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SAMMENDRAG 

Multiconsult har på vegne av Olav Thon Gruppen gjennomført en energiutredning i samsvar med krav i planprogram 
vedtatt av Gausdal kommune. 

Det årlige gjennomsnittlige energibehovet for utbyggingsområdet er estimert til 5 500 MWh. 

Ved å installere solceller på alle nye tak, vil man kunne oppnå en strømproduksjon på 850 MWh/år og minst 50 
MWh/år på egnede fasader. Om sommeren antas det at det vil bli mye overproduksjon som gir dårligere lønnsomhet. 
Dette medfører altså at Skeikampen-området sannsynligvis ikke kan nyttiggjøre seg all kapasiteten til anlegget. I 
fremtiden kan nye retningslinjer, lover og styringssystemer gjøre det enklere å fordele produksjonen innenfor 
området og mer lønnsomt å selge overskuddet av produsert elektrisitet tilbake til nettet. Nedbetalingstiden for et 
solcelleanlegg på taket er estimert til mellom 18-28 år.  

Dimensjonerende effektbehov for oppvarming for området er estimert til 3,2 – 3,5 MW, avhengig av om det bygges 
med akkumuleringstank eller direkteveksling.  

Av dette vil eksisterende gassanlegg kunne dekke 1 MW av effektbehovet, men det er knyttet noe usikkerhet til om 
gassanlegget kan bevares med hensyn til ny utbygging. Dette må avklares.  

Uavhengig av hvilke energi- og varmeanleggsløsninger som velges, anbefaler Multiconsult at det settes av ca. 100 
kvadratmeter i reguleringsplanen til en energi-/varmeanleggsentral. Dette gir rom for en fremtidig økning i levert 
effekt ved f.eks. ytterligere utbygging, og oppfyller dermed Gausdal kommunes krav til å planlegge og tilrettelegge for 
fremtidig utvikling.  

Før en velger energiløsninger for Skeikampen anbefales det at følgende punkter undersøkes/tas høyde for: 

- Det bør gjøres en tilstandsanalyse og vurdering av det eksisterende gassanlegget for å konstatere hvilken effekt 
det kan levere. 

- Fyrrommet tilknyttet det eksisterende gassanlegget ligger inne på Thon Skeikampen Resort, og kan bli berørt av 
planlagt ombygging. Dette må tas høyde for. 

- Rådgivende Ingeniør VVS (RIV) bør involveres for å nærmere detaljere løsninger for et eventuelt varmeanlegg. 

- Det må tas høyde for økt energibehov som følge av en vekst i antall elbiler som vil ha behov for lading på 
Skeikampen, særlig i høysesong. Rådgivende ingeniør elektro (RIE) bør involveres for å estimere og dimensjonere 
effektbehov. 
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1 Innledning 
Som en del av en reguleringssak for Olav Thon-gruppen (OTG) på Skeikampen i Gausdal kommune, 
skal det gjennomføres en utredning for å kartlegge energibehov og alternativer for energiforsyning. 

Grunnlaget for energiutredning er «statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i 
kommune», hvor formålet med planretningslinjene er å: 

a) Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp 

b) Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene 

c) Sikre at kommunen bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 
redusere klimagassutslipp. 

I de sentrale områdene S1 og S2 (se Figur 1) skal alternative energikilder som bioenergi m.fl. 
vurderes.  

I tillegg må det planlegges og tilrettelegges for framtidig utvikling. 

Denne rapporten tar for seg følgende: 

 Grovt estimat av utbyggingens totale energibehov ved å simulere energi- og varmebehov.  

 Presentasjon og kort vurdering av ulike energi- og varmekilder, derav: 

o Solceller – mulighetsstudie 

o Bioenergi/Pellets 

o Bergvarme 

o Gasskjel 

Kostnadene for de ulike løsningene vil i stor grad være avhengig av plassering, type og annen 
informasjon som ikke foreligger per dags dato, og det har blitt vurdert at det ikke er hensiktsmessig 
å lage kostnadsestimat for de ulike løsningene på dette stadiet. En LCA analyse av forventet 
lønnsomhet for solcelleanlegg på tak og fasade har blitt utarbeidet, med sensitivitetsanalyse. 

