Business case:

“God energiledelse
betaler sig”
Bjarne holder et vågent øje med energiforbruget
Årlig millionbesparelse

Comwell har systematisk udnyttet muligheden
i TREFORs Energy Management Program med
vægt på:

Energirenovering og øget opmærksomhed på forbruget har sikret Comwell koncernen en væsentlig
millionbesparelse. Alene for Comwell Kolding drejer
det sig om en besparelse på omkring en million
kroner – årligt i forhold til 2006, inden projektet blev
igangsat.

Fakta • Viden • Ressourcer • Fokus

37% besparelse

• Visualisering af relevante energidata

Siden 2006 har Comwell Kolding sparet 37% på el
og 24% på varme, hvilket svarer til en samlet årlig
reduktion af CO2 udledning på næsten 400 ton.
Den store besparelse er produktet af en målrettet
indsats, som hotelkæden iværksatte i samarbejde
med energikoncernen TREFORs energirådgivning
for at finde de mest optimale energimæssige driftssituationer – eller sagt helt firkantet: Hvordan får vi
mest ud af en kilowatttime?

• Grundig gennemgang af energiforbrugende

udstyr, herunder genanvendelse

• Månedlig rapportering
• Prioriteringsliste
• Beslutningsgrundlag
• En overordnet kontaktperson, med indsigt i

jeres virksomhed

Fortsat samarbejde
“Vi samarbejder stadig med TREFORs Energirådgivning, fordi vi optimerer og finpudser på de 16
hoteller i Danmark. Jeg er stolt af at kunne videregive vores erfaringer, når vi udvider og ombygger eller overtager nye hoteller”, fortæller Bjarne
Hedegaard.

“Det er også meget tilfredsstillende at følge tallene
måned efter måned og at få bekræftet, at energiforbruget er faldende - selv på trods af Comwell’s
stigende antal gæster”, slutter han.
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Elforbrug

Løbende dialog og motivation af
medarbejderne

“Vi holder regelmæssige ERFA-møder med ejendomscheferne i koncernen, dels for at fastholde fokus
på energibesparelser og dels for at øge kompetencerne,” siger Jørgen Pagh, energirådgiver i
TREFOR, og understreger at ejendomschefernes
engagement og vedholdende fokus er alfa og
omega ved god energiledelse. Det handler også
om at bringe de gode eksempler frem i lyset og
derved motivere hele organisationen.

Vi tror på
energioptimering
baseret på
· fakta
· viden
· ressourcer
· fokus

Energispare-tilskud

Elforbruget er faldet til 37% på 8 år hos Comwell
Kolding

Fjernvarmeforbrug

Fjernvarmeforbruget er faldet til 76% på 8 år
hos Comwell Kolding

Gæster

Virksomheder kan få et økonomisk bidrag
fra sit energiselskab til energi-renovering
via energispare-tilskud.
Kontakt os på tlf. 79 33 73 32 eller på
energiraadgivning@trefor.dk for en uforpligtende samtale og få et tilbud på energirådgivning.

En ekstra markant indikator på det faldende
energiforbrug er antallet af gæster, idet tallet er
steget knap 50% i perioden 2009 - 2014.

Læs mere på
trefor.dk/energirådgivning-erhverv
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