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• TINE, Verdal fortsetter ombyggingen



vi samler kreftene ...
– mye å hente på å utnytte LT-Gruppens totale ressurser

  Per Ivar Berg

Adm Dir

Gjennomføring av to store anleggsleveranser, og en ny betydelig leveranse i horisonten. Dette er noen stikkord 
for det som skjer hos oss for tiden. LT-Gruppen vokser fortsatt og vi har satt fokus på hvordan vi kan synliggjøre 
og samordne det omfattende produkt- og kompetansspekter vi sammen kan tilby. 

Vi kan også glede oss over at samarbeidet med Alfa Laval nå er utvidet til å omfatte fiskeindustrien!

Den siste tiden har vært preget av stort fokus på å gjennomføre 
årets største anleggsleveranser. Leveransen til TINE Meieriet 
Verdal er avsluttet og omtalt i denne utgaven av LT-Nytt. Ved TINE 
Meieriet Jæren er vi i skrivende stund på full fart mot oppstart av 
ysteriet og dermed midt oppe i en hektisk anleggsperiode.

Også hos de øvrige selskapene i LT-Gruppen har aktiviteten 
vært høy den siste tiden. Og omtrent samtidig som dette skri-
ves har vi fått en svært positiv nyhet. I hard konkurranse er BM 
Food Tech valgt som hovedleverandør av prosessutrustning til 
Norturas nye ferskvareanlegg på Hærland. Dette er en betydelig 
leveranse som vi nok vil komme tilbake til bla i LT-Nytt!

forberg international – nytt familiemedlem
Nok en gang kan vi ønske et nytt familiemedlem velkommen i 
LT-Gruppen. Mange av våre kunder kjenner til Forberg mikse-
rene som ved hjelp av et unikt mikseprinsipp er svært effek-
tive. Landteknikk har nå overtatt maskinprodusenten Forberg 
International, og har valgt å flytte produksjonen av Forberg 
maskinene til utlandet. På side 15 kan du lese mer om dette.

om å synliggjøre ressursene i lt-gruppen
Stadig oftere ønsker kundene totalleveranser som gjør at de får 
færre leverandører å forholde seg til, og dermed mindre behov 
for å samordne leveransene fra ulike aktører. LT-Gruppen, som 
nå består av ni ulike selskaper, er i større grad enn de fleste 

andre aktører i stand til å tilby slike totalleveranser. 

Vi har allerede flere eksempler på at vi sammen kan tilby inte-
grerte og komplette løsninger som totalt sett blir mer lønn-
somme for kunden. Utfordringen består i å synliggjøre disse 
mulighetene i markedet – og øke bevisstheten for dette internt 
i selskapene. Her er vi midt i en prosess som har begynt å bære 
frukter – samtidig som vi gjør nye grep for å styrke dette arbeidet. 

Blant annet har vi utnevnt Gunnar Røttingsnes til “kryssalg-
ansvarlig” i LT-Gruppen. Han vil ha spesielt ansvar for å synlig-
gjøre den store bredden vi kan tilby – både internt og eksternt. 
Dette kan du lese mer om på siste side.

resultater av vår satsing på fiskeindustrien
Vi kan glede oss over at vår økte innsats mot fiskeindustrien 
gir resultater i form av økende salg. Et eksempel på dette 
er leveransen av automasjonssystemet til Hofseth Biocare, 
omtalt i denne utgaven. 

Et annet resultat er at vi nå har inngått en samarbeidsavtale 
med Alfa Laval når det gjelder fiskeindustrien. Denne innebæ-
rer at vi har fått ansvaret for service og reservedeler på utstyr 
fra Alfa Laval i dette markedet. For fiskeindustrien betyr dette 
at de får en lokal, norsk samarbeidspartner på dette området. 
For oss betyr dette enda sterkere relasjoner med kundene i 
denne industrien. Bra for alle parter! 
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bedre anleggsdesign med 3d-verktøy
– vi tar i bruk nye 3D-verktøy til design og prosjektering

Autodesk Plant Design bygger på AutoCAD, og er utviklet for konstruksjon og modellering av prosesslinjer og -anlegg. Design av rørinstallasjoner er et 

av dette verktøyets sterke sider. (Illustrasjon: Autodesk)

Vi investerer nå i nye verktøy som gjør oss i stand til å benytte 
3D modellering av prosessanlegg i enda større utstrekning enn 
vi har gjort hittil. Målet er at vi skal kunne tilby våre kunder 3D 
designede løsninger på flere prosjekter, og også ta dette i bruk 
tidligere i prosjektfasen, for å synliggjøre ulike løsningsalterna-
tiver. Erfaringene viser at dette er noe kundene ønsker mer av.

Autodesk Plant Design bygger på AutoCAD, og er utviklet for kon-
struksjon og modellering av prosesslinjer og -anlegg. Design av 
rørinstallasjoner er et av dette verktøyets sterke sider – og rør er 
det som kjent en del av i de de prosessløsninger vi tilbyr.

objektbibliotek og styrket 3d-kompetanse
Parallelt med at vi tar det nye verktøyet i bruk, vil vi starte et 
opplæringsprogram for våre prosjektingeniører. Målet er at i løpet 
av det kommende året skal flest mulig av våre prosjektingeniører 
beherske 3D-design, og benytte dette ved løsningsutvikling.

Samtidig skal det bygges opp et sentralt 3D objektbibliotek 
som skal omfatte de standard komponenter vi benytter mest. 
Tilleggsinformasjon som delelister, artikkelnummer mm vil knyt-
tes til objektene. I tillegg til å forenkle og effektivisere konstruk-
sjonsarbeidet, kan dermed objektbiblioteket bidra til automa-
tisk generering av delelister og prisoverslag. Summen av dette 
håper vi skal bli bedre kommuniserte løsninger til våre kunder 
og en mer effektiv prosjektgjennomføring.  

Landteknikk har lenge benyttet 3D-CAD verktøy ved konstruksjon og prosjektgjennomføring. Fordelene 
med dette er mange og åpenbare – ikke minst for kundene som skal ta stilling til ulike veivalg under ut-
viklingsproseessen. Nå satser vi enda sterkere på dette – vi tar et nytt kraftig 3D designverktøy i bruk, og 
gjør samtidig dette tilgjengelig for flere av våre prosjektingeniører.

Målet er at i løpet av det kommende året skal flest mulig av våre pro-

sjektingeniører beherske 3D-design, og benytte dette ved løsnings-

utvikling.



mer oversikt – mindre arbeide
– LT-Line MES forenkler kvalitetssikringen hos Normilk

– For å kvalitetssikre produksjonen og sluttproduktet har 
Normilk lenge benyttet et rapporteringssystem som omfat-
ter både råvarer, produksjonsdata og ferdigprodukt, forteller 
fabrikkdirektør Øystein Vold. – Inntil nylig har dette systemet 
basert seg på et stort antall regneark hvor grunndataene blir 
manuelt lagt inn – ofte i form av dobbel- og trippelregistrering. 
Manuell registrering tar tid, samtidig som den “mennesklige 
faktor” kan bli en feilkilde. Når en slik feil forplanter seg videre i 
andre rapporter, kan en god del tid gå med på å spore feilregis-
treringen. Grunndataene finnes jo allerede i styresystemet, og vi 
ønsket å automatisere denne rapporteringen.

kunnskap om automasjonssystemet en fordel
Etter et forsøk med en leverandør som ikke helt innfridde for-
ventningene, falt valget på LT-Line MES når Normilk ville auto-
matisere produksjonsrapportering og produksjonkontroll.

– Vi bruker SattLine i produksjon og mottak, og det er selvsagt 
en stor fordel med en leverandør som har god kunnskap om 
atomasjonsløsningene vi benytter, sammen med mye kom-
petanse på selve produksjonsprosessen. Dette har gjort at vi 
langt raskere kom frem til hvor i systemet de ulike grunndata 
skulle trekkes ut, og hvordan disse skulle kombineres for å 
lage gode rapporteringsløsninger, mener Vold. 

automatisk sporbarhet
Normilk produserer melkepulver tilsvarende ca 7000 tonn 
årlig. Dette krever ca 64 000 000 liter melk som råstoff, og 
med døgnkontinuerlig produksjon i tre skift kan det være opp 
til 12 tankbiler som ankommer daglig. 

