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In a hotel building there are many processes which consume energy,
such as lightning and drive fan motor in the ventilation system.
These processes needs supplied with electricity. The building is a
big consumer of heat. The heating system is supplied with heat pumps
and oil. The consumption of electricity is about 1700 MWh and 350 MWh
of oil. This thesis affects an energy saving investigation for a
hotel and the purpose is to find measures to reduce the energy
consumption for this building. The method for the investigation
consisted of three steps. First step was to establish how much energy
the building consumes today. Second step was to find measures which
could be implemented and the third was to calculate the energy saving
potential for each measure. If all investigated measures will be
implemented the Hotel could save up to 40 % energy. If only the
economical and easy measures would be implemented the hotel could
save 30 % energy. The easiest measure was to change some parameters
in the control system so the oil burners did not go at all times.
With that change and a change in the control system for ventilation
to reduce the hours the ventilation are on gave reduced energy
consumption with 20 %. The economical investments were converting one
of the oil burners to an extra heat pump and to change all old
lighting to a new LED-Lighting.
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Sammanfattning
Sveriges energiförbrukning är 380 TWh per år och är uppdelad på flera sektorer.
Hotellverksamheter ligger under sektorn bostäder och service vilken har en årlig förbrukning
på ca 150 TWh energi. Ett flertal direktiv har tagits fram under senare år för att
energiförbrukningen behöver minska i Sverige. Ett av dessa direktiv är framtaget av miljö‐
och energidepartementet och som klubbades igenom i riksdagen 2012. Detta direktiv säger
att Sverige behöver minska sin energiförbrukning och det bör ske i alla sektorer. Ett annat är
ett EU‐direktiv som publicerades 2012 där krav på att sänka koldioxidutsläppen, som
producerats genom energianvändningen i byggnader, behandlas. Till dessa direktiv finns det
krav ifrån boverket (BBR 2012) att en byggnad ska vara utformad så att energianvändningen
begränsas bland annat genom låga värmeförluster och effektivare elanvändning. Kravet på
energianvändningen uttrycks i kWh/m2år, ”specifik energianvändning”. Det innebär att
byggnadens energianvändning fördelas på den area som värms upp i byggnaden. Till
exempel är kravet för en nybyggd fastighet i Stockholmsområdet som värms upp av el 50
kWh/m2år). För ett enskilt företag eller fastighetsägare innebär en minskad
energianvändning också en minskad kostnad vilket gynnar företaget i längden.
Saltsjöbaden Grand hotell har under många år haft begränsat utrymme för att utföra
underhåll på byggnaden och dess tekniska system. Därför hade några av byggnadens system
slutat fungera eller var systemen inte rätt injusterade. Hotellet värms upp genom två
sjövärmepumpar och två oljepannor. Enligt en tidigare utförd energideklaration har hotellet
över 200 kWh/m2 i specifik energianvändning. Detta är långt över dagens krav för
energiförbrukningen.
Metoden för undersökningen av effektivare energianvändning bestod av tre steg. Första var
att kartlägga byggnadens energiförbrukning. Det andra steget innebar att flertalet åtgärder
togs fram och det tredje var att beräkna dessa åtgärders energibesparingspotential och dess
ekonomiska lönsamhet.
De åtgärder som har undersökts i arbetet är följande:







Konvertering av oljepanna till ytterligare en Värmepump.
Fönsterbyte
Byte till effektivare värmeväxlare i ventilationen
Justeringar i ventilationen
Driftförbättringar i värmesystemet
Ny inomhusbelysning

Resultatet av beräkningarna visar att alla dessa åtgärder ger en minskad energiförbrukning.

Konvertera oljepanna ger potentiell energibesparing på ca 200 MWh och justera drifttider i
ventilationen ger ca 100 MWh energibesparing. En ny inomhusbelysning kan ge en
besparing på ca 200 MWh. Ett fönsterbyte skulle kunna ge ca 70 MWh i minskat

uppvärmningsbehov. Vid undersökningen av oljepannan framkom det att styrsystemet var
felaktigt inställt och pannorna var i manuell drift vilket gjorde att dessa hela tiden var igång.
Med en omställning till automatisk drift kan en minskad oljeförbrukning på ca 360 MWh
uppnås. Ett byte till ännu effektivare värmeväxlare kan ge en energibesparing på ca 170
MWh.
Med endast de enkla åtgärderna i styrsystemet och de ekonomiska investeringarna kan
hotellet minska sin energianvändning med ca 30 % och få en specifik energianvändning på
ca 118 kWh/m2. Tillkommer fönsterbytet och bytet till effektivare värmeväxlare blir
minskningen upp till 50 %. Då är det möjligt att sänka hotellets energiprestanda ner till ca
100 kWh/m2.
Slutsatser som har framkommit är att några av dessa åtgärder är ekonomiskt fördelaktiga
att genomföra. De åtgärder som anses oekonomiska i energibesparingssynpunkt är
fönsterbytet och nya värmeväxlare men ifall fönsterbytet ses som en renovering, för att höja
hotellets värde, kan energibesparingen istället ses som en bonus och investeringen på så vis
vara lönsam.
De åtgärder som bör göras i nuläget är att konvertera en av oljepannorna till en
värmepump, byta ut belysningen, justera drifttider i ventilationen och utföra
driftförbättringar i värmesystemet.

Exekutiv sammanfattning
Energikartläggnigen av Saltsjöbaden Grand hotell gav förutsättningen till att ta fram olika
åtgärdsförslag för att minska hotellets energianvändning. Hotellet har nyligen tagits över av
en ny ägare som uttryckte en önskan om en sänkt energianvändning.
Efter att flera förslag tagits fram och besparingspotentialen beräknats har det visats sig att
det finns flertalet åtgärder som ger en minskad energianvändning. Den enklaste åtgärden
var att ändra inställningar i driften på ventilationsaggregaten och oljepannorna. En justering
och anpassning av ventilationsflödet kan en energibesparing på ca 60 MWh/år uppnås. En
ändring av driften på oljepannorna ges en besparing på ca 36 MWh/år.
Att installera en till värmepump, i utbyte av en av oljepannorna, ger en energibesparing på
ca 200 MWh/år. Tillsammans med att byta ut all belysning till en mer energieffektiv ges en
minskad energiförbrukning på ca 400 MWh/år.
En mer kostsam åtgärd är utbyte av fönster. Till en stor kostnad för en relativ liten
energibesparing, ca 66 MWh/år. Denna besparing kan istället ses som en bonus vid en
större renovering av hotellet.
Vid en kombination av ovanstående åtgärder ges en energibesparing på ca 500MWh/år,
vilket är en minskning av energiförbrukningen med ca 30 %.

Förord
Detta examensarbete har utförts inom civilingenjörsprogrammet i energisystem som en
avslutande del innan examen.
Jag skulle vilja tacka alla de personer som har hjälpt mig i detta arbete och de som gett mig
möjligheten att genomföra det. Dels min handledare på R3M Driftoptimering och dels mina
ämnesgranskare och examinator på Uppsala Universitet.
Min handledare: Jonas Holmberg R3M Driftoptimering
Mina ämnesgranskare: Annica Nilsson och professor Arne Roos Uppsala universitet
Min examinator: Petra Jönsson Uppsala universitet
Jag skulle även vilja tacka personalen på Grand hotell som hjälpt mig med information och
att jag blivit insläppt på hotellet.
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1 Inledning
Inledningsvis ges här en bakgrund till detta arbete. Syfte och mål har definierats och en kort
metodbeskrivning för hur arbetet har lagts upp presenteras.

1.1 Bakgrund
Sveriges energiförbrukning är ca 380 TWh per år och är uppdelad i flera sektorer. En
hotellverksamhet ligger under sektorn bostäder och service vilken har en årlig förbrukning
på ca 150 TWh energi (Energimyndigheten 2015a). Det är av samma storleksordning som
industrisektorn förbrukar per år.
Ett flertal direktiv har tagits fram under senare år för att energiförbrukningen behöver
minska i Sverige. Ett av dessa direktiv är framtaget av miljö‐ och energidepartementet
(Miljö‐ och energidepartementet 2011) och som klubbades igenom i riksdagen 2012. Detta
direktiv säger att Sverige behöver minska sin energiförbrukning och det bör ske i alla
sektorer. Ett annat är ett EU‐direktiv som publicerades 2012 där krav på att sänka
koldioxidutsläppen, som producerats genom energianvändningen i byggnader, behandlas.
(EPDB 2012). Till dessa direktiv finns det krav ifrån boverket (BBR 2012) att en byggnad ska
vara utformad så att energianvändningen begränsas bland annat genom låga värmeförluster
och effektivare elanvändning. Kravet på energianvändningen uttrycks i kWh/m2år, ”specifik
energianvändning”. Det innebär att byggnadens energianvändning fördelas på den area som
värms upp i byggnaden. Till exempel är kravet för en nybyggd fastighet i Stockholmsområdet
som värms upp av el 50 kWh/m2år. I reglerna finns det undantag som gör att ett tillägg på
den specifika energianvändningen får göras och hushållselen räknas inte in i beräkningen
(BBR 2012). För ett enskilt företag eller fastighetsägare innebär en minskad
energianvändning också en minskad kostnad vilket gynnar företaget i längden (Björkman T.
et al. 2009).
Saltsjöbaden Grand hotell har under många år haft begränsat utrymme för att utföra
underhåll på byggnaden och dess tekniska system. Därför har några av av byggnadens
system slutat fungera eller så har systemen inte varit rätt injusterade. Hotellet värms upp
genom två sjövärmepumpar och två oljepannor. Enligt en tidigare utförd energideklaration
har hotellet över 200 kWh/m2 i specifik energianvändning. Detta är långt över boverkets
krav för energiförbrukningen.
Under hösten 2015 har en ny ägare tagit över och har anlitat företaget R3M för att ta över
skötseln av fastigheten. I detta examensarbete har en energikartläggning utförts och förslag
på åtgärder, som kan ge fastigheten en lägre energikostnad, ges.
Detta examensarbete har genomförts hos R3M driftoptimering. R3M tog över ansvaret för
fastighetsskötseln av hotellet i samband med att den nya ägaren övertog fastigheten. Då
byggnaden just nu har ett stort underhållsbehov kommer renoveringar behöva göras
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framöver och då vill ägaren passa på att undersöka vilka energibesparande åtgärder som
kan vara lönsamma att utföras i samband med dessa renoveringar.

1.2 Syfte
Syftet med detta arbete har varit att kartlägga Saltsjöbaden Grand hotells energianvändning
och utvärdera olika energibesparingsåtgärder.

1.3 Mål
Detta examensarbete har haft som mål att ge förslag på:



Vilka energieffektiva åtgärder som är aktuella för hotellet.
Vilka av åtgärderna som är lönsamma att genomföra

1.4 Kort metodbeskrivning
Metoden för att kartlägga energianvändningen och ta fram energibesparingsåtgärder har
bestått av flera delar.





Platsbesök på fastigheten
Sammanställning av köpt energi
Beräkning av fastighetens energibehov
Beräkning av lönsamheten för åtgärder.

1.5 Avgränsning
Efter att kartläggningen av potentiella åtgärder utförts har arbetet avgränsats till att utreda
de åtgärder som har haft störst energibesparingspotential.
Hotellet har en nyare del och en äldre del. Den nyare delen har ett stort underhållsbehov
och den delen kommer eventuellt behöva byggas om helt men i detta arbete kommer den
delen vara med i befintligt skick då omfattningen på renoveringen inte är fastställd i
dagsläget.
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2 Teori
En byggnads energibalans består av tillförd och bortförd energi (figur 1). Systemgränsen för
byggnaden är utsidan av klimatskärmen. Tillförd energi till byggnaden består av
uppvärmning av inomhusluften och varmvatten, sol instrålning och intern värmetillskott.
Det interna värmetillskottet är till exempel spillvärme ifrån hushållsmaskiner och belysning.
Den bortförda energin är värmeförluster genom klimatskärmen och ventilationen.
Klimatskärmen består av de omslutande byggnadsdelarna som gränsar mot marken och
uteluften. När byggnaden är i energibalans är tillförd energi lika stor som bortförd energi
genom systemgränsen.

Figur 1, Byggnadens energibalans (BBR 2012).

