgt å regne det meste om til helårsverdier for 2014, men omregninger av 
kategorier, særlig fra ulike kilder, tilfører noe grad av usikkerhet til materialet.  

Beregninger for fremtidig turistkonsum, produksjonsvirkninger mm., er gjort med 2014-tall, dels 
fremskrevne av SSB, dels oppjustert til 2014-nivå ved å bruke konsumprisindeks (KPI), og i tillegg regnet 
om til 2018-tall i rapporten (ikke i vedleggene). KPI er et mål for prisnivået på konsumprodukter og 
viser utvikling i pris på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Det er viktig å være 
oppmerksom på at enhver beregning av fremtidige tall kun vil være et estimat. Denne rapporten tar 
ikke høyde for ev. kortere vintersesong som følge av klimaendringer, varierende konjunkturer, 
svingninger i folks valg av reisemål, eller ev. økende andel av utenlandske besøkende med ev. annet 
forbruksmønster. Basert på de tall som vi kan etablere for 2014, har vi fremskrevet situasjonen slik den 
kan bli som følge av videre utbygging i Vestlia i størrelsesorden som beskrevet under 
alternativbeskrivelsene (kapittel 4). 

10.1.2 Metoder 

Statens Vegvesens håndbok 140 (2006) er brukt veiledende. I sammenheng med samfunns-
konsekvenser er det mange variabler vi anslagsvis kan tallfeste. Likevel er KU’en mer på linje med 
malen for ikke-prissatte tema, ettersom det er behov for å diskutere samfunnskonsekvenser i et videre 
perspektiv enn ren samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Samtidig har vi unnlatt å vurdere verdi, fordi det 
ville innebære å ta stilling til hvorvidt økonomisk vekst og sysselsetting har større verdi enn andre 
mindre målbare faktorer. Dermed utgår også vurdering i forhold til den såkalte konsekvensviften, og 
erstattes av en oppsummerende diskusjon i kapittel 7. 
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10.1.3 Vurderingskategorier 

Samfunnskonsekvenser er et omfattende tema. Vi har valgt ut en del kategorier som vi mener er 
relevante å vurdere i sammenheng med ringvirkninger av utvidet reiselivssatsing i Vestlia. 

Kategori I: Turistkonsum 

Turistkonsum er en omfattende kategori. Turistkonsum kan deles i reiselivsprodukter og turistkonsum 
av andre varer og tjenester. Ifølge SSB er reiselivsprodukter tjenester direkte knyttet til overnatting, 
servering, passasjertransport, turoperatører, bilutleie, turistrelaterte sportsaktiviteter osv., mens 
turistkonsum av andre varer og tjenester innbefatter konsum av matvarer, drikkevarer og tobakk; klær 
og skotøy; suvenirer, kart, mm; transportutgifter, samt andre varer og tjenester (Auno & Sørensen 
2009). Ulike kategorier turister har ulikt konsummønstre. F.eks. vil en besøkende som overnatter på 
hotell legge igjen mer penger i overnatting og servering enn en som overnatter på privat hytte og 
handler i dagligvarebutikken; og en som besøker slekt og venner, vil gjerne legge igjen forholdsvis mer 
i transport enn i dagligvare og servering. 

Vi har fremskrevet kostnadstall knyttet spesifikt til vedlikehold og oppgradering av fritidsboliger 
(Farstad & Dybedal 2011a), for å se mulig økonomisk omfang i så henseende av ytterligere fritidsboliger 
på Geilo. 

I tilknytning til forbruksmønster fordelt mellom ulike forbrukskategorier og turistkonsum pr. 
gjestedøgn omregnet til årlig turistkonsum for ulike forbrukskategorier og typer turister, har vi 
generert store mengder grunnlagstall som finnes i Vedleggstabell 3, Vedleggstabell 4 og Vedleggstabell 
5. For å gjøre det mer tilgjengelig, har vi laget eksempler under hvert alternativ som illustrerer et mulig 
utfall av utbygging i denne størrelsesorden. 

Kategori II: Produksjonsvirkninger 

Produksjonsvirkninger kan deles i direkte og indirekte produksjonsvirkninger. Ifølge Farstad & Dybedal 
(2011b) er de direkte produksjonsvirkningene for de fleste næringer lik verdien av omsetningen. For 
varehandelen og andre virksomheter som har karakter av formidling av varer og tjenester (produsert 
av andre, f.eks. reisebyrå), regner man bruttofortjeneste som produksjonsverdi (tilnærmet lik 
avansen). Gjennomsnittlig bruttoavanse for varehandel på landsbasis er ca. 30% av omsetningen, 
eksklusive merverdiavgift. 

