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1 SAMMANFATTNING
Energieffektiviseringsprojektet Sustainable Hotel har under perioden 2008-12-15-201106-30 bedrivits på Grand Hôtel i Stockholm inom ramen för projektverksamheten hos
Sustainable Innovation i Sverige AB. Energimyndighet har varit delfinansiär för
projektet.
Förutom att uppnå en tydlig energieffektivisering hos Grand Hôtel har projektets avsikt
varit att demonstrera/utveckla nya lösningar inom följande områden:
a) Styrning av inomhusklimat genom enkla, självinstruerande gränssnitt
b) Visualisering av energianvändning och miljöpåverkan via TV (beteendepåverkan)
c) Automatisering av energifunktioner kopplade till bokningssystem och
närvarodetektorer
d) Utformning av energieffektiv belysning (inomhus och fasad) inom fastighet med höga
estetiska och kulturella värden
Energieffektiviseringsmålet var definierat så att projektet via de samlade åtgärderna
skulle åstadkomma en energieffektivisering om 10 procent, alternativt 1 GWh/år.
Utvärderingen av mätta och uppskattade effekter av de åtgärder som genomförts inom
ramen för projektet visar att energieffektiviseringen med marginal har passerat 1,5
GWh/år – även om den absoluta nivån varierar med rörliga faktorer så som beläggning i
hotell, restauranger och konferensverksamhet. Den totala besparingen av CO2-utsläpp
närmar sig 200 ton årligen.
Måluppfyllelse avseende projektets syfte att sprida kunskaper om och bli ett föredöme
för energieffektiviseringsarbete inom servicenäringen är svårare att mäta kvantitativt,
men kunskaper om projektet har spritts till (och via) bland annat fackpress,
massmedier, branschorganisationer och politiker och på ett antal seminarier – och
mötts av ett stort intresse och uttalade önskemål om fortsatta kontakter. Projektet har
presenterats via Energitinget och Almedalsveckan, vid pressvisningar och enskilda
studiebesök.
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2 SUMMARY
The energy efficiency project Sustainable Hotel (started 2008-12-15 and ended 201106-30) was conducted at Grand Hôtel in Stockholm within the framework of project
activities in Sustainable Innovation. The Swedish Energy Agency has partially funded the
project.
In addition to achieving a substantial energy efficiency at the Grand Hôtel, the project
goals has been to demonstrate and/or develop new solutions in the following areas:
a) Control of indoor climate via simple, intuitive interface.
b) Simple visualization of energy and environment figures.
c) Automation of energy functions related to the room reservation.
d) Design and use of energy efficient lighting (interior and exterior) in buildings with
high aesthetic and cultural values.
The energy efficiency goal for the projects was defined as a collective energy efficiency
of 10 percent, or 1 GWh/year.
Evaluation of measured and estimated effects of the measures implemented in the
project shows that energy efficiency has passed 1,5 GWh/year with margin to spare even if the relative level of energy efficiency varies with the factors such as occupancy in
Hotels, restaurants and conference activities. The total volume of reduced CO2emissions amounts to close to 200 tons per year.
The project also aimed at spreading knowledge on and become a role model for energy
efficiency measure in the service sector in general and Hotels in particular. These targets
are perhaps difficult to measure, but knowledge of the project has been disseminated to
and through trade publications, mass media, trade associations and politicians as well as
through seminars - and has been met with great interest and expressed wishes for
further contacts. The project has been presented at Energitinget 2010 as well as during
Almedalen 2010 and 2011 and at press briefings as well as to visiting groups.
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3 INLEDNING
Projektet inleddes i december 2008 och avslutades juni 2011.
Projektdeltagare:
AB Nya Grand Hôtel, org.nr 556028-5941 (Grand)
Campido Fastighetsförvaltning AB org.nr 556254-7595 (Campido)
Sustainable Innovation AB org.nr 556753-4010 (Sust)
ÅF AB, org.nr 556120-6474
AB Fagerhult, org.nr 556110-6203

