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VÅR VISJON:
Å skape et lokalsamfunn der det er 
godt å 
BO – LEVE - JOBBE



Start
Fremtidstro
Steget videre



1. Hurdal kommune skal gjennom sin tjenesteproduksjon, 
arealplanlegging og samfunns- og næringsutvikling søke 
bærekraftige løsninger.

2. Hurdal skal være et bærekraftig samfunn uavhengig av 
kommunegrenser.

3. Hurdal har som mål å være et pluss-samfunn innen 2025.
4. Hurdal kommune vil jobbe for at det innen 2016 skal etableres et 

bærekraftakademi i Hurdal i samarbeid med ledende nasjonale og 
internasjonale universiteter. Målet er at det i 2020 skal være minst 1 
million nettstudenter ved akademiet.

5. Hurdal kommune vil jobbe for at minimum 1 % av oljefondet skal inn 
i statsbudsjettet for 2017 øremerket bærekraftig forskning og 
utvikling.

ENSTEMMIG VEDTAK I KOMMUNESTYRET 

10. september 2014



PLUSSAMFUNN 2025
Vi skaper et bærekraftig samfunn som er karbonnøytralt
eller bedre,har økonomisk vekst og tilfører innbyggere

og  besøkende økt livskvalitet.



Hvordan måler vi?



BÆREKRAFTIG UTBYGGING FOR 7 MRD.

HURDAL SENTRUM

• Utvikle Hurdal sentrum til en
urban bærekraftig landsby
med 1000 nye boliger, og
med det fordoble
innbyggertallet.

• Områdeplan – høst 2016
• Detaljregulering  vår 2017
• Infrastrukturplan vår 2017

HYTTEUTBYGGING 
ØSTGREINA, HURDALSLIA 
OG BOGEN
• Kortreist fritidsdestinasjon i

tilknytning til skianlegg og
friluftsliv med 400-500 
plusshytter.

• Utvikling av skisenteret som 
helårsdestinasjon i gang

• Regulering for de første 70 
hyttene meldes opp før jul

• Hurdalslia 150 enheter

HURDAL ØKOLANDSBY

• Norges første økolandsby
under bygging med 225
bærekraftige, pustende
aktivhus

• 71 hus solgt – Byggetrinn 2 
legges nå ut for salg

• 2. og 5. trinn straks klar for 
regulering

• Fremtidssmia/Kjøkkenhagen 
er åpnet

• Stor interesse etter 
dokumentarserien



INNOVATIVT NÆRINGSLIV 
BASERT PÅ LOKALE RESSURSER

TRE
Mål om å etablere lokal
produksjon av kortreiste, 
energipositive og karbonpositive
heltrehus

• Superwood etablert seg 
• Thermowood etablerer seg 

med elementproduksjon
• Videreutvikling av 

elementproduksjon i samarbeid 
med Aktivhus og Helen&Hard k
mulig

• Trekluster under utvikling
• To tomannsboliger settes opp 

på Brustad med 
lokalproduserte elementer 

• Pan Innovasjon - inkubator

MAT OG KRETSLØPSTENKNING
Mål om økt produksjon, foredling, 
omsetning og bruk av lokal
bærekraftig mat

• Hurdalmat etablert – 13 
andelseiere så lang

• Fiskeprosjekt i Hurdalsjøen

Nye mål:
• Mål knyttet til ernæring og bruk av 

lokalproduserte mat inn i 
kommunal matservering

• Varmt måltid i barnehage og skole
• Drivhusprosjekt skolen
• Gjenvinningsanlegg
• Nye avløpsløsninger ved utbyggin

som muliggjør å bruke slam som 
råstoff

l

INSTITUSJONS- OG 
KUNNSKAPS-
ORGANISASJONER

• Hurdal syns- og 
mesteringssenter

• Hurdalsjøen
Recoverysenter

• Asylmottak
• Hurdal verk folkehøgskole
Planer:
• Demenslandsby
• Livstilpoliklinikk
• Privat vgd. skole

.



INFRASTRUKTUR
MOBILITET
• Mål om kollektivtransport med 

100% fornybar energi minst en 
avgang i timen mellom Hurdal 
og nærmeste knutepunkt for 
tog. 

• Bilkollektivet etablert 11.11.15.
• 4 i 1, kommunen bidrar med 

biler.
• Prosjekt med Ruter, 

markedsundersøkelse høst 
2016 
• Interregprosjektet Green Drive 

Region – ønske om realisering 
av lokal energistasjon

ENERGI
• Deltakelse i 

interregprosjektet ecoInside
• Redusere energiforbruket i 

kommunale bygg
• Solceller på Helsetunet
• Flest plusskunder 
• Bidrar til utskifting av 

oljefyringsanlegg

STRUKTURGREP
• Utarbeide infrastrukturplan for 

sentrum; Vei, vann, avløp, 
renovasjon, energi, bredbånd, 
parkering

• Tingenes internett, Vicinty –
Horizon 2020

• Digital kommune – K429
• Målesystem – samarbeid med 

DNV GL
• Samarbeidet med Hurdal 

Næringsforum
• Bærekraftfestivalen med 

Hurdalskonferansen









HURDAL – Et piloteringsanlegg?
• Vi har allerede omtrent 75 % av de løsninger vi trenger for 

å gjøre et bærekrafts-skifte i verden.
• Den store utfordringen er å få teknologi og løsninger 

implementert.
• Det mangler i dag midler og storskala satsing på pilotering 

og demonstrasjonsanlegg knyttet til bærekraft.
• Hurdal kommune ønsker gjennom sin bærekraftsatsing å 

stille kommunen til disposisjon for pilotering. Dette for å 
markere behovet for pilotering og demonstrasjonsanlegg.



Hvorfor?

• Vi bygger på bygdas NATURLIGE 
FORTRINN

• Det er FORNUFTIG og det LØNNER seg



Noen suksesskriterier for vårt prosjekt
• Ta utgangspunkt i kommunens naturlige fortrinn

• Beliggenhet, jomfruelig natur, skog, Økolandsbyen, lokalt næringsliv

• Bevissthet rundt rollene som planmyndighet, 
samfunnsutvikler og grunneier – eierskap til prosjektet

• Tørre å tenke STORT – og ha en klar retning og visjon
• Knytt opp egne planer til overordna planer og strategier
• Kompetent planteam
• Bevissthet rundt samarbeidspartnere 
• Skape vinn-vinn-situasjoner
• Forankring! 

• Prosess og dialog, snakke oss sammen istedenfor å 
skrive oss bort fra hverandre – mye ugjort og blir aldri nok



Hurdal

• BÆREKRAFT-
• DALEN
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