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SAMMENDRAG 

Olav Thon Gruppen ønsker i sammenheng med planoppstart for detaljregulering med konsekvensutredning 
for OTG Skeikampen å utarbeide klimagassregnskap for nybygg i alternativ 1 og 2, ved det gamle 
Velkomstsenteret. Det skal bygges nye fritidsleiligheter på området, der enkelte deler av noen bygg skal 
brukes til næring.  

Det er utført beregninger av klimagassutslipp fra foreslått regulerte nybygg på Skeikampen ved hjelp av 
beregningsprogrammet klimagassregnskap.no, og data fra skisseprosjekt. Det må presiseres at beregningen 
ikke gjelder prosjekterte løsninger, men angir et typisk utslipp som følge av planlagt regulering basert på 
bygningstyper og arealer. Det er brukt standardverdier i programmet til å beregne CO2-utslipp knyttet til 
energibruk og transport i forbindelse med driften av byggene samt produksjon av bygningsmassen.  

Beregningene viser at utbygging av nye boliger i tråd med planforslaget vil kunne generere 72298 tonn CO2 
ekv. i løpet av byggenes levetid (antatt 60 år) dersom byggene bygges etter passivhus-standard, og 82690 
tonn CO2 ekv. dersom byggene bygges etter TEK10-standard. I realiteten skal byggene tilfredsstille TEK 17 
standard, men programvaren er ikke oppdatert med standardverdier for dette og forventet energibruk vil 
ligge et sted mellom TEK 10 og passivhusstandard. Det er totalt sett forventet lavere utslipp fra bygg etter 
passivhus-standard. 

Transport er viktigste bidragsyter til CO2-utslippet, uavhengig av om bygget bygges etter passivhus-standard 
eller TEK10-krav. For materialer er innervegger, samt grunn og fundamenter største bidragsytere. 
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1 Sammendrag 
Olav Thon Gruppen utarbeider forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for ny 
utbygging på Skei. Hensikten med planforslaget er å legge opp til en fortetting gjennom høyere 
arealutnyttelse i de sentrale områdene rundt Velkomstsenteret og skibakken, og området for 
leilighetsbebyggelse utvides sammenlignet med dagens situasjon.   

Planprogram ble vedtatt av Gausdal kommune 15.9.2017. I programmet stilles det krav om en 
livsløpsanalyse, og for å svare ut dette kravet er det utarbeidet klimagassregnskap for nybygg i 
alternativ 1 og 2 i planforslaget. 

Det skal bygges nye fritidsleiligheter på området, der enkelte deler av noen bygg skal brukes til 
næring.  

Det er utført beregninger av klimagassutslipp fra nybygg på Skeikampen ved hjelp av 
beregningsprogrammet klimagassregnskap.no, og data fra skisseprosjekt. Det er brukt 
standardverdier i programmet til å beregne CO2-utslipp knyttet til energibruk og transport i 
forbindelse med driften av byggene samt produksjon av bygningsmassen. Beregningen er gjort med 
stadardverdier for både de gamle TEK10-kravene og passivhus-standard. De nye byggene vil bygges 
etter TEK17. Energikrav i TEK 17 ligger et sted i mellom de gamle TEK 10 kravene og passivhus 
standard. Klimagassregnskap.no er ikke oppdatert med standardverdier for TEK 17. Det må 
presiseres at beregningen ikke omfatter prosjekterte løsninger, men angir et typisk utslipp som 
følge av planlagt regulering. 

Beregningene viser at utbygging av nye boliger ved Skeikampen vil kunne generere 72298 tonn CO2 
ekv./livsløp på 60 år etter passivhus-standard, og 82690 tonn CO2 ekv/livsløp på 60 år etter TEK10-
krav. Det er totalt sett forventet lavere utslipp fra bygg etter passivhus-standard.  

Transport er viktigste bidragsyter til CO2-utslipp, uavhengig av om bygget bygges etter passivhus-
standard eller TEK10-krav. For materialer er innervegger, samt grunn og fundamenter største 
bidragsytere.  

Klimagassregnskapet gir et estimat for klimagassutslipp fra byggene ved standard energibruk, 
materialvalg og forutsetninger om transport til og fra bygget. Det kan brukes som referanse dersom 
man ønsker å sammenligne utslipp fra prosjekterte bygg med et standard bygg. 