4 PROJEKTET - BAKGRUND
Hotell- och restaurangsektorn svarar uppskattningsvis för ca 1 procent av Sveriges
slutliga energianvändning. Bakgrunden till att projekt Sustainable Hotel sattes upp, var
önskemålet att genom projektet skapa ett föredöme och en inspirationskälla inom
energieffektivisering både generellt för servicesektorn och mera specifikt för Hotell- och
restaurangverksamheter.
Projektet har bedrivits som ett utvecklings- och demonstrationsprojekt parallellt och
integrerat med Grand Hôtels ordinarie verksamhet i Stockholm. I beslutet om projektet
har lagts särskild vikt vid behovet att skapa uppmärksamhet kring och intresse för
projektet och dess resultat för att därigenom nå en bredare och med långsiktig effekt på
bredare målgrupper av beslutsfattare och andra med påverkan på
energieffektiviseringsarbetet.
Projektets avsikt har varit att demonstrera/utveckla nya lösningar inom följande
områden:
Styrning av inomhusklimat till den komfort som hotellgästen önskar. Mycket
enkla självinstruerande gränssnitt
Enkel visualisering för hotellgästen av energianvändning och miljöpåverkan
Automatisering av energifunktioner kopplade till bokningssystem och
närvarodetektorer
Utformning av energieffektiv belysning (inomhus och fasad) inom en fastighet
med höga estetiska och kulturella värden
För att skapa bästa möjliga föredöme har projektet även kontrollat och justerat
befintliga energifunktioner och installationer. Vidare har en del insatser i form av
utbildning/ information, uppföljning, incitament mm genomförts för att höja ledningens
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och övrig personals medvetande, kunskap och vilja att effektivisera
energianvändningen.
Ett program för uppföljning, analys och spridning av resultat har kopplats till insatserna.
Detta har innefattat kommunikationsaktiviteter för att uppfylla grundsyftet: att skapa
ett föredöme och bli en källa för inspiration för andra aktörer.

5 PROJEKTET – SYFTE OCH MÅL
5.1 SYFTEN
Projektet har haft flera parallella och inbördes förstärkande syften.
Grand Hôtels primära syften har varit att:
1. minska den faktiska energianvändningen (i jämförbara tal) med mer än 10 % alternativt minst 1 GWh/år - och därmed motsvarande lägre energikostnader
2. bidra till en förbättrad miljöprofil med ännu större attraktionskraft
3. lära inför det fortsatta arbetet med energi- och miljöarbetet inom den ordinarie
verksamheten
För Susts del har det övergripande syftet varit att skapa exempel på, sprida kunskap om
och därmed inspirera till en bredare energieffektivisering inom servicesektorn med
särskilt fokus på hotell- och restaurangverksamheter.

5.2 MÅL
Projektets aktivitetsmål har varit att:
A. Säkerställa optimal funktion hos alla befintliga installationer och system (avseende
exempelvis funktionskontroll, justering av driftparametrar, driftinstruktioner mm.)
B. Öka ledningens och personalen medvetenhet och kunskap om liksom incitament för
att spara energi (till exempel genom workshop med ledningsgrupp, utbildning av all
personal  ”e-learning”,  utökad  mätning  och rapportering liksom eventuell påverkan via
bonussystem).
C. Genomföra ett antal spetsåtgärder kopplade till hotellverksamhet, såsom styrning av
elektrisk uppvärmning och rumstemperatur via bokningssystemet, styrning av
rumstemperatur samt gästinformation om energianvändning/miljöpåverkan via hotellTV-systemet samt installation av energieffektiv belysning i byggnad med höga historiska
och estetiska värden, såväl inomhus som utomhus.
D. Förbättra miljöprofilen på tillförd energi, till exempel genom att via avtalslösningar
med aktuella leverantörer av el, fjärrvärme, fjärrkyla och gas säkerställa att
miljöpåverkan i produktions- och distributionsleden minimeras.
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E. Utvärdering och spridning av information om projektet och dess resultat (med fokus
på mätning, analys/utvärdering, pressaktiviteter, seminarier, gästinformation mm.)