Indirekte produksjonsvirkninger beregnes som et påslag på den direkte produksjonsverdien, og 
omfatter underleveranser fra foretak innen kommunen, samt inntektsvirkninger. 

Kategori III: Sysselsetting 

Sysselsettingsvirkninger kan deles i direkte sysselsetting og indirekte sysselsetting. Direkte 
sysselsetting omfatter de arbeidsplasser som direkte skyldes reiselivsnæringen, som hotell- og 
restaurant, samt en andel av sysselsettingen i varehandel, kulturell tjenesteyting/sport og transport. 
Indirekte sysselsetting er den sysselsettingen som oppstår som følge av anvendelse av inntekter 
innenfor kommunen til privat forbruk. Dybedal (2007) påpeker at det kan være vanskelig å anslå 
indirekte sysselsetting på kommunenivå. Vi har derfor fokusert på direkte sysselsetting og basert på 
statistikk gitt et overblikk for Hol kommune, samtidig som vi har foretatt en opptelling av aktuell 
sysselsetting i dag innenfor planområdet. 

Kategori IV: Alpinanlegg 

Alpinanlegg er en viktig del av turistomsetningen, som knytter seg til bruk av nåværende og fremtidige 
alpinanlegg i Vestliaområdet. Vi har undersøkt kundegrunnlaget (samt potensiale ved ytterligere utleie 
av eksisterende hytter) for dagens situasjon i Vestlia og Geilo generelt.  
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Kategori V: Trafikk og transport 

Trafikk og transport omhandler dels forholdene innen planområdet, samt virkninger i nærliggende 
trafikk og transportsituasjon.  

Kategori VI: Annen infrastruktur og diverse fasiliteter 

Annen infrastruktur og fasiliteter omfatter en kort vurdering av forhold knyttet til vann og avløp, 
avfallshåndtering, eiendomsskatt, sosiale tjenester, mm. 

Kategori VII: Andre faktorer 

Andre faktorer tar kort for seg andre tema som ikke er målbare, men kan ha betydning i forhold til en 
utbygging av Vestlia.  

10.1.4 Omfang og utregningsmåter 

Mange av vurderingskategoriene kan tallfestes, i form av antall enheter, besøkende, penger lagt igjen 
ifølge ulike forbruksmønster, sysselsettingseffekter mm. Her redegjøres det for grunnlaget for mange 
av tallene som er brukt i våre beregninger. 

Bruksdøgn vil si hvor mange døgn årlig f.eks. en fritidsbolig er i bruk til overnatting. Ved å multiplisere 
dette tallet med antall personer som overnatter, får vi antall gjestedøgn. Gjestedøgn er igjen brukt til 
å estimere antatt årlig forbruk for ulike kategorier. Farstad & Dybedal (2011a) angir 85,3 gjestedøgn 
som gjennomsnitt for Buskerud fylke. Vi har rundet dette ned til 85,0 i våre utregninger. Når det gjelder 
bruksdøgn og gjestedøgn i form av utleie av privateide fritidsboliger (tilrettelagt for utleie), finnes det 
ikke tall å basere seg på. Vi har gjort et forsiktig estimat av 30 utleiebruksdøgn årlig for fritidsbolig. 30 
døgn kan tilsvare et par hele uker, samt en håndfull helger som utleieenhet. Farstad & Dypedal (2011a) 
antar 2,6 gjester pr. bruksdøgn for private fritidsboliger i Buskerud. Når formålet er utleie, vil det være 
et høyere antall gjester pr. bruksdøgn. Vi har lagt til grunn 3,5 personer pr. bruksdøgn, samt 30 
bruksdøgn, noe som gir 105 gjestedøgn årlig pr. privateide fritidsbolig brukt til utleie. For å beregne 
antall gjestedøgn for hotellovernattinger, har vi basert oss på et overslag over fremtidig antatt antall 
tilgjengelige senger for de ulike alternativene, og multiplisert med SSB’s kapasitetsutnytting, som for 
Hol kommune var beregnet til 42% for 2014. Samlet resultat for mulige besøkstall for de forskjellige 
utbyggingsalternativ finnes i vedleggstabell 2. Disse tallene danner grunnlag for beregning av 
forbrukstall for de ulike kategoriene og for beregning av potensielt besøk i alpinanlegg. 