Dette stiller selvsagt store krav til sporbarhetssystemene, hvor 
sluttproduktet til enhver tid skal kunne føres til den tankbilen 
råvarene stammer fra. – Å ha god kontroll på sporbarheten 
gjennom manuell registrering var tidkrevende, forteller Vold. 
– Med LT-Line MES har vi nå fått automatisk sporbarhet i hele 
produksjonsflyten – fra tankbilen ankommer til ferdig produkt. 

bidrar til optimalisert produksjon
Normilk har lenge arbeidet med å optimalisere produksjonen, 
og har redusert vannforbruk og utslipp i forhold til produsert 
mengde betydelig. – Vi har også gjort mye for å optimalisere 
kapasiteten på anlegget, forteller Vold. – Vi kjører i dag med 
en produktflyt som for få år siden var “vedtatt” som umulig. 
Dette har blitt mulig etter å ha automatisert stadig mer av 
anlegget i SattLine, og dermed fått større kontroll over de kri-
tiske måleparametere enn vi hadde tidligere. Dette har også 
bidratt til at vi lettere kunne hente så mye data fra produk-
sjonen inn i MES. Vi kommer også i framtiden til å jobbe med 
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MES (Manufacturing Execution System) er et verktøy som trekker ut og presenterer driftsdata fra automa-
sjonssystemet som grunnlag for driftsmessige og forretningsmessige valg. MES blir ofte beskrevet som 
“limet” mellom automasjonssystemet og forretningssystemet (Movex, SAP osv..)

Landteknikk har utviklet LT-Line MES – skreddersydd for behovene i næringsmiddelindustrien. Normilk har 
tatt denne løsningen i bruk, og opplever en enklere hverdag når det gjelder rapportering og kvalitetssikring.

Vi setter vår ære i å produsere et høykvalitets produkt så effektivt og miljøvennlig som mulig. Med LT-Line MES har vi fått et nytt og godt verktøy 

som hjelper oss å nå disse målene, mener fabrikkdirektør Øystein Vold. 
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Normilk benytter SattLine i produksjon og mottak. Ved valg av MES-løsning 

har de sett det som en stor fordel med en leverandør som har god kunnskap 

om atomasjonsløsningene, sammen med mye kompetanse på selve pro-

duksjonsprosessen. Her ser vi Magnus Hestegrei i kontrollrommet.

flere forbedringsprosjekter som vil gjøre oss mer effektiv.

svært gode driftserfaringer
Den første tiden LT-Line MES var i bruk, ble den manuelle rap-
porteringen opprettholdt, som en ekstra sikkerhet. – Dette 
har også gitt oss anledning til å kontrollere kvaliteten på rap-
portene fra MES løsningen i forhold til tidligere løsning, fortel-
ler Øystein. – Erfaringene herfra gjorde at vi raskt lærte oss å 
stole på de automatiske styringsrapportene. 

– Som en del av den interne revisjonen er også LT-Line MES 
blitt revidert og godkjent av KPMG som er vårt revisjonssel-
skap. Nå har vi “sluppet sikkerhetsnettet” og stoler fullt på 
LT-Line MES, konkluderer Vold.

mange muligheter videre
I tillegg til de standardrapporter som omfatter driftsrap-
portering og sporbarhet har Normilk fått utviklet en rekke 
spesialrapporter som forenkler og effektiviserer hverdagen. 
– Mottaksrapporter, bla til bruk ovenfor TINE, utlastningsrap-
porter, beholdningsrapporter til månedsregnskap og kvalitets-
sikringsrapporter blir nå generert i LT-Line MES, forteller Vold. 
Han ser også muligheter til ytterligere forbedringer ved hjelp 
av systemet. – Integrering med vekt og etikettskriver for fer-
digprodukt er en mulighet som kan gi besparelser. Tilkobling 
til analyseinstrument med utskrift av analysebevis er en annen 
mulighet. Vi ser også at det er mulig å videreutvikle noen av de 
rapportene vi har.

– Mulighetene er mange, mener Vold. – Vi setter vår ære i å 
produsere et høykvalitets produkt så effektivt og miljøvenn-
lig som mulig. Med LT-Line MES har vi fått et nytt og kraftfullt 
verktøy som kan hjelpe oss å nå disse målene! 

Illustrasjon: Tetra Pak

kort om lt-line mes
LT-Line MES baserer seg på Tetra PlantMaster Production 
Integrator og er videreutviklet av Landteknikk for å fun-
gere sammen med de automasjonsløsninger du finner i 
norsk næringsmiddelindustri.

Programvaren Tetra Pak PlantMaster Production Integrator 
begynte å utvikles allerede i 1996 og er en moden platt-
form med mer enn 200 installasjoner på verdensbasis. 
Brukergrensesnittet er web-basert noe som sikrer god flek-
sibilitet og høy grad av tilgjengelighet.

Systemet kan automatisk registrere materialflyt, kritiske 
kontrollpunkter (CCP), produksjonsparametre, status på 
objekter, vaskeforløp, alarmlogging mm.

I tillegg kan systemet brukes til produksjonskontroll som 
resepthåndtering, produksjonsplanlegging mm.

standard – og skreddersøm
Systemet inneholder en rekke standard rapporter for 
sporbarhet og produksjonsrapportering tilpasset bla 
meieribransjen. 

Som opsjoner kan også leveres ulike rapporter for produk-
sjonsanalyse (KPI - nøkkeltall, produksjonsenheters tilgjen-
gelighet, CIP-linjer tilgjengelighet), batchrapporter, lab/QA 
rapporter mm. I tillegg kan selvsagt ulike spesialrapporter 
lages tilpasset den enkelte kundes spesifikke behov.



Ferske råstoffer, og en produksjonspro-
sess som tilfredsstiller næringsmiddel-
industriens krav til hygienisk standard 
er viktige stikkord for anlegget ved 
Midsund. 

Dette gjør de ferdige produktene veleg-
net til menneskelig konsum – noe som 
gjør dem ettertraktet av bla farmasøytisk 
industri.

næringsmiddelbasert produksjon
Anlegget ligner mer på en næringsmid-
delbedrift, enn det man forbinder med 
tradisjonell fiskeindustri innen denne 
sektoren. 

– Vi etterstreber en veldig høy standard 
når det gjelder hygiene og kvalitet, for-
teller fabrikksjef Magne Brauten. – Og 
sentralt i arbeidet med å oppnå dette er 
selvsagt prosesstyringen, som skal over-
våke og kontrollere både produksjon og 
vaskesykluser. 

Ved Hofseth BioCare er prosesstyringen basert på SattLine 
— velkjent for Magne Brauten som har lang fartstid fra TINE. – 
Dette er en gjennomprøvet løsning som jeg vet fungerer godt 
i næringsmiddelindustrien, mener Magne. – Det er utviklet 
gode løsninger for overvåkning og styring av vaskeprosesser 
– noe som er helt sentralt i all næringsmiddelproduksjon. I til-
legg er systemet tilstrekkelig fleksibelt til å kobles opp mot og 
til dels styre komponenter fra et bredt spekter av leverandører, 
noe som er nødvendig her hos oss.

egenutviklet prosess
Mange som utvikler olje og proteiner fra denne typen bipro-
dukter, baserer seg på ensilasje eller frosne råstoffer, som bla 
behandles ved koking. Sluttproduktene ender ofte opp i ulike 
fôrprodukter. 