2.1 Byggnadens energianvändning
En byggnads energianvändning bestäms enligt ekvation 1:
E = Evärme + Eel, där

(1)

E = energianvändning
Evärme = värmebehovet
Eel = elanvändning
Värmebehovet uppkommer ifrån de värmeförluster som finns för byggnaden.
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Transmissionsförluster genom klimatskärmen, d.v.s. byggnadens omslutande ytor
Luftläckage genom otätheter i klimatskärmen
Ventilationen
Uppvärmning av varmvatten

Elanvändningen kan delas upp i två delar



Fastighets el, till exempel drivning av motorer till fläktar, pumpar och värmepumpar.
Hushållsel, till exempel Belysning och all övrig elektrisk utrustning.

Energiförbrukningen för byggnaden behöver också ta hänsyn till sol instrålning och det
värmetillskott som kommer ifrån så kallade internlaster till exempel personer som vistas i
byggnaden och från hushålls‐ och fastighetselanvändning (Abel, Elmroth 2007).
Elförbrukningen påverkar värmebehovet negativt genom att elen övergår till värme när elen
använts.
2.1.1 Klimatskärm
En byggnads klimatskärm består av de byggnadsdelar som har kontakt med luft eller mark
som har en annan temperatur än den som är önskvärd att ha inomhus. Klimatskärmen
består då av byggnadsdelarna tak, vägg, golv, fönster och dörrar. Värmegenomgången
genom dessa byggnadsdelar är beroende av U‐värdet och temperaturskillnaden mellan
insidan och utsidan av byggnadsdelen. U‐värdet beror på materialets värmeledningsförmåga
och hur tjockt materialet är.
Värmeförlusten per år genom klimatskärmen kan förenklat beräknas enligt följande formel:
E =Gt ∙ ∑ i ∙ Ai
där
Gt = Antalet gradtimmar på ett år
Ui = U‐värde för respektive byggnadsdel i
Ai = Area för respektive byggnadsdel

(2)

Antalet gradtimmar är summan av den tid som byggnaden kräver ett värmetillskott under
året multiplicerat med temperaturdifferensen mellan inne‐ och ute temperaturen.
2.1.2 Uppvärmningssystem
En byggnads uppvärmningsbehov kan tillgodoses på olika sätt. Ett vanligt sätt är att använda
ett större centralvärmesystem där en värmekälla används till att värma upp en värmebärare
som kan lagras i en tank. Den vanligaste värmebäraren är vatten. Från denna central kan
sedan varmvattnet distribueras ut i fastigheten genom ett rörsystem. Ute i fastigheten är
flertalet radiatorer påkopplade till rörsystemet och värmen kan där avges ut till byggnaden.

4

Som värmekälla till systemet kan flera olika källor användas. Dels genom förbränning av
olika material, till exempel olja, pellets eller ved. Dels kan direktverkande el användas i
elpatroner eller en värmepump kan användas.
En byggnad kan även värmas genom lokala värmekällor. Radiatorer kan till exempel drivas
direkt av el. Kaminer kan placeras ut i byggnaden där till exempel förbränning av ved kan
ske.
Byggnaden kan även värmas genom att all tillförd luft genom ventilationen värms upp till
den önskvärda temperaturen. Uppvärmningen av luften i ventilationen sker vanligtvis
genom elpatroner (svensk ventilation 2016).
Saltsjöbaden Grand hotells uppvärmningssystem består av ett centralt värmesystem med
två stycken värmepumpar som tar värme ifrån den intilliggande sjön och med två stycken
oljepannor. Principen för dessa två värmekällor redovisas nedan i kap 2.1.2.1 och 2.1.2.2.
2.1.2.1 Värmepump
Värmepumpen använder sig av kompressorprocessen för att utvinna värme ur omgivningen;
mark, luft eller vatten. Värmen från omgivningen växlas över till värmepumpens
värmebärare. Värmepumpens process består av fyra komponenter:
Förångare, kompressor, kondensator och expansionsventil (figur 2).

Figur 2, Principiell uppbyggnad av sjövärmepumpen.
Värmepumpens process kan beskrivas enligt (Alvarez 2006):
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I förångaren börjar köldmediet koka och värmen upptas.
Det förångade köldmediet sugs vidare av kompressorn
Efter kompressorn har köldmediet ett högt tryck.
Köldmediet kyls ner i kondensorn och värme avges.
Köldmediet passerar en strypventil och får lågt tryck

Värmepumpens värmefaktor (COP) är förhållandet mellan avgiven energi från kondensorn
och använd energi i kompressorn. Värmefaktorn minskar med ökande temperaturdifferens
mellan kondenserings‐ och förångningstemperarur. Värmefaktorn ligger normalt mellan 2,5
till 5.
2.1.2.2 Oljepanna
Oljepannan har flera ingående komponenter och har en eldstad, flamkammare och en
konvektionsdel. Utanpå pannan sitter det en oljebrännare som består av en pump, fläkt och
en motor. Oljeförbränningen startas med att oljan pumpas in i brännarmunstycket och
fläkten matar in förbränningsluften. Oljan tänds med en elektrisk gnista som har skapats av
en elektrod. Oljan förbränns i eldstaden och värmen förs sedan vidare av rökgaserna till
konvektionsdelen. Rökgasen avger sedan sin värme till vattnet som strömmar i rören genom
pannans konventionsdel. Vattnet pumpas vidare sedan vidare i värmesystemet. Antingen
transporteras det ut direkt i en radiatorslinga eller till en ackumulatortank där lagring av
värmen kan ske innan transport ut på radiatorslingan (Energirådgivningen 2015b).
Oljepannas värmeförluster består av rökgas‐, genomströmnings‐ och strålningsförluster.
Rökgasförlusten beror på att värmen som avges till vattnet inte görs fullständigt.
Genomströmningsförlusterna uppkommer då pannan inte är i drift. Då pannan inte är i drift
kyls den ner vilket gör att vid uppstarten av pannan användes värmen i rökgaserna till att
värma pannan istället för att värmen avges till vattnet. Strålningsförlusterna sker ifrån
pannans varma ytor till omgivningen.
2.1.3 Ventilation
För att upprätthålla en god inomhusmiljö i en byggnad behövs det ventilation. Ventilationen
är en sammanfattning av luftutbytet i en byggnad. Den kan delas in i självdragsventilation,
fläktventilation, luftläckage och vädring.
Självdragsventilation drivs av temperaturskillnaden mellan uteluft och inneluft. Vid kallare
utomhusluft blir temperaturskillnaden större och luften drivs in igenom byggnadsdelar och
intagsöppningar. Luften inomhus transporteras uppåt och ifall en skorsten finns försvinner
luften ut den vägen. Annars behövs en utgångsöppning för luften att ta sig ut så att
ventilationen fortsatt ska kunna drivas genom byggnaden.
Fläktventilation finns i flera varianter, fläktförstärkt självdrag (FFS), frånluft (F), från‐ och
tilluft (FT), frånluftsvärmepump(FX) och från‐ och tilluft med värmeåtervinning (FTX).
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I ett från‐ och tilluftsventilationssystem, även kallad balanserad ventilation, används fläktar
både för att transportera in och att transportera ut luften ur byggnaden. Den balanserade
ventilationen gör att undertrycket, som uppstår vid ett F‐system, kan undvikas.
Från‐ och tilluftventilationssystem med värmeåtervinning är en utveckling av FT‐systemet. I
ventilationsaggregatet låter man tilluften passera frånluften genom en värmeväxlare. Detta
gör att tilluften blir varmare när den kommer in i byggnaden och inte behöver värmas upp
lika mycket. Värmeväxlingen sker huvudsakligen genom två olika metoder. Dels används en
korsströmsvärmeväxlare (figur 3). Verkningsgraden på en korsströmsvärmeväxlare är runt
60 % (svensk ventilation 2016)

Figur 3, Principskiss korsströmsvärmeväxlare(svensk ventilation 2016).
Den andra metoden för värmeväxling är att använda en roterande värmeväxlare (figur 4).
Den roterande värmeväxlaren består av ett veckat material, vilket skapar en mycket större
yta, för att mer värme ska hinna växlas mellan till‐ och från luften. Verkningsgraden på en
roterande värmeväxlare är mellan 70‐90% (svensk ventilation 2016).

Figur 4, Principskiss roterande värmeväxlare(svensk ventilation 2016).
Värmebehovet som uppkommer genom ventilationen kan beräknas genom ekvation 3
(Jensen L. 2001):
E = ρ cp qvent (1‐µ) d Gt

(3)
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där
ρ
cp
qvent
µ
d
Gt

=
=
=
=
=
=

Luftens densitet, normalt 1,2 kg/m3
Luftens värmekapacitet, 1000 J/kg, K
Ventilationsflöde m3/s
Värmeväxlarens verkningsgrad
Relativ årsdriftstid
Antalet gradtimmar

Elförbrukningen per år, för drivningen av fläktarna, i ventilationsaggregatet beror på vilken
sorts motor fläkten drivs med. Elförbrukningen under ett år för en trefasmotor beräknas
genom följande formel (Jensen L. 2001):
E = √3 Uh Il cos ϕ d
där
=
Huvudspänningens effektivvärde
Uh
Il
=
Linjeströmmens effektivvärde
cos ϕ =
Fasskillnad mellan ström och spänning
d
=
Relativ årsdriftstid

(4)

2.1.4 Belysning
För en behaglig inomhusmiljö behövs en god belysning. Det finns i stora drag tre olika typer
av lampor. Nedan ges en beskrivning hur dessa fungerar.
Glödlampan är en temperaturstrålare som avger ljus när det går en ström genom en
metalltråd. Metalltråden blir ca 2000‐3000 Kelvin. Glödlampan ger ungefär 10 lumen/watt
(figur 5) och har en livslängd på ca 1000 timmar (Osram 2016). 2009 påbörjades utfasningen
av denna typ av lampa då elförbrukning ansågs vara för hög i förhållande till mängden ljus
som skapas (Osram 2016).
Lysrör och kompaktlysrör fungerar genom lågtrycksurladdningsprincipen. Glasröret på
lågtrycksurladdningslampor fylls med ädelgas under lågt tryck och en liten mängd
kvicksilver. Glasväggarna är belagda med ett fluorescerande material. Inuti höljet uppstår
det ett elektriskt fält mellan två elektroder och en gasurladdning sker. Urladdningen får
kvicksilverångan att avge UV‐strålar. Synligt ljus avges så snart som UV‐strålningen kommer i
kontakt med det fluorescerande materialet. Ljusfärgen som avges kan varieras med hjälp av
en lämplig fluorescerande blandning (Osram, 2016). Lysrören ger ca 100 lumen/watt och
kompaktlysröret ca 60 lumen/watt (figur 5) med en livslängd på ca 10‐15000 timmar .
En LED‐lampa avger ljus när en elektrisk spänning läggs över dioden. Dioden består av ett
halvledande material. Beroende på vilket material dioden är uppbyggd på avges olika färger
på ljuset. Genom att blanda flera olika material kan det vita ljuset skapas. För att dioden inte
ska påverkas av yttre förhållande byggs den in i ett skyddande hölje och för att en enklare
inkoppling av el monteras den på ett litet kretskort. Ljusets styrka ifrån dioden beror på
strömmen som flyter igenom den. Dioden har inget ett eget motstånd så därför behöver en
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strömbegränsare kopplas in i serie för att dioden inte ska förstöras (ledelfakta 2016). LED‐
lampan kan ge ca110lumen/watt (figur 5) och har en livslängd på ca 15–25000 timmar
(Osram 2016).

Figur 5 Effektutveckling lampor

Utvecklingen på lampor går framåt och effektiviteten ökar hela tiden. Nu kan en LED‐lampa
ge över 200 lumen/watt (Osram 2014). Fördelen med LED‐lamporna att de förbrukar mindre
el än de andra lamporna. Nackdelen är inköpspriset och att i vissa fall behöver armaturen
också bytas ut. Dock så går utvecklingen framåt och anpassningen till att använda LED‐
belysning kräver mindre och mindre ombyggnationer. Att byta glödlampor till LED‐lampor är
idag inget problem utan ett rakt byte går att göra. När lysrör ska bytas behöver lysrörens
drivdon förbikopplas innan insättning av LED‐lamporna. I figur 5 ses också att vissa typer av
lysrör är lika energieffektiva som LED‐belysning och ett byte inte alltid ger en minskad
elförbrukning.