 

Figur 1. Utsnitt av kommunedelplan for Skei, vedtatt 17.06.2010, med planområdet for OTG Skeikampen vist. 
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2 Estimering av energi- og varmebehov 

 Forutsetninger 

Beregningen inkluderer ikke estimat av spesifikt behov for næringslokalene tilknyttet utbyggingen. 
Arealene benyttet baserer seg på underlag fra Fosse og Aasen arkitekter med oversikt over 
leiligheter.  

 Tegning A-201, 202, 301, 302, 401 og 402 (11.09.2017, Fosse og Aasen AS). 

 Gausdal Arealer 20170815 (Fosse og Aasen AS) 

SIMIEN versjon 6.006 er benyttet for beregningene. Det er vanskelig å forutse bruksmønstrene for 
fritidsboliger, men det er gjort beregninger med antakelse om at samtlige leiligheter er i bruk. Dette 
kan f.eks. forekomme i en påskeferie. Estimat av totalt netto energibehov kan være meget 
konservativt, da normale brukstider er forutsatt i beregningen, noe som antakeligvis ikke vil være 
tilfelle for Skeikampen, da mange av leilighetene vil stå tomme mye av tiden. 

Klimaet på Skeikampen er kaldt innenlandsklima. Klimadata fra SINTEF Byggforsk detaljblad 
451.021 for Sør-Fron, i nærheten av Skeikampen, gir en laveste gjennomsnittlige utelufttemperatur 
over tre døgn lik -30,2 °C.  

Det er ikke beregnet effektbehov tilknyttet elektrisk utstyr og annet som vil kreve direkte 
elektrisitet. Det er heller ikke tatt hensyn til eventuelt behov for lading av el-biler i beregningene. 

Ventilasjonen vil kunne installeres med smart-styring, og dermed redusere oppvarmings- og 
effektbehovet. Dette er ikke tatt høyde for i disse beregningene. 

 Effektbehov oppvarming 

Maksimal samtidig effekt til romoppvarming, inkludert ventilasjonsoppvarming, er beregnet til 45,5 
W/m2. SIMIEN oppgir ikke spesifikt, dimensjonerende effekt for oppvarming av tappevann. Det er 
dermed benyttet veiledende verdier for samtidig effektbehov for tappevann, hentet fra Statkrafts 
Tekniske bestemmelser for fjernvarme kundesentraler og innvendig røranlegg. Effektbehovet for 
oppvarming av tappevann, gitt i tabell i kap 2.4.6 i ovennevnte rapport, ble ekstrapolert, og 
effektbehovet ved samtidighet ble dermed beregnet. 

Dimensjonerende effektbehov til oppvarming per kvadratmeter er beregnet til 53 W/m2. 

Iht. arealskjema Gausdal Arealer 20170815 (Fosse og Aasen AS) består prosjektet på Skeikampen av 
36 736 m2 nybygg samt 14 154 m2 eksisterende bebyggelse, tilnærmet 51 000 m2 oppvarmet BRA. 

Avhengig av om det bygges et varmeanlegg med mulighet for akkumulering eller om anlegget er 
koblet til ved direkteveksling, vil avgjøre det dimensjonerende effektbehovet. Effektbehovet er vist 
i Tabell 1. 

Tabell 1. Effektbehov med henholdsvis direkte veksling eller akkumulering 

Effektbehov v. direkteveksling [MW] Effektbehov v. akkumulering [MW] 

3,5 3,2 

 

Hvilken løsning som er mest aktuell for Skeikampen må bestemmes på et senere tidspunkt i samråd 
med rådgivende ingeniør VVS (RIV). 

På grunnlag av forventet energiforbruk, og at dette er fritidsboliger hvor forbruket vil nå toppen i 
korte perioder, er grunnlasten erfaringsmessig rundt halvparten av det maksimale effektbehovet, 
noe som tilsvarer omtrent 1,7 MW.  Dette vil anslagsvis kunne dekke ca. 80% av energibehovet. 
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Figur 1 illustrerer en typisk fordeling mellom grunnlast, spisslast og sommerlast gjennom året. For 
en leilighet på Skei vil bruksmønsteret kunne se annerledes ut, men prinsippet er det samme. 

For å dekke grunnlasten bør det prioriteres varmekilder med lave drifts- og brenselsutgifter. I tillegg 
må det tas hensyn til TEK17 som regulerer at fossilt brensel eller direkte elektrisitet ikke kan 
installeres som grunnlast.   