Overslag for volum av turistkonsum er basert på rapporten «Økonomiske virkninger av reiseliv i 
Buskerud i 2010» (Farstad & Dybedal 2011b), samt rapporter som analyserer ferie og forbruk på 
sommerstid (Farstad & Dybedal 2010a) og vinterstid (Farstad & Dybedal 2010b). Forbrukstall er 
omregnet til 2014- og 2018-verdier med KPI. Sommer- og vintertall er summert og dividert på to for å 
få et gjennomsnittstall for året. Totalt turistkonsum beregnes ved å multiplisere gjestedøgn (eller 
hotellsenger * kapasitetsutnytting * dager i året) for ulike turistkategorier med forbrukstall pr. 
gjestedøgn for de ulike forbrukskategoriene, som igjen multipliseres med det aktuelle antallet enheter, 
som fritidsboliger innen de ulike alternativene. Dette gir et stort tallmateriale som er gjengitt i 
Vedleggstabell 3, Vedleggstabell 4 og Vedleggstabell 5, mens utdrag eller eksempler brukes underveis 
i konsekvensvurderingen. 

Fritidsboligundersøkelsen (Farstad & Dybedal 2011a) oppgir Buskerud-tall for henholdsvis 
rutinemessige kostnader ved eierskap og hold av fritidsbolig, samt kostnader ved oppussing og 
oppgradering. Justert til 2014-nivå ved å bruke KPI gir dette utgifter på henholdsvis 22 257,- til eierskap 
og hold pr. fritidsbolig, og 42 024,- til oppussing og oppgradering pr. fritidsbolig. Samme rapport legger 
til grunn at i Buskerud vil om lag 63% gå til lokale aktører. Basert på antall nåværende, og forslag for 
fremtidig antall fritidsboliger i Hol, har vi regnet ut kostnadsoverslag spesifikt knyttet til 
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fritidsboligeieres utgifter vedrørende vedlikehold og oppgradering, samt antatt lokal andel inntjening 
av disse innen Hol kommune. Hele tabellen er gjengitt i Vedleggstabell 6. 

Forbruk knyttet til overnatting og dagsbesøk pr. hytteenhet i Buskerud, er hentet fra fritidsbolig-
undersøkelsen (Farstad & Dybedal 2011a) og oppjustert til 2014- og 2018-nivå ved å bruke KPI. Forbruk 
knyttet til dagsbesøk utgjør 2 364,- pr. fritidsbolig i 2014, og 17 176,- knyttet til overnattingsbesøk pr. 
fritidsbolig i 2014. Her har imidlertid Farstad & Dybedal (2011a) ingen overslag over hvor stor andel av 
dette forbruket som gjøres innen den respektive fritidsbolig kommune. Det er naturlig å anta at ved 
overnattingsbesøk vil en stor andel av forbruket være innenbygds, mens ved dagsbesøk vil en større 
andel penger til mat og drivstoff brukes underveis og således ofte utenfor fritidsboligkommunen. Vi 
har derfor regnet med eksempelvis 20% av forbruk ved dagsbesøk vil brukes innen kommunen og 80% 
vil brukes innen kommunen ved overnattingsbesøk. Hele tabellen er gjengitt i Vedleggstabell 7. 

Tallene for produksjonsvirkninger er, for enkelhets skyld, beregnet på grunnlag av konsumtall for år 
2006 (Dybedal 2007), oppjustert til 2014-nivå med KPI. Den regionale multiplikatoreffekten3 for Hol er 
satt til 1,20, dvs. de indirekte produksjonsvirkningene tilsvarer 20% av de direkte 
produksjonsvirkningene (Dybedal 2007). Vi antar at multiplikatoren fra Dybedal (2007) kan anvendes 
på oppjusterte konsumstall, da dette kun skal gi et overslag. Disse tallene gjelder total omsetning og 
skiller ikke mellom ulike kategorier besøkende, som besøkende med egen hytte versus hotellgjester. 

Ved å dele totalen av direkte og indirekte produksjonsvirkninger (Farstad & Dybedal 2011a) oppjustert 
til 2014-nivå, på det totale antall overnattinger i Hol kommune for år 2014 (SSB statistikk for samlede 
kommersielle overnattinger [hotell, camping, utleiehytte]), får vi et overslag for volum hver enkelt 
overnatting betyr for produksjonsvirkninger. Dette tallet kan vi bruke til å anslå utslaget av de ulike 
utbyggingsalternativene. Vi har lagt til grunn SSBs fremskrevne 2014-tall på kommersielle 
overnattinger i Hol: 444 936, og fritidsboligundersøkelsens (Farstad & Dybedal 2011a) anslag om 85 
gjestedøgn pr. fritidsbolig i Buskerud fylke multiplisert med SSBs antall hytter i Hol pr. 01.01.2014. 
Samlede produksjonsvirkninger 2014 delt på summen av kommersielle 2014 overnattinger og antall 
bruksdøgn for hytter i Hol, er lik. Det er usikkerhet knyttet til dette tallet, bl.a. fordi tallene er hentet 
fra ulike undersøkelser med ikke nødvendigvis kompatible kategorier, samt at ulike typer besøkende 
med ulike forbruksmønstre alle er bakt sammen i grunnlaget, mens utbyggingsscenarier i Vestlia er 
myntet spesifikt på fritidsboligbrukere og hotellgjester. 