2 Om planforslaget og bygningene 
Alternativ 2 (A2) er Thongruppens forslag til detaljregulering, hvor området er foreslått regulert til 
kombinert formål – fritidsbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, hotell, bevertning og 
forretning. Bebyggelsen vil også være tilsvarende i alternativ 1 (A1). 

Nybyggene som er foreslått, er bygg på 2-6 etasjer, totalt 25 nye bygg, som vil utgjøre totalt 427 
nye leiligheter, og 1429 sengeplasser regnet etter boligdimensjoner.  

Planområdet ligger ved foten av fjellet Skeikampen. Skeikampen er et av områdets høyeste fjell, og 

benyttes til alpin skikjøring. Området rundt er også populært som turområde.  

Selve planområdet ligger på 800 meters høyde og inneholder i dag Velkomstsenteret (gamle 

Gausdal hotell), flere leilighetsbygg for utleie, tre bolighus, nederste del av et skitrekk, samt div. 

servicebygninger som sportsbutikk, skiutleie, skiskole og billettsalg. I nærområdet er det en 

blanding av frittliggende hytter ferieleiligheter og campingplasser. Bebyggelsen er plassert i forhold 

til hva som er hensiktsmessig på den enkelte tomt og det er ingen helhetlig strukturer. 
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Arkitektonisk er bebyggelsen «hyttepreget». Området var opprinnelig brukt til seterdrift, men er i 

dag utviklet for turisme. 

3 Metode og data 
Programmet klimagassregnskap.no er benyttet til beregningene. Beregningene er forenklede 
beregninger for å få en oversikt over typiske utslipp av klimagasser fra energi, transport og 
materialer for gitt bygningstype og størrelse. Det er beregnet utslipp for hele byggets levetid, som 
er antatt å være 60 år. Data og fremgangsmåte er nærmere beskrevet i etterfølgende kapitler. 
 
Utregningene for utslipp er gjort for ett hus av en bestemt type, og deretter ganget opp med totalt 
antall av bygget i planområdet. For energi og materialbruk er det regnet for bygg bygget etter både 
passivhus-standard og og TEK10-krav.  
 
Klimagassregnskapet kan brukes som referanse mot klimagassregnskap for ferdige bygg på et 
senere tidspunkt.  

 Generelle data om prosjektet 

Beregningene er gjort med data basert på tegninger for planlagte bygg på planområdet /1/-/14/. 

Data på antall bosatte, ansatte og brukere/besøkende (tabell 1) er antagelser basert på størrelser 
på leiligheter og antatt typisk forhold mellom ansatte og besøkende/brukere per areal. Data for 
oppvarmet bruksareal (BRA) er omtrentlig, basert på arkitektens antagelser.  
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Tabell 1: Oppvarmet bruksareal (BRA), antall bosatte, antall ansatte og antall besøkende for nye bygg i 
alternativ 2 for planområdet.  

Byggnr. Oppvarmet 
bruksareal 
(BRA) bolig 

(per bygg)* , 
m2 

BRA 
næring 

(per bygg), 
m2 

Antall 
bosatte (per 

bygg) 

Antall 
ansatte 

(per bygg) 

Antall 
besøkende 
(per bygg) 

1-9 og 13-15 
(12 bygg) 

575  28 - - 

10-12 (3 
bygg) 

1212  56 - - 

19-21 (3 
bygg) 

1852 243 85 8 132 

22-25 (4 
bygg) 

2251  102 - - 

16 1873  72 - - 

17 3061  93 - - 

18 1822  97 - - 

* BRA er beregnet fra BTA med et fratrekk på 8,2% av BTA, som er en estimert omregning.  

 Energi i drift 

Beregningene for utslipp fra energi i drift er delt opp i energi til boligarealer og forretningsarealer. 
Dette fordi det er ulik bruk og behov for energi og ulike krav til energibruk i de ulike delene av 
bygget. 
 
Energibruk er hentet fra default-verdier generert av programvaren, basert på arealdata og med 
utgangspunkt i om byggene er i tråd med passivhus-standard eller TEK10-krav.  
 
Default energikilde for varmeproduksjon er 40% el-kjel og 60% elektrisk varmepumpe. Det er antatt 
at kjøling er selvprodusert, og at elektrisitet fås fra strømnett. 

 Transport i drift 

Det er gjort beregninger av utslipp fra transport av folk til og fra bygget i driftstiden. Beregningene 
for utslipp fra transport i drift er delt opp i utslipp fra beboere, ansatte og brukere/besøkende. 
Dette fordi det vil være ulikt behov for antall reiser samt ulik bruk av transportmidler, som følge av 
om du er en beboer, besøkende eller ansatt.  
 
