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Olav Thon Gruppen –
ikke bare hoteller…

Forretningsområder og nøkkeltall:

Olav Thon Gruppen er en samlebetegnelse for alle virksomheter 
og selskaper som Olav Thon direkte eller indirekte har mer enn 
50 prosent eierskap i.

Gruppen er i hovedsak engasjert innen fast eiendom, hotell- og 
restaurantdrift, bolig, varehandel og industrivirksomhet.

Olav Thon Gruppen hadde i 2006 en samlet omsetning på ca.   
kr. 5,5 mrd.

Gruppen eier ca. 400 eiendommer i Norge og 20 i utlandet

Gruppen har ca. 2.300 årsverk.



Thon Hotels

Norges tredje største hotellkjede

Ca. 2 mill gjestedøgn pr. år

50 hoteller – 6.100 hotellrom
7 Budget-hoteller

22 City-hoteller

13 Conference-hoteller 

4 hoteller i Brüssel

1 hotell i Rotterdam

3 høyfjellshoteller og 25 hytter

567 leiligheter
Oslo

Stavanger

Brüssel



Smart og enkelt Komfort i sentrum Profesjonelle 
møteplasser

Thon Hotels

Thon Hotels 
– tre konsepter under samme merkevare



Enøk-prosjektet

Energiforbruk har vært den raskest voksende                        
utgiftsposten i hotellbransjen

Opprinnelig portefølje på 38 hoteller

Registrert førforbruk på 94.200.000 kWh/ år

Dette tilsvarer en samlet kostnad på
ca. kr. 85 mill. med dagens energipris på
ca. 90 øre/ kWh inklusiv mva.

Gjennomsnittlig spesifikt energiforbruk før                                      
enøk ca. 300 kWh/ m² år

Enøk handler om å redusere energikostnader uten å gå på
bekostning av komforten



Målsetting

Kartlegge alle lønnsomme energisparetiltak

Økt fokus på driftsoptimalisering

Inntjeningstid 3-4 år

Spare gjennomsnittlig minst 15 % energi

Varig energireduksjon også etter enøk

Miljøgevinst



Gjennomføring

Oppstart 2003

Del av Enovas bygningsnettverk

Samarbeidspartnere Energi & Miljøteknikk                                         
og Holst & Brå, nå AF Energi & Miljøteknikk

2 faser:

Fase 1, kartlegging, enøkanalyse og automatisk                                       
energioppfølgingssystem (AEOS)

Fase 2, fysiske enøktiltak



Forutsetninger

Ledelsesforankret

Egen prosjektansvarlig

Egen koordinator i Thon Hotels 

Målfestede avtaler

Garantert besparelse

Kommunikasjon både med hotellenes ledelse og stedlig 
driftspersonell



Aktuelle problemstillinger

Energi- og effektpris

Garantier

Energiforbukshistorikk

Graddagskorrigeringer

Endret driftsmønster

Hyppige forandringer

Tiltakenes økonomisk levetid

Internrente

Driftskostnader

Thon Hotel Gildevangen, Trondheim



Fase 1

Kartlegging av energiforbruk

Enøk-analyser av samtlige hoteller

Installasjon av automatisk                                      
energioppfølgingssystem (AEOS)

Tilbud på gjennomføring av fysiske                                                 
enøktiltak (fase 2)

Garantert besparelse fase 1 på 10 %

Thon Hallingdal Hotel, Ål



Fase 2

Gjennomføring av fysiske enøktiltak

Typiske tiltak:
1. Driftsoptimalisering
2. Energifleksibel oppvarming
3. Varmepumpe
4. Behovsstyrt temperatur (blant annet nattsenkning)
5. Varmegjenvinning
6. Lavenergibelysning
7. Behovsstyrt ventilasjon
8. Sentral driftskontroll (SD-anlegg)/ automatikk
9. Vannreduserende dusjarmaturer
10.Effektstyring
11.Frekvensstyrte viftemotorer
12.………..



Resultater

Totalt forbruk redusert fra ca. 
94.200.000 kWh til ca. 67.900.000 
kWh

Forventet besparelse på 15 %

Faktisk besparelse på mer enn 25 %

Dette tilsvarer en samlet besparelse 
på mer enn kr. 20 mill. pr. år med 
dagens energipris på ca. 90 øre/ kWh 
inklusiv mva.

Gjennomsnittlig spesifikt energiforbruk 
etter enøk ca. 226 kWh/ m² år (ned fra
ca. 300 kWh/ m² år)
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Ytterligere verdiskapning -
ren bonus
Årlig kostnadsbesparelse på mer enn kr. 20 mill.

Bedre komfort

Bedre vedlikehold

Enklere drift

Økt miljøbevissthet

Positiv omtale

Fornøyde gjester

Sparer ca. 3.700 tonn CO2 pr. år

Thon Hotel Bristol, Oslo



Thon Hotel Opera

Oppført i 2001

434 rom

Oppvarmet areal 20 584 m²

Forbruk før enøk ca. 7.587.200 kWh 
(graddagskorrigert)

Spesifikt energiforbruk før enøk 369 
kWh/ m²

Enovas energistatistikk 2004 for 
hotellbygg 367 kWh/ m²

Thon Hotel Opera, Oslo



Hvorfor så høyt forbruk på
hotel Opera?