En utbygging av fritidsboliger med mer i Vestlia vil medføre ulike typer produksjonsvirkninger til 
forskjellig tid. I første omgang vil selve utbyggingen generere inntekter i form av tomtesalg, 
materialforsyning, håndverkertjenester, mm. For å estimere tall for utbyggingsfasen, har vi antatt at 
en gjennomsnittlig enhet er 100m2, og at byggekostnad vil være omkring 2,5 millioner pr. enhet. Videre 
regner vi med en gjennomsnittlig tomtestørrelse på 1 250m2 og snittpris på 1 200,-/m2, noe som gir en 
tomtepris på 1,5 millioner. Tomtepris pluss byggekostnad utgjør da 4 millioner pr. enhet. Tallene er 
basert på opplysninger om tomter i og nær planområdet i Vestlia på Geilo tilgjengelig på www.Finn.no 
pr. november 2014, og så nedskalert noe, fordi Vestlia tomter skal være i et noe lavere sjikt enn Kikut, 
Solhøgda, o.l. Estimatene er uansett så grove at disse tallene ikke er justert for 2018. 

Hvor stor andel av slike inntekter som blir værende i lokal økonomien er avhengig av eierforhold og 
lokalt utbud og kapasitet. Ved å bygge ut gradvis, noe som er sannsynlig for Vestlia, vil en større andel 
kunne løses ved lokale krefter. TØI (Dybedal 2007) og ØF (Ericsson et al. 2010) viser enkle overslag som 
konkluderer med at det er store forskjeller mellom f.eks. Hol og Hemsedal, (se figur under). 

                                                 

3 Multiplikatoreffekten vil generelt være lavere jo mindre et analyseområde er. F.eks. vil Hol kommune ha mindre 

mulighet til å dekke flest mulig behov innen sine grenser enn hele Buskerud fylke, dermed er multiplikatoreffekten 

for Hol satt til 1,20 mens den er større for Buskerud fylke (Dybedal 2007, Farstad & Dybedal 2011b).  
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Figur 16: Tabell som viser lokal andel omsetning ved fritidsbolig utbygging, hentet fra Ericsson et al. 2010 

Disse tallene er basert på TØI-overslag fra før finanskrisen, og indikerer 33% lokal omsetning i Hol mens 
Voss og Hemsedal hadde over 60%. En hovedforskjell i tallgrunnlaget var andelen lokalt baserte 
grunneiere og dermed andel lokal fortjeneste av tomtesalg hvor Hol lå lavt. I dette tilfellet, ved en ev 
utbygging av Vestlia på Geilo, er en stor andel av grunneierne lokale. En del forhold kan ha endret seg 
de nærmere ti årene siden tallgrunnlaget for TØIs beregninger ble innhentet. Videre antar vi at det er 
et rimelig mål for Hol og Geilo å beholde en større andel av midlene lokalt. Gitt disse premissene har 
vi regnet at om lag 50% av omsetningen ved en utbygging i Vestlia vil være realistisk å beholde i lokal-
økonomien. Dette gir 2 millioner pr. enhet. 

Ved beregning av sysselsetting har vi sett på direkte sysselsetting og basert oss dels på statistikk for et 
overblikk for Hol kommune, samt foretatt opptelling av faktisk sysselsetting i dag innenfor plan-
området. F.eks. har hotellet Vestlia Resort 100 årsverk pr. oktober 2018, noe vi har tatt utgangspunkt 
i for å anslå hva ny hotellvirksomhet i samme størrelsesorden kan skape av arbeidsplasser. 

Beregninger for gjestedøgn og kapasitetsutnytting er også benyttet som grunnlag for å estimere 
potensielle besøkstall i nye alpinanlegg, sammen med en antakelse av at ca. 75% av gjestene vil 
benytte alpinanlegg i Vestlia, dvs. 75% i alpinfaktor. Vi multipliserer antallet antatte gjester de 
forskjellige alternativene kan generere med 0,75 for å anslå om lag hvor mange man kan regne med i 
alpinanleggene. Vi opererer med tall for hele året, fordi andre vurderingskategorier gjelder på årsbasis, 
men i realiteten utgjør sommersesongen i dag bare 1% av omsetningen. Dette kan medføre noe 
optimistiske estimat for besøkstall, da antallet gjestedøgn gjelder hele året, mens besøket i heisene vil 
være konsentrert til vinterhalvåret. En faktor som igjen kan bidra til å øke besøkstallene er 
dagsbesøkende, i form av fastboende på Geilo, andre besøkende på Geilo og tilreisende fra hytter 
omkring Geilo, som f.eks. Ustaoset. Gitt Geilos beliggenhet, med ca. tre timers reisetid fra både Oslo- 
og Bergensområdene antar vi mange vil legge inn overnattinger om de først tar turen til Geilo.  