6 GENOMFÖRANDE
6.1 PROJEKTDELTAGARE OCH ÖVRIGA MEDVERKANDE , ROLLER OCH ANSVARSOMRÅDEN:
Grand Hôtel
 Bedriver hotellverksamhet på Blasieholmen, Stockholm
 Ansvariga för investeringsbeslut/främsta finansiär
 Utbildar ledning och personal

Campido
 Fastighetsförvaltning (utgör Grands fastighetsavdelning)
 Intern projektledning inom hotellet
 Samordnar projekt Sustainable Hotel med ombyggnadsprojekt och andra pågående aktiviteter

SUST
 Projektledning och koordinering av projektet
 Administration av bidrag från och samverkan med Energimyndigheten
 Gemensam extern kommunikation om projektet
 Koordinering gentemot övriga medverkande
 Utvärdering (planering, genomförande och rapport)

ÅF
 Bidrar med energisystemexpertis
 Genomför förstudier/energiinventering och teknisk utvärdering

Fagerhult
 Bidrar med belysningsexpertis
 Testar och utvecklar nya lösningar för belysning och belysningsstyrning
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6.2 BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA
Projektet har bedrivits i Grand Hôtels fastigheter på Blasieholmen, Stockholm. Dessa
fastigheter skiljer sig åt vad gäller yta och verksamhet, vilket fördelar sig enligt följande:

Fastighetsbeteckningar
Blasieholmen 54: Grand Hôtel, Bolinderska palatset och Royal
Blasieholmen 27: Burmanska palatset

Ytor:
Grand Hôtel och Royal: 34 635 m2
Bolinderska palatset: 4 265 m2
Burmanska palatset: 9 550 m2
Totalt: 48 450 m2

Antal hotellrum samt festvåningar:
Grand Hôtel och Royal: 188 st
Bolinderska palatset: 18 st
Burmanska palatset: 68 st
Festvåningar: 24 st - 2 750 m2

Verksamheter:
Hotell, restauranger, festvåningar, konferensrum och spa
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6.3 TIDPLAN FÖR PROJEKTET
Den ursprungliga tidplanen (som låg till grund för Energimyndighetens beslut om bidrag
2008-12-15) gällde perioden 2008-12-01—2010-06-30.
Genom beslut av Energimyndigheten (2011-03-14) förlängdes projektet så att
slutdatum för projektet flyttades fram ett år, från 2010-06-30 till 2011-06-30. Detta
beslut hade sin orsak i initiala förseningar avseende bland annat investeringsbeslut och
har i praktiken påverkat flera av de datum som listades i den ursprungliga ansökan.
Innehållet i respektive del av tidplanen har dock inte förändrats till följd av
förlängningen.
Analysen/utvärderingen av projektet har dels gjorts löpande, dels i form av två stycken
utvärderingar utförda av ÅF. De senare ska ses som en avstämning utifrån den förstudie
som låg till grund för projektets inledande beslut – men innehåller också faktiska och
uppskattade resultat i form av energibesparing, minskade koldioxidutsläpp och
minskade driftskostnader.
Utvärderingen har också legat till grund för bedömningen av måluppfyllelse – även om
det, då alla åtgärder inte kunnat utvärderas under perioden på grund av att de
färdigställts kort tid innan projektets avslutning, till viss del handlar om uppskattningar.

6.4 FÖRSTUDIEN
Förstudien genomfördes som ett första steg i projektet under juni till november 2009.
Det förslag till handlingsplan som förstudien resulterade i, låg i sin tur till grund för de
efterföljande investeringsbesluten och det faktiska genomförandet av åtgärder.
Enligt förstudiens energikartläggning och föreslagna åtgärdslista listades sammanlagt
14 åtgärder. Dessa grupperades i sin tur i tre scenarier: Min, Medel och Max.

