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Detaljregulering Hotellvegen Skeikampen  
– vurdering av varme senger 

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 antall varme senger som kan bli borte i 
planområdet, og om og hvordan disse sengene kan kompenseres. 

2 Planprogram 
Planprogrammet spesifiserer følgende for dette temaet:  

Det skal gjennom utredningen avklares volum av varme senger som bør kompenseres dersom 

hotellet blir lagt ned (alternativ 1). Lokalisering av slike varme senger innenfor Thongruppens 

virksomhet på Skeikampen skal avklares. Dette vil være gjenstand for egen utredning tidlig i 

prosjektet, og forankres mot kommunen før øvrige utredninger innenfor temaet 

gjennomføres. 

Planforslagets konsekvenser for utviklingen av Skeikampen som reiselivsdestinasjon og 

betydning for antall arbeidsplasser i reiselivet skal beskrives. Det skal utarbeides en 

økonomisk ringvirkningsanalyse, basert på et oppdatert statistikkgrunnlag. 
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3 Beskrivelse av dagens situasjon  

 Thon Hotel Skeikampen 

Thon Hotel Skeikampen har i dag 83 rom med til sammen 180 senger 

Videre er det ved siden av hotellet 32 leiligheter (selvhushold) som hver har 5 senger, dvs. til 
sammen 160 utleiesenger. 

Hotellet har også en konferanseavdeling, hvor den største salen har plass til opptil 300 personer 
(kinooppsett). 

Hotelldriften har de siste årene vært helt eller delvis stengt i perioder på sommerstid, mens 
leilighetene kan leies hele året. Samlet sett har hotellet stengt ca. 4 av årets 12 måneder. 

Beleggsprosent på hotellet har de siste årene vært 43-45 % på årsbasis (inkludert stengte perioder).  

I 2018 utgjorde firma- og konferansemarkedet samlet 34 % av antall gjestedøgn. Turistgrupper 
utgjorde 20 %, mens individuelle turister utgjorde en andel på 39 %. 

 

Økonomisk har driften de siste årene vært lite tilfredsstillende. Det har derfor ikke vært økonomisk 
grunnlag for videreutvikling av tilbudet, og dette gir en nedadgående spiral hvor tilbudet blir 
forholdsmessig dårligere sammenliknet med konkurrerende virksomheter.  

  

Figur 1: Thon Hotel Skeikampen  Figur 2: Utleieenheter ovenfor/vest for Thon Hotel 
Skeikampen  
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 Tilbudet av varme senger på Skeikampen generelt 

I 2016 ble samlet antall varme senger på Skei vurdert å være mellom 1500 og 1600 (9). Dette er 200 
senger mindre enn det som ble registrert i 2008 (10). Som følge av reguleringsplanen for OTG 
Skeikampen, har det siden 2016 skjedd en større endring. Om lag 744 varme senger ved det 
daværende Velkomstsenteret har blitt redusert til om lag 100 varme senger i Skeikampen 
Høyfjellssenter, som nå er under etablering. 

I tillegg kommer også kapasiteten ved to campingplasser med 250 - 300 vogner til sammen, dette 
anslås til ca. 600 senger. Disse er imidlertid i stor grad utleid til faste gjester. 

4 Ny situasjon og varme senger 

 Premisser lagt til grunn i planen for OTG Skeikampen (Skeikampen Høyfjellstunet) 

I utredninger gjennomført i forbindelse med planarbeidet for OTG Skeikampen, ble det vurdert 
hvordan en omregulering til fritidsboliger ville påvirke antall tilgjengelige senger for utleie. 

Dette er et område hvor det etableres mange nye leiligheter, og hvor det legges til rette for at eiere 
kan leie ut disse gjennom et felles bookingsystem, som nå er etablert. Dette systemet inngår i Thon 
Hotels sitt bookingsystem, og leilighetene som eier velger å leie ut er tilgjengelig for booking for 
profesjonelle aktører gjennom Thons bookingsystem og på skeikampen.no. 

