Case om energisyn på Hotel Trinity

TRINITY FIK ENERGISYN OG BEDRE KOMFORT
Under det obligatoriske energisyn på Trinity viste det sig hurtigt, at der var andet end et
gammelt køleanlæg, som kunne spare hotellet energi og forbedre hverdagen for gæster og
personale. Samlet set sparer Trinity nu 21% på deres årlige energiforbrug, mens CO2udledningen er skåret ned med 87 tons.

Ventilationen gør gæsterne glade

tung luft i lokalerne.

Hotel og konferencecenteret vidste godt, at
ventilationssystemet var ved at være nedslidt. Det
betød et stort varmetab, da den varme luft ikke blev
genanvendt, men blæst ud i naturen. Samtidig var
indeklimaet ikke optimalt og nogle gæster havde
klaget over tung luft i nogle af lokalerne.

- Vi har ikke kun investeret i energibesparelser, men
også i et godt indeklima. Vi lever af at have gæster.
Derfor er deres komfort utrolig vigtigt for os, siger
Chef for Økonomi, IT & Ejendom Dorte Neergaard.

Køleanlægget sparer energi og opkald
- Jeg regnede på, hvilken luftmængde der var
nødvendig i forhold til, hvor mange personer der var
i lokalerne. Det viste sig, at der skulle væsentligt
mere luft til, end de gamle anlæg kunne klare, siger
Keld Wyke, energirådgiver ved Harald Karlsen
Rådgivning.
Efter rådgivning fra Keld Wyke valgte Trinity at
investere i et større ventilationsanlæg og
installation af spjæld. Nu kommer der nok luft ind
og luften styres automatisk individuelt i hvert rum.
Hotellet sparer 9% af deres årlige energiforbrug, og i
dag er der ikke længere klager fra gæsterne over

Det gamle køleanlæg havde tjent sit værd og havde
til sidst mange utætheder og nedbrud. Det kostede
ejendomstekniker René Lind Andersen mange
opkald, når det drillede. Samtidig kølede det med et
udfaset kølemiddel, der ikke levede op til Trinitys
miljøkrav.
- Det er vigtigt for os at vælge nogle løsninger, som
er langtidsholdbare og miljøvenlige. Her var det
trygt at have en kvalificeret og uvildig rådgiver som
Keld, der ved, hvad det drejer sig om og er der for at
hjælpe os, siger René Lind Andersen.

Keld Wyke indhentede og vurderede tilbud og
sikrede, at Trinity fik den rigtige løsning og at
implementeringen forløb planmæssigt.
Valget faldt på et miljøvenligt køle- og frostanlæg,
der køler med CO2. Trinity sparer nu 8% af deres
energiforbrug på køl om året og René Lind Andersen
får færre opkald:
- Nu kan jeg bruge mine ressourcer andre steder.
Før havde vi syv små køleanlæg og nu har vi ét stort.
Det kan mærkes og gør det meget nemmere, hvis vi
skal finde fejl.

"Vi var trygge ved
processen og følte, at
vi var i gode hænder."
Ejendomstekniker René Lind Andersen
om samarbejdet med Harald Karlsen
Rådgivning.
Hotel og konferencecentret tog ikke
kun energisynet, men valgte også at
handle på en lang række af de tiltag,
som kom ud af energisynsrapporten.

Fakta om Trinity Hotel & Konference
Center

Miljøet er i fokus
Efter energisynet ved Harald Karlsen Rådgivning står
Trinity endnu stærkere i placeringen på turismens
miljømærkeordning, Green Key. Det betyder meget
for hotel & konferencecentret at være miljøvenligt
og leve op til de krav, der stilles til Green Key
miljømærket, så det er synligt for gæsterne, hvad de
får.
- Selvom det var nogle store investeringer, vi har
foretaget, er det dejligt at vide, at det hele er lavet
nu, i stedet for at udgifterne kommer senere. Og så
er det rart at huset er mere moderne. Det gør, at
man leverer en endnu bedre service, slutter Dorte
Neergaard.

• 151 værelser, 36 møde- og
plenumlokaler samt auditorium med
plads til 240 gæster
• Boligareal knap 12.500 m2
• Ejet af Krifa, som med 779 ansatte er
underlagt lovkravet om obligatorisk
energisyn