Totalentreprise med solid og erfaren entreprenør

Anerkjente rådgivere

Velkjent og moderne teknologi

SD-anlegg

Ikke spesielt mye glass

Fokus på inneklima og komfort

Bygget i henhold til gjeldende byggeforskrifter

Solide leverandører

Rask og effektiv beslutningsprosess

Driftspersonell på plass før ferdigstillelse

Drifts- og vedlikeholdsinstruks i henhold til kontrakt

Opplæring



Gjennomførte tiltak på
hotel Opera

1. Energiovervåkning med driftsoptimalisering

2. Varmepumpe for produksjon av kjøling, 
varme og varmt tappevann

3. Installasjon av roterende varmegjenvinnere

4. Effektstyring av varmekrevende laster

5. Ytterligere optimalisering av teknisk drift og 
driftsinstruks

• Total kostnad fysiske tiltak ca. kr. 2 300 000

• Garantert energibesparelse 30%

• Samlet inntjeningstid 2,0 år



1 Energiovervåkning 
med 
driftsoptimalisering

Påbegynt juli 2003

Energiovervåkningssystemet gir 

full oversikt over energiforbruket 

time for time

Systemet avdekker forbruksavvik

Behovstilpasset drift på tekniske 

anlegg (driftsoptimalisering)

Garantert besparelse 11%

Inntjeningstid 0,4 år

Timesforbruk
torsdag 15. 
november 2007



Akkumulert 
forbruk 2007 til 
og med uke 46



Uke 52, 2006

julestenging



2 Varmepumpe for 
produksjon av kjøling, 
varme og varmt tappevann

250 kW varmepumpe

Varmepumpens ”kalde side” koblet mot 
isvannsnettet og ventilasjonsanlegg, den  
”varme siden” koblet mot varmeanlegget 
og tappevannsanlegget

Utnytter energi fra isvannet på sommerstid, 
fra avkastluft på vinterstid

Garantert besparelse 916 000 kWh/ år

Inntjeningstid 3,7 år



3 Installasjon av roterende 
varmegjenvinner

Erstattet glykolgjenvinnere i ventilasjonsanlegg 
med roterende gjenvinnere

Redusert luktsmitte med redusert røyking

Øker virkningsgraden fra ca. 40-45% til ca. 85%

Garantert besparelse 352 800 kWh/ år

Inntjeningstid 3,6 år



4 Effektstyring av 
varmekrevende laster

Effektregulering er ikke vanlig for 
fjernvarme (abonnert effekt)

Reforhandlet fjernvarmeavtalens 
abonnerte effekt fra 1893 kW til 1000 kW

Effektstyring av all varmeeffekt

Garantert besparelse 232 848 kr/ år

Inntjeningstid 1,2 år



5 Ytterligere optimalisering av         
teknisk drift og driftsinstruks

Opplæring og innjustering av driftstider

Garantert besparelse 161 814 kWh/ år

Inntjeningstid 1,5 år



Resultater på hotel Opera

Energiforbruk etter enøk ca. 4.539.200 
kWh (graddagskorrigert)

Årlig besparelse ca. 3.048.000 kWh

Spesifikt energiforbruk etter enøk ca. 
220,5  kWh/ m²

Besparelse ca. 40,2 %

Sparer ca. 427 tonn CO2
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Erfaringer med 
enøkprosjektet

Nye hoteller har høyere energiforbruk enn eldre hoteller

Energiledelse

System for energioppfølging

Fokus på drift og komfort og enøk

Vedlikehold lønner seg

SD-anlegg mer enn bare driftskontroll

Opplæring av driftspersonell er tidkrevende men lønnsomt

Vi må stille strengere krav til byggebransjen

Ikke stol på offentlige rammebetingelser

Store enøk-potensialer

Enøk er lønnsomt, ikke bare økonomisk men på flere måter

Vi kan spare uten å fryse

Det er viljen det kommer an på

Enøk krever fagfolk



Endret fokus – enøk i 
nye bygg

Enkelt å ”rydde opp” i bestående 
bygningsmasse

Klare energimål

Energiledelse

Energirådgiver

Kontraktsfestede resultater

Intelligent styring

Kompetent driftsoppfølging

Varig fokus

Thon Hotel Svolvær



Miljøfyrtårn

Thon Hotels har besluttet å miljøsertifisere alle sine hoteller innen 
utgangen av 2008

Miljøsertifisering innebærer følgende miljøtiltak:
1. Avfallsreduksjon

2. Innkjøp av miljøvennlige produkter

3. Fokus på bedre arbeidsmiljø

4. Økologisk mat

5. Energireduksjon

Thon Hotel Opera ble miljøsertifisert den 8. juni 2007



Utfordringer

Nye byggeforskrifter, men er de 
gode nok?

EU’s energidirektiv, hva betyr det i 
praksis?

Entreprenørbransjen, økt 
energifokus

Konsulentbransjen, økt energifokus

Tiltakshaver – energiledelse

Bruker – opplæring og økt fokus på
driftsoptimalisering



Oppsummering

Enøk må være ledelsesforankret

Garanterte besparelser

Klare energimål

Energibesparelse bedrer komforten 

Forskrifter og direktiver gir ingen automatisk energireduksjon

Økt vedlikehold er energibesparende

Energibesparelse er miljøbesparende

Det er viljen det kommer an på



Takk for oppmerksomheten!