Åtgärd

EnergiBesparing
effektivisering
(MWh/år)
(kkr/år)

1. Uppgradering av styroch övervakningssystem

Investering

Pay off tid

(kkr)

(år)

Minskade
CO2-utsläpp
(ton/år)

1070

2. Visualisering
3. Sekvensstyrning mellan
värme och kyla i alla
hotellrum

450

181

Ligger i
åtgärd 1

3,3

31

4. Sektionering av ventilation
till hotellrum på rumsnivå

390

269

5650

21,0

30

9

5. Sänkt rumstemperatur
i obelagda rum

230

140

Ligger i
åtgärd 1

3,3

16

6. Golvvärme och handdukstork styrs mot bokningssystem i alla hotellrum

347

336

900

2,7

35

7. Sektionering av ventilation
till hotellrum på plannivå

300

214

1190

5,6

23

8. Nya FTX ventilationsaggregat till Verandan

369

231

800

3,5

26

9. LED-spotlights i korridorer

98

199

294

1,5

10. LED fasadbelysning

12

12

11. Ersätt gasfacklor med
belysning

200

12. Flödeskompenseringen
till ventilationsaggregat
i Burmanska samt tillämpa
börvärdeskompensering för
tilluftstemperaturen, efter att
luftflöden har minskats

110

86

13. Flödeskompensering till
ventilationsaggregat som
betjänar centralkök.

191

14. Köldbärarsystem t.
fancoils stängs till hotellrum
vintertid. Ev. kylning sker med
uteluft eller lokalt kylsystem
(Grand/Royal)

5

90

50

0,6

9

126

10

0,08

14

577

129

40

0,3

2

Max (åtgärd 1-5 + 7-13)

2965

1899

8814

4,6

163 (+90 gas)

Medel (åtgärd 1-3 + 5-13)

2874

1844

4354

2,4

156 (+90)

Min (åtgärd 8-13)

1178

742

394

0,5

25 (+90)

Energikartläggningens föreslagna åtgärdspaket tydde på besparingar enligt följande:
Max: en energieffektivisering motsvarande 23 % och en kostnadsbesparing på 18 %
Medel: energieffektivisering motsvarande 22 % och en kostnadsbesparing på 17 %
Min: energieffektivisering motsvarande 9 % och en kostnadsbesparing på 7 %
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6.5 GENOMFÖRANDE
Stora delar av projektet har genomförts parallellt med ett rumsrenoveringsprojekt som
bedrivits inom hotellet, där två hela våningsplan i den äldre (ursprungliga) hotelldelen,
totalrenoverats. Åtskilligt av rumsstyrning har varit beroende av en samtidig renovering
eftersom kanalisering, styrning, kablage, säkringsskåp med mera inte går att på ett
enkelt sätt komma åt samtidigt som byggverksamhet pågår i rummet. Parallelliteten
med rumsrenoveringen är en viktig orsak till att projektet försenades med ett år jämfört
med den ursprungliga tidplanen.
Det mest fristående delområdet handlar om belysning, där ljuskällor bytts ut både i
samband med renoveringsprojektet och i andra delar av fastigheterna – både hotelldel
och personalutrymmen. Belysningsdelen är också den del som enklast kunnat utvidgas
under projektets gång, både på grund av dess upplevda framgång, enkelheten i
genomförande och framför allt att energieffektiv belysning som prövats i estetiskt
”svåra”  miljöer  (som  kristallkronor  och  kandelabrar) kunnat användas i större
utsträckning än beräknat. Detta då lärandet i form av utvärdering om vilka ljuskällor
som passar var och under vilka omständigheter, gett till resultat att man också på många
ställen där man inledningsvis inte sett energieffektiva alternativ till glödljus som
möjliga, prövat och bytt till energieffektiva alternativ – både LED och andra ljuskällor.
Under projektets gång har också automatisering installerats och utvärderats med stor
framgång. Detta gäller både i trapphus och andra personalutrymmen och i
konferensutrymmen och festsalar som tidigare saknar närvarogivare eller annan
automatiserad styrning. Också vad gäller scenbelysning har energieffektiva alternativ till
de forna ljuskannorna prövats med stor framgång.
Fastigheternas ålder och utformning har utgjort en egen utmaning i projektet. Detta
illustreras av det faktum att en stor del av rumsstyrningen varit beroende av en samtidig
totalrenovering, men märks också på att en i förstudien omfattande
energieffektiviseringsvinst (ventilationen för Verandan) inte varit möjlig att
åstadkomma  då  den  existerande  anläggningen  i  praktiken  är  ”inbyggd”  i  fastigheten  –
varför det krävs i stort sett en totalrenovering (eller åtminstone för en tid stängd
verksamhet) av Verandan för att kunna demontera/byta ut det existerande aggregatet,
Parallellt med de tekniska åtgärderna har de delar av projektet som handlar om
medvetande och kunskaper bedrivits. All personal har introducerats till en webbaserad
e-learningmodul som kopplar beteenden till energieffektivitet. Direkt berörd personal
(fastighetsskötare, husfru/städ och reception) har utbildats i systemet för rumsstyrning
via bokningssystemet. Ledningsgruppen har engagerats löpande och en större
workshop är planerad av projektet men har inte genomförts före projekttidens utgång,
den siste juni 2011.
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Såväl personal och besökare på hotellet möts nu av en interaktiv tavla som illustrerar
energianvändning, relativt mål och som samtidigt berättar om Grand och det arbete som
bedrivs inom miljö och energiområdet.
När det gäller den faktiska effektiviseringen till följd av personalutbildning, visualisering
och beteendeförändringar är den av lätt insedda skäl svår att kvantifiera med precision.
Snarare handlar det om att genom engagemang och att fånga upp kunskaper och
intresse bidra till ett fortsatt positivt arbete. Samtidigt visar erfarenheter från forskning
och andra projekt att medvetande och beteende har en faktisk påverkan och projektet
har i sin målsättning uppskattat den faktiska energieffektiviseringen till följd av
beteendeförändringar till 5 procent – allt annat lika.

