
SESAM
Energimanagement & energibesparelser

Bisca 
Hvilke energibesparelser er opnået og hvordan ?



Bisca A/S

Nordens største kiks og kagefabrik



Hvem er vi?



Hvem er vi?

40.000 m3 under tag
17 produktions linier
1600 ton/år
Forbrugs former

El    
Olie
Gas
Fjernvarme
Vand



Teknisk afdeling

Per Jensen

Technical manager

Phone : +45 72 11 02 84

Cell: +45 30 67 45 38

Best practice

Energi

Planlagt vedligehold

Akut opgaver

Alarmering

Vi hjælper med glæde
Teknisk Afd. !! “mennesker bag teknikken”

Service og teknik !! Det er os
Teknisk Afd. !! “mennesker bag teknikken”



Don’t work harder, work smarter



• Vi skal se problemer som guld 

• Hvis vi har problemer har vi også mulighed for forbedring

Problemer er guld





Teknik og adfærd 

-En del er teknik og en del er adfærd eller ?

-Fortid: Teknik vs adfærd.

-Nutid: Teknik og adfærd.

-Fremtid: Teknik – adfærd i samarbejde.

Det som jeg vil fortælle om, er hvilke ting/midler vi har 

brugt til at ændre vores adfærd.



Vores måde 

Bisca Ensave Team.

Input.

-Ide-kasser/Mail

-Fra teamet.

-Eksterne.

-Andet.

Output.

-Tavle.

-Skilte.

-Nyhedsbreve

-Andet.



Teamet 

Medlemmer

-Prod. medarbejder fra alle skift.

-Prod. ledere fra alle afdelinger

-Smed/tekniker fra alle afdelinger

-Personale fra alle afdelinger

-Eksterne.



Tavler 

Opbygning & placering

-Enkelt opbygget

-Klart sprog

-Synlig

-Opdateret

-”Den gode historie” 



Skilte 

Opbygning & placering

-Enkelt opbygget.

-Klart sprog.

-Opdateret

-Synlig.



Nyhedsbrev 

Opbygning & placering

-Enkelt opbygget.

-Klart sprog.

-Opdateret

-Synlig for alle (Ikke kun mail)



Andet. 

Andet.

-”Banner”

-Menu kortholder

-Gevinster

-Firma bladet

-Kort sagt, vær synlig ”Brand” sig.



Kort sagt. 

-Bredes muligt team.

-Enkelt og forståeligt.

-Synlig for alle (Ikke kun mail)

-Finde på små ”spots”

-Beløn ideen.

-Fortæl ”de gode historier”



Og lidt for teknikeren. 

Base linie lavet 2009

Forbrug ca. 15 mill kr. 

Sparet 2009 ca. 30 %

Sparet 2010 yderligere 8 %

”solgt Co2”

Investeret ca. 5 mill



Og lidt for teknikeren. 

Gennemførte projekter

- Ny kompressor

- Trykluft forsyning

- Lys styring

- Styring af ovn opstart

- Energi registrering

- Renovere køle anlæg

- Ansætte energi mand

- Ensave gruppe

- LED belysning



Og hvad sker der. 

Genindvinding
Fastholde



Og husk nu. 

”De gror ikke ind i himlen”.

Her er et pr. Citater:

-”Det har vi prøvet……”

-”Det sagde vi for 10 år siden……”

-”Det er også strøm tyvene……”

-Der er masser af brudflader



Spørgsmål? 