2.2 Investeringskalkylering
För att beräkna en investerings lönsamhet finns det flera olika metoder; payback‐, nuvärdes‐
och annuitetsmetoden.
Paybackmetoden används för att få veta hur snabbt en investering betalar av sig. Det är en
enkel metod som kan användas när man jämför olika investeringsalternativ. Paybacktiden
fås fram genom att det överskott eller besparingen som investeringen ger per år dras av
ifrån investeringskostnaden till dess den blivit noll (Andersson G 2001). Enligt
paybackmetoden ses en investering som lönsam ifall återbetalningstiden understiger
investeringens ekonomiska livslängd.
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T = I/E
där
T = återbetalningstid
I = investeringskostnad
E= kostnadsbesparing per år

(5)

Nuvärdesmetoden beräknar en investerings lönsamhet på så sätt att den omvandlar
framtida överskott eller besparingar till ett nuvärde. Dessa nuvärden summeras och jämförs
sedan med investeringskostnaden. Är investeringen lägre än summan av nuvärdena är
åtgärden lönsam.
(6)
NV = E/(1+p)n
där
NV = nuvärde
E = kostnadsbesparing per år
p = kalkylränta
n = investeringens ekonomiska livslängd
Annuitetsmetoden liknar nuvärdesmetoden. Metoden bygger på att den årliga kostnaden
blir lika stor under hela livstiden. Den passar bra när man till exempel vill jämföra en
investering i att köpa in en maskin med att istället hyra den istället.
A = (NV p)/(1‐(1+p)‐n)
där
A = annuitet
NV = nuvärde
p = kalkylränta
n = investeringens ekonomiska livslängd

(7)

Annuitetsmetoden tar även hänsyn till kalkylräntan och används för att jämföra
investeringar med olika ekonomiska och tekniska livslängder. Lönsamheten kan bedömas
genom att räkna fram en brytpunkt då annuiteten blir positiv och sedan jämförs den med
den tekniska livslängden för investeringen. Är tidpunkten för brytpunkten kortare än den
tekniska livslängden anses investeringen som lönsam.
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3 Fastighetsbeskrivning
Grand Hotell Saltsjöbaden (figur 6) ligger i Nacka kommun. Hotellet är byggt på mitten av
1890‐talet och har ca 140 rum och ca 10 konferensrum i varierande storlekar. Hotellet har
en stor restaurang där frukost, lunch och middag serveras. Hotellet har även ett Spa, där det
finns en större pool och en mindre bubbelpool.

Figur 6, Ingången till hotellet.

Hotellet består av två delar som sitter ihop en äldre och en nyare del. Den äldre delen är
byggd på 1890 talet och den nyare är byggd ungefär på 1990 talet. I den äldre delen finns
merparten av hotellets rum och sviter. Det finns ca 130 rum i varierande storlekar. Den
gamla delen har 4 våningar och ett källarplan under mittendelen på byggnaden. I den nyare
delen finns 11 rum och hotellets konferensrum. Det finns en restaurang med matsal för
hotellets gäster. Pool och spaavdelningen finns i den nyare delen.
Hotellets värmebehov tillgodoses genom två stycken sjövärmepumpar och två oljebrännare.
Dessa förser åtta stycken ackumulatortankar (figur 7) med värme. Från tankarna utgår
sedan värmeslingor som går till radiatorerna och ventilationsaggregaten. Dessutom finns
elpatroner inkopplade på ventilationssystemet. Värmepumparna är den primära
värmekällan och oljepannorna sätts in vid behov. Behovet styrs av hur mycket värme som
krävs för att värma rummen till önskad temperatur och hur mycket varmvatten som
förbrukas. En mer detaljerad bild över värmesystemet finns i bilaga A.
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Figur 7, Översiktsbild på värmesystemet
Under de delar av året då ett kylbehov uppkommer kan hotellfastigheten använda sig av
kylan ifrån vattnet som pumpas in ifrån i fastigheten (figur 8). Vattnets kyla växlas över till
ett köldbärarsystem som sedan delas upp i tre slingor. En förser värmepumparna, en växlar
över kylan till en slinga som går till ventilationsaggregaten och den sista går till slingan som
har kylbafflar. Kylbafflarna tar upp värmen i hotellet. En mer detaljerad bild över
kylsystemet finns i bilaga A.

Figur 8, Översikt av kylsystemet
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Ventilationssystemet för hotellet består av flera aggregat, som betjänar olika delar av
hotellet. Det finns FTX, FT och F aggregat med varierande kapacitet för ventilering. De flesta
aggregaten styrs ifrån det centrala styrsystemet som även styr värme‐ och kylsystemet.
Utförligare beskrivning av ventilationen finns i kap 5.
Användningen av värme‐, kyl‐ och ventilationssystemen beror på hur stor beläggningen på
hotellet är. Då fler gäster finns i hotellet ökar behovet av ventilation och värmebehov då
mer varmvatten förmodligen förbrukas. Under år 2015 var beläggningsgraden lägre jämfört
med år 2016.
Den uppritade ytan för den gamla delen är ca 1600m2 och med 4 våningar blir den
sammanlagda ytan ca 6400 m2 (figur 9). Källarplanet används inte och exkluderas därför i
ytberäkningen.

Figur 9, Översikt på den gamla delen.

Den uppritade ytan för den nya delen är ca är ca 1800m2 och med 3 våningar blir den
sammanlagda ytan ca 5400 m2.

Figur 10, Översikt av den nya delen

Den sammanlagda ytan för hotellet blir ca 11800m2. I figur 9 och 10 är den nordliga
riktningen uppåt och sydliga riktningen nedåt.
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4 Metod
Genomförandet av energikartläggningen av Saltsjöbaden Grand hotell inleddes med
insamling av den information om fastigheten som fanns att tillgå. Dokumentation om
fastighetens energikrävande processer eftersöktes, till exempel dokumentation över värme‐
och ventilationssystem. Ritningar över byggnaden och dokumentation över klimatskärmens
byggnadsdelar eftersöktes. Vilken metod som användes för respektive del beskrivs nedan i
kap 4.1‐5. Elförbrukningsstatistik inhämtades hos Hotellets elnätsleverantör. Statistik över
timvis el förbrukning fanns att tillgå ifrån september 2015. Statistik över månadsvis
elförbrukning fanns att ifrån januari 2014. För att kartlägga byggnaden utfördes ett flertalet
besök för få en bättre bild över hur processerna fungerade och hur de är sammankopplade.
Efter energikartläggningen diskuterades vilka åtgärder som var aktuella med R3M och
ägaren av hotellet. För att sedan utreda dess energibesparingspotential och lönsamhet.

4.1 Ventilation
Hotellets ventilationssystem undersöktes på plats och med hjälp av den dokumentation som
fanns. Aggregatens luftflöden och elförbrukning uppmättes eller lästes av på
manöverpanelen på respektive aggregat och i några fall antogs luftflödet utifrån
fläkteffekten. Utifrån aggregatens nuvarande drift undersöktes möjligheten att minska
energiförbrukningen för aggregaten. Dels genom att undersöka ifall drifttiderna kan minskas
och genom ifall luftflödet kan minskas vid vissa perioder. För att få ner drifttiden och
luftflödet jämfördes användningen av utrymmen med hur aggregaten var inställda och ifall
behovet av hög ventilation inte fanns kunde en minskning av drifttiden och luftflödet ställas
in under dessa perioder. Undersökning av en större förändring på ventilationsaggregaten är
till exempel ett byte av värmeväxlarna till sådana med högre verkningsgrad.
(Energimyndigheten 2016). En beräkning på hur mycket mer energi som kan återvinnas
genom att byta till ännu effektivare värmeväxlare utfördes.

4.2 Värmesystem
Energiförbrukningen för värmesystemet kartlades ifrån information på värmepumparna och
oljepannorna. Information om drifttider för värmepumparna hämtades ifrån styrsystemet.
Värmepumparnas maximala elförbrukning beräknades ifrån informationen om dess
avsäkringsström.
Oljeförbrukning för 2015 beräknades fram utifrån hur mycket mängd olja i m3 som köpts in
under året. Informationen för kostnaden fanns ifrån januari 2015 till och med augusti 2015.
Resterande månaders oljeförbrukning uppskattades och därefter beräknades 2015 års
förbrukning. Då 1 m3 olja innehåller ca 11 MWh och kostar ca 10000kr/m3 enligt OK/Q8 kan
energiförbrukningen ifrån oljan beräknas.
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Utifrån detta har optimeringsåtgärder undersökts på värmesystemet, dels genom att
studera värmesystemet på plats och dels genom att studera styrsystemet ifall felaktigheter
finns (Energimyndigheten 2013). Eventuella felaktigheter i värmesystemet diskuterades med
R3M för vilken åtgärd som behöver göras för att rätta till felet. Metoden för att hitta
eventuella fel var att jämföra styrsystemet med verkligheten, till exempel undersöka ifall
alla don var rätt inställda och börvärden i styrsystemet var rimliga.

4.3 Belysning
Belysningen på hotellet är en stor post i elförbrukningen då många lampor är igång hela
dygnet då verksamheten har det som krav. Antalet lampor och vilka typer som finns i
byggnaden räknades. Därefter multiplicerades antalet med aktuell effekt. För information
om lampornas drifttider samtalades det med anställda på hotellet och med hotellets
fastighetsskötare. Alternativ till hotellets belysning togs fram och potentialen för
energibesparing beräknades utifrån detta (Energimyndigheten 2007).

4.4 Värmekamera
För att synliggöra värmeläckage genom klimatskärmen användes en värmekamera med
märket Flir E4.

4.5 Beräkningar
R3M har en beräkningsmodell i Excel för att beräkna energiförbrukningen för en byggnad.
Byggnadens klimatskärm kan byggas upp ifall alla U‐värden är kända eller ifall
värmeledningstalet och tjockleken är kända. Då många parametrar var okända och flera av
U‐värdena har uppskattats kan en beräkning av byggnadens transmissions förluster istället
göras genom ekvation 1. Nackdelen med den enklare ekvationen är det inte går att jämföra
förbättringar på väggarna och taket då ekvationen bygger på ett känt U‐värde. Ett diagram
för antalet gradtimmar för olika platser i Sverige med hänsyn till medeltemperaturen finns
inbyggt i modellen.
Beräkningen för värmeförlusterna i ventilationen är i beräkningsprogrammet uppbyggt efter
ekvation 3. Beräkningen för elförbrukningen är uppbyggd efter ekvation 4.
I modellen kan olika driftsfall för ventilationsaggregaten jämföras.
För att beräkna fram lönsamheten för olika åtgärdsförslag har payback‐ och
annuitetsmetoden, ekvation 5 och 7, med en kalkylränta på 4 % (R3M 2016).

15

5 Energikartläggning
Kartläggningen av Saltsjöbaden Grand hotells energiförbrukning redovisas nedan under
respektive del. Värmeförlusten genom klimatskärm och ventilation redovisas och
elförbrukningen för ventilation och belysningen beskrivs i detalj. Kapitlet avslutas med en
sammanställning av hotellets energi och elförbrukning.

5.1 Klimatskärm
Klimatskärmen för hotellet består av byggnadsdelarna tak, vägg, golv, fönster och dörrar.
Genom alla dessa delar sker värmeförluster och beroende på vilket U‐värde och hur stor
ytan är blir förlusten olika stor (tabell 1). Byggnadsdelarnas U‐värden är framtagna med
hjälp av standardvärden för liknande konstruktioner på grund av stora svårigheter för att få
fram data för dessa. Värmebehovet för hotellet är således svårt att räkna fram exakt men
en god uppfattning kan fås. Med antagandet av att dessa värden är rimliga och genom
gradtimmesmetoden för beräkning av värmebehovet per år fås att värmen som försvinner
genom klimatskärmen uppgå till ca 310 MWh. Antalet gradtimmar för Stockholm är ca
100000 ᵒCh (R3M 2016).
För att åskådliggöra värmeförluster har en värmekamera används för att undersöka
klimatskärmen (figur 11). Av fotot kan man tydligt se att fönstren och dörrarna släpper ut
mer värme än väggen. På bilden ses även att taket ger mer värmeförluster än väggen.