– Vi benytter kun ferskt avskjær, ikke mer enn 24 timer gammelt 
som råstoff, forteller Brauten. – I tillegg tar vi ut ut de ulike pro-
duktene fra råstoffet ved hjelp av enzymer (hydrolyse). Selve pro-
duksjonsprosessen foregår i et helt lukket system som Hofseth 
BioCare har utviklet selv. I skrivende stund er anlegget i en fase 

med prøveproduksjon og tilpasnin-
ger. – Vi har gjort en del endringer 
etter hvert som vi har utviklet pro-
sessen og skaffet oss erfaringer, for-
teller Magne. – Dette har også krevd 
justeringer i automasjonssystemet. 
Her har vi satt stor pris på fleksibili-
teten i SattLine – og ikke minst kunn-
skapen til Landteknikks fagfolk. Det 
er en enorm fordel at Landteknikk 
kombinerer spisskompetanse på 
automasjonsteknologi med inngå-
ende kunnskap om næringsmiddel-
prosesser. Dette gjør at vi kommer 
raskere frem til en løsning som 
tilfredsstiller de krav vi har. 

mot full produksjon
Ved full produksjon forventes et for-
bruk tilsvarende to trailerlass – eller 
ca 40 tonn daglig. I første omgang 
vil råvarene komme fra Hofseth 
sine foredlingsanlegg i Syvde og på 

Averøya, og bli transportert til Midsund daglig. Når anlegget 
oppnår full kapasitet, vil det være aktuelt å kjøpe råstoffer fra 
andre aktører.

Det vil enda ta tid før anlegget er i full produksjon. – Hele 
ideen med dette anlegget er å kunne levere produkter med så 
høy kvalitet at de også kan brukes til menneskelig konsum, 
understreker Brauten. – Derfor ønsker vi å ha en kontrollert 
oppstart, hvor vi er sikker på kvaliteten.

Sluttproduktene blir høykvalitets oljer, proteiner og kalsium. 
Med to bioingeniører og et eget driftsslaboratorium skal kvalite-
ten på sluttproduktene kontrolleres og godkjennes. Markedet – 
bla i form av den farmasøytiske industrien har allerede vist stor 
interesse for produktene. 

På sikt er det meningen å produsere med tre skift og tre- fire 
ansatte pr skift. – Vi skal klare store volum med liten beman-
ning. En effektiv og stabil automasjonsløsning er en forutset-
ning for å oppnå dette, og vi er trygg på at den løsningen vi har 
fått innfrir disse forventningene, avslutter Magne Brauten. 

lukerativt lakseavskjær
– biprodukter blir ettertraktede råvarer 
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I et nytt industribygg i fjordkanten på nordvestlandet starter nå Hofseth Biocare et unikt produksjonsanlegg 
basert på lakseavskjær. Anlegget skal produsere olje, proteiner og kalsium beregnet for menneskelig konsum. 
Landteknikk har stått for automatiseringen av anlegget. 

Årlig produseres det ca 800 000 tonn biråstoff i form av avskjær ved slakting og videreforedling av fisk i 
Norge. Fremdeles er det slik at det meste av dette går til forproduksjon, men ved Hofseth Biocare blir disse til 
ettertraktede og lønnsomme produkter.

Aga Lelontko (t.v.) er en av to bioingeniører som over-

våker kvaliteten på sluttproduktene. Fabrikksjef Magne 

Brauten til høyre. På bordet står en del av produktene 

som testes. (Foto: Odd Fremstedal)
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Jon Magnus Sjøvik og Ole Johnny Olsen i kontrollrommet. Hele produksjonsprosessen styres og overvåkes ved hjelp av SattLine.  

(Foto: Odd Fremstedal)

Bildet over: I en spennende oppstartfase. Fra venstre: Tore Sjøvik, Ole Johnny Olsen, Jon Magnus Sjøvik, Nils Ivar Ugelvik og Roar Rogne.  

(Foto: Odd Fremstedal)



Når nøden er størst .. 
– førstehjelpsutstyr til konkurransedyktige priser

Riktig og tilgjengelig førstehjelpsutstyr er viktig når uhellet er ute. Landteknikk 
har nå utviklet et sortiment av førstehjelpsutstyr som dekker de fleste behov i 
næringsmiddelindustrien. 

Sortimentet omfatter bla plaster (sporbare og detekterbare) og forbindingsutstyr, kompresser 
og annet utstyr for brannskader, samt øyeskylle- og dusjutstyr. Vi kan tilby både enkeltprodukter 
og pakkeløsninger – til meget gunstige priser.

Ta kontakt – så kan vi fortelle mer om hva vi kan tilby!
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På oppfordring fra våre kunder har vi utvidet vårt sortiment av førstehjelpsutstyr. Vi tilbyr bla sporbare og detekterbare plaster.



Kaffeposer med hastverk
– Optimove Multipacker grupperer 4800 kaffeposer i timen
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– Å konstruere en løsning som sikrer stabile poser også når 
produksjonstakten er 80 poser i minuttet, har vel vært største 
utfordringen knyttet til denne maskinen, mener konstruksjons-
sjef Jørgen Wilthil. Jørgen liker slike utfordringer og har ansva-
ret for utvikling og produksjon av ulike spesialmaskiner for 
håndtering, gruppering og emballering. – Det er de mest utfor-
drende oppgavene som er de morsomste, mener han.

Optimove Multipacker er basert på en tidligere modell, men 
videreutviklet i samarbeide med Smurfit Kappa for Kraft Food/
Gevalia i Sverige. Dette har gitt en maskin med høy kapasitet 
og god driftssikkerhet. Denne modellen står nå i Gävle, Sverige 
og grupperer kaffeposer i 2-, 3-, og 4-pack på løpende bånd. 

har du behov for en spesialløsning?
Optimove er Norges eneste godkjente produsent for Tetra Pak 
og mange av maskinene Optimove utvikler og produserer, blir 
markedsført internasjonalt under Tetra Paks merkenavn. Men 
Optimove løser gjerne oppgaver for andre kunder. 

 – Robotbaserte løsninger er svært fleksible og egner seg til et 
utall oppgaver, mener Jørgen. – Men noen ganger er en spesi-
almaskin dedikert for en konkret oppgave den mest effektive 
veien å gå. Vi kan hjelpe våre kunder til å velge hvilken teknologi 
som løser deres oppgaver best – og utvikle denne løsningen for 
dem. Ta kontakt (firmapost@optimove.no/tlf 32 24 06 00) hvis 
dere vil vite mer!  

Optimove Multipacker er utviklet for Kraft Food/Gevalia i Sverige. Denne modellen står nå i Gävle, Sverige og grupperer kaffeposer på løpende bånd. 

Jørgen Wilthil i Optimove har stått for konstruksjon og produksjon. 

Optimove er kanskje mest kjent for å levere robotløsninger til næringsmiddelindustrien og annen industri, 
men utvikler og produserer også ulike spesialmaskiner innen materialhåndtering og emballering. Optimoves 
Multipacker for gruppering av kaffeposer i 2-, 3-, eller 4-pack er et godt eksempel på en slik skreddersydd løsning.

Denne modellen grupperer kaffeposer i 2-, 3-, og 4-pack med en kapa-

sitet på 80 poser i minuttet. Basiskonstruksjonen kan danne grunnlag 

for tilpasninger til andre produkter/poseforpakninger. 
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Skuelystne strømmet til hver gang VX8 vaksineanlegg ble demonstrert – antall interesserte var langt større enn det 100 m2 store messeteltet kunne romme.

En nøyaktig vaksinering, betydelige arbeidsbesparelser og 

effektiv datafangst er noen av fordelene med den nye vaksineringsmas-

kinen fra Maskon.

nyutviklet vaksineteknologi i vinden
– enorm interesse for Maskons vaksineanlegg for smolt 

Maskon har utviklet verdens første helautomatiske maskin for vaksinering av smolt. I tillegg til å vaksinere 20 000 
fisk i timen, kan maskinen utføre sorteringer etter størrelse, kvalitet og biomasseberegning. Nyvinningen ble pre-
sentert for det internasjonale marked på Aqua Nor 2011. 

Den norske oppdrettsnæringen har et årlig behov for omlag 
250 millioner vaksinert ørret og laks. I hovedsak utføres vak-
sinering manuelt og unntaksvis med halvautomatiske mas-
kiner. Kapasiteten for en trenet operatør med høy kvalitet på 
arbeidet ligger på ca 1600 vaksinasjoner/time.