Trafikkbelastning er vurdert i et eget notat for selve planforslaget på 900 enheter. I denne KU er trafikk 
sett i sammenheng med de tre utbyggingsalternativene. Et nøkkelbegrep er årsdøgntrafikk (ÅDT), som 
er den gjennomsnittlige døgntrafikk i året, dvs. total trafikk i løpet av ett kalenderår, dividert med antall 
dager i året. For å beregne sannsynlig økning i årsdøgntrafikk som kan følge av de ulike alternativene, 
har vi tatt utgangspunkt i antallet fritidsboliger, TØIs tall om gjennomsnittlige 19 fritidsboligbesøk i 
året, kapasitetsutnytting på 42% innen hotell, utleie av 50% av nye fritidsboliger 30 døgn i året med 
total 10 turer til og fra, samt økt sysselsetting og noe intern trafikk og dagsbesøk. Vi har videre antatt 
at alle private hytteeiere benytter privatbil, mens om lag 80 % av hotell- og utleiehyttegjester vil 
benytte privatbil mens de resterende 20% benytter annen transport, fortrinnsvis tog og/eller buss. Vi 
har anslått 2,4 personer i snitt pr. bil. Vi har lagt til grunn at nye alpinanlegg vil generere økt 
interntrafikk og dagsbesøk pga. økt attraktivitet. Dimensjonerende time er den trafikkmengde som 
overskrides bare 30 ganger pr. år. For veier med rekreasjonstrafikk regnes dimensjonerende time 
innenfor variasjonsområdet 20–30 % av ÅDT. I forbindelse med Hopens (2018) trafikkanalyse (del av 
planforslaget) er det gjort trafikktellinger som danner grunnlag for å beregne dimensjonerende time i 
rapporten, som igjen danner grunnlag for kapasitetsberegninger knyttet til kryssavvikling koblet til 
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planforslaget med 900 enheter. De samme utgangsdata er benyttet for å beregne ny trafikk i makstime 
lørdag høysesong, for hhv. 500 og 700 enheter. Se detaljer i vedleggstabell 8. 

10.2 Grunnlagstabeller 

For alle vedleggstabeller og utdrag av disse legges det til grunn at alternativ A, B og C kommer i tillegg 
til 0-alternativet (som utgjør dagens situasjon og vedtatte nybygg, sistnevnte utgjøres av 27 leiligheter 
til privat fritidsboligbruk). Ingen av vedleggstabellene er oppdatert til 2018-nivå, men dette kan oppnås 
ved å multiplisere med 1,1 (benytte konsumprisindeks). 

Vedleggstabell 1: Beregning av estimert årlig antall gjestedøgn for privat bruk og utleie bruk av 

fritidsboliger. 

  Privat bruk Utleie 

Årlig belegg/ 

gjestedøgn   85 105 

     Alt. 0 (dagens) 190 16150 19950 

     Alt. 0 (vedtatt) 27 2295 2835 

Alt. 0 (totalt) 217 18445 22785 

Alt.A v/30% 150 12750 15750 

Alt.A v/50% 250 21250 26250 

Alt.A v/70% 350 29750 36750 

Alt. A v/100% 500 42500 52500 

Alt.B v/30% 210 17850 22050 

Alt.B v/50% 350 29750 36750 

Alt.B v/70% 490 41650 51450 

Alt. B v/100% 700 59500 73500 

Alt.C v/30% 270 22950 28350 

Alt.C v/50% 450 38250 47250 

Alt.C v/70% 630 53550 66150 

Alt.C v/100% 900 76500 94500 

 

Vedleggstabell 2: Mulig årlig hotellsengskapasitet utover dagens situasjon for alternativ 0, A, B og C. 

 Ant. 

senger 

Kapasitets-

utnytting 

(døgn) 

Dager i 

året 

    42 % 365 

Alt. 0 557 234 85 388 

Alt. A 0 0 365 

Alt. B 557 234 85 388 

Alt. C 836 351 128 159 

 

  



 

 

 

 

Vedleggstabell 3: Estimert årsforbruk turistkonsum i ulike forbrukskategorier for fritidsboliger ved de ulike utbyggingsalternativene. 
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  FORBRUKSKATEGORIER (Sommer/vinter gjennomsnitt 2014-nivå v/KPI) 

 
Ant. enheter/ 

fritidsboliger 

benyttet til 

privat bruk 

Overnatting Servering Transport Dagligvarer Øvrig varekjøp Aktiviteter Andre utgifter Totalt 