Topplasten utgjør en stor andel av det totale effektbehovet (50%), mens brukstiden er relativt kort. 
Dette betyr at det er hensiktsmessig med et varmeanlegg med lave investeringskostnader per kW 
installert, mens brenselskostnaden vil være noe mindre viktig. 

 

 

Figur 2. Eksempel på varmebehovet over året. Kilde: Enercon 

Etter opplysning fra Lloyd Lilleng kan den eksisterende gasskjelen på Skeikampen levere tilnærmet 
1 MW. Dette er ikke tilstrekkelig til å dekke grunnlasten for den planlagte bebyggelsen på Skei, så 
det må suppleres med en alternativ form for energi.  

 Totalt netto energibehov 

Det totale netto energibehovet for Skeikampen er grovt estimert til omtrent 5 500 MWh. 
Beregningene er gjennomført med samme forutsetninger som over, men da som en årssimulering.   
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3 Mulige varmekilder 
Som en del av utredningen er utvalgte alternativer for varmekilder beskrevet og vurdert.  

 Varmepumpe 

En varmepumpe henter varme fra omgivelsene og hever temperaturen slik at varmen kan 
nyttiggjøres. Varmepumpen avgir mer varme enn det som tilføres prosessen, og er derfor 
energibesparende. Effekten som avgis i form av varme ved en gitt driftstilstand med et spesifikt 
effektforbruk kalles effektfaktor (COP).  

Prinsipielt så fungerer alle varmepumper på samme måte, men det finnes ulike varmepumper 
basert på ulike energikilder. Varmekilden vil være avgjørende for utforming og effekten av 
varmepumpesystemet.  

Det er her valgt eksempler på ulike varmepumper som kan være anvendelige for prosjektet. 

3.1.1 Luft/vann varmepumpe 

En luft-til-vann varmepumpe henter varme fra uteluften og avgir varmen inne via vannbåren 
gulvvarme eller radiator. Ulempen med luft som varmekilde er at varmeavgivelsen er i motfase 
med behovet. Det vil si at når varmebehovet er størst (på vinteren) så er varmeeffekten lavest. 
Denne varmepumpen egner seg dermed best ved milde vintre. 

Bruk av luft/vann varmepumpe krever mer detaljerte utredninger om det skal benyttes på 
Skeikampen. Her må det da tas høyde for perioder hvor anlegget vil gå med svært redusert 
kapasitet, som gjerne sammenfaller med periodene hvor oppvarmingsbehovet er størst.  

3.1.2 Væske/vann varmepumpe 

En væske/vann varmepumpe henter varme fra vann med frostsikker væske, som igjen henter 
varme fra en annen varmekilde. Det er ofte en større investeringskostnad knyttet til denne 
varmepumpen enn en som henter varme fra luften, men til gjengjeld er varmeavgivelsen ikke i 
motfase med behovet. Varmekilden har ofte små temperaturvariasjoner over året og en 
væske/vann varmepumpe egner seg derfor bedre der det er kalde vintre. 

Det ble opplyst fra oppdragsgiver 07.09.2017 at det tidligere har blitt gjennomført en utredning for 
å undersøke mulighetene for en væske/vann varmepumpe i form av bergvarme. Følgende ble 
vurdert: 

Dette var opprinnelig påtenkt løsning for varmepumpen. Berggrunnen rundt hotellet er av 
en slik natur at tilgjengelig effekt pr. løpemeter blir for liten. Lite porøst grunnfjell gir lav 
gjennomstrømning av grunnvann. Da bygget ikke har noe reelt kjølebehov eller tilgjengelig 
avtrekksluft i større mengder, vil det heller ikke være mulig å lade brønnene tilstrekkelig i 
varme perioder, noe som hadde vært ønskelig. NGI er benyttet for opplysninger om de 
geologiske forholdene. 

Konklusjon: 

Ulønnsomt. Energibrønner vil bli for kostbart fordi det må etableres uforholdsmessig mange 
løpemeter brønn.» 

Det utelukkes allikevel ikke at det kan være områder på Skeikampen som kan være egnet for 
grunnvarme, men det må da gjennomføres nærmere utredninger og prøveboring.  

