
 
 
 
 
HANDLINGSPLAN 2019 – 2021   

HOVEDTEMA 1 

OTTA I REGIONEN – REGIONPERSPEKTIVET 
Hovedmål 
Otta skal være tydelig tilstede i regionen, og regionen skal være tydelig tilstede på Otta. 

Delmål Strategi, virkemidler og tiltak Tidsperspektiv/ prosess Ansvar - gjennomføring 

A 

Otta skal være et konkurransedyktig 
regionsenter for handel, kultur, 
service- og tjenestetilbud, herunder 
helse- og skoletilbud. 

 Stimulere til utvikling av kultur- og naturbasert næringsliv. 
 Tilrettelegge for:  

- kompetansearbeidsplasser 
- hotell og konferansefasiliteter 
- et allsidig skoletilbud for videregående utdanning, voksen-

opplæring og desentralisert høyskole- og universitetsutdanning 
- at Otta styrkes som regionalt handelssenter 
- regionale service- og tjenestetilbud 
- utvikling av nye regionale helsetjenester, og sikre areal til 

fremtidig ekspansjon av NGLMS  
- Velkomstskilt til Otta fra nord  

Kontinuerlig 
 
 
 
 
Kontinuerlig 
 
 
Kontinuerlig 
 
2019 

Sel kommune, OFK  
 
Staten 
 
OFK 
 
OHNF 
 
Sykehuset Innlandet, OFK, 
Sel kommune og øvrige 
kommuner i regionen 
 

B 

Otta skal sikre sitt potensial for 
utvikling som kan følge av framtidige 
strukturendringer på fylkesnivå, i 
regionen og i samfunnet forøvrig. 

 Ha tilstrekkelig tilgang til areal og fleksibilitet for utvikling av et 
bredt spekter av funksjoner og virksomheter.  

 Fornye og bygge ut veg, vann og avløp 

Reguleringsplaner 
 
Hovedplan for vann og avløp 

Sel kommune v/ plan og 
teknisk 
Sel kommune v/ plan og 
teknisk 

C 

Otta skal være et viktig 
kommunikasjonsknutepunkt mellom 
landsdelene i nord-sør og vest. 

 Forsterke Otta stasjon/Otta Skysstasjon som et knutepunkt for 
veg/jernbane 

 Prioritere ny rundkjøring på Rv 15 og tiltak inn mot og på 
høybrua. 

 

Knutepunktprosjekt 
 
Sammenheng med E6 – NTP 

Sel kommune, Bane Nor, 
OFK, SVV 
SVV 

D 

Otta skal ha en aktivt og tydelig  
prioritering av Otta som innfallsport 
til Rondane Nasjonalpark 

 Nytte Mysusæter og Høvringen som de viktigste innfallsportene 
til Rondane  

 Medlem av nettverket Nasjonalparkkommuner 
 

Del av Knutepunktprosjektet  
 

2019/2020 

Sel kommune 
 
Sel kommune, NPR, OHNF, 
OFK, SVV  

E 

Otta skal være et knutepunkt for 
reiselivet i regionen, og formidle 
informasjon til besøkende om 
reisemål/nasjonalparker i regionen. 

Nytte Otta som utstillingsvindu til Nasjonalparkriket gjennom 
medlemskap i nettverket Nasjonalparkkommuner. 

 Informasjonsskilting 
 nettbasert informasjon 
 Tilrettelegge for bedret kollektivtransport til viktige 

innfallsporter i fjellet og turistdestinasjoner. 
 Utrede etablering av informasjonspunkt i Otta sentrum i 

samarbeid med Rondane Dovre nasjonalparkstyre og 
Nasjonalparkriket reiseliv AS. 
 

 
 
2019/2020 
 
Kontinuerlig 

Sel kommune 
OFK  
SVV 
NPR AS 
OFK/ Opplandstrafikk 
Kommunene i regionen 



 
 
 
 
F 

Otta skal styrke sin attraktivitet som 
reisemål, både for hytteeiere og for 
andre turister. 

 Tilrettelegge for: 
- Møtested og utsiktspunkt på Loftgårdsbrua 
- attraktive overnattings- og serveringssteder på Otta. 

 
 Videreføre bruken av kulturhistoriske skilt på utvalgte bygninger. 