Med Salmar og Marine Harvest som prosjektpartnere 
har Maskon utviklet en revolusjonerende ny teknologi 
som automatiserer denne arbeidskrevende prosessen.

arbeidsbesparelser og bedre kvalitet
Med en kapasitet på 20 000 smolt i timen kan Maskons maskin 
vaksinere langt flere smolt enn et helt arbeidslag klarer på samme 
tid. Dette betyr mange timer spart, i tillegg til HMS gevinster.  

I den tekniske løsningen benyttes bla avansert digital billedbe-
handling som kalkulerer stikksted og stikkdybde individuelt 
for hver smolt. Praktiske tester viser at vaksineringen blir 
bedre og mer nøyaktig enn med manuelle metoder, i tillegg til 
at den er mindre belastende for fisken.

betydelig internasjonal interesse
Maskons nye løsning har vakt stor interesse internasjonalt, og 
mange benyttet anledningen til å skaffe seg mer informasjon 
på Aqua Nor. Maskons messeteam opplevde svært travle og 
morsomme dager på Aqua Nor!  
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ny delekatalog for gårdstanker 
– nyttig oppslagsverk for gårdstankservice

Helt siden 1963 har Landteknikk Fabrikk vært en sentral aktør i utvik-
lingen av norske gårdstanksystemer. Ca 37 000 gårdstanker er produ-
sert, og du finner gårdstankene fra Landteknikk Fabrikk i mer enn 90% av 
alle norske melkerom. Enda er mange tanker fra 70-årene fortsatt i drift 
– et bevis på driftssikkerhet og soliditet.

Den nye delekatalogen håper vi kan bli et nyttig verktøy for deg som 
arbeider med service og vedlikehold av gårdstanker fra Landteknikk 
Fabrikk. Her vil du finne de fleste reservedeler og komponenter du vil 
trenge til våre tanker. I tillegg til deleinformasjon inneholder også katalo-
gen tilleggsinformasjon som gjør det enklere det rette komponentet.

Mer informasjon får du ved henvendelse til Landteknikk Fabrikk!

Sammen på Aqua Nor
– Maskon, BM Food Tech og Landteknikk med felles stand

Maskon, BM Food Tech og Landteknikk stilte mannsterke 
på Aqua Nor 2011. Mens Maskon og deres vaksinemaskin var 
hovedattraksjonen på standen, var det også stor interesse for 
Landteknikks produktspekter og løsninger innen personalhygi-

ene og soneinndeling. I tillegg presenterete Landteknikk sine 
prosessløsninger til fiskeindustrien. BM Food Tech presenterte 
bla NOCK TFE 350 Freeze Drum Skinner, en effektiv og meget 
skånsom skinner til en meget konkurransedyktig pris.   

Mannsterke på Aqua Nor. Foran fra venstre : Halvard Andresen, Frode Vågland, Line Torsvik, Hege Sverreson, Jannicke fikkan, Stein Eidsmo, Ingrid 

Schølberg og Bror Normann. Bak fra venstre: Stein Erik Tollefsen, Jon Anders Leikvoll, Frode Vågland, Rune Reinås, Erik Eide og Øyvind Meling .



Våre vernehansker har lenge vært kjent for god 
brukerkomfort og brukersikkerhet. Chainexium 

er utviklet for å bli enda litt bedre på disse områ-
dene. I den nye hansken er fjæren rundt håndleddet 

“innvevd” i hanskematerialet, noe som gjør den mer 
behagelig i bruk, samtidig som fjæren holder seg bedre 

på plass ved vask ol.

Hansken er også uten fjær og stive mansjetter i avslutnin-
gen av underarmsbeskyttelsen – et annet viktig bidrag til 

en mer fleksibel og komfortabel hanske. Samtidig er hanske-
avstivningen utført i lett plast, noe som er med på å redusere 
vekten og bedre ergonomien.

detaljer som forenkler arbeidsdagen
Chainexium er utstyrt med en opphengshempe i samme mate-
riale som hansken – for oppheng f eks i forbindelse med vask. 
Hver hanske er utstyrt med en merkeplate for identifisering av 
hansken.

Hansken er konstruert for enkelt renhold, og med utførelse i 
rustfritt stål, tåler den høye vasketemperaturer. 
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Hansken er uten fjær og stive mansjetter i avslutningen av under-

armsbeskyttelsen – et viktig bidrag til en mer fleksibel og komforta-

bel hanske. Hver hanske er utstyrt med en merkeplate for identifise-

ring av hansken

I den nye hansken er fjæren rundt håndleddet 

“innvevd” i hanskematerialet, noe som gjør den 

mer behagelig i bruk.

chainexium vernehansker
– med detaljer som gir økt komfort

Bruker du vernehansker, er det viktig at de er lette og behagelige i bruk – i tillegg til at de 
skal ivareta sikkerheten. Vi tilbyr nå en ny vernehanske: Chainexium. Her er det gjort flere 

endringer som gjør en allerede komfortabel hanske enda mer bekvem i bruk.

less is more **



 

13

Etter opplæring har de ansatte funnet seg vel til rette med den nye 

“medarbeideren” fra Optimove. Roboten har eliminert noen svært 

monotone og repeterende manuelle arbeidsoperasjoner.

lønnsom fettanalyse er blitt enklere
– rimelig analyseinstrument for kjøttindustrien

milkoscan ft1
– videreutviklet analyseinstrument for meieriprodukter

Foss MeatScan er utviklet for raske og effektive fettanalyser 
i kjøttindustrien. Dette er et instrument som kun måler fett-
innhold – og som dermed blir vesentlig rimeligere enn instru-
menter beregnet for flere måleparametre. Meget presise måle-
resultater gjør det mulig å standardisere dine produkter med 
enda større nøyaktighet. Foss MeatScan blir levert med ferdige 
kalibreringer (for både rødt og hvitt kjøtt), noe som gjør det 
enkelt å benytte til ulike produkter. 

enkel i bruk og måleresultater under et minutt
Instrumentet benytter seg av NIR teknologi, men med en lys-
kilde på en side av prøven og en detektor på andre siden gjøres 
analysen ved hjelp av transmisjon. Dette betyr at instrumentet 
er mindre følsomt for ikke homogene prøver. Den kompakte 
enheten kan plasseres nær produksjonslinjene, og kan betjenes 
av hvem som helst etter enkel instruksjon. MeatScan betjenes 
ved hjelp av en 6,5 tommes touch screen. Instrumentet bruker 
ikke kjemikalier, og gir analysesvaret på 45 sekunder. 

Instrumentet er produsert for å kunne stå i nettverk med andre 
instrumenter eller som ”stand-alone”. Instrumentet er kun 12 
kilo og tar liten fysisk plass ( 250 x 400 x 500 mm ).

25% rabatt ut året!
Som et introduksjonstilbud kan vi i samarbeide med Foss tilby 
25% rabatt på Foss MeatScan ut året. Vil du vite mer - ta kon-
takt med: Erik Eide, produktsjef analyseutstyr: 
erik.eide@landteknikk.no. 
 

FOSS og Landteknikk lanserer et nytt analyseinstrument for meie-
ribransjen, beregnet for analyse av melk, fløte og myse. MilkoScan 
FT1 er en videreføring av velkjente MilkoScan FT 120, og leveres 
nå med en helt ny og moderne software. MilkoScan FT1 er svært 
brukervennlig og analyseresultater leveres innen 30 sekunder. 
Instrumentet måler parametre som fett, protein, laktose, totalt 
tørrstoff, tørrstoff ikke fett, sitronsyrer, frysepunkt nedsettelse, frie 
fettsyrer, densitet, pH mm. Kontakt erik.eide@landteknikk.no for 
informasjon!

