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Problemstillinger for møte

• Kraftige veksten i bygging 

• Hvor skal dette ende



Sjusjøen

1973
Norges største
hytteby



Ikke alle hyttene er nye,  og  ikke alle er på Sjusjøen

men det er 2000 enheter på 14 år







Sjusjøen

2020
Norges største 
hytteby



Utfordringene er ikke arealbruken
men

Flere enheter / fortetting               og                mer folk



Løsningen på mere folk



Løsningen på flere enheter / fortetningen 

• Informasjon

• Bedre dialogen Hytteeiere- Kommunen- Grunneiere

• Fortetting i gamle felt
• Informere slik at forventingene stemmer med 

virkeligheten

• Gjøre fortettingen helt ferdig med en gang 

• Fortette på sentrum og i småskogen i sør

• Lage små kompakt bebyggelse











- Sjusjøen må regnes som en fritidsby
- Man må forandre infrastruktur og tilbud i takt med 
befolkningen

Tor Arnesen i Østlandsforskning sier 



Kan vi ikke bare stoppe utbyggingen nå
Hva skjer da?

• Feste inntektene og tidligere salgsinntekter  kan/skal  ikke brukes på 
vedlikehold og utvikling av destinasjonen

• Håp om nysalg og nysalg som er drivkraften til satsingen og utvikling 
på Sjusjøen som:
• Skiløyper

• Arrangement

• Gang og sykkelstier

• Turstier

• Utvikling av næringsmuligheter

• Masse arbeidsplasser  



Omsetning av nye enheter i Ringsaker

Snitt pris 3 mill og 200 enheter

600 mil/ år

+ andre service tjenester

På landsbasis medføre dette årlig  over 2 milliarder i omsetning.













Hyttebrukerundersøkelsen
2017

➢ Hva ønsker hytteeieren!

➢ Transport

➢ G/S-veger

➢ Sentrumstilbud

➢ Aktiviteter - tilbud





Løype – sykkel – sti

Sjusjøen og Omegn
Skiforening (SOS)
- alle aktører er med

➢ Løypekjøring i 
henhold til instruks

➢ Finansiering

➢ Utvikling av sti-, 
sykkel- og løype-
nettet.

Turmål – serverings-
steder !



Sjusjøen – Pihl AS

➢ Kroksjølia fortetting
➢ Lunkelia

➢ Sentrumsformål
- Areal langs Fv2
- Graaten

➢ Sjusjøstallen
«..anlegg for fornøyelse opplevelse-
og aktivitetstilbud og næringsvirk-
somhet som bygger opp under
Sjusjøen som sentrum for fritids- og
friluftsaktiviteter….»  (Kommuneplan)

➢ Avklaring VA 



Løyper – utvikling videre

SOS ser at det trengs flere løyper å spre skitrafikken på
Finansiering må forsterkes parallelt

➢ Det er godkjent etablering av nye løyper nord for 
Birkebeinerløypa

➢ Steinvikfjellet – ny i 2018/19

➢ Nøkkelåsen – Elgåsen  - ny 2019/20

➢ Stenstilen – Storstilen – Aksjøen  - ??

➢ Godkjente traseer også ved Nattrudstilen, ved Moste og
ved Sjusjøfjellet.



Utvikling stier

➢ SOS ser på flere traseer
med lik standard som
«Sjusjøvannet rundt»

➢ Dvs tilrettelagte traseer
for gåing og sykling

➢ Dette er anlegg som har
en omfattende søke-
prosess og som er dyre
å anlegge.

➢ I 2020 blir det søkt:
- Sjusjøen – Midtfjellkoia

med to adkomster.
- Ljørkoia – Gulrandtjern

➢ Faktisk gjennomføring
er ikke bestemt.




