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Andelsselskaber i fødevareklyngen, universiteter og forskningscentre i samarbejde om at reducere energiforbruget og udvikle
fælles energiledelsessystemer.

SCOoPE-projektet
SCOoPE-projektets formål er at reducere energiforbruget på kort sigt
ved de sektorer i fødevareklyngen,
der er mål for projektet, uden at
virksomhedernes produktionskapacitet reduceres. En
benchmarking-analyse af
energiforbruget baseret
på i projektet opsamlede
KPI’er (Key Performance
Indicators) foretages for
de involverede virksomhe-

Fælles energiledelse
der, og efterfølgende vil alle interesserede fødevarevirksomheder være i
stand til tilsvarende at anvende det
selvevalueringsværktøj, der udvikles
i projektet.
SCOoPE vil udbrede både specifikke
og tværsektorielle innovative teknologier og teknikker, hvis effektivitet
er demonstreret i andre sektorer,
men som endnu ikke er bredt anvendte i projektets fokus-sektorer.

SCOoPE-projektet involverer 81 virksomheder i fødevareklyngen i sektorerne: Korntørring, slagterier, mejerier samt forarbejdning
og konservering af frugt og grøntsager

SCOoPE-projektet afsøger muligheden for større energibesparelser på
mellemlangt sigt ved hjælp af nye
energiløsninger og gennem udviklingen af et koncept for symbioser og
“Fælles energiledelsessystem”.
Ved at udnytte komplementaritet
og synergi mellem enkelte analyserede industrielle anlæg, drives
i SCOoPE-projektet gennem ét år
seks pilotprojekter med industrielle
klynger. Klyngerne vil vise fordele-

ne ved samarbejder på energiområdet, der kan styrke
energieffektiviteten og
reducere tilhørende
omkostninger.

Key Actors
Leverandører af teknologi og af finansiering vil være nøgleaktører i forhold
til projektets succes. Derfor afholdes
i løbet af projektet 250 møder ansigt-til-ansigt mellem udpegede nøgleaktører og projektets tilknyttede fødevarevirksomheder, hvilket giver en
win-win mulighed for at reducere fødevarevirksomhedernes energiomkostninger og demonstrere nye innovative
teknologi- og finansieringsløsninger.

Collaborative
Energy
Management
Systems

Projektets output
• Benchmarking-analyser
af energiforbrug

• Selvevalueringssoftware
og træningsdokumenter

• Formidling af projektets resultater

• Vejledning til klynger og
fælles energiledelsessystemer

• Energirelevante KPI’er
(Key Perfomance Indicators)
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