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Detaljregulering Hotellvegen Skeikampen  
– materialbruk i bygg 

1 Bakgrunn 
Thon Hotellbygg AS ønsker å avklare framtidige utviklingsmuligheter for eksisterende 
hotelleiendom, eksisterende utleieenheter og ubebygde arealer langs Hotellveien på Skei i Gausdal. 

Planprogram er utarbeidet, og er i øyeblikket ute til offentlig ettersyn. 

I dette notatet går vi gjennom problemstillinger knyttet til materialbruk i bygg. 

2 Planprogram og formelle rammer 

2.1.1 Forslag til planprogram 

Planprogrammet spesifiserer følgende for dette temaet:  

Det skal utarbeides klimaregnskap for planlagt bebyggelse, med planlagt materialbruk for 

foreslått prosjekt. Det skal også utredes bruk av tre i bærekonstruksjon i bygg høyere enn 2 

etasjer.   

Effektbehov og energibehov for bebyggelsen skal utredes. Det skal utredes mulighet for 

fjernvarmeanlegg som kan forsyne planområdet og nærliggende utbyggingsprosjekter 

og/eller bruk av bergvarme som energikilde. 

Thongruppen har i utgangspunktet ikke ønsket å utrede tre i bærekonstruksjoner i bygg høyere enn 
to etasjer. Dette har imidlertid kommet inn i forslag til planprogram etter vedtak i planutvalget i 
kommunen. 

2.1.2 Bruk av reguleringsbestemmelser om tre i bærekonstruksjoner 

Kommunal og moderniseringsdepartementet har i brev av 31.5.19 presisert at det er hjemmel til å 
gi reguleringsbestemmelser om bruk av tre i byggverk etter pbl. § 12-7 nr. 1, 2 og 4, og skriver her: 
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Departementet kan ikke se at loven utelukker at slike bestemmelser også gjelder bruk av tre i 

bygningskonstruksjonen. Det må foretas en konkret vurdering i den enkelte reguleringsplan 

av behov for å gi slike bestemmelser.  

Dette betyr at kommunen kan vurdere reguleringsbestemmelser som fastsetter hvilken type 
materialer som skal brukes i bærekonstruksjoner i den enkelte reguleringssak. 

3 Vurdering av som byggemateriale for fleretasjes boligbygg 
Gausdal kommunes engasjement for bruk av trematerialer i bygg har slik vi oppfatter det primært 
sin bakgrunn i følgende forhold: 

• Klimaeffekt – lavere CO2-utslipp fra bygg som oppføres i massivtre 

• Lokale næringsinteresser – kommunen ligger i en region med sterk treindustri og ønsker å 
støtte opp om denne 

• Estestikk og lokal byggeskikk – trebygg er best tilpasset kulturlandskap og eksisterende 
bebyggelse på Skei 

Når det gjelder den estetiske biten, er Thongruppen og kommunen på linje, og i forutgående plan 
for Skeikampen Høyfjellsenter er det krav til at alle bygg skal ha fasader i tre. 

 Klimaeffekt ved bruk av tre 

De fleste uavhengige undersøkelser viser at bygg i massivtre generelt har et lavere klimafotavtrykk 
enn bygg oppført i stål og betong. Dette skyldes først og fremst to punkter: 

• Lavere energibruk i produksjon 

• Bruk av biologisk materiale – tre binder CO2 når det vokser 

Asplan Viak gjennomførte en omfattende studie av dette i 2015 (1). Denne viser at det er stor 
forskjell i hvor stor klimaeffekten blir, avhengig av forutsetninger (eksempelvis grad av resirkulert 
stål, lavkarbonbetong, energimiks), men at trematerialer jevnt over kommer noe bedre ut 
klimamessig. Hvordan klimaeffekten slår ut for et gitt prosjekt må man med andre ord beregne 
konkret med de aktuelle forutsetningene som ligger til grunn. Et konkret eksempel er 
boligprosjektet Lilleby i Trondheim, hvor Veidekke og NTNU har beregnet 25% lavere CO2-utslipp 
ved bruk av massivtre for boligblokker på 5 og 8 etasjer (2). I et finsk boligprosjekt er det beregnet 
30% lavere CO2-utslipp i et livssyklusperspektiv (3).  

 Byggetekniske forhold ved bruk av tre 

Tilnærmet alle bygg i massivtre har også innslag av stål og betong. Kjeller-/underetasjer oppføres på 
tradisjonelt vis med betong som byggemateriale (4) (5) (2). 

