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Livsmedelskooperativ, universitet och forskningscentra
samarbetar för att minska energiförbrukningen.

SCOoPE-projektet
Målet med SCOoPE är att minska
energiförbrukningen hos livsmedelsindustrin i projektets målsektorer, utan någon minskning av
produktionskapaciteten hos
företagen. En jämförande
analys av de enskilda industriernas energiförbrukning baserat på erhållna
KPIer (Key Performance Indicators) kommer
att genomföras, och alla

Energihushållning genom samarbete
berörda industrier kommer att kunna jämföra sig med andra genom en
programvara för självutvärdering
som utvecklas inom projektet.
SCOoPE kommer att främja nyttjandet av både specifik och övergripande innovativ teknik och metoder,
vars effektivitet har visats i andra industrisektorer, men som hittills inte
använts inom livsmedelsindustrin.

Projektet omfattar 81 kooperativa livsmedelsföretag inom sektorerna: spannmålstorkning, kött och fågel, mejeriprodukter samt
förädling av frukt och grönsaker.

Projektet räknar med större besparingar på medellång sikt med nya
prisvärda energilösningar, genom
att utveckla konceptet “Energihushållning genom samarbete”. Sex
industriella pilotkluster kommer att
köras under ett år, med utnyttjande av likheter och synergier mellan
analyserade industriområden. Dessa
kluster kommer att visa fördelarna
med att hantera energifrågorna
kollektivt, de kommer att förbättra

energieffektiviteten och
minska kostnaderna.

Nyckelaktörer
Teknikleverantörer och finansiärer
kommer att vara nyckelaktörer för
projektets framgång. Upp mot 250
personliga möten kommer att ordnas mellan berörda företag och
nyckelaktörer, detta för att främja
en “win-win-situation” som syftar till
att minska energikostnaderna för livsmedelsindustrin.
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Systems

Projektets leveranser
• Jämförande energianalyser
• Material för spridning
av projektets resultat
• KPIer (Key Performance Indicators)
för energifrågor

• Programvara för
egenutvärdering och
utbildningsdokument
• Riktlinjer för kluster och
energihushållning genom
samarbete

Berörda länder
Spanien • Italien • Portugal • Frankrike • Sverige • Danmark • Grekland

Lantmannen
Ekonomisk Forening
scoope.se@lantmannen.com