 
2019 
Kontinuerlig 
 
2019 

 
 
Sel kommune 
OHNF 

G 

Otta stasjon og Skysstasjon skal 
utvikles som et Knutepunktprosjekt 
etter mal fra nasjonal veileder. 

 Utvikle stasjonsområdet og nærområdet til et regionalt 
samferdselsknutepunkt gjennom et Knutepunktprosjekt 

 Legge til rette for «grønne reiser» med tog til Otta/Rondane, 
Heidal/Sjoa elv og øvrige reisemål i Nord-Gudbrandsdalen innen 
ramma av et bærekraftig reiseliv i Nord-Gudbrandsdalen. 

 
2019 - 2021 

Sel kommune 
Jernbanedirektoratet 
Oppland fylkeskommune 
BaneNOR 
Statens vegvesen 

 

HOVEDTEMA 2 

BYUTVIKLING  
Hovedmål 
Otta skal være en attraktiv og bærekraftig by for lokalbefolkning, deltidsinnbyggere, næringsliv og besøkende. Otta skal være en by som tiltrekker seg nye 
innbyggere, nytt næringsliv, flere besøkende fra regionen og flere tilreisende. 

 
Delmål 

 
Strategi, virkemidler og tiltak 

 
Tidsperspektiv/ prosess 

 
Ansvar og 
gjennomføring 

A 

Otta skal være en kompakt by, med 
flere boliger i sentrum basert på 
retningslinjene i Regional plan for 
attraktive byer og tettsteder. 

 Være en proaktiv eiendomsutvikler, i samarbeid med grunneiere 
og private aktører.  

 Ta initiativ til offentlig /privat samarbeid for å utvikle næringsbygg 
og leilighetsprosjekter 

 Avklare etterbruk av Otta skole-eiendommen. 
 Arbeide målrettet med oppfølging av vedtatt fortettingsstrategi 

basert på utført fortettingsstudie. 
 Utvikle og oppgradere prioriterte utviklingsområder og byrom, 

basert på fortettingsstudien og gatebruksplanen. 

Kontinuerlig 
 
 
 
Legges til grunn i 
arealplanarbeid og 
byggesaksbehandling 

 
 
Sel kommune 
Gårdeiere 
OHNF 
OFK 

B 

Otta skal ha et aktivt  
handelssentrum med åpne 
butikkfasader ut mot gaterom. 

 Bidra til etablering av sosiale møteplasser i sentrum 
 Opprettholde, styrke og reparere kvartalsstrukturen i 

handelssentrum og sentrum sør. 
 

Kontinuerlig 
Reguleringsplanarbeid og dialog 
med gårdeiere. 
 

Sel kommune 
OHNF 
Gårdeiere 
NPR 

C 

Otta skal ha en velfungerende og 
attraktiv kultur- og næringspark som 
tiltrekker seg bedrifter som kan bidra 
til vekst på Otta. 
 

 Tilrettelegge for at Otta kultur- og næringspark blir et 
attraktivt utviklingsområde. 

 Framtidig flomforebygging skal sikre utviklingspotensialet. 

 Formalisere retningslinjer for utforming av bebyggelse og 
byrom i Otta kultur- og næringspark for å sikre arkitektonisk 
kvalitet og estetikk 

 Prioritere Otta Kulturhus, den videregående skolen og 
idrettsanlegget som regionale møteplasser. 

 
Reguleringsplanarbeid 2020 
 
 

 
 
Sel kommune  
Grunneiere  
Næringsdrivende 
NVE 



 
 
 
 
D 

Otta skal fremstå med en moderne 
og spenstig identitet, som samtidig 
ivaretar lokalt særpreg.  

 Stimulere til bruk av lokale materialer i bebyggelse og byrom. – 
særlig fokus på tre, skifer og kleber. 
 

 Forsterke identiteten som bygger på elvemøtet, kulturarven 
knyttet til stasjonsbyen og nærheten til Rondane 

 

 Markere 125-årsjubileet i 2021 for åpninga av jernbanen fram til 
Otta.  

 
 
Kontinuerlig 
 
 
 
2021 

 
 
Sel kommune 
OHNF 

E 

Otta skal ha et høyt ambisjonsnivå 
for arkitektur, med høy arkitektonisk 
kvalitet på bebyggelse og byrom. 
 
 

 Utarbeide en formingsveileder for detaljert utforming av 
hovedgata og handlegata, som primære gangforbindelser. 