Fra NTNU og Veidekkes undersøkelse i Trondheim (2) rapporteres det om: 

• Økt prosjekteringstid. Flere avhengigheter på tvers av fag 

• Kortere tidsbruk for råbygg (større andel prefab), og generelt noe kortere tid på byggeplass 

• Større timeverksforbruk for innvendige arbeider. Mye tunge arbeider med gips. 

• Generelt noe bedre trivsel på byggeplass, bl.a. mindre støyende arbeider 

To forhold som er spesielt krevende å tilfredsstille for boligblokker i tre, er lyd- og brannkrav. 

3.2.1 Lydkrav 

Bygg i massivtre er en langt lettere konstruksjon enn bygg med stor andel betong. Dette gir andre 
egenskaper for overføring av lyd, og spesielt trinnlydskrav er mer krevende å tilfredsstille. 
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Det er i ulike prosjekter benyttet ulike strategier for å løse dette: 

• Utstrakt bruk av gips, opp til tre lag (2) 

• Betongdekker mellom boligetasjer, bl.a. brukt i Mjøstårnet (5) 

• Kombinasjon av trinnlydplater og pukk (70 mm), bl.a. brukt i dekker i et boligprosjekt i 
Nordre gate i Trondheim (4) 

 

Figur 3-1: Oppbygging av dekker mellom boliger i AspelinRamms boligprosjekt i Nordre Gate i Trondheim 

Til tross for omfattende og kostbare tiltak, er tilbakemeldingene til akustikkmiljøet i Multiconsult 
ofte at brukerne opplever dårligere lydmessig kvalitet på løsningen i trebygg enn i tradisjonelle 
betongbygg, selv om forskriftskravene (TEK17/NS8175) er tilfredsstilt. Dette skyldes trolig 
lavfrekvente komponenter i trinnlyd. 

 

Figur 3-2: Etasjeskillere benyttet i hotelletasjene i Mjøstårnet (5) 
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3.2.2 Brannkrav 

For å tilfredsstille brannkrav, er det vanligvis nødvendig med utstrakt bruk av gips på utsiden av 
trematerialene. Lyd- og brannkrav samlet medfører at det i mange tilfeller blir lite synlig tre i 
leilighetene (2). I brannskiller er det vanlig å bruke branngips på begge sider av massivtreveggene 
og i tak. Det kan være mulig å redusere bruk av gips ved å gå opp i standard/dimensjonering av 
sprinkleranlegg (4).  

Det er viktig å merke seg følgende, angående krav til hovedbæresystemets brannmotstand: 

• Boligbygg i 5 etasjer eller mer kommer i Brannklasse 3 

• Hotellbygg i 3 etasjer eller mer kommer i Brannklasse 3 

Brannklasse 3 innebærer fravik fra preaksepterte ytelser, og krever brannteknisk prosjektering ved 
analyse. Det er i slike tilfelle det blir særlig aktuelt med beskyttelse med gips, evt branngips. I 
brannklasse 2 vil det være enklere å få til løsninger med eksponert tre, men også her er det 
pågående diskusjoner i bransjen om massivtre og brannmotstand. 

En fordel med tanke på brannsikkerheten er kravet om heis i boligblokker i tre etasjer, eller mer. 
Når det er krav om heis er det samtidig krav om automatisk slokkeanlegg, uansett materialbruk i 
hovedbæresystemet. Dette er begunstigende i den branntekniske prosjekteringen av boligblokker 
med tre i hovedbæresystemet. 

 

 

Figur 3-3: Konvensjonell løsning for brannisolering (4) 
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 Kostnader 

Utviklere som har realisert boligprosjekter i massivtre rapporterer om noe høyere kostnader for 
denne type byggverk enn tradisjonelle byggeprosjekter. Særlig er det brann- og lydkrav som er 
kostnadsdrivende (4). NTNU og Veidekke har rapportert en kostnadsforskjell på om lag 15% mellom 
to boligblokker i samme boligprosjekt (Lilleby i Trondheim), en i massivtre og en med bruk av stål 
og betong (2). 

For Mjøstårnet er det estimert en forskjell på 2% sammenlignet med tradisjonelt byggeri. Her er 
imidlertid bare deler av blokka boliger (5). 