Forbruk/Kr. pr 

gjestedøgn                     46,-                    39,-                    55,-                    94,-                    57,-                    24,-                    10,-                    325,-  

Forbruk/% pr 

gjestedøgn   14,10 % 12,10 % 16,90 % 29,10 % 17,50 % 7,40 % 2,90 % 100,00 % 

Belegg/ 

gjestedøgn 

privat bruk   85 85 85 85 85 85 85 85 

Alt 0 (dagens) 190          742 900,-           629 850,-           888 250,-        1 518 100,-           920 550,-           387 600,-           161 500,-          5 248 750,-  

Alt 0 (vedtatt) 27          105 570,-             89 505,-           126 225,-           215 730,-           130 815,-             55 080,-             22 950,-             745 875,-  

Alt. 0 (dagens 

+ vedtatt) 217          848 470,-           719 355,-        1 014 475,-        1 733 830,-        1 051 365,-           442 680,-           184 450,-          5 994 625,-  

Alt. A v/30% 150          586 500,-           497 250,-           701 250,-        1 198 500,-           726 750,-           306 000,-           127 500,-          4 143 750,-  

Alt. A v/50% 250          977 500,-           828 750,-        1 168 750,-        1 997 500,-        1 211 250,-           510 000,-           212 500,-          6 906 250,-  

Alt. A v/70% 350       1 368 500,-        1 160 250,-        1 636 250,-        2 796 500,-        1 695 750,-           714 000,-           297 500,-          9 668 750,-  

Alt. A v/100% 500       1 955 000,-        1 657 500,-        2 337 500,-        3 995 000,-        2 422 500,-        1 020 000,-           425 000,-        13 812 500,-  

Alt. B v/30% 210          821 100,-           696 150,-           981 750,-        1 677 900,-        1 017 450,-           428 400,-           178 500,-          5 801 250,-  

Alt. B v/50% 350       1 368 500,-        1 160 250,-        1 636 250,-        2 796 500,-        1 695 750,-           714 000,-           297 500,-          9 668 750,-  

Alt. B v/70% 490       1 915 900,-        1 624 350,-        2 290 750,-        3 915 100,-        2 374 050,-           999 600,-           416 500,-        13 536 250,-  

Alt. B v/100% 700       2 737 000,-        2 320 500,-        3 272 500,-        5 593 000,-        3 391 500,-        1 428 000,-           595 000,-        19 337 500,-  

Alt. C v/30% 270       1 055 700,-           895 050,-        1 262 250,-        2 157 300,-        1 308 150,-           550 800,-           229 500,-          7 458 750,-  

Alt. C v/50% 450       1 759 500,-        1 491 750,-        2 103 750,-        3 595 500,-        2 180 250,-           918 000,-           382 500,-        12 431 250,-  

Alt. C v/70% 630       2 463 300,-        2 088 450,-        2 945 250,-        5 033 700,-        3 052 350,-        1 285 200,-           535 500,-        17 403 750,-  

Alt. C v/100% 900       3 519 000,-        2 983 500,-        4 207 500,-        7 191 000,-        4 360 500,-        1 836 000,-           765 000,-        24 862 500,-  



 

 

 

 

 

Vedleggstabell 4: Estimert årsforbruk turistkonsum i ulike forbrukskategorier for utleide fritidsboliger ved de ulike utbyggingsalternativene. 
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  FORBRUKSKATEGORIER (Sommer/vinter gjennomsnitt 2014-nivå v/KPI) 

 

Ant. enheter/ 

fritidsboliger 

benyttet til 

utleie 

Overnatting Servering Transport Dagligvarer 
Øvrig 

varekjøp 
Aktiviteter Andre utgifter Totalt 

Forbruk/Kr. Pr 

gjestedøgn                     188,-                    72,-                    73,-                    80,-                    56,-                    50,-                    14,-                    533,-  

Forbruk/% pr 

gjestedøgn   35,30 % 13,50 % 13,70 % 15,00 % 10,50 % 9,40 % 2,50 % 100,00 % 

Belegg/gjestedøgn 

utleie av privateid 

fritidsbolig 105  105    105  105  105  105  105  105  105  

Alt. 0 (dagens) 27            532 980,-           204 120,-           206 955,-           226 800,-           158 760,-           141 750,-             39 690,-          1 511 055,-  

Alt. A v/30% 150         2 961 000,-        1 134 000,-        1 149 750,-        1 260 000,-           882 000,-           787 500,-           220 500,-          8 394 750,-  

Alt. A v/50% 250         4 935 000,-        1 890 000,-        1 916 250,-        2 100 000,-        1 470 000,-        1 312 500,-           367 500,-        13 991 250,-  

