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Summering av leverabler D4.6 “Erfarenheter från pilotkluster” 

 

Verksamheten i "Collaborative Energy Management", i SCOoPE-projektets WP4, har 

involverat fem europeiska länder (Frankrike, Grekland, Italien, Portugal och Spanien). 

Metoden har varit att utveckla kluster av livsmedelsindustrier vilka är villiga att dela 

information om sin produktion, operativt management och energianvändning, tariffer. 

Allt för att öka energieffektiviteten och minska miljöpåverkan.  

 

Tjugofem livsmedelsindustrier inom Europa, från olika livsmedelssektorer, delar 

energiinformation (Fig. 1). Här ingår foderfabriker och frukt- och grönsakscentra i 

Spanien, fruktbearbetningsanläggningar i Portugal och Italien samt spannmålstorkar i 

Frankrike och Grekland. Alla är sammanlänkade via kontrollpanelen, en mjukvara 

utvecklad inom SCOoPE (Power Studio SCADA, CIRCUTOR), vilken levererar 

information om energianvändningen i realtid.  

 

 

Figur 1.  Karta över deltagande kooperativ i WP4. 
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Att hitta och välja ut kooperativa livsmedelsindustrier vilka är intresserade av att delta i 

ett sådant kluster var det första kritiska steget i arbetspaketet. Alla deltagare i något 

kluster hade en positiv attityd till projektet och dess mål. Men många av dem var rädda 

för att dra på sig extra arbete/kostnader genom att delta, därför fick de ekonomiskt stöd 

från klusterkoordinatorn i varje land för att hitta interna resurser för detta arbete. När ett 

enskilt kooperativ gick med i ett nationellt kluster upprättades ett avtal mellan 

kooperativet och den nationella samordnaren, man enades också om en handlingsplan 

för varje enskild industri.  

För varje industri inom ett kluster var den specifika produktionsprocessen dokumenterad 

i detalj. Därefter, baserat på kundens behov, designades och installerades ett specifikt 

övervakningssystem från ett anpassat antal mätpunkter. Individuella system för varje 

enskilt kooperativ. Figur 2 visar en översiktsbild av ett energihanteringssystem baserat 

på övervakningsutrustningar och ett kommunikationssystem mellan uppmätta data och 

mjukvaran SCADA. 

 

 

  

 

 

 

Figur 2. Översiktlig struktur för övervakning och kontroll av energikonsumtionen 
vilken använts av klustren.   
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Flera varianter användes inom projektet, men ett typiskt ”ex-novo” övervakningssystem 

från CIRCUTOR kunde innehålla följande byggstenar: 

• En central kontrollpanel (mod. EDS/TCP) 

• Trefas analysatorer för nätverksparametrar (mod. CVM-MINI) 

• De kombinerade strömtransformatorerna (CTs) av olika storlekar (N° 3 

amperometriska transformatorer per N° 1 analysator) 

Från den fysiska installationen av mätinstrument, till att få till förbindelsen och 

dataöverföringen till den centrala kontrollpanelen har följande huvudfaser: 

• Installation av mätutrustningen 

• Konfigurering och programmering av utrustningen 

• Utarbetande av linjära diagram för att visa de installerade mätarna (vad de mäter 

och till vilken process eller grupp av processer de hör) 

• Skaffa ID och lösenord för att komma åt den centrala databasen 

I början av projektet antogs att när de enskilda industrierna hade installerat sina 

mätutrustningar skulle en enklare fas av jobbet följa. Men det visade sig att 

uppkopplingen mot centralenheten var ännu svårare att få till och upprätthålla. 

Mjukvaran Power Studio SCADA har konfigurerats specifikt för varje kluster och för varje 

företag. I kontrollpanelen syns, i realtid, konsumtionen från underprocesser som 

procentandel av den totala elkonsumtionen (Fig. 3). 
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Figur 3.  Skärmdump från kontrollpanelen för övervakning av kooperativens 

energianvändning i realtid.  

 

För varje mätpunkt har alla företag tillgång till följande information: 

• Information om nominell tillgänglig kraft 

• Historisk information om använd kraft 

• Graf av energikonsumtion över tid 

• Möjlighet att ta hem data som Excelfil 

• Andra variabler som mätts av utrustningen, som reaktiv energi, effektuttag etc.  

De deltagande industrierna får en månatlig rapport (Fig. 4) vilken innehåller information 

om deras energikonsumtion och specifika Nyckelindikatorer (KPI) vilka möjliggör för dem 

att följa sina energiparametrar och planera förbättringar. 
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Figure 4.  Example of information contained in a monthly report. 

De huvudmål vilket SCOoPE inriktade sig på genom experimentet med EU kluster var 

att: i) utveckla (eller förbättra) metoderna för benchmarking genom att jämföra 

konsumtionen för varje enhet med medelindikatorer; ii) ge förslag för hur man bäst köper 

energi från nät (elektricitet och/eller gas), och iii) att informera om arbetssätten inom ISO 

50.001 bland medlemmarna. 

Som väntat var denna benchmarking svår på grund av att så många parametrar måste 

tas med och normaliseras mellan kooperativen. Även om den insamlade informationen 

måste förfinas, är det tydligt att skillnader i energianvändning och energikostnader är 

klart synliga i rapporterna. 

För närvarande behöver vi ackumulera mer data om energikonsumtion och räkningar för 

att kunna studera varje företags energikonsumtion och ge förslag hur inköpen ska göras 

för att öka lönsamheten i företagen inom klustren.   

Företagen i klustren har också involverats i implementeringen av ISO 50.001, från vilket 

en rapport kommer att produceras. Denna rapport sammanfattar vilka råd som getts, och 

bedömer individuella affärssituationer och rekommendationer framåt. 

 

 

 

 


