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I løpet av vinteren har vi arbeidet med
Skalas nye strategi, hvor blant annet
resultatene fra vår kundeundersøkelse
har gitt viktige innspill.
Sentralt i tilbakemeldingene fra kundene,
er at de ønsker en partner som har
kompetanse nok til å virkelig bidra med
innovasjon og nye løsninger.

Innovasjon og kvalitet
– to nøkkelord for alle oss i Skala
På de neste sidene kan du blant
annet lese om den første hydrolysefabrikken som skal installeres på
en havgående tråler, verdens første
gårdstank med CO2 som kuldemedium, en unik enøk-løsning hos
TINE Frya, og matnyttig samhandling mellom utviklermiljø og brukere i LTLine Brukerforum.
Dette er noen eksempler på innovasjon som har skjedd i nært samarbeide med våre kunder.
Ønsker nytenkning
Og et av de mest tydelige signalene vi
får fra kundene våre, er at de ønsker
seg en samarbeidspartner med
kompetanse, ressurser og innstilling
til å være nytenkende sammen med
dem. Dette er en utfordring vi ønsker
velkommen, for dette gir oss en mer
givende og utfordrende arbeidsdag.
Og det er et område vi arbeider målrettet med å bli bedre på.

Kompetanse og dialog
Et av tiltakene vil være å videreutvikle vår kompetanse. På side 10 i
denne utgaven presenterer vi en ny
kollega som vi har stor tro på skal
bidra med ny kompetanse – Magnus
Wahlgren.
Vi ønsker også å etablere flere og
bedre fora for kunnskapsutveksling
og dialog. Når vi i disse dager flytter
hovedkontoret til Helsfyr, har et av
våre viktigste mål vært å tilrettelegge for økt samhandling og dialog.
God tilgang til kurs- og konferanselokaler, var derfor viktig ved valg av
lokalisering. I de nye lokalene vil vi
også presentere en spennende nyvinning; et showrom hvor vi presenterer
våre nyeste automasjonsløsninger i
et helhetlig kontrollromkonsept.
Vi ser frem til mange interessante
møter i Grenseveien 92!

Fokus på opplevd kvalitet
I en tid med færre, men også mye
større og mer kompliserte leveranser, stilles det nye krav til vår evne
til å takle store svingninger i oppdragsmengde.
Dette har vi kjent på det siste året
hvor en rekke store prosjekter har
kommet så tett at våre engineeringog prosjektlederressurser har blitt
hardt belastet.
Stor innsats gjør at vi har taklet dette, men vi ser også at det er mulig
å bli enda bedre på prosjektgjennomføringen. Vi vil derfor begynne
med en mer systematisk evaluering
av gjennomførte prosjekter, hvor
vi i samarbeide med kunden finner mulige forbedringsområder.
Resultatet skal bli bedre rutiner i
Skala, og økt opplevd kvalitet for
våre kunder. Vi gleder oss til et nytt,
spennende år!
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Steinar Spydevold

– I norske fiskerier oppstår det ca 340
millioner kilo restråstoff årlig. Selv
om mye utnyttes, er fortsatt store
ressurser som kan bidra til økt verdiskapning!
Vu Hoang Le, Salgsingeniør i Skala

Foto: Jostein Saltskår

Lønnsom bærekraft

– teknologi som sikrer lønnsom utnyttelse av hele fisken
– 53 prosent av verdens fiskebestander er i dag fullt utnyttet, og 32 prosent er overbeskattet, synkende eller i en gjenoppbyggingsfase. Alle som
arbeider med disse verdifulle ressursene har derfor et ansvar for å forvalte disse best mulig. I Skala tilbyr vi teknologi for optimal utnyttelse av
hele fisken - dette er bærekraft i praksis, kombinert med god økonomi!
– I norsk fiske oppstår det ca 340 millioner kilo
restråstoff årlig. Selv om mye utnyttes, er det fortsatt
minst 120 millioner kilo som ikke taes vare på *). Dette
er verdifulle ressurser, som riktig ivaretatt representerer
betydelige økonomiske muligheter.
– For å unngå at verdifullt restråstoff ”går overbord” må
vi utvikle løsninger som behandler restråstoffet om bord
– med en gang fangsten er landet, mener Vu Hoang Le,
ingeniør i Skala med marine produkter som spesiali4