I gjennomførte utredninger ble andelen av fritidsboliger som ble gjort tilgjengelig for utleie vurdert 
å være 20 %. Dette tallet er basert på erfaringer fra andre destinasjoner, bl.a. TØIs undersøkelse av 
ringvirkninger av reiselivsnæringen i Hol og Hemsedal (18) i 2006. I Hemsedal utgjorde gjestedøgn i 
privat utleie av fritidsboliger (både hytter og leiligheter, men rene utleiehytter, firmahytter og 
kommersielle senger er holdt utenfor) om lag 55 000 av totalt anslått 270-400 000 gjestedøgn i 
private hytter og leiligheter, dvs. i intervallet 14-20 %. I Hol var tilsvarende tall 175 000 av 870 000, 
dvs. 20 %. Disse tallene er gjennomsnittstall for hele kommunen.  

I beregningen av tilgjengelige utleiesenger legges derfor en andel på 20 % utleie av fritidsboliger til 
grunn. 

 Utredningsalternativer og tilgjengelige varme senger 

4.2.1 Alternativ 1: Utvikling av arealet på nedsiden av hotellet. Hotelldrift som i dag 

I alternativ 1 er det skissert ny bebyggelse i området på nedsiden av dagens hotell. Det er foreslått 
bebyggelse med fem lavblokker som har opptil fire etasjer. I tilknytning til disse er det også skissert 
lokaler for butikk/service i 1. etasje i blokkene i nedre del mot Segalstadsetervegen. Dette vil gi om 
lag 62 nye fritidsleiligheter. Det estimeres et gjennomsnittlig sengetall på 5 senger pr leilighet.  

20 % av leilighetene vil være tilgjengelige for utleie, jf. forutsetningen beskrevet i kapittel 4.1. Dette 
betyr at om lag 12 nye leiligheter leies ut, med til sammen 60 senger. 

I tillegg vil det være mulighet for seksjonering og salg av eksisterende utleieleiligheter nord for 
hotellet. Disse 32 leilighetene har 160 senger. Med 20 % utleieandel utgjør dette 32 senger for 
utleie. 

I alternativ 1 er hotellet forutsatt å være i drift som i dag, med 180 senger. 

Samlet antall utleiesenger i alternativ 1 er da 272. 



Detaljregulering Hotellvegen Skeikampen  multiconsult.no 

Varme senger 

 

10206275-01-PLAN-NOT-006 23. januar 2020 / Revisjon 00 Side 4 av 5 

4.2.2 Alternativ 2: Utvikling av hele tomtearealet – ingen hotelldrift 

I alternativ 2 vil ny bebyggelse utgjøre om lag 150 leiligheter. Det er skissert fem lavblokker i 
området hvor hotellet ligger i dag. På nedsiden av hotellet er det lagt inn samme bebyggelse som i 
alternativ 1.  

20 % av leilighetene vil være tilgjengelige for utleie. Dette betyr at om lag 30 nye leiligheter leies ut, 
med til sammen 150 senger. 

I tillegg vil det være mulighet for seksjonering og salg av eksisterende utleieleiligheter nord for 
hotellet. Disse 32 leilighetene har 160 senger. Med 20 % utleieandel utgjør dette 32 senger for 
utleie. 

Samlet antall utleiesenger i alternativ 1 er da 182. 

 Hvordan bør antall varme senger utvikles? 

Antall senger for utleie i planområdet i de ulike alternativene er vist i tabell 1. 

Tabell 1: Antall senger for utleie i de ulike alternativene 

Type senger Dagens situasjon (alt. 0) Alternativ 1 Alternativ 2 

Hotellsenger 180 180 0 

Kommersiell utleie leiligheter 160 0 0 

Fritidsboliger, utleie 0 92 182 

Sum 340 272 182 

 

I alternativ 1 reduseres antall senger for utleie med 68 (fra 340 til 272), mens man i alternativ 2 får 
en reduksjon på 158 senger (fra 340 til 182). 