I byggene med næringsareal, er det planlagt en kiosk og en skiutleie. Det er antatt at 4 personer vil 
jobbe i kiosken og 4 personer i skiutleien i løpet av en dag (inkludert skift). 
Det er antatt at det bor to unge eller voksne (13 år+) per leilighet, som inndata til beregningene. 
Antall besøkende til kiosk og skiutleie er beregnet fra veileder i klimagassregnskap.no, ved bruk av 
kategorien «varehandel utvalgsvarer», med et forhold på 50 besøkende per 100 m2 per dag.   
 
Turproduksjon, dvs. antall reiser per dag, er hentet fra reisevaneundersøkelser for bolig, handel og 
kontor som allerede ligger inne i programvaren. Reisemiddelfordeling, dvs. andelen gang/sykkel, 
kollektivtransport for hhv. arbeidsreiser, tjenestereiser, innkjøpsreiser er også hentet fra 
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reisevaneundersøkelser. For referanseberegningen er det benyttet reisevaneundersøkelser for 
kategorien «resten av landet», som ikke inkluderer de største byene eller kommunene i Norge. 

 
Fremtidig parkeringsdekning for brukere og ansatte i forretningsdel av bygg 19-22 skal også legges 
inn i beregningene. Det er antatt fri parkering og full tilgang for ansatte for næringsdelen i bygg 19-
22, med en tilpasningsfaktor på parkering lik 1.  For besøkende er det regnet med en 
tilpasningsfaktor for parkering på 0,4. 

 Materialer i byggene 

Utslipp fra produksjon av materialer som skal benyttes i bygget er beregnet ("vugge til port»). 
Utslippsberegningen gjelder for en levetid for bygget på 60 år og er inkludert utskiftninger i løpet av 
denne tidsperioden.  
 
Tidligfasemodulen for materialer, med standard materialvalg og mengder (default verdier) for 
bygget etter henholdsvis TEK10 standard og passivhus er benyttet. Materialtyper og mengder antas 
av programmet, baserer seg på valgt bygg-type og areal. Ettersom byggene hovedsakelig består av 
leiligheter, ble bygg-typen «Boligblokk med lukket P-kjeller» benyttet i beregningene. 
 
Dette er en forenklet metode, som benyttes i tidligfasen av et prosjekt når materialmengder og 
materialtyper i bygget enda ikke er kjent. Det må presiseres at mengdene er basert på antagelser i 
programvaren og ikke alltid vil samsvare med krav og prosjekterte løsninger i bygget. 
 
Data for bruttoareal (BTA), fotavtrykk (BYA) og brutto kjellerareal (BTK) som angitt i tabell 3, ble 
brukt i beregningene. 

Tabell 2: Husnr. Bruttoareal (BTA), fotavtrykk (BYA), brutto kjellerareal (BTK) for byggene i alternativ 2 i 
planområdet. 

Hus nr. BTA (per bygg) BYA* (per bygg) BTK (per bygg) 

1-9 og 13-15 (12 bygg) 626 353 - 

10-12 (3 bygg) 1320 370 485 

19-21 (3 bygg) 2280 486 - 

22-25 (4 bygg) 2451 486 862 

16 2040 760 1587 

17 3334 907 1587 

18 3246 877 1587 

*BYA er beregnet med et estimat på 10 m2 tillegg for balkonger per leilighet. 

 Forenklinger og usikkerheter 

Det er gjort antagelser i forbindelse med hvor mange mennesker som bor, jobber i og besøker 
byggene.  

Dersom leiligheter leies ut, vil det kunne bli en økning i antall sengeplasser og dermed det som 
regnes som «beboere» i beregningene for klimagassregnskapet. I dette klimagassregnskapet er det 
imidlertid antatt antall senger tilsvarende som om leilighetene blir brukt til bolig. 

Da leilighetene er til utleie, vil det trolig være perioder der det ikke bor noen i leilighetene. Dette 
kan innebære andre transportmønstre og annen energibruk i drift enn det som er angitt i 
beregningsprogrammet for boligblokker. Det er heller ikke regnet med potensiell lang 
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transportetappe opp til området på ferie. Siden leilighetene ligger nær alpinområder o.l., er det 
ikke sikkert at transportbruk når en befinner seg i planområdet er tilsvarende gjennomsnittlig 
transportmønster i hverdag for boligblokk. 