Alt. A v/70% 350         6 909 000,-        2 646 000,-        2 682 750,-        2 940 000,-        2 058 000,-        1 837 500,-           514 500,-        19 587 750,-  

Alt. A v/100% 500         9 870 000,-        3 780 000,-        3 832 500,-        4 200 000,-        2 940 000,-        2 625 000,-           735 000,-        27 982 500,-  

Alt. B v/30% 210         4 145 400,-        1 587 600,-        1 609 650,-        1 764 000,-        1 234 800,-        1 102 500,-           308 700,-        11 752 650,-  

Alt. B v/50% 350         6 909 000,-        2 646 000,-        2 682 750,-        2 940 000,-        2 058 000,-        1 837 500,-           514 500,-        19 587 750,-  

Alt. B v/70% 490         9 672 600,-        3 704 400,-        3 755 850,-        4 116 000,-        2 881 200,-        2 572 500,-           720 300,-        27 422 850,-  

Alt. B v/100% 700       13 818 000,-        5 292 000,-        5 365 500,-        5 880 000,-        4 116 000,-        3 675 000,-        1 029 000,-        39 175 500,-  

Alt. C v/30% 270         5 329 800,-        2 041 200,-        2 069 550,-        2 268 000,-        1 587 600,-        1 417 500,-           396 900,-        15 110 550,-  

Alt. C v/50% 450         8 883 000,-        3 402 000,-        3 449 250,-        3 780 000,-        2 646 000,-        2 362 500,-           661 500,-        25 184 250,-  

Alt. C v/70% 630       12 436 200,-        4 762 800,-        4 828 950,-        5 292 000,-        3 704 400,-        3 307 500,-           926 100,-        35 257 950,-  

Alt. C v/100% 900       17 766 000,-        6 804 000,-        6 898 500,-        7 560 000,-        5 292 000,-        4 725 000,-        1 323 000,-        50 368 500,-  

 

 

 



 

 

 

 

 

Vedleggstabell 5: Estimert årsforbruk turistkonsum i ulike forbrukskategorier for hotell eller lignende ved de ulike utbyggingsalternativene. 
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  FORBRUKSKATEGORI (Sommer/vinter gjennomsnitt 2014-nivå v/KPI) 

 Ant. 

senger 
Overnatting Servering Transport Dagligvarer Øvrig varekjøp Aktiviteter Andre utgifter Totalt 

Forbruk/Kr. 1                   356,-                    192,-                    179,-                    46,-                      95,-                    60,-                    27,-                      955,-  

Forbruk/%   37,5 % 20,2 % 18,8 % 4,8 % 10,0 % 6,3 % 2,8 % 100,0 % 

Belegg/ 

gjestedøgn/ 

kapasitetsutnytting   42 % 42 % 42 % 42 % 42 % 42 % 42 % 42 % 

døgn i året   365 365 365 365 365 365 365 365 

Alt. 0 557       30 398 164,-        16 394 515,-        15 284 470,-        3 927 853,-          8 111 870,-        5 123 286,-        2 305 479,-          81 545 636,-  

Alt. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alt. B 557       30 398 164,-        16 394 515,-        15 284 470,-        3 927 853,-          8 111 870,-        5 123 286,-        2 305 479,-          81 545 636,-  

Alt. C 836       45 624 533,-        24 606 490,-        22 940 425,-        5 895 305,-        12 175 086,-        7 689 528,-        3 460 288,-        122 391 654,-  

 

  



 

 

 

 

Vedleggstabell 6: Oversikt over årlige kostander til vedlikehold og oppgradering av fritidsbolig, samt lokal andel av dette. 

FRITIDS-

BOLIGER 

(EIE-

ENHETER) 

Andel kalde 

senger 

Antall 

fritidsbolig 

(eieenhet) 

Kostnad ved 

eierskap og hold 

Lokal betalt andel 

eierskap, mm. 

(63%) 

Kostnader 

v/oppussing/ opp-

gradering 

Lokalt betalt andel 

oppussing mm. 

(63%) 

Sum lokalt forbruk 

1   1                      22 257,-                       14 022,-                       42 024,-                     26 475,-                       40 497,-  

Hytter i Hol 

(Pr. 1.1.2014) 
  5149 

            114 601 293,-                72 198 815,-              216 381 576,-            136 320 393,-              208 519 207,-  

Alt 0 (dagens)   190                 4 228 830,-                  2 664 163,-                  7 984 560,-                5 030 273,-                  7 694 436,-  

Alt 0 (vedtatt)   27                    600 939,-                     378 592,-                  1 134 648,-                   714 828,-                  1 093 420,-  

Alt 0 (totalt)   117                 2 604 069,-                  1 640 563,-                  4 916 808,-                3 097 589,-                  4 738 153,-  