Belegget på tilgjengelige utleiesenger i dagens situasjon har vært i området 43-45 % på årsbasis, det 
vil si et gjennomsnittlig belegg på om lag 150 senger.  

Bedrifts- og konferansemarkedet har stått for om lag 35 % av belegget de siste årene. Dette 
markedet er synkende. Trenden i markedet går mot at kurs og konferanse i større og større grad 
legges til knutepunkter. Det har vært en vekst i hotellkapasitet rettet mot bedriftsmarkedet i større 
byer og tettsteder, og Thon Hotels ønsker primært å konsentrere sin aktivitet mot bedrifts-
/konferansemarkedet til denne type områder. Det at man fremdeles har en del kurs- og 
konferansevirksomhet på Skeikampen i dag, er mer et resultat av at det er behov for å ha et visst 
belegg i ukedagene for å kunne ivareta en forsvarlig økonomisk drift. For å selge seg inn i dette 
markedet i konkurranse med mer sentralt beliggende hoteller, er man nødt til å ligge lavt i pris, og 
dette gjør at lønnsomheten blir lav. Det forventes at regionreformen vil medføre ytterligere 
svekkelse i dette markedet for hoteller utenfor sentra. 

Belegget for utleiesenger svinger betydelig både mellom sesonger og i løpet av en 
gjennomsnittsuke innen sesong. Det vil ikke være økonomisk forsvarlig å dimensjonere tilbudet for 
å ta toppene, dvs. å ha tilstrekkelig antall utleiesenger for å kunne dekke etterspørsel i høysesong 
(påske, vinterferie osv.). Basert på det belegget man i dag klarer å oppnå, bør samlet antall 
utleiesenger justeres ned sammenliknet med dagens situasjon dersom man skal ha en økonomisk 
sunn drift. Samtidig er det viktig å ha et visst minimumsvolum, bl.a. for å kunne ta imot 
reisegrupper – som kan bidra til å sikre aktivitet i midtuke. 

I alternativ 1 er det etter Thongruppens vurdering ikke behov for å kompensere antall varme 
senger. I dette alternativet er det de 32 leilighetene til selvhushold som seksjoneres og selges. 
Dette kompenseres langt på vei ved utleie av nye leiligheter som etableres, samt noe utleie fra nye 
eiere av disse 32 enhetene. 
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I alternativ 2 er reduksjonen i antall utleiesenger større, om lag 45 %. I dette alternativet vil det ikke 
være hotelldrift, og bedrifts-/konferansemarkedet vil ikke betjenes. Dette medfører at om lag 35% 
av belegget tas bort, noe som igjen tilsier at antall tilgjengelige varme senger bør være noe lavere 
enn i dagens situasjon for å kunne ha en økonomisk forsvarlig drift.  

Det foreslås på denne bakgrunn at antall varme senger som opprettholdes legges på et antall på ca. 
40. Samlet antall utleiesenger vil da være om lag 220, ca. 35 % lavere enn i dag. 

Sammen med de varme sengene som det er krav til å etablere i planen for Skeikampen 
Høyfjellsenter, vil dette utgjøre 140 varme senger innenfor Thongruppens arealer. Fritidsboliger 
som leies ut vil komme i tillegg 

4.3.1 Lokalisering av varme senger 

Dersom det skal etablere flere varme senger for å kompensere for bortfall av hotelltilbudet, vil 
Thongruppen anbefale at disse lokaliseres til Skeikampen Høyfjelltunet. Dette begrunnes med at 
det i dette området vil være det beste servicetilbudet for de som leier sengene (spisesteder m.m.) 
og at utleie vil kunne drives mest effektivt ved å samlokalisere de varme sengene. Det kan 
diskuteres ulike modeller for hvordan et slikt krav til varme senger kan formaliseres når de blir 
liggende utenfor planområdet. 
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