Boligbygg i massivtre er fremdeles et felt hvor det er begrenset med erfaring i rådgiver- og 
byggebransjen. Det er en betydelig utvikling på fagområdet og etter hvert som det kommer nye 
løsninger og flere løsninger blir mer standardiserte, kan det trolig forventes at kostnadsforskjellene 
mellom massivtrebygg og tradisjonelle bygg blir mindre.  

 

 

Figur 3-4: Kostnadsforskjeller mellom boligblokk i tradisjonelle materialer med stål og betong (MP2) og 
boligblokk i massivtre i boligprosjektet Lilleby i Trondheim (2) 

 Marked  

Med et økende fokus på klimaeffekter har markedet for bygg i massivtre de siste årene vært 
økende. Trenden har imidlertid så langt vært tydeligst innenfor ulike typer offentlige bygg (skoler, 
barnehager, studentboliger mm) og i den senere tid også kontorlokaler, hvor leietakere stiller stadig 
strengere miljøkrav. 

For boligbygg over tre etasjer er økningen hittil moderat, og en markedsanalyse utført i 2017 (6) 
estimerer at andelen slike bygg i massivtre vil øke fra 0,5 % i 2017 til mellom 2,3% og 4,5 % i 2024. 
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Dagens tekniske utfordringer og kostnadsforskjeller sammenlignet med tradisjonelle bygg er trolig 
en medvirkende årsak til at slike bygg ikke er mer utbredt i bransjen. 

3.4.1 Betalingsvillighet hos kundene 

Det foreligger ikke mange undersøkelser på hvordan kjøpere av bolig og fritidsbolig vekter 
miljøegenskaper, men trolig vil økende bevissthet rundt klimaspørsmål kunne føre til at 
miljøegenskaper verdsettes noe høyere i framtiden 

En undersøkelse utført blant kjøperne i et finsk boligprosjekt i massivtre viser at for 50% av 
kjøperne var det medvirkende årsak til kjøp at bygget var i tre. Pris og beliggenhet var de viktigste 
faktorene, med over 80% (3). 

I en masteroppgave utført ved NTNU i 2019 (7), er det sett nærmere på konkret betalingsvillighet 
blant boligkjøpere for ulike miljøegenskaper ved bolig, herunder også boliger i massivtre. 
Resultatene viser at en relativt høy andel ville vært villig til å betale mellom 1-6% mer regnet av en 
salgspris på 4 mill. kr. Kun 6% ville betalt mer enn 10% ekstra. 

 Konkret vurdering av prosjektet ved Thon Hotel Skeikampen 

Thongruppen er i utgangspunktet positive til bruk av tre som byggemateriale.  

Utfordringene ved bruk av massivtre i større boligbygg pr i dag handler for eiendomsutviklere 
primært om kostnader. Dersom markedet ikke er villig til å betale merkostnadene for å bygge i tre, 
vil disse merkostnadene belaste prosjektøkonomien og ødelegge lønnsomheten i prosjektene.  

Thongruppens erfaringer med markedet på Skeikampen, er at betalingsvilligheten i dette området 
generelt er noe lavere enn i en del konkurrerende lokasjoner. Det å kunne tilby konkurransedyktige 
priser er derfor viktig for å få tilstrekkelig salg til at prosjektet kan realiseres. Foreløpige erfaringer 
fra Skeikampen høyfjellsenter er også at salget av leiligheter på Skei har et begrenset årlig 
potensiale pr i dag. Sannsynligvis vil leiligheter i massivtre med en noe høyere pris pr i dag ha en for 
begrenset kjøpergruppe til at det er kommersielt interessant. 

Thongruppen frykter derfor at et krav om bruk av tre også som konstruksjonstrevirke i større 
leilighetsbygg medfører en kostnadsøkning som gjør at prosjektet ikke lar seg realisere.  

På den annen side er dette et langsiktig prosjekt. For Thongruppen har utviklingen av Skeikampen 
høyfjellsenter første prioritet på Skei, og en utvikling ved hotellet vil være avhengig av salgs-
/utviklingstakten der. Innen det tidspunkt utbyggingen ved hotellet realiseres, kan kostnadsbildet 
for prosjekter i massivtre se annerledes ut. Dersom bygg i massivtre er konkurransedyktig mht pris 
er Thongruppen positive til å velge en slik løsning, men det er kun aktuelt å forplikte seg til å velge 
tre for de deler av prosjektet der prisen er konkurransedyktig. Dette kan f.eks. håndteres gjennom 
en avtalemessig forpliktelse til å innhente tilbud både på bygg i massivtre og bygg med tradisjonell 
byggemetode.  
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