*) Kilde: Analyse av marint restråstoff, 2014 - Sintef

tet. – Med et ferskest mulig råstoff og riktig teknologi
er det mulig å produsere et sluttprodukt som gir bedre
pris. Og nettopp dette kan være nøkkelen til lønnsom
utnyttelse av restråstoffet, mener Vu.
Både til humant og animalsk konsum
Tradisjonelt har restråstoff fra fiskeflåten endt opp som
fiskemel og -olje, egnet som tilsetningstoffer i fôr, forteller Vu. – Med riktige prosesser kan vi ende opp med mer
høyverdige proteinprodukter og oljer som også egner

– Tradisjonelt har restråstoff fra fiskeflåten endt opp som fiskemel og
-olje, egnet som tilsetningstoffer i fôr, forteller Vu. – Med riktige prosesser kan vi ende opp med mer høyverdige proteinprodukter og oljer som
også egner seg for humankonsum. Dette gir flere aktuelle anvendelsesområder og bedre priser.
seg for humankonsum. Dette gir flere aktuelle anvendelsesområder i næringsmiddel, helse - og ernæringsprodukter i tillegg til fôr – og dermed bedre priser.
Prosess- og næringsmiddelkompetanse
– Vi er overbevist om at dette er et område hvor det vil
skje mye med marked og teknologi de neste årene, og
hvor vi har mye å bidra med, mener Vu.
– Skala med sin mangeårige erfaring med prosessanlegg til matvareindustrien kan overføre mye kunnskap
om teknologi og prosesser fra matindustrien til marin
industri. All denne kunnskapen når det gjelder å redusere svinn, effektivisere produksjon og ivareta kvalitet
og hygiene kan vi bruke til å prosjektere prosesslinjer
der alle krav til riktig produksjon av høykvalitets fiskeprotein, -mel og -oljer et tatt hensyn til.
– Å utvikle løsninger som har høy automasjonsgrad,
tror vi også er helt vesentlig for å lykkes med både økonomi og kvalitet. Her har Skala også mye å bidra med
i form av et sterkt automasjonsmiljø, spesialisert på
næringsmiddelprosesser.

Vi er overbevist om at dette er et område hvor det vil skje
mye med marked og teknologi de neste årene, og hvor vi har
mye å bidra med, mener Vu.
– Skala med sin mangeårige erfaring med prosessanlegg til
matvareindustrien kan overføre mye kunnskap om teknologi
og prosesser fra matindustrien til marin industri.

– Skala arbeider nå med en rekke konkrete prosjekter
knyttet til utvikling innen marin industri, forteller Vu.
– Det mest spennende i dag er nok hydrolyseprosjektet
vi gjennomfører i samarbeide med Nordic Wildfish, dette er et prosjekt som kombinerer bærekraft og økonomi
på en fremtidsrettet måte!

Foto: Bjørn Owe Hjelle

Havgående hydrolysefabrikk
Nordic Wildfish, tidligere kjent som
Roaldnes, er et av de største fiskeriselskapene i Norge. Nordic Wildfish
skal nå installere en hydrolysefabrikk
på M/Tr Molnes, en av selskapets
trålere. – Vi har som mål å være
innovatør i fiskeindustrien, med fokus på bærekraftig
høsting og miljøvennlig produksjon, forteller adm dir
Tore Roaldnes. – Ved å benytte enzymatisk hydrolyse,
kan vi produsere verdifullt proteinhydrolysat og olje av
avskjær. Og med et mer høyverdig sluttprodukt skal vi
oppnå bedre økonomi. Vi er den første hvitfisktråleren
som prøver dette om bord, avslutter Tore Roaldsnes.
Skala har fått i oppdrag å levere anlegget som installeres i løpet av vinteren og blir tatt i bruk våren 2016.
Vi gleder oss til å fortelle mer om dette anlegget når
det er tatt i bruk!
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Mer enn 35 ingeniører og montører fra Skala
er med på å prosjektere og bygge ny produksjonslinje for Cottage Cheese på Frya.
I skrivende stund er mottakssiloer i drift,
mysetanker og ENØK tanker er på plass, og
CIP - stasjon i drift. Nå pågår montering av
skummesal og ysteri.