6.6 BESKRIVNING AV RUMSSTYRNINGEN
Rumsstyrningen är inte ett enhetligt nytt system för klimatstyrning, utan snarare ett
nytt sätt att koppla samman såväl etablerade som nya system för styrning utifrån flera
parametrar. Övergripande ser flödesschemat ut så här:

Vad systemet åstadkommer är alltså att bokningssystemet skickar en signal till
fastighetssystemet om att rummet är incheckat. Fastighetssystemet i sin tur
12

kommunicerar med styrningssystemen för klimatkontroll och belysningsstyrning vilket
gör att både gästens bemötande och klimat blir bästa möjliga samtidigt som
energieffektiviteten maximeras.
Bokningssystemet hanterar incheckning (att välkomstbelysning, handdukstork etc. slås
på först när gästen verkligen checkat in) vilket gör att onödig energianvändning undviks.
I det korta perspektivet kan man nu tända lampor och slå på värmen i badrumsgolv och
handdukstork först när gästen är på väg i hissen upp till sitt rum – istället för som
tidigare mitt på dagen då rumsstädningen gjort rummet redo för den anländande gästen
(vilket ofta kan handla om åtskilliga timmar innan gästen verkligen checkar in). I
kombination med att personalen, när så är möjligt, undviker att lägga gäster i vissa delar
av  hotellet  vid  längre  perioder  av  lägre  beläggning  kan  man  undvika  att  obokade  ”kalla”  
rum  läggs  bredvid  bokade  ”varma”  eller  att  rum  växelvis  bokas  eller  står  tomma  (med  
följd att temperaturen med korta intervall höjs respektive sänks).

6.7 BESKRIVNING ÖVRIGA ÅTGÄRDER
6.7.1 BELYSNING
Sammanlagt har mer än 4 500 glödlampor bytts mot LED eller halogen i hotellrum,
korridorer och övriga allmänna utrymmen på plan 1-7 samt Båge Royal. Den
sammanlagda effektiviseringen uppgår till mer än 500 MWh/år – trots att en del av den
beräknade potentialen inte nåtts på grund av problem med transformatorer. Att den
totala energieffektiviseringen är större än beräknat beror på att man under projektets
gång kunna ersätta fler ljuskällor än beräknat med lågenergialternativ – bland annat i
kristallarmaturer som tidigare ansetts omöjliga av estetiska skäl. (se bild på
kristallkrona med LED-lampa)

Belysningsstyrning i personalutrymmen och sektionerad belysning i festvåningar (styrd
enligt separata scheman för arbetsbelysning respektive evenemangsbelysning) har gett
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en sammanlagd effektivisering på 178 MWh/år, vilket ger en besparing på drygt 100
MWh/år.
Utöver planerade åtgärder har projektet också testat och installerat energieffektiva
alternativ till strålkastare på Royal – en åtgärd som (40 st strålkastare med 1-2 kW
effekt har bytts mot 30 stycken LED-strålkastare) ger en energieffektivisering på 85
procent – vilket uppgår till 125 MWh/år vid oförändrat utnyttjande av lokalen. (se bild
på LED-strålkastare)