25%
Rabatt ut året!



ajourført tegningsarkiv på nett
– TINE Meieriet Brumuddal først ut med ny løsning

TINE Meieriet Brumunddal er betydelig utvidet og modernisert 
de siste årene for å kunne ta hånd om flere nye produkter. – Vi 
har vært i en så godt som kontinuerlig ombyggingsprosess 
de siste årene, forteller prosess/automasjonsleder Knut-Arne 
Ljødal. – Dette har gjort det spesielt utfordrende å vedlikeholde 
tegningsarkivet, og samtidig sikre at det alltid er er korrekt 
versjon vi forholder oss til. Vi var allerede i en prosess hvor 
Landteknikk arbeidet med ajourhold av tegningsgrunnlaget 
vårt. Det var derfor naturlig å slå til når vi fikk tilbudet om å få 
våre tegninger lagret og tilgjengelig via en nettbasert doku-
mentportal.

skreddersydd dokumenthånderingssystem
Løsningen som er tatt i bruk av TINE Brumunddal sikrer at man 
alltid har online tilgang til den siste, godkjente tegningsrevisjo-
nen i et enkelt oversiktlig brukergrensesnitt. Tegningene leg-
ges ut i form av «låste» AutoCad (DWF) tegninger, noe som gir 
større funksjonalitet enn feks Acrobatformatet. De som ikke har 
AutoCad kan laste ned en egen «viewer» applikasjon fra porta-
len. Et spesialutviklet dokumenthåndteringssystem utviklet for 

Landteknikk tar seg av versjonshåndtering – og gjør det også 
mulig å gå tilbake til tidligere versjoner f eks for å se på endrings-
historikk. Tilganger og rettighetsnivå styres av brukernavn og 
passord. Systemet har også meget effektive søkeverktøy.

– Så langt ser alt ut til å fungere som skal, og vi er godt fornøyd 
med løsningen, mener Ljødal. – Inntil videre har vi begrenset 
tilgangen noe, men ser for oss å åpne opp for flere brukere etter 
hvert. Å samle alle tegninger ett sted, i et system som håndterer 
tegningsversjoner og som gjør disse tilgjengelig på nett blir 
både tryggere, enklere og mer effektivt! 

aktuelt for ditt anlegg?
Den tekniske plattformen er på plass, men det kreves initielt 
noe arbeide med den enkelte kundes tegningsarkiv for å gjøre 
dette tilgjengelig på nettet. 

Tilgang til og vedlikehold av tegningsportalen dekkes igjennom 
en abonnementsavtale. Avtalen vil omfatte publisering av alle 
AutoCad tegninger og E-plan dokumenter vi har for ditt anlegg. 
Din kundekontakt i Landteknikk kan fortelle mer! 
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TINE Meieriet Brumunddal er første anlegget som tar i bruk det nye tegningsarkivet, 

og prosess/automasjonsleder Knut-Arne Ljødal ser mange fordeler med løsningen: 

– Å samle alle tegninger ett sted, i et system som håndterer tegningsversjoner og 

som gjør disse tilgjengelig på nett blir både tryggere, enklere og mer effektivt! 

Vi tilbyr nå en løsning som sikrer at du alltid har online tilgang til den siste, godkjente tegningsrevisjonen i et 
enkelt, oversiktlig brukergrensesnitt. TINE Meieriet Brumunddal er første kunde som tar dette i bruk.



Merkenavnet Forberg® er internasjonalt anerkjent og syno-
nymt med dobbelakslede paddelmiksere. Forberg miksere gjør 
miksingen raskere og mer effektivt enn andre metoder ved 
hjelp av en “vektløs” fluidiseringsone. Dette er en teknologi 
som ble utviklet og patentert av Halvor Forberg, og mikserene 
har blitt produsert i Larvik siden tidlig på 70-tallet. Forberg 
miksere finner du over alt i verden, og de brukes til å mikse alt 
fra ingredienser i næringsmiddelindustrien og fôrindustrien til 
alle mulige andre pulvertyper i industrien. Etter hvert er pro-
duktspekteret utvidet til coatere, varmebehandlingssystem og 
tørker basert på på samme kjerneteknologi. 

flytter produksjonen til utlandet
Landteknikk har nå overtatt maskinprodusenten Forberg, og har 
valgt å flytte produksjonen av Forberg maskinene til Serbia. Ved 
å produsere maskinene i et lavkostland, tar vi sikte på at maski-
nene skal bli enda mer konkurransedyktige i markedet. Her har 
vi innledet et samarbeide med O & M Engineering Group – en 
ledende produsent av maskiner og utstyr til næringsmiddel- og 
fôrindustrien. De første mikserne er allerede produsert med 
meget gode erfaringer.

internasjonal markedsføring
Forberg vil fortsatt være et selvstendig selskap, 100% eid av 
Landteknikk, som markedsfører sine løsninger i det norske og 
internasjonale marked. Ansvarlig for denne satsingen er Vladimir 
Jozin som har lang fartstid innen utvikling og salg fra Forberg. Vil 
du vite mer, kontakt vladimir.jozin@landteknikk.no. 
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forberg inn i lt-gruppen 
– vi har kjøpt maskinprodusenten Forberg

Vi har flyttet produksjonen av Forberg maskiner til O & M Engineering Group – en ledende produsent av 

maskiner og utstyr til næringsmiddel- og fôrindustrien. Ansvarlig for denne satsingen er Vladimir Jozin 

(th) som har lang fartstid fra Forberg innen utvikling og salg.

Forberg® er synonymt med dobbelakslede paddelmiksere. Miksingen 

skjer raskere og mer effektivt enn med andre metoder ved hjelp av en 

“vektløs” fluidiseringsone

Forberg er et internasjonalt anerkjent merkenavn, knyttet til miksere, coatere og tørkere som brukes i alt fra 
næringsmiddelindustri til tyngre prosessindustri. Forberg eies nå av Landteknikk. Ved å flytte produksjonen av 
maskinene ut av Norge, tar vi sikte på å tilby Forbergs unike løsninger til mer konkurransedyktige priser enn før. 



SinkabergHansen AS er et oppdrettssel-
skap lokalisert i Ytre Namdal og Bindal 
med hovedkontor og produksjonsanlegg 
på Marøya i Nærøy kommune. Bedriften pro-
duserte i 2010 ca. 8.000 tonn bearbeidede produk-
ter – filet. Ca 40% av eget råstoff går til bearbeiding. 

en god arbeidsplass er en effektiv arbeidsplass
Slakteri og videreforedlingsanlegget har en topp moderne 
maskinpark med godt utstyr og gode produksjonslokaler.

– Vi ønsker å legge forholdene til rette for en god arbeids-
hverdag, forteller fabrikksjef Eskil Laukvik. – Dette gjør vi bla 
ved å tilby sekstimers arbeidsdag samtidig som vi har sterkt 
fokus på arbeidsplass og ergonomi. Dette mener vi er en god 
investering, som betaler seg tilbake i form av mer fornøyde og 
produktive medarbeidere. 

pesu kahru spylepistol – testet og tatt godt i mot
Filetlinjen preges av mange manuelle arbeidsoperasjoner – 
derfor er det svært viktig at det verktøyet som benyttes funge-
re godt i daglig bruk. Tilbakemeldingene fra brukerne er derfor 
viktig ved valg av utstyr.

Spylepistolen er et verktøy som hyppig er i bruk på filetlinja, 
forteller Eskil Laukvik. – Vi har nå testet ut Landteknikks nye 
spylepistol på deler av linja. Erfaringene herfra gjør at vi har 
valgt å kjøpe inn Pesu Kahru spylepistoler også til alle de andre 
arbeidsstasjonene våre. Først og fremst fordi dette er en er liten 
hendig spylepistol, som også er veldig godt hygienisk utformet.

spør oss om hygiene
Den nye Pesu Kahru (art. nr 303188) spylepistolen inngår i 
Landteknikks omfattende produktspekter innen hygiene og vask 
for næringsmiddelindustrien. Kontakt oss hvis du vil vite mer! 
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lett å bruke, lett å like ..
– Sinkaberg-Hansen har testet ny, hendig spylepistol

SinkabergHansen AS legger betydelig vekt på personalets trivsel og 
har bla som foregangsbedrift innført 6 timers arbeidsdag. De mener 
redusert arbeidstid gir færre belastningsskader, økt trivsel og dermed 
bedre lønnsomhet. Riktig utstyr og verktøy betyr også mye for en god 
arbeidshverdag – Landteknikks nye Pesu Kahru spylepistol er testet og ønsket 
velkommen av brukerne på filtetlinja. Ergonomi, hygiene og hendig størrelse er det 
som blir satt størst pris på.