 Aktiv bruk av vedtatt Fargeveileder i Otta sentrum 
 Samle eksisterende retningslinjer for bygg og arkitektur i en egen 

veileder 

 
 
 
Reguleringsplan  

Sel kommune 

F 

Otta skal ha et aktivt byliv og 
bymiljø, med god universell 

utforming og tilgjengelighet som 
inkluderer alle byens brukere 

 Oppgradere Ola Dahls gate med bygatestandard 
 Oppgradere Mullersgate med bygatestandard. 
 Oppgradere sentrale byrom, bl.a. Sentrumsparken  
 Tilrettelegge for flere møteplasser, og oppgradering av de 

eksisterende langs elvebreddene. 

 Utvikle Turkart for Otta sentrum og nærmeste omegn 
 

2019/2020 
2021 
2019/2020 
 
 
2019 

Sel kommune 
Gårdeiere 
OHNF 
NVE 
OFK 
 

G 

Otta skal ha en velfungerende blå-
grønn struktur.  
 

 Utvikle området mellom Ottaelva og gamle Otta skole 
(Elveparken) som offentlig friområde. 

 Det skal utarbeides en plan for grønnstruktur 
 Videreføre Elvepromenaden mot nord langs Lågen og mot vest 

langs Ottaelva. 
 Utvide bruken og produksjon av klimavennlig energi. 

2021 
 
 

Sel kommune 

 

HOVEDTEMA 3 

TRAFIKK OG TRANSPORTLØSNINGER 

Hovedmål 
Otta skal ha god tilgjengelighet til sentrum for alle brukergrupper, samtidig som handelssentrum skal skjermes for unødig biltrafikk. 

 
Delmål 

 
Strategi, virkemidler og tiltak 

 
Tidsperspektiv/ prosess 

 
Ansvar og 
gjennomføring 

A 

Otta skal være et viktig samferdsels- 
og kommunikasjonsknutepunkt både 
på det nasjonale jernbanenettet og  
riksveinettet. 
 

 Videreføre arbeid for å realisere planene for Otta stasjon/Otta 
skysstasjon og ny E6 Sjoa – Otta herunder ny rundkjøring på Rv 
15 og tiltak(lyssetting og forskjønning) på høybrua. 

 Konkretisere et forprosjekt for realisering av ny kjørebru over 
Lågen i nord, et tiltak som vil påvirke og redusere 
trafikkbelastningen i Skansen.  

2019 - 2020 
 
 
2019 

Sel kommune, 
Jerbanedirektoratet, Bane 
Nor, OFK, SVV,  
 



 
 
 
 
B 

Otta sentrum skal være bedre 
tilrettelagt for gående og syklende. 

 

 Tilrettelegge for at sykkel som transportmiddel skal være synlig, 
gjennom prioritering av sykkeltraseer i utvalgte sentrumsgater. 

 Tilrettelegge Skansen med tilhørende gater for sikker adkomst 
for gående, syklende, kjørende og kollektivtransport til skolene, 
kulturhuset og idrettsanlegget i Otta kultur og næringspark. 

 
Kontinuerlig 
 
2020 

 
SVV, Sel kommune 
 

C 

Gatenettet skal være effektivt, 
tydelig og lesbart. 
Realisere gatebruksplanen 

 Etablere ny planfri kryssing av stasjonsområdet som primære 
gangforbindelser i Otta sentrum, 

 Oppgradere Ola Dahls gate med bygatestandard. 
 Innføre nye gatenavnskilt etter samme mal som historiske skilt. 

2021 
 
2020 
2019 

Sel kommune 
SVV 
Gårdeiere 
Otta handels og 
næringsforening 

D 

Otta sentrum skal ha et effektivt og 
godt parkeringstilbud, og 
parkeringspolitikken skal understøtte 
målet om et levende og attraktivt 
sentrum. 

 Utarbeide og vedta en parkeringsstrategi. 
 Tilrettelegge for færre og større parkeringsanlegg til erstatning 

for flere små anlegg i sentrum.  
 

2019/2020 
 
2019 
 
 

Sel kommune, SVV 
 
Sel kommune, SVV 
 
 
 

E 
Otta skal tilrettelegges for 
klimavennlige transportløsninger i 
sentrum. 

 Tilrettelegge for etablering av ladestasjoner 
 Etablere arealer/installasjoner for sykkelparkering  

 
2019/2020 

 
Sel kommune 
Privat næringsliv 

 