Dersom antall mennesker som reiser til og fra bygget blir annerledes fra det som er antatt, vil dette 
kunne ha stor påvirkning på utslipp fra transport. 

Det er gjort en grov beregning av næringsareal, da et inngangsparti for leilighetene på 1. plan 
inngår i arealet brukt for forretningslokaler i beregningene som en forenkling.  

Det må også presiseres at beregningen ikke er basert på prosjekterte løsninger, men standard 
materialvalg, energibruk og transport for valgte byggtyper og planlagt utbygget areal. 
Klimagassberegningen angir derfor et typisk utslipp som følge av planlagt regulering, men er ikke 
gjeldende for prosjektert bygg.  Klimagassberegningen kan brukes som referanse til sammenligning 
for senere beregninger av prosjektert bygg. 

4 Resultater 
Resultatene angir utslipp knyttet til innsatsfaktorene energi, transport og materialbruk.  

 Energi 

Klimagassutslipp fra energibruk er beregnet til 161 kg CO2 ekv./m2*år, eller 12897 tonn CO2 
ekv./livsløp på 60 år. Dette omfatter utslipp knyttet til energi i den totale bygningsmassen for 
alternativ 2 i planområdet, med bygningene bygget etter passivhusstandard.  Klimagassutslipp fra 
energibruk beregnet etter TEK10 standard, er ca. dobbelt så store, se tabell 3. Tabellen viser samlet 
utslipp av hver type bygning, se tabell 5. 

Tabell 3: CO2-utslipp knyttet til beregnet energibruk i alternativ 2 i planområdet etter passivhus-standard. 
Totale utslipp for alle nybygg samlet etter TEK10-krav vises i nederste rad.  

Hus nr. Klimagass-utslipp kg 
CO2 ekv./m2*år 

Tonn CO2 
ekv./livsløp på 60 år 

Kg CO2-
ekv./bruker/år 

1-9 og 13-15 
 (12 bygg) 

76 2628 130 

10-12 (3 bygg) 19 1383 137 

19-21 (3 bygg) 20 2529 62 

22-25 (4 bygg) 27 3684 151 

16 6 816 189 

17 6 1164 209 

18 6 693 119 

Totalt passivhus 161 12897 3280 

Totalt TEK10 231 23549 1334 

 

Sammenlignede totale utslipp fra energibruk for bygningsmassen bygget etter TEK10 krav og 
passivhus-standard vises i figur 1. Figuren viser at det er estimert omtrent halvparten så mye av 
CO2- utslipp knyttet til energibruk ved å bygge bygningsmassen i tråd med krav i passivhus-standard 
fremfor å bygge etter TEK10. Dersom byggene bygges etter TEK 17, vil utslippene være et sted 
imellom TEK 10 og passivhusberegningen som er gjort her. 
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Figur 1: Utslipp i tonn CO2 ekv./livsløp på 60 år for bygningsmassen bygget etter TEK10-krav og 
passivhusstandard. 

 Transport 

Estimerte utslipp for transport knyttet til den totale bygningsmassen for alternativ 1 og 2 i 
planområdet er 563 kg CO2 ekv./m2*år, eller 44294 tonn CO2 ekv./livsløp på 60 år er estimerte 
utslipp for transport knyttet til den totale bygningsmassen for alternativ 2 i planområdet. For 
utslipp for samlet antall av hver bygning, se tabell 4. 

Tabell 4: CO2-utslipp knyttet til beregnet transport til/fra byggene i alternativ 2 i planområdet.. 

Hus nr. Klimagass-utslipp kg 
CO2 ekv./m2*år 

Tonn CO2 ekv./livsløp 
på 60 år 

Kg CO2-
ekv./bruker/år 

1-9 og 13-15  
(12 bygg) 

253 8724 433 

10-12 (3 bygg) 60 4359 433 

19-21 (3 bygg) 126 15876 433 

22-25 (4 bygg) 78 10536 433 

16 19 712  165 

17 16 2997  537 

18 10 1090  187 

Totalt 563 44294 10404 

 

De største utslippene knyttet til transport er fra bilbruk, se figur 2. Utslipp knyttet til varetransport 
til næringsdeler (regnet som «forretningsbygg utvalgsvarer») fra bygg 19-21, utgjør ca. halvparten 
av utslipp fra biltransport.  
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Figur 2: Utslipp i tonn CO2-utslipp per livsløp på 60 år knyttet til transport fordelt på transportmetoder totalt 
for planområdet. 

