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Well-known brands 



Avedøre • 

Viborg • 

Pandrup • 

Produktion af rug- og 
hvedebrød 

Vejle • 

Terminaler • 

• 

• 

• 

Egen produktion  
 
2012 
• 3 bagerier (Pandrup, Viborg, Avedøre) 
• 10 bage-linier 

 
Logistik 
• 3 terminaler (Vejle, Avedøre, Pandrup) 
• Daglig levering til 2800 butikker (6 dage om ugen) 
• 2,4 mio. Lantmännen Schulstad produkter sælges hver 

uge i de danske butikker 
 

Lokaliteter 



Hvad vil Lantmännen Schulstad? (2020 plan) 
Fokusområde for lokal strategi: Energibesparelser  

Energioptimering i Pandrup  

Strategisk 
fokusområde 

Strategisk 
resultat mål 

Mål 
2009 

Mål 
2010 

Mål  
2011 

Energispild 1. Vand 20 % 
2. El 6 % 
3. Gas 6 % 
Reduktion i energispild 
- 2008 indeks 100 

5 % 
2% 
2% 

15% 
4% 
4% 

20% 
6% 
6% 

Energiforbrug i Pandrup regnskabsår 2009 
 

Vand : 52.524 m3  med en pris på 3,00 Kr./m3, hvoraf 28.422 m3 er afgiftspålagt med 22,30 Kr./ m3 
 Vores forbrug modsvarer vandforbruget til 475 husstande, næsten svarende til Pandrup by.  
  
Naturgas :1.296.561 Nm3 . Naturgas er vores primære energikilde til processen og dermed svær 
 at reducere.  
 Vores forbrug modsvarer et forbrug til 865 stk. husstande på 150m2 
 

Elektricitet : 6.013.638 kWh. Denne energikilde har vores primære besparelses fokus.  



Hvordan kom vi i gang ? 
 
 

 
• Hvad kræves for at få tilskud og hvad kan man få det til ??? 

 
• 2 årig kontrakt med Energi Nord 

Lokalisering, måling og dokumentation står vi selv for. 
Energi Nord giver tilskud iht. realiseret antal dokumenterede kWh (el/gas) 
Energi Nord registrerer besparelser ved tilskrivningsretten.   
 

• Hvordan findes tiden til energioptimering 
Blev skabt ved at tage en mand ud af vagtordningen og udfylde vagten med udlært lærling. 
 

• Indkøb af måleinstrumenter 
        Fluke 434, Lytteudstyr til utætheder, flowmeter og lysmåler/logger. 
 
•     Afsætning af penge i budgettet (100.000 kr.) / tilbagebetalingstid (f.eks. Led lys) 
 
         

 
 
 
 

 
 
 

 

Energioptimering i Pandrup  



Information til medarbejdere og reaktioner 
 

 
• Information omkring nye energitiltag på vores info. tavle/synliggørelse af vores energiforbrug. 

 
• Tekniske løsninger kontra medarbejder adfærd. 

 
•  Adfærd er den svære del, og ikke langtidsholdbar 

 
•  Hvordan får vi medarbejder med ? Kage, idékasse ?   
 
 
 
 

 
•  Reaktioner fra personale  
        - Udsug ovn linie 1 
        - Ventilation 
        - Ovn linie 2 
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 Ombygning af kassevasker og båndstyring  
Før ombygning Efter ombygning 

Kasser 37009 Kasser 32220 
Wh pr kasse               93  Wh pr kasse               41  
Årlig forbrug i kWh 401652 Årlig forbrug i kWh 178332 

besparelse i kWh 223320 



Energioptimering i Pandrup  

Optimering af kassevasker 

Forundersøgelse på blæsemotor viste, at energiforbruget kunne 
reduceres med 55 % (70.000Wh, 32.000Wh) 



Kompressordrift 
 
Normal drift 
• Årsforbrug 430.000 kWh 
•    Arbejdet med varmegenvinding 
      (35% til 70%) 
 
Tomgangstab på kompressor 
•Tomgangstabet er  ca. 27 kW 
(236.000 kWh/år)  
Målingen er foretaget juleaften 2011 
•Målsætning er en halvering 
•Vi sænker trykniveau 
•Pt. Arbejdes med luftforbrug i slicer - 
maskine 
 
  
 
 

 

Behov for løbende fokus/energimåling 

Huldiameter (8 bar)
5

kWh/h
70.000



Eksempel på et ventilationsanlæg 



 
Realiserede elbesparelser frem til dec. 2011: 
 
 El – besp. Økonomisk besp. Investering 
Lys : 261.000 KWh 196.000Kr./år 55.000Kr. 
El motor  : 175.000 KWh 131.000Kr./år 25.000Kr. 
Ventilation : 437.300 KWh  328.000Kr./år 50.000Kr 
Kassevasker : 223.320 KWh  167.500Kr./år 60.000Kr. 
Totalt : 1.096.620 KWh 822.500Kr./år            190.000Kr. 
 
 
. 
• Udregnet besparelse på 18 % i 2011 i forhold til 2009 

 
• Faktisk besparelse er  23 % i 2011 i forhold til 2009 

 

Energioptimering i Pandrup  

6.013.631 
5.376.129 

 4.594.419  

2009 2010 2011 

Udvikling i elforbrug 



 
Realiserede gasbesparelser frem til dec. 2011: 
 
Isolering  :   414.000   kWh 162.000Kr./år  Investering:114.000Kr. 
Ventilation  :   444.151   kWh  173.220Kr./år  Investering:           0Kr. 
Kompressor:   150.000  kWh   58.100Kr./år           Investering :200.000Kr. 
Totalt  :1.008.151  kWh 335.220Kr./år  Investering:314.000Kr.
  
 
 
• Udregnet besparelse på 7 % i 2011 i forhold til 2009 

 
• Faktisk besparelse er 14 % i 2011 i forhold til 2009 
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14.298.988 
13.371.523 

12.269.499 

2009 2010 2011 

Udvikling i gasforbrug 
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Energioptimering i Pandrup  



 
Fokusområder 2012: 
 
•  Automatisk energiopsamlingssystem. 

 
•  KPI –tal. (ekstern/intern)  

 
• Arbejde med varmegenvinding på ovn og kedler. 

 
• Besparelse på vores vandforbrug: 

For at nå vores målsætning på 20% ift. 2008 skal vi reducere med 10.000 m3  
Ikke proces er: 28.422 m3 skal reduceres med 35% 
Besparelse 250.000 kr./ år …realistisk...JA! -  Ved medarbejder involvering. 
 

 
 
 
 
 
  

Energioptimering ved Schulstad Pandrup A/S 
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