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25% energibesparing.
Levererad.
Här får du tips, råd och metoder för att
hitta och förverkliga besparingarna.
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Prata är silver.
Energibesparing är guld.
Det pratas mycket om energieffektivisering i tillverkande företag.
Med all rätt – det behövs av ekonomiska och miljömässiga skäl.
Och det finns många som kan ge dig goda råd om hur ditt företag
kan spara energi.
Men det finns något ännu bättre – konkreta besparingar, på både
kort och lång sikt. Vägen dit är att inte bara fokusera på analysen,
utan att se till helheten: hela vägen från analys till genomförande,
vidare till uppföljning och kontinuerligt förbättringsarbete därefter.
Det gäller att kunna dra slutsatser, förstå tillverkningsprocesserna
– och jobba på, ända in i mål.
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I snitt 25% energibesparing.
Hur är det möjligt?

D

et är faktiskt möjligt att landa
på 25 procent energibesparing
och en återbetalningstid på cirka
tre år i energieffektiviseringsprojekt.
Vill du lyckas med det i ditt företag är
framgångsfaktorn att se helheten:
1. Råd räcker inte. Ni behöver mer
än en konsultorganisation som ger
rekommendationer. Det behövs någon
som fokuserar på att uppnå resultat.
För det krävs teknisk kompetens och
uthållighet för att genomföra löpande
förbättringar under en längre tid.

2. Titta på hela anläggningen. Gärna
med hjälp av partners som kan bidra
med fler perspektiv på er verksamhet.

kommer att se längre fram kan en del av
framgången handla om bättre sätt att
skala potatis och bereda ketchup).

3. Det behövs analysförmåga. Men
inte bara vad gäller traditionell energianvändning, som värme, ventilation
och kyla. Man måste också gå igenom
tillverkningsprocessen. Det gör att man
kan hitta okonventionella lösningar som
sparar eller utnyttjar energi bättre. Det
går också att spara in på annat, som till
exempel råvaror, material och vatten.
(Det kanske låter lite udda men som du

4. Titta på vinster över tid. Snabba
vinster kan finansiera långsiktiga
vinster.
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5. Energieffektivisering är inte något
isolerat. Så fort ni funderar på energiinköp och energikostnader ska ni
fundera på energieffektivisering – så
ni inte köper mer energi än nödvändigt.
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Ett bra sätt att tänka
Energiresurstrappan är en bra utgångspunkt. Den är
otroligt viktig för att landa på en klok rekommendation.
Den kanske viktigaste poängen med energiresurstrappan
är att bara använda den energi som faktiskt behövs.

Steg 1
Optimera
Optimera – för att minska energibehovet. Först gäller det att identifiera hur mycket energi ni verkligen
behöver – så ni inte köper energi i
onödan. Finns det läckage? Kan ni
utnyttja spillvärme smartare? Varför
finns spillvärmen överhuvudtaget?
Kan ni använda energin effektivare?
Se på all energianvändning, från
både tillverkningsprocesser, uppvärmning och kyla. Och glöm inte
vad som händer när produktionen
står stilla. Det går ofta att minska
energibehovet – eller öka effektiviteten av nuvarande energiåtgång.
Här handlar det om att förstå
ditt företags processer och göra
rekommendationer därefter.

Steg 2
Balansera
Dela och balansera – även det för
att minska energibehovet. Det går
att återvinna överskottsenergi från
tillverkningsprocesserna för att
sänka behovet av köpt energi. Överskottet kan delas och balanseras
internt för att värma (eller kyla) ett
annat ställe inom anläggningen, eller
externt, på annan anläggning. Det
kan göras med hjälp av ectogridTM ,
en innovativ lösning för delning av
värme och kyla mellan fastigheter.
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Steg 3
Producera
Producera – på bästa möjliga sätt.
Nu har ni minskat energianvändningen, ökat effektiviteten och
balanserat den energi som används.
Då är det dags att titta på hur ni
effektivast producerar den värme,
el och kyla som faktiskt behövs.
Det kan göras på olika sätt. Först
bör man söka fria energikällor, som
solceller, och därefter förnybara
energikällor, som geolösningar och
bioeldade pannor.
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En beprövad process
För att uppnå bra resultat i projektet är processen
avgörande. Det handlar om en process med tre
viktiga steg.

1

Analys. Först handlar det om att göra
en analys enligt Energiresurstrappan
för att se hur energin kan optimeras,
balanseras och produceras. I den här
fasen handlar det också om projektering och upphandling av nödvändig
utrustning och partners. Det gäller att
titta på effektiviseringspotentialen inom
ventilation, värme, kyla och tryckluft
– men erfarenheterna säger tydligt
att de riktigt stora lönsamhets- och
miljöoptimeringarna finns inom själva
processflödena, exempelvis i tork- och
upphettningsprocesser.
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Leverans. Den riktigt stora utmaningen
är att inom ett företag avsätta den tid och
det engagemang som behövs för sådana
här projekt. Vi på E.ON har goda erfarenheter av att ha en egen projektorganisation
som tar ansvar för projektplanering,
installation, driftsättning och injustering.
Viktigt att säga är att säkerheten alltid
måste komma först. Alla risker måste
minimeras.
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Uppföljning. Här är det dags för leverantören att överlämna, men samtidigt sköta
drift, underhåll och injustering så att
lösningen levererar maximala besparingar.
Viktigt är att göra kontinuerliga uppföljningar av de planerade besparingarna för
att säkerställa att de faktiskt faller ut.
På E.ON gör vi det genom vår digitala
lösning för uppföljning, E.ON Navigator.
Dessutom kan vi, i de fall vi är leverantör
av el och gas, följa upp hela vägen till
fakturan, för att se vad besparingarna
blir i kronor. Dessutom har E.ON resurser
att kliva in och både finansiera, bygga
och driva lösningar när det behövs och är
motiverat.
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Fyra saker Orkla lyckats med
som ditt företag också kan göra
Orkla är Nordens ledande aktör av varumärken och
konceptlösningar till dagligvaruhandel och storhushåll.
I Sverige omsätter Orkla nära 7 miljarder kronor och
sysselsätter 3 000 medarbetare, från Eslöv i söder till
Vansbro i norr. Över 90 procent av det som säljs i Sverige
tillagas och produceras här, många gånger i nära samarbete
med kontraktsodlare.