Figur 11, Ingången på hotellet. Vänster bild tagen på klimatskärmen med värmekamera.
Takets yta uppskattas med hjälp av figur 9 och 10. Taket har en lutning som gör att arean
blir större än den sammanlagda ytan för ett våningsplan. Från detta antagande blir takets
yta ca 5000 m2 stort med ett U‐värde på 0,2 W/m2K som är uppskattat ifrån standardvärden
för liknande konstruktioner (paroc 2016).
Väggarna på den gamla delen av hotellet består av tegel och är putsad på utsidan och
tjockleken uppskattas till totalt ca 60cm. Från standardvärden för liknande typ av
konstruktion blir ett beräknat U‐värde för väggarna 0,2 W/m²K (energihandbok 2016).
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På den nyare delen (figur 10) är väggarna mycket tunnare och någon bra beskrivning av
denna väggkonstruktion har inte hittats i ritningarna. Tjockleken på väggarna på den nyare
delen uppskattades, genom en enkel mätning, till att vara ca 30 cm och troligtvis finns det
något isolerande skikt i väggen som gör att ett uppskattat U‐värde blir 0,2 W/m2K
(energihandbok 2016).
Golvet är gjort av betong och ligger mot marken och har en yta på ca 3500 m2. Golvet mot
marken är på källarnivå och har inte lika höga temperaturkrav som resten av hotellet.
Golvets tjocklek har inte varit möjligt att mäta upp och även här har dokumentationen varit
bristfällig och utifrån standardvärden för ett betonggolv har U‐värdet satts till 0,15 W/m²K
(Energihandbok 2016).
Fönstren i den gamla delen består till stor del av 2 glas fönster med träram i olika former
och storlekar och ett U‐värde på ca 3 W/(m2∙K). Ett nytt fönster med liknade konstruktion
har ett U‐värde på 2,7 W/(m2∙K). Då fönstren i den äldre delen av hotellet är i
renoveringsbehov antas ett högre U‐värde vara rimligt (Trarydfönster 2016).
Fönstren i den nyare delen är av nyare modell av 2‐glas fönster och har ramar i bättre skick
så där kan U‐värdet motsvara ett nytt fönster som har ett U‐värde på ca 2,7 W/( m2∙K)
(Trarydfönster 2016).
Tabell 1, Byggnadsdelar klimatskärm.
Byggnadsdel
Tak
Golv
Fönster nya
Fönster gamla
Vägg nya
Vägg gamla
Dörrar

U‐värde
0,2
0,15
2,7
3
0,2
0,2
1

Yta
5000
3500
200
200
1000
1200
50
Summa

Värmeförlust Energiförlust
W/K
per år (MWh)
1000
100
525
53
540
54
600
60
200
20
240
24
50
5
ca 3100
Ca 310

5.2 Värmesystem
Värmeeffekten som levereras maximalt till ackumulatortankarna i värmesystemet uppgår till
680‐780 kW (tabell 2). Utifrån värmebehovet används värmepumparna först därefter går
oljepanna 1 in sedan oljepanna 2. Verkningsgraden för oljepannan är uppskattad utifrån
data för gamla oljepannor och kan mycket väl vara mindre och därmed leverera mindre
värme till tankarna. Mer detaljerad bild över värmesystem finns i bilaga A.
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Tabell 2, Teknisk data för centrala värmesystemet
Benämning

Effekt(kW)

Värmepump 1
Värmepump 2
Oljepanna 1
Oljepanna 2

Eleffekt
(kW)

COP

42
38

1,8
2,7

440
440

Verkningsgrad
(%)

60‐70
60‐70
Summa

Tillförd
Värmeeff
ekt (kW)
80
100
250‐300
250‐300
680‐780

Oljeanvändningen under perioden okt 2014 till sep 2015 har beräknats fram ifrån inköpt olja
under tidsperioden. För att få en årsförbrukning av olja har de tre sista månaderna under
2014 antagits vara lika som jan, feb och mars 2015 (tabell 3).
Tabell 3, Sammanställning inköpt olja
Inköpt olja m3

Månad
Okt 2014
Nov
Dec
Jan 2015
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Summa

6,2
7,3
8,3
8,3
7,3
6,2
5,6
2,9
2,8
3,6
2,9
3,5
Ca 65

Energimängd
(MWh)
68
80
90
90
80
68
60
35
34
40
33
39
Ca 70

5.4 Ventilation
Ventilationen för hotellet består av flera aggregat, som betjänar olika delar av hotellet
(tabell 4). Det finns FTX, FT och F. FTX aggregaten har roterande värmeväxlare med en
uppskattad verkningsgrad på 70 %. De flesta av aggregaten har någon sorts möjlighet att
värma luften efter värmeväxlingen innan den tillförs hotellbyggnaden. Luften förvärms med
hjälp av elpatroner eller ifrån värmeväxlare som är påkopplande på radiatorslingorna i
värmesystemet. Ventilationsaggregatens fläktar ger ett bidrag till elbehovet och luften som
trycks in ger ett behov av uppvärmning (tabell 5) eller kylning av hotellet beroende på
luftens temperatur. Fläktarnas elförbrukning har beräknats ifrån ekvation 4 med cos ϕ på
0,8.
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Tabell 4, Ventilationsaggregaten med elförbrukning
Benämning

TYP

Betjäning

LA 1
LA 2
LA 3
LA 4
LA 5
LA 6
LB21
LB22
LA23
TA00
LA7
LB Pool

FTX
FTX
FTX
FTX
FTX
FT
FT
FTX
FTX
T

Hotellrum
Hotellrum
Konferens
Konferens
Restaurang
kök
Seafront, kök
SPA
VIN
Lobby
Bibliotek
Pool‐rum
Summa:

FTX

Effekt fläktar
(TF/FF) (kW)
2,2/1,8
2,4/2,6
1,6/2,6
2,3/1,9
1,5/2,5
3,6/1,5
0,22/0,66
1/0,9
0,1
‐
0,1
2
32,6

Drifttid

Elförbrukning
(MWh/år)

Alltid på
Alltid på
Alltid på
Alltid på
Alltid på
Alltid på
Alltid på
Alltid på
Alltid på
Alltid på
Alltid på
Alltid på

35
44
37
37
35
45
8
17
0.9
‐
0.9
17.5
ca 280

Värmeförlusterna ifrån hotellets ventilationsaggregat (tabell 5) beror på hur mycket frånluft
som trycks ut och vilken återvinningsgrad värmeväxlarna har. Ett medelvärde för hur mycket
frånluft som trycks ut har antagits i beräkningarna. Värmeförlusten per år har beräknats
genom ekvation 3.
Tabell 5, Ventilationsaggregaten med värmeförluster
Benämning TYP Betjäning
Drifttid Frånluft
(l/s)
LA 1
LA 2
LA 3
LA 4
LA 5
LA 6
LB21
LB22
LA23
TA00
LA7
LB Pool

FTX
FTX
FTX
FTX
FTX
FTX
FT
FTX
FTX
T
FTX

Hotellrum
Hotellrum
Konferens
Konferens
Restaurang
kök
Seafront, kök
SPA
VIN
Lobby
Bibliotek
Pool‐rum
Summa:

Alltid på
Alltid på
Alltid på
Alltid på
Alltid på
Alltid på
Alltid på
Alltid på
Alltid på
Alltid på
Alltid på
Alltid på

1400
1400
1500
1500
1400
1000
600
600
20
‐
60
500
10000

Värme‐
Värmeförlust
förlust (W/C) (MWh/år)
504
504
540
540
504
840
720
216
7,2
72
600
5200

48
48
51
51
48
80
70
21
1
0
7
57
500

Ventilationssystem är ombyggt i flera omgångar och dokumentation av hur dessa har utförts
har inte identifierats. Ventilationsaggregaten LA1‐6 manövreras ifrån det centrala
styrsystemet, som är ihopkopplat med värmepumparna och oljepannorna. LB pool är ett
luftbehandlingsaggregat där luftfuktigheten också kan regleras innan luften tillförs till
poolutrymmet igen.
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5.5 Belysning
Belysningen står för en stor post för byggnadens elförbrukning och består av glödlampor,
halogenlampor och lysrör. Det finns minst ca 80 kW total installerad effekt och 20‐30 kW är
igång dygnet runt. Nedan presenteras tabeller för belysningen för olika delar av hotellet.
Lamporna har olika socklar vilken definieras under respektive lamptyp. Sockeltypen har i
vissa fall inte varit möjlig att definiera.
Lamporna i hotellrummen visas i tabell 6. Dessa används inte hela tiden utan beror på
beläggningsgraden på hotellet och hur mycket gästerna använder lamporna. En
uppskattning på driftstiden per år anges.
Tabell 6, Lampor i hotellrummen med drifttider och elförbrukning
Lamptyp
Effekt per
Antal
Total
Driftstid
lampa (W)
Effekt (kW) (h per
år)
Glöd (E27)
40
700
28
300
Glöd (E14)
25
140
3,5
100
Lysrör (g23)
9
400
3,6
300
Spot (GU10)
35
280
9,8
250
Diverse lysrör
18
140
2,5
200
Summa
37,6

Total
elförbrukning(kWh)
8400
350
1200
2450
500
ca 13000

Hotellets verksamhet pågår dygnet runt och för att hotellets gäster ska kunna ta sig fram i
byggnaden är belysningen i korridorerna alltid påslagen. Belysningen består av olika sorters
lamptyper med varierande effekt (tabell 7).
Tabell 7, Lamptyper i korridorer med drifttider och elförbrukning
Lamptyp
Effekt per
Antal
Total
Driftstid Total
lampa (W)
Effekt
(h per år) elförbrukning(kWh)
(kW)
Glöd (E27)
46
120
5,6
8760
49161
Glöd (E14)
25
220
5,5
8760
48180
Glöd (E12)
15
30
0,45
8760
3942
Lysrör (g23)
9
240
2,2
8760
19270
Lysrör (g24d‐3)
24
14
0,336
8760
2943
Kompakta lysrör
18
40
0,7
8760
6100
Tak Spot (gu5,3)
35
60
2,1
8760
18396
Skylt spot (gu10)
35
4
0,14
8760
1226
Lysrör "kringla"
18
18
0,324
8760
2838
Summa
17,35
152000

För belysningen i hotellets konferenslokaler beror drifttiderna mycket på hur många
konferenser som sker under året (tabell 8). En mycket grov uppskattning på hur mycket
belysningen används är gjord. Konferenslokalerna kräver en mycket god belysning och den
installerade effekten är väl tilltagen
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Tabell 8, Lamptyper i konferensrummen med drifttider och elförbrukning
Lamptyp

Glöd (E27)
Glöd (E14)
Kompakta lysrör
Lysrör (g23)
Tak Spot (gu5,3)
Lysrör "kringla"

Effekt per
lampa (W)
40
25
18
18
35
18

Antal

Total
Effekt (kW)

90
36
140
14
90
48
Summa

3,6
0,9
2,5
0,25
3,15
0,9
11,3

Driftstid
(h per
år)
500
500
500
500
500
500

Total
elförbrukning(kWh)
1800
450
1250
125
1575
450
5650

Belysningen i restaurangen och matsalen är tänkt för att skapa en mysig och rogivande
atmosfär för gästerna. En del av belysningen har en dimmerfunktion vilket gör att lamporna
inte går på full effekt hela tiden. Drifttiden för lamporna är uppskattade och med hänsyn till
dimmerfunktionen har drifttiden dragits ner istället. Restaurangköket kräver istället en
mycket starkare belysning för att ge personalen en god arbetsmiljö. Belysningen består till
stor del av olika sorters glödlampor och lysrör (tabell 9).
Tabell 9, Lampor Restaurang, franska matsalen, Bufférum och kök med drifttider och elförbrukning
Lamptyp
Effekt per
Antal
Total
Driftstid Total
lampa (W)
Effekt
(h per
elförbrukning(kWh)
(kW)
år)
Glöd (E27)
4
40
0,160
3000
480
Glöd (E14)
25
100
0,25
3000
750
Glöd (E12)
15
10
0,15
8760
1300
Lysrör (g23)
9
10
0,09
8760
780
Tak Spot (gu5,3)
35
100
3,5
3000
10500
Lysrör (T8)
54
50
2,7
5000
13500
Summa
6,85
27310

Belysningen i spa och poolområdet är grovt uppskattat då tillgången till dessa områden
begränsades då spat och poolområdet var upptaget av gäster vid platsbesöken. Vilka typer
av lampor som finns har ändå kunnat fastställas med hjälp av personal och ett ungefärligt
antal fåtts fram (tabell 10). Då osäkerheten på antalet lampor i spat och pooldelen varit hög
har även övriga lampor tagits med. Övriga områden är utrymmen där gästerna inte har
tillgång till och består av vind, källare, personal, förråd och andra utrymmen. Antalet lampor
och vilka typer har inte räknats alls och vilka drifttider dessa har är väldigt olika beroende på
vilket utrymme lamporna sitter i. Övriga utrymmens lampors elförbrukning är därmed svår
att fastställa.
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Tabell 10, Spa, poolområde och övriga områden i huset drifttider och elförbrukning
Lamptyp