 Materialer 

Estimerte utslipp for materialer knyttet til den totale bygningsmassen for alternativ 2 i planområdet 
er 185 kg CO2 ekv./m2*år, eller 14847 tonn CO2 ekv./livsløp på 60 år.  For samlet utslipp av hver 
type bygning, se tabell 5. 

Tabell 5: CO2-utslipp fra materialer beregnet for for byggene i alternativ 2 i planområdet etter TEK10-
krav. Verdi for passivhus beskrives i nederste kolonne til referanse. 

Hus nr. Klimagass-utslipp kg 
CO2 ekv./m2*år 

Tonn CO2 ekv./livsløp 
på 60 år 

Kg CO2-
ekv./bruker/år 

1-9 og 13-15 (12 
bygg) 

97 3432 170 

10-12 (3 bygg) 20 1530 61 

19-21 (3 bygg) 19 2484 170 

22-25 (4 bygg) 25 3520 144 

16 7 816 189 

17 8 1549 278 

18 8 1516 260 

Totalt TEK10 185 14847 1272 

Totalt passivhus - 15107 - 

 

CO2-utslipp fordelt på bygningselementer for den samlede bygningsmassen for byggene med 
standardverdier fra TEK10 og passivhus-standard kan sees i figur 3. 

Innervegger etterfulgt av grunn og fundamenter er de bygningselementene som forventes å bidra 
mest til CO2-utslipp fra materialer for total bygningsmasse, dersom standard materialbruk benyttes.  
Det er større utslipp knyttet til bygging av bygningsmassen etter passivhus-standard enn etter 
TEK10-krav, Dette er pga. tykkere vegger i passivhus.  
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Figur 3: Utslipp i tonn CO2-utslipp per livsløp på 60 år knyttet til materialer fordelt på 
bygningselementer og etter om bygget bygges etter TEK10 eller passivhus-standard. 

 Samlede klimagassutslipp fra energi, transport og materialer 

Det er samlet for planområdet estimerte utslipp på 72298 tonn CO2 ekv./livsløp på 60 år etter 
passivhus-standard, og 82690 tonn CO2 ekv./livsløp på 60 år etter TEK10-krav, som angitt i figur 4. 

 

Figur 4: Totale utslipp i tonn CO2-ekv./livsløp på 60 år for energi, transport og materialer samlet, med 
bygningsmassen etter passivhus-standard og TEK10-krav. 

Fordelingen på de tre innsatsfaktorene som er brukt i beregningene; energibruk, transport og 
materialer, er vist i figur 5. Hovedandel av utslipp fra byggene i planområdet er knyttet til transport, 
slik en kan se fra figuren. Ved bygging etter passivhus-standard vil utslippene fra materialer kunne 
være høyere enn etter TEK10. Motsatt vil utslipp fra energibruk kunne bli høyere i bygg etter TEK10 
enn etter passivhus-standard.  
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Figur 5: Oversikt over klimagassutslipp i tonn CO2 ekv./livsløp på 60 år, fordelt på innsatsfaktorene energi, 
transport og materialer.  

5 Konklusjon 
Beregningene viser at foreslått utbygging av nye boliger ved Skeikampen vil kunne generere 72298 
tonn CO2 ekv./livsløp på 60 år etter passivhus-standard, og 82690 tonn CO2 ekv./livsløp på 60 år 
etter TEK10-krav. Det er totalt sett forventet lavere utslipp fra bygg etter passivhus-standard.  

Transport er viktigste bidragsyter til CO2-utslipp, uavhengig om bygget bygges etter passivhus-
standard eller TEK10-krav. For materialer er innervegger, samt grunn og fundamenter største 
bidragsytere.  

Det må presiseres at beregningen ikke omfatter prosjekterte løsninger, men angir et typisk utslipp 
som følge av planlagt regulering basert på bygningstyper og arealer. Det kan diskuteres om 
beregningene gir et typisk utslipp for transport og energibruk, ettersom ferieleiligheter er noe midt 
imellom byggtypene boligblokk og hotell. Det er imidlertid ikke en egen kategori for ferieleiligheter 
i klimagassregnskap.no og beregningen er basert på bygningstypen boligblokk. Anslått antall 
arbeidstakere i kiosk og skiutleie er også usikkert, og kan påvirke resultatene.  
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