6.7.2 SYSTEMOPTIMERING VÄRME/KYLA
Förstudien identifierade fyra större områden för energieffektivisering genom
systemoptimering av värme/kyla. Den första av dessa var flödeskompenseringen till
ventilationsaggregat i Burmanska samt att tillämpa börvärdeskompensering för
tilluftstemp efter att flödena minskats. Projektet har lett till att luftflödena kontinuerligt
sänkts med 25 % och tillufttemperaturen sänkts till 17 grader. Totalt ger dessa åtgärder
en energibesparing på 110 MWh/år. I de fall kylan ej räcker till under varma perioder på
sommaren kan flödet ökas manuellt genom inställningar i styrsystemet. Den andra
identifierade åtgärden var flödeskompenseringen till ventilationsaggregat för
centralkök. Denna åtgärd togs ej med i projektet – utan står på en eventuell lista för
framtida åtgärder. Enligt förstudien kan flödeskompensering ge ca 190 MWh/år. Den
tredje åtgärden var att stänga av köldbärarsystem till fancoils till hotellrum under
vintertid. Finns kylbehov kan detta hanteras med uteluft eller lokala kylsystem.
Utvärderingen pekar på att kylbehovet under oktober-april minskat med 210 MWh/år,
vilket är något lägre än förväntat. Orsaken till detta är förmodligen att kökens kylbehov
(via kylkondensorer) är större än förväntat. Ekonomiskt är påverkan liten eftersom kyla
är billigt vintertid, men risken är att det som följdeffekt kan leda högre (och betydligt
dyrare) värmebehov än beräknat. Den sista större åtgärden var att installera ny FTXventilation till Verandan. Rent fysiska hinder satte stopp för åtgärden eftersom ny FTX
skulle kräva större fysiska ingrepp, vilket ej ryms i projektet. Från Grand Hôtels sida har
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man sagt att åtgärden troligen kommer att genomföras i ett senare skede (i samband
med större ombyggnad/renovering av Verandan som planers under 2012). Genomförs
denna åtgärd kan, enligt förstudien, en ytterligare energieffektivisering på 369 MWh/år
uppnås.
Samtidigt har ett par ytterligare åtgärder (som inte var med i förstudien) genomförts. Vi
har kopplat bort tre små ventilationsaggregat och i stället kopplat in ventilationen på ett
befintligt FTX- aggregat vilket medför att vi kan behovsstyra ventilationen ytterligare. Vi
har även installerat en värmeåtervinning från värmekretsen på spat för att förvärma
tappvarmvattnet. Detta tillsammans sparar ytterligare 100 MWh per år.

6.7.3 GASFACKLOR VID ENTRÉN
Enligt förstudien skulle nya alternativ till de gasfacklor som finns vid entrén utredas och
installeras. Projektet visade att det var svårt att finna existerande alternativ med
belysning etc. som till fullo uppfyllde estetiska och andra krav. I slutet av projektet
beslutades istället att åstadkomma större delen av energieffektiviseringen genom att
helt sonika släcka facklorna, annat än vid särskilda tillfällen. I och med det har i stort sett
hela energieffektiviseringspotentialen uppnåtts trots att alternativ saknats i dagsläget.
Energibesparingen uppskattas till 190 av 200 MWh och vilket innebär minskade utsläpp
av koldioxid på närmare 90 ton per år.