Alt A = 500 100 % 500               11 128 500,-                  7 010 955,-                21 012 000,-              13 237 560,-                20 248 515,-  

  70 % 350                 7 789 950,-                  4 907 669,-                14 708 400,-                9 266 292,-                14 173 961,-  

  50 % 250                 5 564 250,-                  3 505 478,-                10 506 000,-                6 618 780,-                10 124 258,-  

  30 % 150                 3 338 550,-                  2 103 287,-                  6 303 600,-                3 971 268,-                  6 074 555,-  

Alt B = 700 100 % 700               15 579 900,-                  9 815 337,-                29 416 800,-              18 532 584,-                28 347 921,-  

  70 % 490               10 905 930,-                  6 870 736,-                20 591 760,-              12 972 809,-                19 843 545,-  

  50 % 350                 7 789 950,-                  4 907 669,-                14 708 400,-                9 266 292,-                14 173 961,-  

  30 % 210                 4 673 970,-                  2 944 601,-                  8 825 040,-                5 559 775,-                  8 504 376,-  

Alt C = 900 100 % 900               20 031 300,-                12 619 719,-                37 821 600,-              23 827 608,-                36 447 327,-  

  70 % 630               14 021 910,-                  8 833 803,-                26 475 120,-              16 679 326,-                25 513 129,-  

  50 % 450               10 015 650,-                  6 309 860,-                18 910 800,-              11 913 804,-                18 223 664,-  

  30 % 270                 6 009 390,-                  3 785 916,-                11 346 480,-                7 148 282,-                10 934 198,-  

 

  



 

 

 

 

Vedleggstabell 7: Forbruk knyttet til overnattingsbesøk og dagsbesøk pr. fritidsbolig enhet, antatt lokal andel, ved ulike utbyggingsalternativ. 

  
Andel kalde 

senger 

Antall 

fritidsbolig 

(eieenhet) 

Forbruk v/ 

overnattingsbesøk 

pr. enhet 

Lokalt andel 

(80%) v/ 

overnatting 

Forbruk v/ 

dagsbesøk pr. 

enhet 

Lokalt andel 

(20) v/ 

dagsbesøk 

Sum lokalt 

forbruk 

1   1 17 176,-  13 741,-  2 364,-  473,-  14 214,-  

Hytter i Hol 

(Pr. 1.1.2014)   5149 88 439 224,-  70 751 379,-  12 172 236,-  2 434 447,-  73 185 826,-  

Alt 0 (dagens)   190 3 263 440,-  2 610 752,-  449 160,-  89 832,-  2 700 584,-  

Alt 0 (vedtatt)   27 463 752,-  371 002,-  63 828,-  12 766,-  383 767,-  

Alt 0 (totalt)   117 2 009 592,-  1 607 674,-  276 588,-  55 318,-  1 662 991,-  

Alt A = 500 100 % 500 8 588 000,-  6 870 400,-  1 182 000,-  236 400,-  7 106 800,-  

  70 % 350 6 011 600,-  4 809 280,-  827 400,-  165 480,-  4 974 760,-  

  50 % 250 4 294 000,-  3 435 200,-  591 000,-  118 200,-  3 553 400,-  

  30 % 150 2 576 400,-  2 061 120,-  354 600,-  70 920,-  2 132 040,-  

Alt B = 700 100 % 700 12 023 200,-  9 618 560,-  1 654 800,-  330 960,-  9 949 520,-  

  70 % 490 8 416 240,-  6 732 992,-  1 158 360,-  231 672,-  6 964 664,-  

  50 % 350 6 011 600,-  4 809 280,-  827 400,-  165 480,-  4 974 760,-  

  30 % 210 3 606 960,-  2 885 568,-  496 440,-  99 288,-  2 984 856,-  

Alt C = 900 100 % 900 15 458 400,-  12 366 720,-  2 127 600,-  425 520,-  12 792 240,-  

  70 % 630 10 820 880,-  8 656 704,-  1 489 320,-  297 864,-  8 954 568,-  

  50 % 450 7 729 200,-  6 183 360,-  1 063 800,-  212 760,-  6 396 120,-  

  30 % 270 4 637 520,-  3 710 016,-  638 280,-  127 656,-  3 837 672,-  

 

 

  



 

 

 

 

Vedleggstabeller 8: Trafikkberegninger nyskapt trafikk makstime lørdag 

Hopens inngangsdata er for beregning av nyskapt trafikk i makstimen: 

 

Ved å endre antall fritidsboliger får en følgende sum nyskapt trafikk makstime lørdag høysesong (sum for alle enheter/ aktiviteter, dvs. hele tabellen over): 

 

Dvs. nyskapt trafikk KUN for fritidsboligene makstime lørdag høysesong er: 

 

 