Glöd (E27)
Glöd (E14)
Lysrör (g23)
Tak Spot (gu5,3)

Effekt per
lampa (W)
40
25
10
35

Antal

Total
Effekt
(kW)
100
4
50
1,25
50
0,5
50
1,75
Summa
7,5

Driftstid
(h per år)
3000
3000
8760
3000

Total
elförbrukning(kWh)
12000
3750
4380
5250
Ca 25000

Antalet lampor i hotellet är säkerligen fler och den installerade effekten är högre än det som
är räknat men av detta fås en god uppskattning på hur mycket el som all belysning i
fastigheten förbrukar (tabell 11).
Tabell 11, Sammanställning av lampornas effekt och elförbrukning
Del av hotell
Hotellrum
Korridor
Restaurang m.fl.
konferensrum
Spa, pool
Övriga Lampor
Summa

Tot. effekt
(kW)
38
18
7
11
8
5‐10
ca 87‐92

Elförbrukning
(MWh)
13
152
27
6
25
40‐80
ca 260‐300

5.6 El och värmeförbrukning
Hotellets elförbrukning under de tre senaste åren (figur 12) visar att efter övertagandet av
den nya ägaren i september 2015 så gör fastigheten av med mera el än innan. Detta beror
till stor del på att antalet gäster har ökat markant under det senaste året och att vissa
elförbrukande system inte fungerade som de skulle. Till exempel fungerade
värmepumparna dåligt och gick inte alls utan hotellet värmdes istället upp av oljepannorna.
Därför har elförbrukning gått upp och oljeförbrukningen ner under 2016 (tabell 12). De nya
ägarna tog över i sep 2015. Elförbrukningen för oktober, november och december 2016 kan
vara högre och är uppskattat utifrån 2015 års elförbrukning. Då beläggningen på hotellet har
ökat under året kan dessa månaders elförbrukning likna januari och februari. Vilket är
rimligt då den totala elförbrukningen är högre i den tidigare utförda energideklarationen, se
kap 5.7.

22

Elförbrukning
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Figur 12, Månadsvis elförbrukning 2014, 2015 och 2016 för Saltsjöbaden Grand hotell.
Tabell 12, Sammanställning köpt el
År
Total elförbrukning
(MWh)
2014
1450
2015
1550
2016
1700

Tillsammans med elförbrukningen och inköpt olja under de senaste åren kan hotellets
energiförbrukning fås fram (Tabell 13). Under 2014 har den oljeförbrukning som angivits i
tidigare utförd energideklaration angivits. För 2015 har oljeförbrukningen beräknats ifrån
hur mycket olja som köpts in under det året (tabell 3) och beräkningen utgår ifrån att all olja
som köpts in eldas under året. För 2016 har en åtgärd på värmesystemet redan utförts och
den kommer att beskrivas utförligare under kap 6.2. Oljeförbrukningen har därför
reducerats till samma nivå som för 2014.
Tabell 13, Sammanställning köpt energi
År
Total elförbrukning
(MWh)
2014
1460
2015
1550
2016
1700

Oljeförbrukning (MWh)
340
700
340

Total köpt energi
(MWh)
1800
2250
2040

Elförbrukningen uppdelat på förbrukare (tabell 14) visar att värmepumparna ventilationen
och lamporna är de stora förbrukarna men att de finns många elförbrukare kvar att
kartlägga. I posten övrigt räknas till exempel all elektrisk utrustning i restaurangen,
kylsystemets pumpar och motorer, all övrig elektrisk utrustning som finns i byggnaden
dessutom tillkommer uppvärmningen av poolen med i denna post.
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Tabell 14, Sammanställning elförbrukare
Elförbrukare
Effekt (kW)
Total beräknad
elförbrukning per
år (MWh)
Värmepumpar
80
600
Lampor
90
260
Ventilation
35
280
Övrigt
ca 100
600
Summa
300
1700

En sammanställning uppdelat på värmeförbrukare (tabell 15) visar att hotellet behöver
årsvis runt 1100 MWh värme och den största förbrukaren är ventilationen. Till denna
sammanställning tillkommer luftläckaget genom klimatskärmen som inte har uppskattas.
Varmvattenförbrukningen är hämtad ifrån den tidigare utförda energideklarationen som
beskrivs i kap 5.7 och är där något lägre men då hotellets beläggningsgrad är högre nu än då
så antas varmvattenförbrukningen ha ökat något.
Tabell 15, Sammanställning värmeförbrukare
Värmeförbrukare
värmebehov
(MWh)
Klimatskärm
310
Ventilation
500
Varmvatten
300
Summa
1100

5.7 Tidigare utförd energideklaration
I december 2013 utfördes en energideklaration av Saltsjöbaden Grand hotell. Den finns i
bilaga 1 men en kortsammanfattning av denna ges här. Enligt denna deklaration har hotellet
en specifik energianvändning på 204 kWh/m2. Hotellet har enligt deklarationen en
uppvärmd yta på 11000 m2, en fastighetselförbrukning på 670 MWh, värmepumparna
förbrukar 1175 MWh el och energiförbrukningen till uppvärmning av varmvatten 292 MWh.
Detta ger en total elförbrukning på ca 1850 MWh och en total energiförbrukning på ca 2200
MWh/år.
Elförbrukningen på värmepumparna är missvisande då en maximal årsförbrukning för dessa
är ca 700 MWh ifall de går på max hela året.

24

6 Åtgärdsförslag
När kartläggningen av energiförbrukningen var genomförd diskuterades vilka åtgärdsförlag
som kan vara aktuella och därefter beräknades potentialen för energibesparingen för dessa
förslag. Där det var möjligt inhämtades det offerter och prisförslag ifrån leverantörer

6.1 Åtgärder på klimatskärm
För att minska hotellets energibehov är åtgärder på att minska klimatskärmens U‐värde av
stor vikt. Hotellet har restriktioner på att ändra fasadens utseende på den gamla delen men
reparationer får ske. Därför kan inte åtgärder utföras utvändigt på väggar och tak. Av
utrymmesskäl och hur byggnaden ser ut på insidan finns det inget utrymme för att göra
några förbättringar på isoleringen av väggar och golv för att få ner U‐värdet för dessa
byggnadsdelar.
Den åtgärd som är möjlig att utföra på klimatskärmen är att byta ut alla fönster. Många av
fönsterramarna är i stort renoveringsbehov. Åtgärden är dock väldigt dyr att utföra men då
ett behov av renovering ändå finns kan denna investering i nya fönster vara lönsam.
I den nyare delen vid konferensrummen är fönstren i bättre skick men hela den delen av
hotellet har ett underhållsbehov och det finns planer på att bygga om och renovera denna
del av hotellet. En beräkning för hur mycket energi som kan sparas med mera
energieffektiva fönster tas ändå med i åtgärdsförslaget.
På byggnaden finns många olika sorters fönster och ett exakt mått på den totala
fönsterarean finns inte utan är uppskattat utifrån mått på utvalda fönster.
Från figur 9 syns det att taket har en större värmeförlust än väggarna och ett förslag är att
tilläggsisolera taket invändigt. Då antagandet av U‐värdet är högt finns det potential för att
bygga om taket så att det blir mindre värmeförluster genom denna byggnadsdel. Dock har
detta alternativ inte undersökt närmre i detta arbete men det rekommenderas att titta
närmare på detta alternativ när det är dags för att renovera hotellet.

6.2 Åtgärder på värmesystemet
Efter att ha studerat värmesystemet på plats och undersökt styrsystemet har följande
åtgärder undersökts.
Omställning av oljebrännare: Oljebrännarnas styrs utifrån värmebehovet ifrån
styrsystemet. Men brännarna kan även ställas av och på manuellt. Vid de initiala
platsbesöken upptäcktes att brännarna stod i manuellt läge och var påslagna. En ändring till
automatisk styrning föreslås, vilket kommer att minska oljeförbrukningen men öka
elförbrukningen för värmepumparna lite istället.
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Konvertera en oljepanna till en värmepump: För att minska energianvändningen kan en
åtgärd vara att sätta in ytterligare en värmepump för att ersätta en av oljepannorna. En av
oljepannorna kan vara bra att ha kvar som reservkraft ifall värmepumparna skulle stanna.
Flytande‐/fastkondensering: Även då värmepumpen har en hetgasvärmeväxlare för
varmvatten och en primärkrets för värme till radiatorer och ventilation med en värmekurva
används fast kondensering (konstant 50°C ut på värmekretsen). Genom att använda
flytande kondensering (framledning enligt börvärde direkt från VP) kan man markant öka
värmepumpens COP
Underkylare: Värmepumparna har varsin underkylare som fram tills idag har fungerat
mycket dåligt då de enbart arbetat mot ackumulatortankar och inte förvärmt någon mängd
kallvatten. Genom att förvärma en större mängd kallvatten kan man utnyttja mer ”gratis
energi” och höja värmepumpens COP. Det stora problemet var ställdonet UK‐SV11 som
konstant enbart var 5 % öppen. Genom att ändra inställningarna för detta ställdon kan man
utnyttja större del av sjövärmens köldbärare (gratisenergi).
COP/elförbrukning: Värmepump 1 använder betydligt mycket mer el än vad värmepump 2
gör och har ett betydligt lägre COP. Anledningen till detta är än så länge okänt men
kompressorn på värmepump 1 bör felsökas.
Varmvattentemperatur: Värmepump 1 försöker värma varmvattnet till 55°C och
värmepump 2 försöker värma varmvattnet till 65°C även då vattnet blandas i gemensamma
ledningar till ackumulatortankarna. Genom att ha samma styrning på båda värmepumparna
kommer de användas på likvärdigt sätt och hjälpas åt istället för att delvis motarbeta
varandra.

6.3 Åtgärder på ventilationen
Energibesparingsåtgärderna på ventilationsaggregaten skiljer sig beroende på vilken typ det
är. Generellt för aggregaten finns några alternativ. Utbyte till effektivare värmeväxlare,
ändringar i luftflödet och minska på drifttiden. Byte av värmeväxlare, minskning på
luftflödet och minskning på drifttiden minskar uppvärmnings och kylbehovet av den tillförda
luften.
Aggregaten LA 1‐5 är av FTX‐typ med en roterande värmeväxlare med en relativt hög
verkningsgrad, 70 %. Dessa är relativt nya men på dagens marknad finns det ännu
effektivare roterande växlare, upp till 90 %. På dessa aggregat finns det möjlighet att ställa
in olika driftfall med ett högt och ett lågt flöde med olika tider under en vecka. Speciellt är
detta viktigt för aggregaten LA3 och LA4 till konferensdelarna. Konferenserna sker oftast
under dagtid. På natten kan aggregaten styras så att de nästan stängs av helt. LA3 och 4 kan
vara i hög drift mellan 05‐18 beroende på ifall hotellet har konferenser inbokade eller inte.
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Aggregat LA6 förser köket med ny luft och är ett FTX‐system med vätskekopplat
värmeåtervinningssystem med en verkningsgrad på 30 % (R3M). Från och tilluftsdelarna
finns i olika delar av byggnaden. I tilluftsdelen sitter det tre stycken värmebatterier med
olika effekter. För att minska elförbrukning för LA6 kan en åtgärd vara att sätta in en
värmepump på tilluftsdelen. Kostnaden och hur installationen ska göras av denna
värmepump har dock inte tagits fram i detta arbete utan det blir en åtgärd som kan tas i ett
senare skede. Dock så borde det finnas en potential i att spara energi för detta aggregat. En
värmepump förbrukar ca 1/3 el jämfört med elbatterierna. Beroende på utformningen av
installationen kan värmeåtervinningen också öka.
Aggregat LB21 har separerade från‐ och tilluftsdelar och olika drifttider och luftflöden kan
programmeras. En installation av värmeåtervinning på frånluftsdelen minskar
energiförlusten från detta aggregat. Aggregatet är inställt att gå hela tiden på ett högt flöde.
En omprogrammering till olika driftfall under veckan föreslås. Vid användning av köket och
Seafront kan aggregatet köras med ett högt flöde och när köket och Seafront inte används
kan ett lägre flöde ställas in.
Aggregat LB22 är ett FTX‐aggregat som är relativt nytt och har en relativt hög verkningsgrad,
så ett utbyte till en effektivare värmeväxlare är troligtvis inte nödvändigt. Då SPA‐delen av
hotellet inte används dygnet runt kan aggregatet köras med ett högre flöde under tiden då
verksamheten pågår och ett lägre flöde då ingen verksamhet sker. Då verksamheten oftast
sker under kvällar på vardagar och hela dagen på helger föreslås följande driftfall. Måndag‐
fredag 23‐16 lågt flöde och 16‐23 högt. Lördag‐söndag 23‐8 lågt och 8‐23 högt.
LA23, LA07 och TA00 har inte undersökts då aggregaten är relativt små och tiden inte räckte
till. Undersökningar av energibesparingar på LB pool uteslöt då aggregatet var relativt nytt
och en injustering av detta gjordes nyligen.