Brenselpris for varmepumpe med bergvarme er i størrelsesorden 0,20 kr/kWh1. 

                                                           

1 Årsgjennomsnitt 2016, kilde: Energirapporten 
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 Elektrokjel 

Elektrokjel er en fellesbetegnelse for alle kjeler som bruker elektrisitet som energikilde. I Norge er 
det mest vanlig med en elementkjel. Denne kjelen inneholder motstandselementer, og har en 
forholdsvis enkel oppbygging. Elektrokjeler benyttes vanligvis som spisslast til andre varmekilder. 

Investeringskostnadene for en el-kjel er erfaringsmessige mindre enn for de andre alternativene. 
Dog er brenselsprisen noe høyere – omtrentlig 0,65 kr/kWh2.  

 Gasskjel 

En gasskjel overfører varme som dannes ved forbrenning av gass. Den består av to deler; 
brennkammeret hvor forbrenningen foregår og en konveksjonsdel hvor flammen har gått over til 
røykgass. Det kan benyttes både naturgass eller LPG (liquefied petroleum gas) i en gasskjel. Propan 
er det mest brukte brenselet.  

Det finnes allerede en gasskjel på Skeikampen. Etter samtale med Lloyd Lilleng fra Follo Fjernvarme, 
21.09.2017, ble det opplyst om at kapasiteten til kjelen er på 32 kubikkmeter, tilsvarende en effekt 
på nærmere 1 MW. Driftsansvarlig på Skei viser i e-post datert 26.09.2017 hvor gasstanken og 
fyrrommet ligger, se Figur 2. Det kan se ut til at fyrrommet vil bli berørt av 
utbyggingen/rehabiliteringen av hotellet. Dette må avklares senere i prosjektet. 

Brenselspris for gass ligger erfaringsmessig rundt 0,70 kr/kWh3, inkl. frakt.  

 

Figur 3. Lokasjon av gasstank og fyrrom. E-post fra driftsansvarlig, Skeikampen 26.09.17 

 Biokjel 

En biokjel overfører varme som dannes ved forbrenning av biobrensel. Råvarekilden til biobrensel 
kan være alt fra alger til planteoljer, men det som vanligvis benyttes er sekundærprodukter fra 
trelastproduksjon, for eksempel flis eller pellets. Tilgjengeligheten til biobrensel er stor, men det 
kan være store kostnader knyttet til håndtering, transport og lagring. Det er viktig at biokjelen 
opererer i et optimalt område, grunnet et begrenset reguleringsområde og en erfaringsmessig 

                                                           

2 Årsgjennomsnitt 2016, kilde: Energirapporten 
3 Kilde: Flogas 
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dårlig drift ved lav last. Dette krever nøyaktig dimensjonering med god oversikt og en nøye 
vurdering av historisk forbruk.  

En biokjel vil egne seg best som grunnlast i et varmeanlegg, da den bør gå på høyest mulig effekt så 
lenge den er i drift for å holde virkningsgraden oppe. Biokjelen kan normalt ikke reguleres ned til 
mindre enn 20-30 % av maksimal kapasitet.  

Erfaringsmessig vil drifts- og vedlikeholdskostnadene til et bioanlegg, nærmere bestemt 
pelletsanlegg, være høyere enn for gass, el og varmepumper. Brenselpris ligger omtrent på 0,304 
kr/kWh. 

Etter opplysning fra Lloyd Lilleng må det settes av rundt 100 kvadratmeter for å huse et 
biokjelanlegg som er dimensjonert for å dekke grunnlasten for de planlagte utbyggingene på 
Skeikampen.  

4 Mulighetsstudie solenergi  
Utbyggingen er tilsynelatende godt egnet for egenproduksjon av energi med solceller. Det er store 
takflater med fri horisont rettet mot syd og terrenget gjør at takene er fri for skygge fra 
nærliggende bygg. Saltak vil ha høyere produksjon over året enn standard montasje på flatt tak, 
særlig vinterstid, og være mindre utsatt for snø som gir økt last og reduserer produksjonen. 
Takintegrerte solceller vil kunne gi ytterligere besparelser ved å erstatte konvensjonell taktekking, 
og bør vurderes tidlig i prosjektet sammen med solceller integrert i fasaden. 