 Hanne Kristin Kvalø (tv) og Kari Anne Dekkerhus er godt fornøyd med 

arbeidsplass og utstyr. Den nye spylepistolen er lett og bekvem i bruk, 

mener de. På denne linjen produseres Filet Finest for Lerøy Seafood. Dette 

er et eksklusivt produkt som er produsert pre-rigor og består av ”indrefilè-

ten” på laksen.



Siste:

BM Food Tech hovedleverandør til 
Norturas nye kjøttpakkesenter!
NorgesGruppen har inngått en samarbeidsavtale med Nortura som inne-
bærer at Nortura skal pakke og skjære ferskt kjøtt for NorgesGruppen i 
framtida. Et helt nytt ferskvaresenter skal bygges ved Nortura Hærland for 
å betjene dette markedet. Anlegget skal stå ferdig i 2012 og vil gi rundt 75 
nye arbeidsplasser.

I hard konkurranse er nå BM Food Tech valgt som hovedleverandør av pro-
sessutrustning til dette anlegget. – Vi skal levere komplette prosesslinjer 
fra råstoffet kommer til kvern eller slicer – frem til ferdig emballert og eti-
kettert vare, forteller en stolt Steinar Eriksen. – Dette blir et stort prosjekt 
for BM Food Tech, og en spennende utfordring for oss!

– Trenden med kjøttpakkesentere har vi sett i Europa ellers, forteller 
Steinar. –Vi gleder oss til å være med på den første store satsingen 
innen dette området i Norge! 

Firmaet Mora of Sweden ble dannet da de to 
knivfabrikkene i Mora, K.J. Eriksson og Frosts 
knivfabrikk slo seg sammen og dannet ett selskap. 
Mora-kniven er et begrep og disse selskapene skri-
ver seg tilbake til da det var mange knivsmeder og 
et yrende håndverksliv i området. Hemmeligheten 
bak Erik Frost sin suksess, var at han tidlig begynte 
å rasjonalisere produksjonen med maskiner. Han lyk-
kes i å overføre det beste fra den håndverksmessige 
produksjonen – et hardt stål i eggen og et seigt stål på 
bladets sider, til sine industrielt smidde blad. Og resultatet 
ble en utrolig skarp kniv!

profesjonelle kniver for profesjonelle brukere
Kniven er ett av de mest anvendte verktøy innen kjøtt- og fis-
keindustrien. Det stilles høye krav til hvordan den skal utfor-
mes. I Mora of Sweden har de erfaring i å utvikle og produsere 
kniver som holder mål!

Alle ”Food-knivene” har blad av svensk rustfritt stål som er 
beregnet for denne knivproduksjonen. Et ergonomisk utformet 
skaft i ett bredt sortiment der blad, skaft og grep kan variere, gir 
mange anvendelser når det gjelder forskjellig størrelse på hån-
den og styrken i den. De som bruker en slaktekniv har det gjerne 
som heldagsjobb og kan lett få belastningsskader om de ikke 
har den rette kniven å jobbe med. Derfor har Frosts-kniven blitt 
utviklet slik at den ergonomisk kan gi mange muligheter. 

120 år med knivproduksjon
– Mora of Sweden produserer kniver som holder mål!  

Våre Frosts-kniver produseres av firmaet Mora of Sweden. Dette er et selskap som i år kan feire 120 år med kniv-
produksjon. Kniven er ett av de mest anvendte verktøy innen kjøtt- og fiskeindustrien, og det stilles høye krav til 
hvordan den skal utformes. I Mora of Sweden har de erfaring i å utvikle og produsere kniver som holder mål!

 Hemmeligheten bak Erik Frost sin suksess, var at han 

lykkes i å overføre det beste fra den håndverksmes-

sige produksjonen – et hardt stål i eggen og et 

seigt stål på bladets sider, til sine industrielt 

smidde blad.
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Vi kan nå tilby en kostnadseffektiv, hygienisk og trygg con-
tainerløsning for flytende næringsmidler. Tri-Wall containeren 
er utført i solid tre-lags kartong, og benyttes med standard 
Big Bag innerpose kombinert med tappestuss. Aktuelle pro-
dukter kan være fløte, juice, vann, oljer og andre næringsmid-
ler som trenger en trygg og hygienisk lagring og transport.

Denne løsningen eliminerer behovet for retur og vask av tom-
gods og er derfor et interessant alternativ som kan forenkle 
håndering og logistikk. Containeren er utført i et materiale 
som tåler fukt, er godkjent for plassering i produksjonslokaler 
og 100% resirkulerbar. 

Tri-Wall Container serien leveres i tre standard størrelser: 
•  220 liter tilpasset Europall

• 500 liter octabin (åttekantet)

• 1000 liter octabin (åttekantet)

Containerene kommer flatpakket – men er konstruert for å 
være svært raske å reise/montere. De er enkle å feste til pall, 
og kan også leveres i stablebare utførelser (versjon II og III). 
For mer informasjon om Tri-Wall, kontakt: 
 kate.farsund@landteknikk.no!  
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Maskinene er laget av rustfritt stål og er spesielt utviklet 
for rengjøring av kritisk utstyr. Dette gjelder blant 
annet:
• Kniver, stål og vernehansker
• Skjærebrett, kutteblader (sliceblad) 
• Maskindeler og annet utstyr 

Til kjøtt- og fiskeindustrien er det utviklet en 
egen standard-slire for hver enkelt bruker, hvor 
hver får plass til sine personlige kniver, stål og 
hansker.

Pesutekno vaskemaskin for kniver, hansker, 
maskindeler og annet utstyr.  

Knivsterilisator i rustfritt stål. 

vaskemaskiner og sterilisatorer 
 – sikrer rene arbeidsredskap

Tri-Wall engangs container 
– trygg lagring og transport av flytende næringsmidler 



Et unikt oppsamlingssystem leder kondensen via skaftet til 
en oppsamlingsbeholder eller til avløp gjennom en slange. 
Dermed kan utstyret benyttes både under og etter produksjon.
En fleksibel gummileppe sikrer at du får med deg all kondens, 
og etterlater en tørr overflate. Skrapen kan autoklaveres, og 
leveres i fem ulike farver som en del av Vikans soneinndelings-
system. Kondensskrapen brukes sammen med teleskopskaft 
eller skaft med vanngjennomløp. 

fjerner kondens uten drypp
– smart og enkel løsning på kjent problem
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Kondens som samler seg i tak og på rørgater er et kjent problem i næringsmiddelindustrien. Med Vikan kon-
densskrape kan du effektivt fjerne kondens fra tak og rør – uten å stoppe produksjonen, fordi kondensatet blir 
ledet sikkert vekk til en beholder eller direkte ut på gulvet via en slange.

En fleksibel gummileppe sikrer at du får med 

deg all kondens, og etterlater en tørr overflate. 

Kondensatet blir ledet sikkert vekk til en behol-

der eller direkte ut på gulvet via en slange. 

Brukes sammen med teleskopskaft eller skaft 

med vanngjennomløp.

Skrapen kan autoklaveres, og leveres i fem 

ulike farver som en del av Vikans soneinnde-

lingssystem. 

Skal du besøke Anuga FoodTec?
– Tetra Pak og Landteknikk med fellesreise
27.-30. mars 2012 avholdes neste Anuga FoodTec i Køln – en svært sentral internasjo-
nal messe for alle som arbeider med prosessteknikk i næringsmiddelindustrien. Som 
vi har gjort tidligere, vil Tetra Pak og Landteknikk i samarbeide arrangere en fellesreise 
for våre kunder til denne messen.

Vi vil tilby et program hvor det er satt av god tid til messebesøk – samtidig som det gis 
muligheter til opplevelser og sosialt samvær når messen er stengt. Vi vil bo svært sen-
tralt – med god standard i kort avstand fra messeområdet og gamlebyen i Køln.

Flere detaljer om reiseopplegget vil komme i desember.  
Kanskje vi sees i Køln??