Tidenes industrisatsing i
Grudbrandsdalen
TINE FRYA: Kostbevisste nordmenns etterspørsel etter fettfattige og
proteinrike produkter som Cottage Cheese ligger bak TINEs utbygging på
Frya. Dette er tidenes industrisatsing i Gudbrandsdalen med en investeringsramme på nær 400 millioner. Skala er totalleverandør av prosesslinjer og automasjon, og prosjektering og montasje er nå i full gang!
I hard konkurranse med internasjonale aktører ble Skala
AS valgt som totalleverandør av prosessanlegg og automasjonssystemer. Dermed er det norsk spisskompetanse innen både engineering og automatisering som skal
sørge for at produksjonen er i gang april 2016.
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Sømløst mellom LTLine på 800xA (LTLine Control)
og SattLine basert LTLine
TINE Meieriet Frya vil være det første større TINE anlegget som tar i bruk Skalas LTLine Control – en ny genera-

sjon styringssystem for matindustrien. LTLine Control er
utviklet spesielt for at operatøren skal kunne ta informerte og gode valg under styringen av produksjonen,
med sikte på lavest mulig forbruk av innsatsfaktorer
som energi, vann og vaskemidler, og samtidig oppnå
minst mulig produkt–svinn.
På Frya er LTLine Control tatt i bruk bla på CIP-vask og
fungerer sømløst med eksisterende SattLine installasjon. Feks blir vaskesekvenser igangsatt i LTLine basert
Forts side 8

TINE Meieriet Frya vil være det første større TINE anlegget
som tar i bruk LTLine Control. Systemet er nå tatt i bruk for å
styre bla CIP vask, og fungerer sømløst sammen med eksisterende SattLine baserte løsning.

Chanh Bui Dac (tv) og Gunnar Røttingsnes er blant Skalas
mange medarbeidere som er tungt involvert i prosjektet. Her
foran pasteuren for ystemelk og proteinstandardisering som
er konstruert av Skala og prefabrikkert i Danmark.

10 vaskekurser (3-toms og 2 1/2 toms) og 9 vasketanker - det
er dimensjoner over det nye CIP-anlegget på Frya! Svært mye
er gjort for å sikre en mest mulig energieffektiv løsning.

En ENØK-tank på 300 kubikkmeter, 25 meter høy og med en
diameter på 4,5 meter, er sentralt i TINE Fryas energiløsning. Tanker fungerer som et termisk batteri, med sjiktvis
lagring av kaldt og varmt vann. Tanken muliggjør lagring og
utveksling av energi mellom de ulike produksjonsprosessene
i meieriet.
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Leveransen omfatter ny CIP-stasjon, 3 nye råmelktanker (bildet), skummesal med pasteur, separator, og baktofuge. Skala har
også ansvar for bygging og intergrering av ysteri, samt ENØK-system. I skrivende stund er mottakssiloer i drift, mysetanker og
ENØK tanker er på plass, og CIP - stasjon i drift.