6.4 Åtgärdsförslag belysning
Från tabell 5 och tabell 6 ses att hotellrummen har en hög installerad effekt och belysningen
består till stor del av glödlampor med olika socklar. Då glödlampor inte längre tillverkas och
motsvarande halogenlampor inte förbrukar så mycket mindre el så föreslås att denna
belysning byts ut till LED‐lampor (Energimyndigheten 2014). Glödlampornas effekt varierade
mellan 40‐60W och motsvarande LED‐lampa förbrukar mellan 3‐6W istället (bilaga).
Spotarna som finns i hotellrummen föreslås bytas till LED‐lampor. Spot:en som sitter i
rummen har en effekt på 35W och LED‐lampan föreslås har en effekt på 7W (Bilaga lampor).
Korridorerna står för den stora posten i elförbrukningen på belysningen. Denna belysning
står på dygnet runt och då det finns många glödlampor så blir elförbrukningen mycket hög
för denna del av hotellet. Ett byte från glödlampor till LED lampor bör göras inom kort för
samma anledning som för hotellrummen. Den andra stora elförbrukaren i korridorerna är
takspotarna. Dessa kan bytas till en mindre elförbrukande LED‐spot som har en effekt
mellan 5‐9W istället för 35W. Dock behöver en provinstallation göras eftersom denna lampa
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inte har exakt samma form som den befintliga takspoten (bilaga). LED alternativet till
kompaktlysrören som sitter i korridorerna har en effekt på 4W istället för 9W. Vid ett utbyte
till LED behöver donet till den gamla lampan kopplas förbi eller överkopplas (ledelfakta
2016) vilket driver upp kostnaden för detta utbyte.
I resterande delar att hotellet föreslås även här att byta ut all belysning till ett alternativ av
LED belysning. För varje lamptyp finns det en ersättare (ledelfakta 2016). En del
arbetskostnad tillkommer för att byta ut lysrörsbelysningen men utbytet kan vara lönsamt
på lång sikt.
Ett till alternativ för att minska elförbrukningen på grund av belysningen är att installera
närvarostyrning till belysningen i vissa delar av hotellet. Närvarostyrningen passar bäst att
installera i de delar som inte används så ofta, till exempel vinden och källaren men det finns
även fler utrymmen där närvarostyrning kan tillämpas. Denna åtgärd tas dock inte upp
närmare i detta arbete utan kan undersökas mera i ett senare skede.
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7 Resultat/Diskussion
Åtgärdsförslagen som har presenterats under respektive rubrik i kap 6 utreds här på hur
mycket dessa kan ge en minskad el och energiförbrukning för hotellet. Till en början
presenteras åtgärderna var för sig och kapitlet avslutas sedan med en sammanställning av
alla dessa åtgärder.

7.1 Energibesparing fönster
De fönster som är installerade på hotellbyggnaden har med dagens mått mätt ett riktigt
dåligt U‐värde. Som redan nämnts i kap 3 har fönstren ett renoveringsbehov och ett högre
U‐värde har därför antagits än vad som var standard på den tiden de sattes in. Då
investeringen för nya fönster är mycket hög i förhållandet till hur mycket energibesparingen
ger ges här endast ett resultat av hur mycket energi som skulle kunna sparas med nya
fönster (tabell 16). Kostnaderna för nya fönster kan uppgå till flera miljoner. Då många av
fönstren inte är av dagens standardmått och med många specialfönster har inte en mer
exakt beräkning för kostnaden gjorts men en uppskattning på kostnaden är runt 3‐4
miljoner.
Tabell 16, Energibesparing fönster
Fönster i del av
U‐värde
Energiförlust U‐värde
hotell
nuvarande per år
Nya fönster
fönster
(MWh)
Nya
2,7
54
1,2
Gamla
3
60
1,2
Summa
114

Energiförlust
per år (MWh)

Besparing per
år (MWh)

24
24
48

30
36
66

Ett byte till nya fönster med U‐värde 1,2 ger en energibesparing på 66 MWh per år men en
stor osäkerhet ligger i denna beräkning. Dels har en exakt yta inte tagits fram och U‐värdena
har uppskattats. Dock så ger det en fingervisning på ett ungefär hur mycket energi som går
att spara genom att byta till nya fönster. I och med att många fönster är i dålig kondition så
kommer dessa att behöva bytas ut alternativt rustas upp ordentligt. Kostnaden för att rusta
upp fönstren och att byta ut alla kan vara relativt lika och då kan ett byte till nya fönster ses
som en bonus även ifall kostnaden för fönstren fortfarande är hög relativt
energibesparingen.

7.2 Energibesparing värmesystem
En rad åtgärder har föreslagits under kap 6.2 och flera av dessa har mera handlat om att få
systemet fungera mer optimalt och hur stor en energibesparing som kan göras är svår att
räkna fram. Här visas resultatet för de två viktigaste åtgärderna.
Den första åtgärden var att ställa om oljepannorna, som var manuellt påslagna, till att
automatiskt styras ifrån det centrala styrsystemet. Från tabell 3 ses att i jan‐sep 2015 köptes
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ca 43 m3 olja och antagandet av att en likande inköpstakt hölls i okt, nov och dec under 2014
som jan, feb, och mars 2015 ger att ca 203 olja behövdes köpas in under denna tidsperiod.
Totalt ger detta att ca 63 m3 olja behövdes under tidsperioden okt 2014 – sep 2015. Denna
åtgärd har gjort att mycket mindre olja har gått åt och efter omställningen i sep 2015 har ca
30 m3 olja behövt köpas in under tidsperioden okt 2015 och sep 2016 enligt R3M. Det ger
en skillnad på ca 33m3 olja vilken ungefär motsvarar en energimängd på 36 MWh. Åtgärden
minskade oljeförbrukning till hälften och sänkte oljeförbrukningen ned till samma nivå som
fanns angiven i den tidigare utförda energideklarationen.
Den andra åtgärden är att installera en till värmepump istället för en av oljepannorna. I
undercentralen finns det möjlighet att sätta in en värmepump på max 50kW utan att
behöva dra dit nya elkablar. Energibesparingen bygger på att kunna ersätta i stort sätt all
olja med värmepumpen. Årsförbrukningen av olja är ca 30m3 efter ovanstående åtgärd. En
m3 olja innehåller ca 11 MWh och med en värmepump med ett COP på 3 blir
värmepumpens elförbrukning per år ca 100 MWh för att ersätta all olja. En energibesparing
på ca 200 MWh (tabell 17). Energibesparingen blir egentligen lite mindre då en liten del olja
kommer att vara kvar.
Tabell 17, Energibesparing värmepump
Besparing (MWh)
Investering
Återbetalningstid
(tkr)
(år)
200
500
2,5

Brytpunkt annuitet
(år)
2,6

Med ett elpris på 1kr/kWh och ett antagande på att investeringen i att köpa in och installera
värmepumpen kostar ca 500tkr blir återbetalningstiden runt 2,5 år och brytpunkten för
annuiteten är något längre. En installation av en till värmepump får ses som en god
investering då återbetalningstiden och brytpunkten är kortare än den tekniska livslängden
på värmepumpen och att den ger en minskad energianvändning. En osäkerhet finns på hur
mycket installationen kostar och inköpspriset för en 50kW värmepump kan variera men en
investering i en till värmepump kommer att ger en minskad energianvändning.

7.3 Energibesparing ventilation
Den första föreslagna åtgärden var att ändra drifttider på vissa aggregat. Genom denna
åtgärd kan både elförbrukning och värmeförluster minskas (tabell 18).
Tabell 18, Besparing på el, ändring av drifttid
Agg.
El (MWh/år) El (MWh/år) Besparing
innan
Efter
(MWh)
LA 3
LA 4
LB21
LB22
Summa

38
38
7
17
100

21
21
5,5
14
61,5

17
17
2,5
3
38,5
30

Värme
(MWh/år)
innan
51
51
70
21
193

Värme
(MWh/år)
Efter
31
31
55
16
133

Besparing
(MWh)
20
20
15
5
60

Tabell 18 visar att en omprogrammering av drifttider för dessa 4 aggregat ger en minskad
energianvändning på ca 100 MWh per år. Beräkningen bygger på ett medelvärde på
frånluftsflödet, beroende på hur ofta konferenserna och köket används kan detta
medelvärde gå upp eller ner och ge en annan energiförbrukning. LA3 och LA4 betjänar
konferensrummen och kan ibland behöva köras på absolut sitt maximum och kommer
därmed använda mer el och ge mer värmeförluster.
Den andra åtgärden var att byta ut värmeväxlarna i några av aggregaten till nya och mer
effektiva värmeväxlare. En ombyggnation till värmeväxlare med 90 % verkningsgrad har
föreslagits (tabell 19).
Tabell 19, Energibesparing ventilation
Benämning Värmeförlust
Värmeförlust
(MWh/år)
(MWh/år)
70%
90%
LA 1
48
16
LA 2
48
16
LA 3
51
17
LA 4
51
17
LA 5
48
16
LB22
21
7
Summa
267
93

Besparing
(MWh)
32
32
34
34
32
14
174

Ett utbyte till ännu mer effektiva värmeväxlare kan ge stora energibesparingar. Vid ett
utbyte av värmeväxlarna i aggregaten i tabell 18 kan en energibesparing uppgå till 174
MWh/år. Vid beräkningen så antogs att alla aggregat i tabell 18 hade en verkningsgrad på
70 %. Dock är aggregaten LA4‐5 nyare än de tre andra och har förmodligen en högre
verkningsgrad redan och ett utbyte där borde ge en mindre besparing. En
kostnadsberäkning på denna åtgärd har inte tagits fram då åtgärden förmodligen är mycket
dyr och aggregaten ändå är relativt nya och har redan en ganska bra verkningsgrad.
Dessutom finns det en osäkerhet om en ombyggnation ens är möjlig att utföra på dessa
aggregat.

7.4 Energibesparingar belysning
För att spara el inom belysningen har ett förslag på att byta ut alla glödlampor och lysrör till
ett LED‐alternativ. Besparingen beror på hur många lampor som behöver bytas ut och hur
stor skillnad effekten är mellan alternativen (tabell 20).
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Tabell 20, Sammanställning av energibesparingen uppdelat på del av hotell.
Del av hotell
Tot. effekt Elförbrukning Tot. effekt Elförbrukning LED
(kW)
per år (MWh)
LED
per år (MWh)
Hotellrum
38
13
12
3
Korridor
18
152
4
37
Restaurang etc
7
27
2
8
konferensrum
11
6
3
2
Spa, pool
8
25
2
6
Övriga Lampor
5‐10
40‐80
1‐2
10‐20
Summa
ca 87‐92
ca 260‐300
ca 25
Ca 65‐70

Besparing
(MWh)
10
115
19
4
19
30‐60
Ca 200‐230

Det finns en stor besparingspotential på att byta ut alla lampor i hotellet och det är främst
belysningen i korridoren som ger den största besparingspotentialen. En offert togs in för att
byta ut alla lampor som räknats och därefter har återbetalningstiden beräknats genom
paybackmetoden och vid vilken brytpunkt då investeringen går med vinst uträknat genom
annuitetsmetoden med ett elpris på 1kr/kWh och kalkylränta på 4 %. Arbetskostnader för
att byta ut alla lampor tillkommer men denna kostnad tas inte med här då den är svår att
veta och den beror även på vem som kommer att göra installationen. Återbetalningstiden
och brytpunkten för annuiteten ligger därmed egentligen lite högre än den redovisade
(tabell 21).
Tabell 21, Energibesparing belysning
Del av hotell
Besparing
Investeringskostnad
(MWh)
(tkr)
Hotellrum
10
300
Korridor
115
140
Restaurang etc
19
50
konferensrum
4
100
Spa, pool
19
41
Övriga Lampor
30‐60
‐
Summa
Ca 200‐230
ca 600

Återbetalnings
tid (år)
30
1,2
2,6
25
2
‐
3

Brytpunkt
annuitet (år)
Aldrig
1,3
2,8
Aldrig
2,2
3,3

Återbetalningstiden och brytpunkten för investeringarna skiljer sig mycket åt beroende på
vilken del av hotellets belysning som byts ut. För hotellrummen och konferensrummen
beror elförbrukning i stor grad på vilken beläggning hotellet har. Vid stor beläggning
används belysningen mer och därmed ökar förbrukningen men ifall ett utbyte görs blir då
besparingen istället högre. För övriga delar av hotellet ses en kortare återbetalningstid och
på brytpunkten för annuiteten. Då den tekniska livslängden överstiger återbetalningstid och
brytpunkt anses denna investering lönsam att göra. Att investera i en ny LED‐belysning ses
som överlag som en mycket god investering. Även ifall elpriset ökar och kostnaden för
installationsarbetet skulle tas med i beräkningen är en investering i ny belysning lönsam. Då
hotellet använder många glödlampor och då dessa typer är på väg att fasas ut kommer bytte
till ny belysning att bli tvunget att utföras och vid inköp av nya lampor bör den nya lampan
som har den lägsta elförbrukningen för samma krav på ljusstyrka väljas.
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I förslaget har endast ett byte till LED‐belysning gjorts men för vissa lysrörslampor kan det
vara mer fördelaktigt att byta till nyare typer av lysrör då dessa också blivit mer
energieffektiva. Då kan ett byte av armatur och urkoppling av drivdon undvikas och därmed
hålls kostnaden nere och den investeringen kan vara mer lönsam att byta till ett LED‐
alternativ.