Tine Meieriet i Verdal produserer Jarlsberg, Norvegia, Gräddost 
og WPC, som er et myseproteinkonsentrat. Nå er anlegget 
utvidet til å omfatte smørproduksjon, i tillegg til at anlegget 
skal forsyne hele landet med Bremykt. Landteknikk har hatt 
ansvar for fløtemottak og -pasteur, prosess- og silotanker, 
vaskestasjoner og automatisering til den nye smørlinjen. 
Leveransen har også omfattet ventiler, montasje og tilkobling 
til servicemedia og elektriske komponenter.

kompleks ombygging
– Dette prosjektet er “trinn to” av en større utbyggingsprosess 
for TINE Meieriet Verdal, foteller teknisk sjef Rune Frøseth. – I 
2010 ble nye silotanker og et nytt melkemottak tatt i bruk. 
Neste år vil vi utvide tørkekapasiten for produksjon av WPC og 
permaeat pulver. Den nye smørlinjen består av fløtemottak og 
fløtepasteur i eksisterende bygningsmasse, mens den øvrige 
delen av smørfabrikken er bygget opp i nye lokaler. Det er byg-
get en forbindelsesgang mellom gammelt og nytt bygg.  

 – Vi er enda i innkjøringsfasen av den nye smørfabrikken. Men så 

langt ser det bra ut, mener teknisk sjef Rune Frøseth.

TINE Verdal fortsetter ombyggingen
– produserer smør og Bremykt i tillegg til ost

20

TINE Meieriet Verdal er inne i en prosess med utvidelse av produktspekter og produksjonskapasitet. I fjor ble 
nytt melkemottak, nye silotanker og et forrenseanlegg levert av Landteknikk. I år er prosessanlegget utvi-
det for også å kunne produsere Bremykt og smør. Totalt 9.000 tonn smør og Bremykt skal produseres årlig. 
Landteknikk har hatt ansvar for den “våte delen” av prosesslinjen for smør frem til kjernen.

De tre råfløtetankene er skreddersydd for å få plass på begrenset areal, noe som gjør at de bygger høyere enn taket på produksjonslokalet. 



21

Prosjektet omfatter også vaskestasjoner og automatisering 
– Det spesielle med dette prosjektet er at det har omfattet 
mange underleverandører, mener Frøseth. Dette stiller krav til 
prosjektledelsen, og til de enkelte prosjektdeltagerenes evne 
til samspill med de andre leverandørene som er involvert.

– Her vil jeg berømme Landteknikks prosjektleder spesielt, 
forteller Rune. – I tillegg til å ha god kontroll på egen leveran-
se, har også samspillet med øvrige prosjektdeltagere fungert 
svært godt. Dette har gjort at mange av de små og store til-
pasninger som er nødvendig når mange parter er involvert, har 
blitt løst uten å kreve involvering av prosjektledelsen.

skreddersydde tanker
Leveransen omfatter omfatter 5 råfløtetanker, tre på 60 000 
liter, 2 på 30 000 liter, samt at to gamle tanker på 12500 liter er 
integrert i mottaket. De tre 60 000 liters tankene er gjort høye 
og smale for å få plass i rommet. Tankavluftingen er tilbakeført 
til produksjonslokalet, i tråd med TINEs retningslinjer. 

Tankleveransen omfatter også 4 prosesstanker for fløte, 2 stk 
100 000 liters tanker for prossesert fløte, 3 stk 60 000 liters 
tanker for kjernemelk, 11 tanker til to vaskestasjoner, i tillegg 
i tillegg til to 30 000 liters tanker for vegetabilsk olje. – Oljen 
er til produksjon av Bremykt, forteller Frøseth. – Denne tilset-
ter vi etter kjerning, tidligere ble dette gjort under kjerningen. 
Dette betyr at vi unngår olje i kjernemelken, som dermed kan 
benyttes til annet enn fôr. 

Prosesstankene for fløte er konstruert for skånsom men effek-
tiv oppvarming og nedkjøling av fløte. Med lav temperaturdif-
feranse mellom servicemedia og produkt sikres en kontrollert 
oppvarming. Røreverkene er dimensjonert også for å kunne 
brukes med sur kjernefløte. I tankvegg på bunn og sarg benyt-
tes spiral coiler – noe som gir høyt sirkulert volum og økt sik-
kerhet mot at servicemedia kan komme inn i tankene. 

firedobling av kapasitet
I skrivende stund er meieriet enda i innkjøringsfasen av den 
nye smørfabrikken. – Så langt ser det bra ut, mener Rune.  
– De problemer vi har støtt på er ikke mer enn man kan for-
vente i en oppstartsperiode, og vi er snart i en normal produk-
sjonssituasjon, forutsatt ikke noe helt uventet dukker opp. 
Anlegget vil da kunne produsere ca seks tonn smør i timen.

Når siste ombyggingstrinn står ferdig neste år, vil TINE 
Meieriet Verdal årlig kunne yste 11 000 tonn ost, kjerne 9 000 
tonn smør og Bremykt, samt tørke 18 000 tonn med wpc og 
permeatpulver. – Dette er en firedobling av produksjonen i for-
hold til tidligere, forteller Frøseth.

Dette vil også bety slutten på en ombyggingsperiode som 
har vart mer enn tre år, samtidig som anlegget har vært i full 
produksjon. – Dette stiller krav til fleksibilitet hos de ansatte, 
mener Frøseth. – Men så langt har positive ansatte og dyktige 
samarbeidspartnere gjort dette til en god prosess! 

 Landteknikk har hatt ansvar for fløtemottak og -pasteur, prosess- og 

silotanker, vaskestasjoner og automatisering til den nye smørlinjen. 

Leveransen har også omfattet ventiler, montasje og tilkobling til ser-

vicemedia og elektriske komponenter.

I 2010 ble nye silotanker og et nytt melkemottak levert av Landteknikk, 

som en forberedelse til den planlagte kapasitetsøkningen.
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somic 424 – fleksibel kartonering
– ny kompakt løsning med mange muligheter

Somic 424 er en hel serie av maskiner 
designet for å samle, gruppere og pakke 
produkter i kartonger, på brett eller i andre 
forpakninger. 

Fleksibilitet er det viktigste stikkord for 
utviklingen av Somic 424. Den er basert på 
et modulært system som gjør det enkelt å 
skreddersy maskinen til kundens behov. Et 
meget bredt spekter av produkttyper kan 
håndteres – fra poser, kopper og kanner til 
flasker, kartonger og blisterpakninger. Hver 
enkelt pakke kan veie alt fra noen gram til 
flere kilo. Avhengig av pakkeoppgave kan 
Somic 424 håndere opp til 1 000 forpaknin-
ger/minuttet, og plassere disse i opp til 100 
esker/kartonger i minuttet! Både stående og 
liggende forpakninger kan håndteres.

I tillegg har Somic 424 også mulighet for å lage kombinasjons-
pakninger og sette forskjellige produkttyper i samme forpak-
ning. Dette gir mulighet for å spare emballasjekostnader.

kompakt og betjeningsvennlig
Den nye kartonertingsmaskinen kjennetegnes også av en 

svært kompakt og plasseringsvennlig 
utforming. Den åpne konstruksjonen 
gjør den lett å komme til for betjening 
og vedlikehold.

Ergonomi har vært viktig ved utformin-
gen – med en arbeidshøyde på 87 cm 
og magasin på 1 m i høyde sikres riktig 
arbeidsstilling. Et touchbasert styrepa-
nel med et selvforklarende og intuitivt 
brukergrensesnitt gjør maskinen enkel 
å betjene. Omstilling til andre produkter 
og pakke-mønster gjøres enkelt, raskt 
og uten verktøy. 

Maskinen er konstruert for enkelt ved-
likehold, og et lavt støynivå er med på 
å sikre arbdeidsmiljøet. En lineær pro-
duksjonsretning bidrar til en robust og 

driftssikker konstruksjon

vil du vite mer? 
BM Food Tech har levert løsninger fra Somic i en årrekke og kan 
fortelle deg mer om hvordan disse kan løse dine pakkebehov. 
Kontakt oss på mail@bmfoodtech.no eller tlf 69 27 93 00! 