6.7.4 MEDVETANDE, KUNSKAP, INCITAMENT
Inom åtgärdspaketet finns en rad utbildningar och verktyg som syftar till att motivera
och möjliggöra beteendeförändringar bland personalen som i sin tur leder till
energieffektiviseringar i verksamheten.
Alla beteendeförändringar bygger på kunskap och medvetande. Som grund för detta
ligger dels utbildningar, dels återkoppling för att illustrera vad som åstadkommits.
Inom projektet har utbildningspaket tagits fram för all personal dels med en generell
utbildning (e-baserad), dels med särskilda utbildningsinsatser för personalgrupper med
särskilda möjligheter att påverka energianvändningen (fastighet, städ etc.). Också
ledningen och styrelsen har varit engagerad då frågorna lyfts.
Vad gäller återkoppling/visualisering har ett visuellt gränssnitt tagits fram, som i realtid
visar energianvändningen och ställer denna mot målbilden för ackumulerad
energieffektivitet.
Visualiseringen ger energidata i realtid och jämför energianvändningen med referenstal
(från tidigare år) där energieffektiviseringsmålet, referensspannet och värden däröver
markeras med pedagogiska färger som gröna, gula respektive röda fält. Energistatistiken
växlar mellan vyer för dygns-/veckostatistik, månadsvärden respektive ackumulerat för
15

året. Statistiken varvas med information om projektet och Grands energi-/miljöarbete.
Exempel på hur det ser ut (hämtade från applikationen i juli 2011) följer:

I visualiseringsapplikationen sätts projektet i ett sammanhang, där projektägarna och
Energimyndigheten lyfts fram.

Dygnsstatistiken visar för personalen hur många kWh energi (el, värme och kyla) som
används totalt i verksamheten – och kopplar energianvändningen till ekonomi.
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I månadsstatistiken framgår både den ackumulerade energianvändningen,
referensvärde (förevarande år) och målbilden (det gröna fältet) vilket betyder 15 %
energieffektivisering.

Också den ackumulerade energianvändningen för året visualiseras på motsvarande
pedagogiska sätt, med referensvärde och tre fält: grönt för 15 procents
energieffektivisering (eller mer), gult fält för -14 till +14 procent och rött fält för 15
procent ökat energianvändning.
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7 UTVÄRDERING
7.1 UPPNÅDDA OCH UPPSKATTADE RESULTAT
Det senaste helår för vilket det finns statistik är 2010 – ett år då en del (men inte alla)
åtgärder vidtagits. Framför allt var åtgärder kopplade till rumsrenovering och belysning
inte fullt ut genomförda förrän 2011, varför effekten av dessa får redovisas separat
snarare än i en helårsstapel. Helårssiffrorna, som ligger till grund för utvärderingen av
energieffektiviseringspotential och uppnått resultat, genomfördes med statistik som
sammanställts under mars månad 2011.
Åtgärd enligt förstudien

Maxpotential
enligt förstudie
(MWh/år)

Uppmätt/uppskattat
t.o.m. 28/2 2011
(MWh/år)

Sektionering av ventilation till hotellrum

390

86

Sekvensstyrning mellan värme och kyla

245

123

Sänkt rumstemperatur i vakanta rum

161

35

Avstängd golvvärme och handdukstork i vakanta rum

347

76

FTX ventilationsaggregat till Verandan

369

0

FTX ventilationsaggregat till Royal

0

70

Ny värmeåtervinning till Spa

0

30

Byte av T5 lysrör till T5 Eco

20

0

LED spotlights i korridorer

95

64

Belysningsstyrning i personalutrymmen

18

18

Belysningsstyrning i festvåningar

88

213

Ny belysning i hotellrum

59

213

Ny belysning i hisshallar

150

114

Flödeskompensering till vent c-kök.

191

0

Flödeskompensering i Burmanska samt lägre tillufttemp 110

110

Köldbärarsystem till fancoils stängs av t hotellrum (vinter) 577

208

18

Info och utbildning

600

?

Avstängda gasfacklor

200

190

Summa:

Ca. 3500

ca 1550

Till detta ska läggas omkopplingen från mindra ventilationsaggregat vilket ger en
effektivisering på 100 MWh/år. Summa 1650 MWh/år.
Totalt sett har värmeanvändningen minskar med 4 procent mellan åren 2008 och 2010
(graddagskorrigerat).