7.5 Sammanställning av energibesparingsåtgärder
De föreslagna energibesparingsåtgärderna (tabell 22) ger var för sig en sammanlagd
besparingspotential på drygt 1060 MWh per år.
Tabell 22, Sammanställning av energibesparingsåtgärder
Åtgärd
Besparing
Investering
(MWh)
Byta fönster(1)
66
3 000 000
Omställning
360
0
oljepannor (2)
Konvertering
200
500 000
oljepanna (3)
Drifttidsändring
100
0
ventilation (4)
Nya
174
?
värmeväxlare(5)
Belysning (6)
200
600 000
Summa
Ca 1060

Återbetalningstid (år)
45
0

Brytpunkt
annuitet (år)
Aldrig
‐

2,5

3,7

0

‐

?
3

3,3

De enklaste åtgärderna var att ställa om manöverläget på oljepannorna och ändra
drifttiderna på ventilationsaggregaten. Dessa två ger en stor energibesparing till ingen
kostnad alls. Att byta fönster är en mycket dyr åtgärd men ger ändå en liten energibesparing
för hotellet och en ökad komfort för gästerna. När det är dags att byta ut fönstren på grund
av renoveringsbehovet så är merkostnaden för att välja ett mer energieffektivt fönster
mycket låg. Som redan tagits upp är fönsterbytet inte lönsamt att utföra ur ett
energibesparingsperspektiv. Då ventilationsaggregaten redan är relativt effektiva så ser man
att det fortfarande finns en mycket stor potential att kunna spara ännu mera energi. Dock så
är detta förslag endast teoretisk och en utredning ifall det går göra rent praktisk kan göras i
ett senare skede. Att byta ut belysningen och investera i ytterligare en sjövärmepump till
hotellet är bra investeringar då återbetalningstiden är kortare än dess tekniska och
ekonomiska livslängd på ca 5 år och 15 år.
Den specifika energianvändningen för hotellet kan minskas genom att genomföra dessa
åtgärder. I fall alla genomförs kan den specifika energianvändningen gå ner till 100 kWh/m2
med en yta på 11800m2 och beräkningen utgår ifrån 2015 års energiförbrukning (tabell 23).
Åtgärdernas nummer fås ifrån tabell 22.
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Tabell 23, Sammanställning olika åtgärdspaket
Åtgärdspaket
Besparing
Energiförbrukning
(MWh)
2015 (MWh)
1,2,3,4,5,6
2,3,4,6
2,3
1,5
4,5

1060
850
550
240
274

2250
2250
2250
2250
2250

Energiförbrukning
efter åtgärder
(MWh)
1190
1400
1700
2010
1975

Specifik
energianvändning
(kWh/m2)
100
118
145
170
169

Av dessa beräkningar för den specifika energianvändningen kan hotellets energianvändning
närma sig boverkets krav för en hotellverksamhet.
I detta arbete har många antaganden gjorts, mest på grund av bristande dokumentation och
svårigheter att hitta rätt information. Den del som har störst osäkerhet är beräkningen av
hotellets värmebehov då nästan inga uppgifter om byggnadens konstruktion kunde fås
fram. Beräkningen utfördes genom enkla ekvationer och resultaten jämfördes med den
uppmätta energianvändningen och därifrån ses att resultaten ifrån beräkningarna är rimliga.
Det som påverkar lönsamheten för investeringen av en ny värmepump är inköpspriset och
kostnaden för installationsarbetet. Kostnaden för den investeringen kan variera beroende
på vilken installatör som används och hur mycket som behöver byggas om i undercentralen.
I dagsläget finns det ett stort utrymme för en högre investeringskostnad än den antagna och
åtgärden bör genomföras så länge den blir lönsam.
Metoden för genomförandet av arbetet har byggt på att göra en så generell bedömning av
hotellet energianvändning som möjligt. Alla möjliga åtgärder har inte tagits upp och alla
elförbrukare har inte undersökt. Det finns en ännu större energibesparingspotential ifall
ännu fler maskiner och apparaters elförbrukning utreds. Ungefär 600 MWh el har ännu inte
kartlagts för hotellet. Dessutom har åtgärder för besparingspotentialen på
varmvattenförbrukningen inte alls utretts i detta arbete utan det kan göras i ett senare
skede.
Beräkningarna som har gjorts i arbetet har varit av ett enklare slag. Alternativet till de
enklare beräkningarna är att använda ett byggnadssimuleringsprogram istället. Det visade
sig dock, vid en jämförelse med uppmätta värden, att resultaten från beräkningarna är
rimliga men ett mer exakt resultat eventuellt skulle kunna uppnås genom ett
simuleringsprogram.
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8 Slutsatser
I detta arbete har det visats sig att det finns flera åtgärder för att Saltsjöbaden Grand hotell
ska kunna minska sin energianvändning. Energianvändningen kan sänkas rejält genom enkla
åtgärder i styrsystemen för värme och ventilation. En del byggnadstekniska åtgärder, så som
utbyte av fönster är inte lönsam kostnadsmässigt. Men det kommer behövas göras något åt
dessa då de är i dåligt skick och då ger ett utbyte till bättre isolerade fönster en
energibesparing. En investering i ytterligare en värmepump och ett utbyte av all belysning
ger en minskad energianvändning vilket rekommenderas att utföra.
Ifall alla åtgärder som redovisats skulle utföras kan hotellet spara runt 1100MWh per år. Det
är en minskning på ca 50 % jämfört med energiförbrukningen 2015. Min rekommendation
för hotellet är att utföra de åtgärder som är enkla att utföra och de åtgärder som har en kort
återbetalningstid. Utför hotellet dessa kommer energibesparingen uppgå till ca 850 MWh/
år.
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Bilaga 2

Stockholm 2016-04-14

Offert
Offertdatum
Offertnummer
Kundnummer
Offerten giltig t.o.m.
Utfärdad av
Er referens

2016-04-14
20160418-JA
1189
2016-05-31
Janne Selenius
Jonas Holmberg

Mottagare:
Hotell Saltsjöbaden
Jonas Holmberg, Tobias Alm
Hotellvägen 1
133 35 Saltsjöbaden

Efter vårt första möte med genomgång av belysningen i hotellfastigheten samt den
kompletterande inventeringslistan från Tobis Alm så har vi tagit framföljande LED belysning
ur LEDiA’s sortiment.
För att säkerställa att framtagen ljuskälla stämmer överens med hotellets önskemål föreslår
vi att man prov monterar belysning i resp. armaturmodell. Detta sker efter att offerten är
godkänd av beställaren.
Kostnader för eventuella reparationer av armaturer, nytt kablage, kompatibel
dimmerfunktion i anläggningen kan tillkomma.

Beskrivning

Antal

Pris

Belopp

1. E27: Tak armaturer, K 2500-2700
Garanti 5år
2. E14 Vägglampa K 2500-2700
Garanti 5år

937 st.

165 kr

154 605 kr

427st.

145 kr

61 915 kr

284 st.

135 kr

38 340 kr

196 st.

135 kr

26 460 kr

20 st.

95 kr

1900 kr

471 st.

215 kr

101 265 kr

14 st.

326 kr

4564 kr

140 st

305 kr

42 700 kr

3. GU10 Sängspot K 2500-2700
Garanti 5år
4. GU 5,3 Takspot K 2500-2700
Garanti 5år
5. E12 Nödljus
Garanti 5år
6. G23 Hallampa, Tak K 2500-2700
Garanti 5år
7. G24d-3 Tak K 2500-2700
Garanti 5år
8. GX24q-3 Tak K 2500-2700
Garanti 5år

LEDiA SWEDEN, AB Rubinvägen 21-752 68 UPPSALA - SWEDEN Tel: +46 (0)18 24 47 24 I Fax:+46 (0)18 24 47 25
webbsite: www.ledia.se E-mail: info@ledia.se Org nr: 556890-8288 BG: 871-2804.

9. GR10q ”Kringla” Tak K 2500-2700
Garanti 5år

66 st.

Belopp före moms
Moms 25%
Totalsumma
Leverans 6-8 veckor från offertens godkännande.

365 kr

24 090 kr

455 839 kr
113 959 kr
569 798 kr

LEDiA SWEDEN, AB Rubinvägen 21-752 68 UPPSALA - SWEDEN Tel: +46 (0)18 24 47 24 I Fax:+46 (0)18 24 47 25
webbsite: www.ledia.se E-mail: info@ledia.se Org nr: 556890-8288 BG: 871-2804.
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Lampa
9W, E27 LED lampa/ Ersätter halogen och glödlampa

 
•Input voltage: 85 to 265V AC
•Frequency: 47 to 65Hz
•LED quantity: 12pcs
•Power factor (PF): >0.95
•Power efficiency: >90%
•LED consumption: 9W
•LED luminous efficiency: 110lm/W
•Color temperature: 3,000 to 7,000K
•Color index (CRI): Ra 90
•Working temperature: -25 to 80 degree Celsius
•Working lifespan: _50,000 hours
•Light body materials: aluminum alloy
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Installation & Applikationer
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Spotta
5, 7, 9 W, GU10 & MR16 LED spotlight lampa/ Ersätter halogen lampor



  

•Input voltage: 85 to 265V AC
•Frequency: 47 to 65Hz
•LED quantity: 12pcs
•Power factor (PF): >0.95
•Power efficiency: >90%
•LED consumption: 5W,7W, 9W
•LED luminous efficiency: 110lm/W
•Color temperature: 2,500 to 7,000K
•Color index (CRI): Ra 90
•Working temperature: -25 to 80 degree Celsius
•Working lifespan: _50,000 hours
•Light body materials: aluminum alloy
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Energideklaration

Version:
Dekl.id:

2.1
577218

Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter
Ägarens namn

Organisationsnummer

Grand Hotel Saltsjöbaden AB

556013-2408

Utländsk adress

Adress

Postnummer

Postort

Hotellvägen 2

13383

Saltsjöbaden

Land

Telefonnummer







Mobiltelefonnummer

E-postadress

Byggnadens ägare - Övriga
Byggnaden - Identifikation
Län

Kommun

Stockholm

Nacka

O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen.