Somic 424 er en hel serie av maskiner designet for å samle, gruppere og pakke produkter i kartonger, på brett eller i andre forpakninger. 

BM Food Tech har i en årrekke solgt Somic pakkemaskiner som har vist seg å være svært pålitelige og drifts-
sikre konstruksjoner. Nå har Somic utviklet en ny serie kartoneringsmaskiner i et helt nytt og plassbesparende 
design. Somic 424 kjennetegnes av en unik fleksibilitet, og den modulære konstruksjonen gjør at maskinen 
enkelt kan tilpasses et utall forpakningstyper og størrelser.  

 Et meget bredt spekter av produkttyper kan 

håndteres – fra poser, kopper og kanner til flasker, 

kartonger og blisterpakninger. Somic 424 kan 

håndere opp til 1000 forpakninger/minuttet.
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Innovative enzymløsninger gjør at forbrukere har tilgang til et økende sortiment av laktosereduserte produkter, som holder en høy kvalitetsprofil.

vekst i laktosereduserte produkter
– enzymeteknologi gir muligheter for produktutvikling

Større kunnskap og forståelse for 
laktoseintoleranse har ført til økt 
etterspørsel for laktosefrie eller lakto-
sereduserte produkter. I dag har for-
brukere tilgang til et økende sortiment 
av slike produkter, som holder en høy 
kvalitetsprofil takket være innovative 
enzymløsninger. I utgangspunktet var 
dette begrenset til drikkemelk, men vi 
ser nå et bredt sortiment av produkter 
som milkshake, vitamin beriket og 
smakssatte melkedrikker, iskrem og 
pisket krem til cottage cheese, quarg 
og forskjellige typer ost.

maxilact
I mange år har ledende firmaer innen 
enzymeteknologi, utviklet laktase pre-
parater. Tilsatt i mat og drikkevarer, vil 
disse enzymene bidra til at laktosen 
blir nesten helt brutt ned. Det første 
biologiske produserte laktaseprepara-
tet, Maxilact R, ble lansert for mange 
år siden av DSM Food Specialities, og 
har etter hvert blitt videreutviklet til 
Maxilact LX og LXG. 

Hvordan virker så disse enzymene? Maxilact er et renset laktase 
preparat, isolert fra meierigjær; Kluveromyxes lactis. Akkurat 
som kroppens egen laktase bryter Maxilact ned laktose i glukose 

og galaktose. Ved å tilsette enzymer i 
meieriprodukter, kan produsentene lage 
laktosereduserte og laktosefrie produk-
ter med både ernæringsmessig fordeler 
og god smak.

brukes som søtningsmiddel
Lactaseenzymet bidrar til økt søthet, 
siden de dannede monosakkarider 
glukose og galaktose har høyere rela-
tivt søthet enn disakkariden laktose. 
Mengden tilsatt sukker og eventuelt 
kunstige søtningsstoffer kan dermed 
reduseres i smakstilsatte produkter 
samtidig som de de blir egnet for lakto-
seintolerante forbrukere. Maxilact kom-
binert med spesielt utvalgte yoghurt-
kulturer i DSM’s sortiment, kan gi enn 
lavlaktose yoghurt med naturlig søthet 
og god smak og konsistens.

DSM Food Specialities er en ledende 
produsent av avanserte ingrediensløsnin-
ger for internasjonal mat og drikkevare-
industri. Med 1400 ansatte i 25 land er 
DSM en global aktør med sine løsninger 

innenfor meieri, ferdigvare, frukt juice, alkoholholdige drikkeva-
rer og funksjonell mat. 

Vil du vite mer om hva vi kan tilby på området?  
Kontakt: hans.hestengen@landteknikk.no. 

Et bredt sortiment av produkter som milkshake, vita-

minberiket og smakssatte melkedrikker, iskrem og pis-

ket krem til cottage cheese, quarg og forskjellige typer 

ost kan tilbys i laktosereduserte varianter.



– Vi har mange eksempler der vi ved å trekke inn de andre sel-
skapene i “familien” har vært i stand til å tilby kundene bedre 
løsninger enn det vi kan klare hver for oss, forteller Gunnar 
Røttingsnes. 

synligjøring og samordning
– Men enda er det slik at den interne kunnskapen om vårt totale 
produkttilbud kan bli bedre, mener Gunnar. – Dette skal vi gjøre 
ved å systematisere kunnskapsutveksling og dialog mellom de 
ulike salgsorganisasjonene. Vi skal også utvikle verktøy som gir 
oss bedre oversikt over produkttilbud og fagressurser. 

– Det viktigste kanskje vår egne mentale innstilling – evnen til 
å se muligheter utenfor de produktområdene vi vanligvis er 
opptatt av, mener Gunnar.

krysssalg i praksis
Gunnar vil fortsatt arbeide som kun-
deansvarlig innen sitt område. I tillegg 
vil han ha et ansvar for i praksis å føl-
ge opp prosjekter hvor flere selskaper 
i LT-Gruppen kan være sammen om 
en løsning. – I slike situasjoner vil jeg 
først og fremst være en koordinator 
og informasjonskanal mellom kunden 
og de ulike fagmiljøene i LT-Gruppen, 

forteller Gunnar. Målet må være at vi skal gi kunden den beste 
løsningen som vi i felleskap er i stand til å tilby! 

Returadresse: 
Landteknikk A/S
Postboks 83, 
Økern 0508 Oslo
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Tore Telstad 
(43) er ansatt 
som salgssjef i 
BM Food Tech. 
Tore er utdan-
net sivilinge-
niør i el-kraft fra 
Norges Tekniske 

Høyskole og har bred erfaring fra selv-
stendige stillinger i industrien både 
i privat og statlig sektor. Tore skal 
arbeide med å styrke vår tilstedevæ-
relse i markedet og øke våre aktiviteter i 
Skandinavia. 

Jon Mills (41) er 
ansatt som salgs-/
prosjektingeniør i 
Fôravdelingen. Jon 
har arbeidet ved 
samme avdeling 
tidligere, og har 
fartstid helt fra 

tiden i Norsk Forteknologi. Han vil der-
for vil tilføre oss betydelig kompetanse 
og erfaring. Hos oss vil han ha salg som 
hovedoppgave, men vil også arbeide 
med prosjektgjennomføring. 

Heidi Moseng (47) 
er ansatt som ny 
avdelingsleder 
for automasjon 
i Landteknikk. 
Heidi er utdannet 
sivilingeniør og 
har solid erfa-

ring innen industriell IT og automa-
sjon.  Hun har tidligere jobbet i Solberg 
& Andersen, Bjørge, Siemens og ABB. 
Heidi har lang erfaring fra prosjektarbeid 
og har hatt omfattende oppgaver knyttet 
til både salg, programmering og igang-
kjøring av automasjonsanlegg og MES.

Heidi vil i tillegg til å lede og utvikle 
automasjonsavdelingen også delta i 
prosjektarbeid.

Vladimir Jozin 
(39) er ansatt 
som salgs-/pro-
sjektingeniør i 
Fôravdelingen. 
Vladimir har 
en mastergrad 
i Production 

Engineering fra Universitet i Beograd, 
og en master i Feed Manufacturing 
Technology fra UMB, Ås. Her har han 
også arbeidet som foreleser og profes-
sorassistent innen sitt fagområde. 

Før Vladimir kom til Landteknikk, har 
han de siste årene arbeidet i Forberg 
International AS, som Area Sales 
Manager for det internasjonale marke-
det. Etter at Landteknikk nå har kjøpt 
opp Forberg International, vil derfor 
Vladimir ha utviklingen av dette forret-
ningsområdet som sentral oppgave. 

nytt om navn

www.landteknikk.no

lt-gruppens midtbanespiller
– Gunnar Røttingsnes med ansvar for “kryssalg”

Som kryssalgsansvarlig har Gunnar Røttingsnes fått ansvar for “å ta ballen” når det er muligheter til å kombi-
nere løsninger fra flere selskaper i LT-Gruppen – og å sende pasninger til de fagmiljøer hos oss som kan bidra.