Sett till alla energiformer som används ser statistiken (jämförande 2008 -2010) ut enligt
följande:
Energislag
Fjärrvärme
El
Fjärrkyla
Stadsgas
Totalt

2008 (MWh)
5118
6607
1802
554
14081

2010 (MWh)
4932
7155
1752
554
14393

Sammanlagt uppskattas de åtgärder som genomförts ge energieffektiviseringar på drygt
1,4 GWh/år – plus de åtgärder som vidtagits men inte kunnat beräknas vintern/våren
2011. Att den totala energianvändningen ser delvis annorlunda ut har ett antal
förklaringar. Mer om det i nästa avsnitt.
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7.2 PÅVERKANDE FAKTORER
Att energianvändningen ökat under perioden 2008 till 2010 har ett antal förklaringar.
Den viktigaste är att ett nytt Spa tagits I bruk I Burmanska – en anläggning som
(pooler/bastu/duschar med mera) totalt sett inneburit en ökad energianvändning på:
- El till maskinrum och bastu (250+150MWh)
- Värme till pool och duschar (ca 300 MWh)
- Fjärrkyla till Spa (216 MWh)
Den andra orsaken är att flera av de åtgärder som förstudien räknar med inte hunnit
påverka helårssiffrorna för 2010 – och kommer inte heller fullt ut ge påverkan för
helåret 2011, då hotellrumsrenoveringen inte var klar förrän senvåren 2011.
Ytterligare en komplicerande faktor är beläggningsgraden. Beläggningen 2010 var 91
procent av beläggningen 2008, samtidigt är en enkel och rent matematisk
beläggningskorrigering delvis missvisande eftersom verksamheter som restauranger
och konferenser utgör en så pass stor del av verksamheten och därmed av den totala
energianvändningen att en enkel beläggningskorrigering (enligt exempelvis Svanen)
skulle vara missvisande för Grand Hôtel.

7.3 MÅLUPPFYLLELSE
Då   flera   parter   haft   ”sina”   målsättningar   med   projektet   – och att projektet dessutom
delats in i delprojekt eller åtgärdspaket kan måluppfyllelsen göras åskådligt i tabellform.

Mål

Måluppfyllelse

Kommentar

Minskad energianvändning med
mer än 10 procent - eller 1
GWh/år.

Drygt 1,5 GWh/år uppnått –
och fler åtgärder kan
tillkomma till följd av
projektet

Energieffektivisering på mer än
1,5 GWh/år motsvarare enligt
utvärderingen till minskade CO2utsläpp på knappt 200 ton/år

Säkerställa optimal funktion hos
alla befintliga installationer och
system (Funktionskontroll,
justering av driftparametrar,
driftinstruktioner mm.)

Funktionskontroll och
driftoptimering pågår
successivt (i den mån det inte
är färdigt). Utvärdering av
fönsterbyten pågår
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Öka ledningens och personalen
medvetenhet, kunskap och
incitament för att spara energi
(Workshop med ledningsgrupp,
utbildning av all personal, utökad
mätning och rapportering, ev
påverkan på bonussystem)

Workshop med ledningsgrupp planeras. E-learning
material är utvecklat och
”utrullat”  mot  personalen

Genomföra ett antal spetsåtgärder
kopplade till hotellverksamhet
(Styrning av elektrisk uppvärmning
och rumstemperatur via bokningssystemet, styrning av rumstemperatur samt gästinformation om
energianvändning/miljöpåverkan
via infoskärm samt energieffektiv
belysning i byggnad med höga
historiska och estetiska värden
(inomhus och utomhus)

Installation av nytt styrsystem.
Integrering av detsamma till
bokningssystemet. Test av
temperaturstyrning på 20 st.
hotellrum. Ny belysning i
ljuskronor och hotellkorridorer, närvarostyrd
trapphusbelysning samt
installation av ny scenbelysning genomförd. Förslag
på ny fasadbelysning

Utvärdering av resultat och
spridning av information om
projektet och dess resultat
(Mätning, analys/utvärdering,
pressaktiviteter, seminarier,
gästinformation mm.)

Utvärdering av elanvändning
genomförd. Utvecklat och
installerat system för
visualisering av energianvändning i personalmatsal
samt hotellreception.
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Projektet presenterat under
Energitinget 2010,
Almedalsveckan 2010 och
Almedalsveckan 2011.
Pressvisningar genomförda.