O

rkla är en stark lokal samhällsaktör som vill göra skillnad,
bland annat genom ett ambitiöst
hållbarhetsarbete, med sikte på 100
procent hållbarhet i koncernen. Orsaken
är att vardagskonsumtion av mat och
hygienprodukter har stor påverkan på
möjligheten att uppnå klimatmålen. För
att vara marknadsledare även i framtiden

behöver företaget vara innovativt också
inom hållbarhet.
Här är några lösningar som kan fungera
som inspiration för ditt företag.
Spara 30 procent av energin genom
att minska läckage och baslast, samt
återvinna spillvärme
I en av Orklas anläggningar produceras sylt
från morgon till kväll. Under de timmar
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då fabriken står still har förlusterna kunnat
minskas i både produktionsprocessen
och värmeproduktionen – bland annat
genom minimering av läckage och bättre
styrfunktioner för ång- och värmesystemet. Genom balansering av spillvärme
från anläggningen täcks även delar av
det kvarvarande värmebehovet för bland
annat varmvatten och ångpannan. Totalt
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har närmare 30 procent av energibehovet
kunnat sparas in. Projektet har en återbetalningstid på under tre år.
Ta bort flaskhalsar för att öka produktionen till lägre energikostnad
Orkla tillverkar ketchup i en av sina
anläggningar, dygnet runt, sju dagar
i veckan. Efter en översikt av tillverkningsprocessen försvinner nu flaskhalsarna. Temperatur och produktflöden
optimeras ur ett energiperspektiv,
värmeproduktion konverteras (genom
en borrhålslösning) och produktionskapaciteten ökas med 20–30 procent
– samtidigt som energiåtgången sänks
med 35 procent! Utan processoptimeringarna hade en sådan här energilösning
vanligen legat på runt sju till nio års

återbetalningstid men nu är den nere
på tre.
Hitta nya sätt att skala potatis för att
optimera tillverkningen
Nu är det dags att effektivisera Orklas
framställning av potatisprodukter.
Tillsammans med en partner har E.ON
hittat sätt att optimera både skalningstid och minska förlusten av råvara vid
potatisskalningen. Det ger möjlighet till
fler investeringar, som till exempel balansering av spillvärmen från fabrikens fritös
till andra värmebehov inom anläggningen.
Genom att separera vatten och olja från
fritösgasen går det att återföra en stor
mängd vatten till processen som annars
kokar bort. Inte helt lätt, men i det här
fallet, som i många andra, är nyckeln till
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framgång en kombination av kundens
idé och engagemang, förmågan att se
helheten och ett lyckat projektgenomförande.
Klara hållbarhetsmålen – med hjälp av
lärdomar och synergier
Arbetet fortsätter för att Orkla ska nå
sina högt ställda hållbarhetsmål. Orkla
är ett stort företag med närvaro på
många platser i landet. Det gör att slutsatser från analyser och framgångsrika lösningar från ett ställe kan appliceras
på andra. Och på varje plats är logiken
densamma: Det handlar inte om enskilda
åtgärder, utan om en långsiktig helhet, där
snabba vinster kan finansiera långsiktiga
vinster.

Våra fem bästa tips
Vi på E.ON har många erfarenheter och har
experter som kan hjälpa ditt företag att lyckas
med energieffektiviseringen. Här är våra fem
bästa tips till dig!
1. Sätt energieffektivisering på agendan. Sätt ambitiösa och långsiktiga
hållbarhets- och energieffektiviseringsmål och sträva efter att hela tiden
bli bättre.
2. Börja alltid med att energieffektivisera. Innan ni bygger nya lösningar
för att till exempel återvinna spillvärme, ställ alltid frågan: ”Varför finns
spillvärmen överhuvudtaget?” Optimera och balansera därefter – och
producera i första hand lokalt och förnybart.
3. Optimera energiflöden så nära processen som möjligt. Annars
riskerar lösningen att bli både dyr och osäker. Se till att analysen omfattar allt – inte bara stödsystemen – utan också processflödena.
4. Utnyttja potentialen i helhetslösningar. Kombinera investeringar med
snabb lönsamhet med investeringar med lönsamhet på längre sikt. Det
ökar sannolikheten att lyckas ställa om på riktigt.
5. Välj produktoberoende samarbetspartners. Då kan ni ta helhetsgrepp för flera olika tekniska system.
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