 Produksjonspotensial 

Det er simulert aktuelle flater basert på vinkel, himmelretning og minimering av skyggetap på 
oversendte IFC modeller for 2, 4, og 5/6 etasje i leilighetsbyggene. Klimadata for solinnstråling og 
temperatur er hentet fra NASA satellittmålinger som erfaringsmessig gir mest realistiske prognoser. 
Simuleringene inkluderer alle systemtap inkludert tap fra snødekke om vinteren. Det er brukt 
standard produkter for å gi tall på produksjon per kvadratmeter på de ulike flatene med vanlig 
virkningsgrad (16,7%). 

  

                                                           

4 Årsgjennomsnitt 2016, kilde: Energirapporten 

Figur 4: Simulert takareal, henholdsvis 2, 4, og 5/6 etasjer 
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4.1.1 Design  

For taket er alle flatene bortsett fra et skyggeutsatt felt over 5. etasje aktuelle for solceller, vist til 
høyre i figur 4. Det er lagt inn klaring til kant og snøfanger. 

På fasadene begrenser balkongene egnet areal for solceller. Byggene på to etasjer er ikke ansett 
som egnet for installasjon på fasader. Det er lagt inn god margin til bakkenivå og tak. Figur 5 viser 
omfang av mulig løsning. Simulert areal er noe mindre enn skissert i figur 5.  

 

4.1.2 Nøkkeltall  

 

Tabell 2: Nøkkeltall Tak 

Tak  Antall 
bygg 

Installert 
effekt 

per bygg 
(kWp) 

Spesifikk ytelse 
(kWh/kWp/år) 

Produksjon 
per bygg 
(kWh/år) 

Areal 
solceller 

(m²) 

Spesifikk 
produksjon 

(kWh/m².år) 

2. etg.  12 49.5 794 39 290 297 132 

4. etg 3 46.8 796 37 200 281 132 

5.-6. etg  4 52.8 790 41 730 317 132 

5.-6. etg næring 3 52.8 790 41 730 317 132 

TOTALT (alle 
bygg) 

  1 104 793 875 190 6 626 132 

 

Tabell 3: Nøkkeltall fasader 

Fasader  Antall Installert 
effekt per 

bygg 
(kWp) 

Spesifikk 
ytelse 

(kWh/kWp.år) 

Produksjon 
per bygg 
(kWh/år) 

Areal 
solceller 

(m²) 

Spesifikk 
Produksjon 

(kWh/m².år) 

4. etg 3 6.1 600 3 630 36 100 

5.-6. etg  4 8.8 572 5 030 53 95 

5.-6. etg næring 3 8.8 572 5 030 53 95 

TOTALT (alle 
bygg) 

  79.8 578 46 100 142 97 

 

Figur 5: Simulert fasadeareal (fratrukket vindusareal), henholdsvis 4 og 5/6 etasjer 
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Med spesifikk produksjon menes kraftproduksjonen fordelt på installert effekt eller areal. Dette er 
analogt til «driftstimer» innen kraftbransjen. Spesifikk produksjon er et nyttig nøkkeltall for 
sammenligning av forskjellige designalternativer, ettersom det gir god informasjon om hvor mye 
kraft som produseres i forhold til den installerte effekten eller hvis dekket areal justeres. 

Når og hvor jevnt produksjonen inntreffer vil også påvirke lønnsomhet og hvor mye av forbruket 
kan dekkes med solenergi. Fasader vil produsere litt mindre totalt, men produserer jevnere 
gjennom året, noe som unngår potensiell overproduksjon. Lav solvinkel, refleksjon fra snø og 
kaldere temperatur som øker virkningsgraden gir maksimum produksjon for fasader i perioden 
mars til mai.  Figur 6 viser fasade sammenlignet med et like stort anlegg på taket. 

 

Figur 6: Gjennomsnittlig døgnproduksjon per måned for tak og fasade 

5 Kostnader  

 Kostnad varmekilder 

Erfaringsmessig vil et bioanlegg ha større kostnader knyttet til drift og vedlikehold enn f.eks. et 
væske/vann brønnvarmeanlegg, anslagsvis 75 % dyrere sett i et livsløpsperspektiv. 

For den planlagte bebyggelsen på Skeikampen er det dog knyttet store usikkerheter til hvor 
kostbart det vil bli å etablere et brønnvarmeanlegg, da tidligere energiutredning har konstatert at 
effektutbytte per brønn på Skeikampen vil bli lavt. Dette fører til at det kan være mer 
hensiktsmessig med et bioanlegg. 