 Egna hem (privatägda småhus)





Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

Egen beteckning

Rösunda 27:2

Hotellvägen 2

Husnummer

Prefix byggnadsid

Byggnadsid

Orsak till avvikelse

2

1

515971

Adressuppgifter är fel/saknas

Adress

Postnummer Postort

Hotellvägen 2

13335







Saltsjöbaden

Huvudadress








Byggnaden - Egenskaper
Typkod

Byggnadskategori

Lokalbyggnader

322 - Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad
Byggnadens komplexitet

 Enkel






Byggnadstyp

Nybyggnadsår

Friliggande

 Komplex





Atemp mätt värde (exkl. Avarmgarage)

11000

m

2



1897

Verksamhet
Fördela enligt nedan:

Procent av
Atemp (exkl.
Avarmgarage)

Avarmgarage
m

2

Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare)

Antal källarplan uppvärmda till >10°C
(exkl.garageplan)

1

Hotell, pensionat och elevhem



100

Restaurang

Antal våningsplan ovan mark

Kontor och förvaltning

4

Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel

Antal trapphus

Butiks- och lagerlokaler för övrig handel
Antal bostadslägenheter
Köpcentrum
Projekterat genomsnittligt hygieniskt
uteluftsflöde i lokalbyggnader

Vård, dygnet runt
l/s,m2

Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)

2

Finns installerad eleffekt >10 W/m för
uppvärmning och varmvattenproduktion

 Ja






 Nej





Skolor (förskola-universitet)
Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)

Är byggnaden skyddad som byggnadsminne?

 Nej





 Ja enligt 3 kap KML




 Ja enligt SBM-förordningen




Är byggnaden en sådan särskilt värdefull
byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL?

 Nej




 Ja, är utpekad i detaljplan eller





områdesbestämmerlse
 Ja, är utpekad i annan typ av




dokument
 Ja, egen bedömning





Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler
Övrig verksamhet - ange vad
Summa

100

Energianvändning
Verklig förbrukning
Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första
månaden i formatet ÅÅMM)

1207

Beräknad förbrukning
Beräknad energianvändning anges för nybyggda/andra byggnader
utan mätbar förbrukning och normalårskorrigeras ej

- 1306







Hur mycket energi har använts för värme och komfortkyla angivet år
(ange mätt värde om möjligt)?
Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade
Mätt Fördelat
värde värde
Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte
annat uppmätts:
kWh
Fjärrvärme (1)
3
 








Eldningsolja
10 000 kWh/m

340000

Eldningsolja (2)

kWh







Flis/pellets/briketter (5)

kWh













Övrigt biobränsle (6)

kWh













El (vattenburen) (7)

kWh













El (direktverkande) (8)

kWh













El (luftburen) (9)

kWh













kWh














Värmepump-frånluft (el)
(11)

kWh













Fastighetsel (15)

Värmepump-luft/luft (el)
(12)

kWh













Hushållsel (16)

Värmepump-luft/
vatten (el) (13)

kWh













Energi för uppvärmning
1
och varmvatten (Σ1)

1514416

kWh

Varav energi till
varmvattenberedning

292437

kWh
kWh

 Nej






m

2



















Övrig el (ange mätt värde om möjligt)
Angivna värden ska inte vara normalårskorrigerade
Mätt Fördelat
värde värde

Ange solcellsarea

 Nej






m














3

kWh













Verksamhetsel (17)

4

kWh













El för komfortkyla (18)

kWh













Tillägg komfortkyla 5 (19)

0

kWh

Byggnadens
6
energianvändning (Σ3)

2193232

kWh

Byggnadens
7
elanvändning (Σ4)

1853232

kWh

Beräknad elproduktion
2

kWh/år

Normalårskorrigerat värde
(graddagar)

2172973

Energiprestanda

Ort (Energi-Index)
kWh

…varav el

204 kWh/m2,år

678816

kWh

2

kWh/år

Nacka

8








Källa: Energimyndigheten
För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av
sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna
bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

Beräknad
Ange solfångararea energiproduktion

Ort (graddagar)

7

4 500-5 000 kWh/ton, beroende av
träslag och fukthalt







 Ja





6

Pellets

kWh

Finns solcellssystem?

5

4 600 kWh/1 000 m

Ved (4)

1174416

3

Stadsgas







 Ja





4

11 000 kWh/1 000 m (effektivt värmevärde)







Finns solvärme?

3

3

Naturgas

kWh

Fjärrkyla (14)

2







Naturgas, stadsgas (3)

Markvärmepump (el) (10)

1








Tyresö

2242970

Referensvärde 1
(enligt nybyggnadskrav)

173 kWh/m2,år

Normalårskorrigerat värde
8
(Energi-Index)

55 kWh/m2,år

kWh

Referensvärde 2
(statistiskt intervall)

109

-

133 kWh/m2,år

Summa 1-13 (Σ1)
Den el som ingår i fastighetsenergin
Den el som ingår i hushållsenergin
Den el som ingår i verksamhetsenergin
Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20
och BFS 2011:6)
Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 (Σ3))
Den el som ingår i byggnadens energianvändning (Summa 7-13,15,18-19 (Σ4))
Underlag för energiprestanda

Uppgifter om ventilationskontroll
 Ja 





 Nej




Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?
Typ av ventilationssystem













FTX

F
Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för
energideklarationen?
10
Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat



















FT

F med återvinning

Självdrag







Ja







Nej








Delvis10

Uppgifter om luftkonditioneringssystem
Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW?

Uppgifter om radon
Är radonhalten mätt?

 Ja 




 Nej





 Ja 





 Nej




55

% utan anmärkning

Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration
Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder
Åtgärdsförslag (Dekl.id:577218)

Värme


















Nya radiatorventiler







Rengöring och/eller luftning av
värmesystem






















Maxbegränsning av innetemperatur

Injustering av värmesystem
Tids-/behovsstyrning av värmesystem

Ny inomhusgivare
Byte/installation av tryckstyrda pumpar
Annan åtgärd

Ventilation




























Byggnadsteknisk

Installationsteknisk

Styr- och reglerteknisk























Varmvattenbesparande åtgärder







Byte/installation av energieffektivare
värmekälla



























Byte/komplettering av ventilationssystem

Energieffektiv belysning
Isolering av rör och ventilationskanaler
Byte/installation av värmepump

















Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak







Byte till energieffektiva
fönster/fönsterdörrar
Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta
Tätning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar







Återvinning av ventilationsvärme







Installation av solvärme







Tilläggsisolering väggar
Tilläggsisolering källare/mark

Annan åtgärd

Installation av solceller
Annan åtgärd

Injustering av ventilationssystem
Tidsstyrning av ventilationssystem
Behovsstyrning av ventilationssystem
Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar
Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.


















Tids-/behovsstyrning av belysning
Tids-/behovsstyrning av kyla
Annan åtgärd

Minskad energianvändning

75720

Kostnad per sparad kWh
kWh/år

0,7

kr/kWh

Beskrivning av åtgärden

Byggnaden anses ha en relativt hög energiförbrukning i jämförelse med
liknande fastigheter. Att tillägga här är att fastigheten har verksamheter
som kräver en högre energianvändning i form av spa verksamhet, restaurang mm.
En annan aspekt till den högre förbrukningen är att en stor del av
fastigheten är en gammal byggnad och har sämre klimatskärm. Fastigheten har i
dagsläget en förbrukning på cirka 204 kWh/m² och år att jämföra mot liknande
byggnader som förbrukar mellan 109 – 133 kWh/m² och år.
Fastighetsägare har planer på gång att sänka energiförbrukningen. Man kommer
dels att dra ner ventilationen i de rum som inte används samt sänka
rumstemperaturen i dessa rum. Man kommer även att försöka styra om rums
bokningar under lågsäsong så att rumsbokningarna läggs på dom nyare delarna
och sänka temperaturer och ventilation i den gamla delen.
Detta kommer leda till en lägre energiförbrukning.

Andra rekommenderade åtgärder för att sänka energiförbrukningen:
•Injustering av värme systemet. Att genomföra en service med en total
injustering av värmekurvor och temperatur reglering kan ofta leda till en
lönsam energibesparing på ca 5 % och mer. Man brukar räkna med att en grad
sänkning av inomhustemperaturen minskar energianvändningen med 5 %. I det här
fallet skulle det motsvara ca 75 720 kWh/år.
•Se över dagens ventilation och eventuellt byta ut de gamla aggregaten och
sjustera in luftflödena
•Släck lamporna i de rum som inte används. Det finns flera olika metoder för
att se till att lampor är släckta när de inte behövs. Det kan till exempel

vara ljussensorer, rörelsevakter och timer.
•Installera snålspolande kranar och toaletter i samtliga hotell rum. Beräknad
energibesparing ca 1,5 kWh/rum och dag.
För en mer genomgående besparingsplan krävs en vidare teknisk utredning.

Övrigt
Har byggnaden
deklarerats tidigare?

 Ja





Byggnadsägare

 Nej






Har byggnaden
besiktigats på plats?

 Ja






Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos



Kommentar

Besök på plats enligt Svenska Besiktningars kvalitetsmanual.

 Nej





Kontrollorgan och tekniskt ansvarig
Ackrediterat företag

Organisationsnummer

Ackrediteringsnummer

Svenska Besiktningar AB

556765-6060

7645

Förnamn

Efternamn

E-postadress

Jan

Johansson

jan.johansson@svenskabesiktningar.se

Expert
Förnamn

Efternamn

Magnus

Woren

Datum för godkännande

E-postadress

2013-12-06

magnus.woren@svenskabesiktningar.se

Dekl.id: 577218

Husets energianvändning

Liten

Stor

Energideklaration för Hotellvägen 2 , Saltsjöbaden
Detta hus använder 204 kWh/m² och år, varav el 173 kWh/m².
Liknande hus 109 – 133 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är delvis godkänd.
Detaljinformation finns hos Byggnadsägaren
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2013-12-06 av:
Magnus Woren , Svenska Besiktningar AB
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens
energiprestanda har lämnats.

Till dig som äger eller driver en byggnad med ett
större luftkonditioneringssystem
Luftkonditionering, eller komfortkyla, kan stå för en stor del av energianvändningen i en byggnad. Genom att se
till att drift, funktion och effektivitet är bra, både för enskilda delar och systemet som helhet, kan du spara både
energi och pengar. Målet är att uppnå såväl god energiprestanda och minskade kostnader för dig som bra
inomhusklimat för de som vistas i byggnaden.

Vilka åtgärder är mest lönsamma?
I nedanstående tabell finns tips på åtgärder som ofta minskar energianvändningen i kylsystem. Tillsammans med
din energispecialist, servicefirma eller installatör kan du bedöma om åtgärden är möjlig för ditt system och
lönsam att genomföra.
Åtgärd

Möjlig
besparing

Minimera
kylbehov

5-80 % av
kylbehovet

Långsiktig lönsamhet (LCC)

När är det lämpligt att
genomföra åtgärden?

Hur gör man?

Mycket lönsamt

Alltid aktuellt

Stäng av datorer och andra
apparater som inte används.
Försök använda effektiva
solskydd.

10-50 % av
Följ drift- och
skötselanvisning energi-behovet

Mycket lönsamt

Förebyggande minst
en gång per år

Anvisning ska finnas både för det
man gör själv och för det en
fackman ska göra.

Rengör
10-15 % av
värmeväxlarytor energi-behovet

Mycket lönsamt

Vid försämrad
kyleffekt eller
försmutsade ytor

Gäller främst enheter placerade
utomhus. Okulärbesikta.

Frikyla

30-60 % av
energi-behovet

Mycket lönsamt

Vid kylbehov under
+10 °C utetemperatur

Diskutera möjlighet med din
kylfirma.

Kombinera
använd-ning av
kylmaskin och
värmepump

50-100 % av
energi-behovet

Mycket lönsamt

Objekten har behov
av både kyla och
värme

Mät åtgång av energi för
uppvärmning och diskutera med
fackman.

Driftstrategi

10-20 % av
energi-behovet

Mycket lönsamt

Ska alltid övervägas

Kontrollera om anläggningen går
dellastad.

Frekvensreglra
10-30 % av
Ta reda på motoreffekterna och
pumpar och
Lönsamt
Vid varierande laster
energi-behovet
diskutera med fackman.
fläktar
Källa: Energihandboken, ISBN 978-91-633-3324-8, VVS-företagen, Kyl&Värmepumpföretagen, Svensk
Ventilation och Isolerfirmornas förening, 2008

Mer information
På Energimyndighetens webbplats, energimyndigheten.se, finns både en broschyr om ”Energieffektivisering i
större kylsystem” som beskriver de tekniska systemen och vad du bör tänka på när du väljer lösning och ett
infoblad som ger information om de ekonomiska och miljömässiga vinster som åtgärder i värmesystem kan ge.
Där finns också kontaktuppgifter till din kommunala energi- och klimatrådgivare som kan ge dig individuella råd
om vad du bör tänka på.
På webbplatsen energiaktiv.se kan du få hjälp att komma igång med arbetet och få stöd med allt från
kartläggning till uppföljning. Energiaktiv.se är ett samarbete mellan Boverket, Jordbruksverket och
Energimyndigheten.

