
Transport i Hafjell - vinter 2021 
 
 
 

Transferbuss Lillehammer stasjon – Hafjell. Helt til døra! 
 
Nå kan du forhåndsbestille transferbuss til/fra Hafjell til utvalgte togankomster/avganger på 
Lillehammer stasjon, alle dager hele vinteren! Gjeldende smittevernregler vil bli ivaretatt. 

Slik fungerer det: 

• Bestill og betal bussen digitalt på www.hafjell.no/bestill/transfer 

• Bestillingsfrist er 2 timer før ankomst/avgang. Dersom toget er forsinket, venter bussen. 

• Minibussen står klar på holdeplass 1, Lillehammer stasjon. 

• Du/dere blir kjørt helt til døra eller hotellet. 

• Nøkler til utleieenhet kan hentes/leveres i felles nøkkelboks i Hafjell. 

• Ved retur fra hytte/hotell får du SMS om hentetidspunkt etter bestilling er foretatt. 

 
Pris: 
Kr. 125,- per person en veg (gjelder alle adresser i Hafjell) 
 
Når:  
Alle dager fra 26. desember 2020 til 3. april 2021 
 
Transferbussen kan bestilles til følgende ankomsttider med tog FRA Oslo; 
11.40 – 13.41 - 15.37 – 16.44 – 17.37 – 18.41 – 19.40 
 
Transferbussen kan bestilles til følgende avreisetider med tog TIL Oslo; 
11.40 – 12.08 – 14.11 – 16.14 – 17.07 – 19.10 

 
Hvem står bak: 
Transferbussen er en pilot vinteren 2021, og er et samarbeid mellom prosjektet «Grønn og sømløs 
mobilitet» (Visit Lillehammer og Framtiden i våre hender) og Alpinco. Operatør av tjenesten er 
Lillehammer Taxisentral. 
 
 

 

NYHET 

http://www.hafjell.no/bestill/transfer


«Hafjellbussen» – bestillingsbuss lørdager 
 
Hafjellbussen tar deg rundt i Hafjell på lørdag ettermiddag/kveld når du måtte ønske. Velg mellom 23 
holdeplasser fra Hafjelltoppen, Mosetertoppen og i Hafjell sentrum. Det er mulig å forhåndsbestille 
bussen til et gitt tidspunkt, og på turen vil du samkjøre med andre passasjerer. Gjeldende 
smittevernregler vil bli ivaretatt. 

Slik fungerer det: 

• Last ned appen "Hafjellbussen" i Google Play eller App store  

• Velg hvor og når du vil bli hentet, og hvor du vil reise til.  

• Betal reisen i appen. 

• Du får beskjed om hentetid i appen. 

 
Pris: 
Kr. 115,- per person per reise. 
 
Når: Alle lørdager fra 26. desember 2020 til 3. april 2021 
Tidspunkt: 17.00 – 24.00 (utvides til 02.00 når Korona restriksjoner justeres) 

 
Hvem står bak: 
Hafjellbussen er et samarbeid mellom prosjektet «Grønn og sømløs mobilitet» (Visit Lillehammer og 
Framtiden i våre hender) og Hafjell Næringsråd. Operatør av tjenesten er Hafjell Transport. 
 

 

Rutebuss til fjells og til/fra Lillehammer 

• Fra Lillehammer til Hafjell Alpinsenter kan du benytte: Linje 141 (Lillehammer-Hafjell...) eller 

linje 142 (Lillehammer-Otta...)  

• Mellom Hunderfossen/Hafjell og Pellestova kan du benytte: Linje 502 (Hunderfossen-Hafjell-

Pellestova) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.gomobile.hafjellbussen
https://apps.apple.com/no/app/hafjellbussen/id1497305881?l=nb
https://en-tur.no/travel-result?transportModes=bus%2Ctram%2Crail%2Cmetro%2Cwater%2Cflytog%2Cflybuss&&walkSpeed=1.3&minimumTransferTime=120&stopLon=10.446535&stopLat=61.23464&stopId=NSR%3AStopPlace%3A12652&stopLabel=Hafjell%20alpinsenter%2C%20%C3%98yer&stopName=Hafjell%20alpinsenter&startLon=10.461624&startLat=61.114744&startId=NSR%3AStopPlace%3A14115&startLabel=Lillehammer%20skysstasjon%2C%20Lillehammer&startName=Lillehammer%20skysstasjon&isOpened=true
https://en-tur.no/travel-result?transportModes=bus%2Ctram%2Crail%2Cmetro%2Cwater%2Cflytog%2Cflybuss&&walkSpeed=1.3&minimumTransferTime=120&stopLon=10.446535&stopLat=61.23464&stopId=NSR%3AStopPlace%3A12652&stopLabel=Hafjell%20alpinsenter%2C%20%C3%98yer&stopName=Hafjell%20alpinsenter&startLon=10.461624&startLat=61.114744&startId=NSR%3AStopPlace%3A14115&startLabel=Lillehammer%20skysstasjon%2C%20Lillehammer&startName=Lillehammer%20skysstasjon&isOpened=true
https://en-tur.no/travel-result?transportModes=bus%2Ctram%2Crail%2Cmetro%2Cwater%2Cair%2Cflytog%2Cflybuss&walkSpeed=1.3&minimumTransferTime=120&stopLat=61.22613&stopLon=10.54546&stopId=NSR%3AStopPlace%3A12628&stopLabel=Pellestova%2C%20%C3%98yer&stopName=Pellestova&startLat=61.114744&startLon=10.461624&startId=NSR%3AStopPlace%3A14115&startLabel=Lillehammer%20skysstasjon%2C%20Lillehammer&startName=Lillehammer%20skysstasjon&
https://en-tur.no/travel-result?transportModes=bus%2Ctram%2Crail%2Cmetro%2Cwater%2Cair%2Cflytog%2Cflybuss&walkSpeed=1.3&minimumTransferTime=120&stopLat=61.22613&stopLon=10.54546&stopId=NSR%3AStopPlace%3A12628&stopLabel=Pellestova%2C%20%C3%98yer&stopName=Pellestova&startLat=61.114744&startLon=10.461624&startId=NSR%3AStopPlace%3A14115&startLabel=Lillehammer%20skysstasjon%2C%20Lillehammer&startName=Lillehammer%20skysstasjon&