For den planlagte bebyggelsen på Skeikampen vil brensels-/energikostnader være av stor betydning 
da det vil bli et relativt stort behov for energi i området (5 500 MWh).   

På dette stadiet i prosjektet er det stor usikkerhet knyttet til eventuelle kostnadsoverslag, og det 
anbefales at det gjøres mer detaljerte utredninger før det tas en endelig avgjørelse om valg av 
energi- og varmeløsninger. 
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 Kostnad og lønnsomhet solceller 

5.2.1 Kostnadsanslag  

Det finnes ulike systemer som er egnet for både tak og fasade. Høyere standard til uniformt 
utseende og estetikk, og integrering i bygget, vil kreve spesialprodukter og løsninger som øker 
prisen. Til gjengjeld vil man kunne erstatte for eksempel takstein og alternativ fasadekledning ved 
bygningsintegrasjon. Dette bør tas med i vurderingen.  

Basert på Multiconsults egen statistikk over systempriser og tidligere anbud forventer vi at et 
nøkkelferdig system fordelt på flere tak av en viss skala vil kunne koste mellom 10 000 og 14 000 
NOK/kW avhengig av om det er standard system eller ikke. Utbygging på alle tak vil da koste rundt 
13 MNOK, eller rundt 30 000 NOK for hver ny leilighet, eller 2 000 NOK/m2. Dette omfanget 
vurderes for høyt med tanke på forbruksbehov på sommeren, selv hvis produksjonen kunne 
fordeles mellom bygg. Særlig på byggene med to etasjer kunne omfanget vært redusert for å 
minimere overproduksjon hvis anlegget fysisk må deles inn per leilighet. Omfang vil variere med 
betalingsviljen til leilighetskjøpere og valgt forretningsmodell. En leasingavtale vil spre kostnaden 
over en lengre periode og for næringsarealene er en grønn leieavtale en mulighet. 

For fasadene er det større variasjon i systemprisene og et mindre marked for prisinformasjon. 
Andre faktorer som for eksempel krav til sikkerhetsglass i noen tilfeller vil påvirke kostnaden. 
Kostnaden på fasadeanlegg er antatt til mellom 13 000 og 19 000 NOK/kW. Med omfanget som er 
modellert vil det innebære en investering på rundt 1,3 MNOK, eller 2 700 NOK/m2.  

 

Figur 8: Eksempel på bygningsintegrert fasade til venstre, ulike visuelle utrykk til høyre 

Figur 7: Eksempler på bygningsintegrerte løsninger. Spesialtakstein til venstre (dyrere), 
standard solceller og montasjesystem som erstatter takstein til høyre (billigere) 
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5.2.2 LCC-analyse økonomi over levetiden 

Følgende inntekter og besparelser er lagt til grunn for lønnsomhetsvurdering: 

 Besparelse energi og eksport: 24 øre/kWh (gj. snitt 2016) 

 Spart nettleie internbruk: 25 øre/kWh (Eidsiva 2017 inkludert avgifter) 

 Elsertifikater: 17 øre/kWh (gj. snitt siste 3 år) 

 

Dersom solcelleanleggene deles opp fysisk per boenhet finnes det flere strømleverandører som 
tilbyr bedre vilkår enn spot-pris. Disse er normalt begrenset til 5000 kWh/år i eksport, men gir 
mellom 80 og 100 øre per eksportert kWh, hvilket vil øke lønnsomheten betraktelig. 

Beregning av internrenten og nedbetalingstiden inkluderer også: 

 Registrering i elsertifikatordningen: 30 000 NOK for anlegg større enn 100 kW 

 Vedlikeholdskostnader: 0,25% tak, 0,5% fasade 

 Årlig degradering av ytelse: 0,4% 

 Bytte av vekselretter halvveis i levetiden 

 Besparelse alternativkostnad for fasade: 500 NOK/m2 (avhengig av fasade, kan også gjelde tak) 

 Diskonteringsrate for nedbetalingstid: 2% reell (4,5% nominell, inkludert inflasjon) 

Fremtidige strømpriser er hentet fra Statnett prognoser frem til 2035 (basis scenario). Det er også 
ventet at nettleie skal øke de nærmeste årene. Fra 2015 til midten av 2017 har prisutviklingen vært 
mellom basis og høy scenario. 

 

Figur 9: Historiske og fremtidige spotpriser for elektrisitet i Norge. (figur: WWF/Accenture, basert på Statnett - Kraftsystemet 
i Norge og Europa mot 2035) 
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Følgende resultater er reelle verdier, ikke inkludert inflasjon. 

Tabell 4: Internrente og nedbetalingstid 

 Systempris 
(NOK/W) 

Internrente 
25 år 

Internrente 
30 år 

Nedbetalingstid 
(år)  

Tak 

10 4.5 % 5.3 % 18 

12 2.7 % 3.6 % 23 

14 1.3 % 2.4 % 28 

     

Fasade 

13 0.5 % 1.6 % >30 

16 -2.0 % -0.5 % >30 

19 -3.7 % -2.1 % >30 

 

 

Lønnsomheten er avhengig av å oppnå lave systemkostnader. Prisene faller raskt i bransjen og kan 
forventes å være vesentlig lavere med bygging noen år frem i tid. For fasadene er det større 
usikkerhet knyttet til kostnadsestimatet, og alternativkostnaden for erstattet fasademateriale kan 
påvirke lønnsomheten i større grad enn lagt til grunn her. Solceller har vanligvis en 
produksjonsgaranti på 25 år, hvor de leverer 80% virkningsgrad, men vil kunne levere strøm i 30-40 
år. Andel av produksjonen som blir brukt direkte i bygg, eller i Skeiområdet ved et smart-grid, vil 
også påvirke lønnsomheten. Dette gjelder hovedsakelig takene som vil produsere mer på 
sommeren. Med 25% eksport av produksjon til nettet øker nedbetalingstiden fra 18 til 20 år for 
øverste eksempel på tak. Nettoavregning av eksport for området totalt ville økt internbruken. Slike 
mikro-grid finnes ikke i Norge foreløpig og vil kreve samarbeid med netteier, eventuelt 
konsesjonsplikt for kraftprodusenter for videresalg.  
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6 Oppsummering 
Multiconsult har på vegne av Olav Thon Gruppen gjennomført en energiutredning i samsvar med 
krav i planprogrammet vedtatt av Gausdal kommune.  

Dimensjonerende effektbehov for området er estimert til 3,2 – 3,5 MW avhengig av om det bygges 
med akkumuleringstank eller direkteveksling. Hovedpunkter for de ulike energiløsningene er 
oppsummert i  

Det årlige gjennomsnittlige energibehovet for utbyggingsområdet er estimert til omtrent 5 500 
MWh 

Tabell 5. Hovedpunkter varme og energikilder 

Energikilde Energikostnad 
[kr/kWh] 

Kommentar til løsningen 

Væske/vann 
varmepumpe 

0,20 
Bruk av væske/vann varmepumpe har ved tidligere utredning blitt ansett som lite 
egnet grunnet liten levert effekt per lengdemeter med brønn, ref. tidligere 
gjennomført energiutredning. 

Elektrokjel 0,65 
Relativt lave investeringskostnader. Kan potensielt benyttes til å dekke 
spisslast/topplast. 

Gasskjel 0,70 
Eksisterende gassanlegg vil kunne dekke 1 MW av effektbehovet, men det er 
knyttet noe usikkerhet til om gassanlegget kan bevares med hensyn til ny 
utbygging. Dette må avklares. 

Biokjel 0,30 
Kan potensielt benyttes for å dekke grunnlasten til oppvarming. Det er antatt noe 
høyere investeringskostnader enn el-kjel. Erfaringsmessig en god del dyrere i drift 
på tross av lave brenselskostnader.  

Solceller 0,65 – 1,30 
Energikostnaden sier lite om lønnsomheten til et solcelleanlegg, som i stor grad 
varierer med egenbruk av produksjon. Kostnaden for produsert strøm varierer 
avhengig av spesifikk ytelse og spesifikk kostnad. 

 

Uavhengig av hvilke energi- og varmeanleggsløsninger som velges, anbefaler Multiconsult at det 
settes av ca. 100 kvadratmeter i reguleringsplanen til en energi-/varmeanleggsentral. Dette gir også 
muligheter for å i ettertid kunne utvide levert effekt for å ta høyde for f.eks. videre utbygging, og 
dermed oppfylle Gausdal kommunes krav til å planlegge og tilrettelegge for fremtidig utvikling. 

Solceller er skissert til å kunne dekke mye av el-behovet for utbyggelsen med gode forutsetninger 
for innstrålt solenergi. Driftsmønster og inndeling til sluttbruker vil påvirke dimensjonering og 
integrasjon i lokalnettet. Solenergi er et hurtig voksende marked som tiltrekker teknologi- og 
miljøengasjerte kunder. En kombinasjon av solceller på tak og fasader er ventet å gi netto 
besparelser over en lengre tidshorisont.  
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7 Videre utredning og muligheter 
Før en velger energiløsninger for Skeikampen anbefales det at følgende punkter undersøkes/tas 
høyde for: 

 Det bør gjøres en tilstandsanalyse og vurdering av det eksisterende gassanlegget for å 
konstatere hvilken effekt det kan levere. Fyrrommet tilknyttet gassanlegget ligger inne på Thon 
Skeikampen Resort, og kan bli berørt av planlagt ombygging. Dette må tas høyde for. 

 RIV bør involveres for å nærmere detaljere løsninger for et eventuelt varmeanlegg. 

 Det må tas høyde for økt energibehov som følge av en vekst i antall elbiler som vil ha behov for 
lading på Skei, særlig i høysesong. RIE bør involveres for å estimere og dimensjonere 
effektbehov. Et ladesystem kan legges opp til å kunne regulere effekt basert på antall biler 
koblet til samtidig, og eventuelt for å kunne dra nytte av overskudd av solenergi. 

 Kartlegge forventet el-forbruk per bygg og totalt og sammenligne forventet timesforbruk med 
produksjon for å dimensjonere solcelleanlegg 

 Gå i dialog med netteier om fordeling av produksjon innenfor bygg og hele området for å 
minimere eksport av solenergi.  

 

Det er også en rekke muligheter i prosjektet: 

 Muligheter for brønnpark i andre områder på Skei. Å gjennomføre detaljert utredning for å 
utforske muligheten for bruk av væske/vann varmepumper i form av energibrønner.  

 Mulighet for energibesparelser. Smart styring av temperatur og ventilasjon i leilighetene, for å 
redusere energiforbruk i perioder hvor leilighetene står tomme. 

 Energibesparelser i snøkanonanlegget. På Skeikampen er det i dag et snøkanonanlegg med 
pumper som er energi- og effektkrevende. I sammenheng med prosjektering av nye 
energiløsninger for Skei, kan det undersøkes om varmeproduksjon fra pumpene kan benyttes i 
tilknytning til et eventuelt varmeanlegg. Det bør også undersøkes om snøkanonene kan 
effektiviseres på andre måter. Eventuell overskudd av solenergi kan også forsyne snøkanoner 
eller andre forbrukere. 

 Bruk av snødeponi til kjøling og lagring av snø over sommeren til neste sesong. I 
reguleringsplanen skal det planlegges for bortkjøring av snø fra brøyting. Ved å etablere et 
snødeponi vil man ha et fast punkt å lagre snøen på, og smeltevannet kan benyttes til eventuell 
kjøling av hotell og leiligheter om sommeren. I tillegg kan det sees nærmere på om brensel til 
en eventuell biokjel, eventuell lokal flis, kan fungere som isolasjon av snøen om vinteren, og om 
mulig, kanskje snøen kan benyttes i skianlegget når ny sesong påbegynner. Dette vil kunne 
spare store utgifter knyttet til snøkanonene. I kombinasjon med et solcelleanlegg vil også 
overskuddselektrisitet kunne brukes til å holde snøen nedkjølt, for å holde større mengder av 
snøen intakt over sommerhalvåret. 

Ønskes f.eks. et 10 000 kubikkmeter stort deponi, vil dette beslaglegge et fotavtrykk på rundt 
1000 kvadratmeter, og må med fordel legges noe under grunn, helst i en skyggeside. Som 
eksempel har Beitostølen et snølagringsanlegg som gjør at de kan åpne skisesongen i 
november5.  

                                                           

5 https://www.langrenn.com/beitostoelens-enorme-snoedeponi.5054444-59025.html 