I hard konkurranse med internasjonale aktører ble Skala AS valgt som
totalleverandør av prosessanlegg og automasjonssystemer. Dermed er det
norsk spisskompetanse innen både engineering og automatisering som
skal sørge for at produksjonen er i gang våren 2016.
SattLine tatt over og kjørt av LTLine Control med full
datautveksling.
Unik ENØK-løsning holder energien i prosessen
På Frya tas det i bruk en unik energiløsning som
baserer seg på integrert utnyttelse av varme og kalde
strømmer i produksjonsanlegget. Gjennom denne integrasjonen holdes brorparten av energien i anlegget, og
kun en mindre del av energien må tilsettes eller fjernes
via andre kilder som hettvann og isvann.
Sentralt i denne løsningen er en velvoksen ENØK-tank
på 300 kubikkmeter, 25 meter høy og med en diameter
på 4,5 meter. Tanken lagrer varmt og kaldt vann i ulike
sjikt, før gjenbruk i prosessen.
Bidrag fra eksisterende kulde- og hettvannsanlegg opprettholder energibalansen i systemet. Overskuddsenergi
fra systemet tas ut og nyttiggjøres i meieriets hettvannsystem ved hjelp av en ny høytemperatur varmepumpe.

8

Løsningen innebærer energibesparelser i millionklassen
for meieriet, og er et viktig bidrag i TINEs arbeide med å
sikre miljøvennlig og bærekraftig produksjon.
Ferdig våren 2016
Leveransen omfatter ny CIP-stasjon med 10 vaskekurser (3-toms og 2 1/2 toms) og 9 vasketanker, 3 nye
råmelktanker, skummesal med pasteur, separator og
bactofuge. Skala har også ansvar for bygging og intergrering av ysteri, samt ENØK-system.
Etter kontraktsinngåelse har Skala i samarbeide med
TINE gjennomført detaljprosjektering, samt omfattende
3D-tegning av anlegget. I skrivende stund er mottakssiloer i drift, mysetanker og ENØK tanker er på plass, og
CIP - stasjon i drift. Nå pågår montering av skummesal
og ysteri.
Vi ser frem til å presentere en flott arbeidsplass og et
topp moderne industrianlegg i Skala Nytt våren 2016!

MilkoScan Mars benytter den samme FTIR teknolgien som du
finner i de større analyseenhetene fra Foss Analytical.
Plasser prøven, trykk på knappen og les av resultatet!

Full kontroll til lavere pris
— MilkoScan Mars måler alle aktuelle parametre på et minutt

MilkoScan Mars er skreddersydd meierienes analysebehov og gjør
avansert FTIR teknolog tilgjengelig til en mer konkurransedyktig pris.
Instrumentet erstatter tradisjonelle og mer tidkrevende metoder!
MilkoScan Mars analyserer alle de vanlige parametere fra
en enkelt melkeprøve med et tastetrykk. Instrumentet gir
en umiddelbar effektiviseringsgevinst ved å erstatte deler
av den tradisjonelle laboratorietestingen.
MilkoScan Mars benytter den samme FTIR teknolgien
som du finner i de større analyseenhetene fra Foss
Analytical. Effektiv konstruksjon og produksjon gjør at
vi nå kan tilby denne teknologien til en lavere pris, og
du får muligheter til ta mer effektive metoder i bruk.
Med MilkoScan Mars kan du:
• Kontrollere at du betaler riktig pris for melkeleveranser basert på on-the-spot analyser.
• Optimalisere produksjonen og sikre stabil produktkvalitet.
• Utføre raske kontroller på ferdige produkter.
Kontakt; erik.eide@skala.no/mob 905 93 788 for mer info!

Med et tastetrykk analyserer MilkoScan Mars alle standard parametre i melk og fløte som fett, protein, laktose,
totalt tørrstoff, tørrstoff ikke fett, frysepunkt (ikke fløte).
Instrumentet kan også kalibreres for å registrere uspesifiserte eller spesifikke urenheter i melken.
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Skal realisere de gode ideene
– Magnus Wahlgren vil lede vår satsing innen kjøtt

Magnus Wahlgren blir vår nye salgsjef, med ansvar for vår satsing innen kjøttindustrien og av annen næringsmiddelindustri. Magnus kommer fra stillingen som
utviklingssjef i Nortura, og har svært solid erfaring både fra forskning, produktutvikling og produksjonseffektivisering.
Med Magnus får Skala enda større muligheter til å realisere de gode ideene!

– Matvareproduksjon og -foredling innebærer også mange etiske valg, mener Wahlgren. – Dette gjelder blant annet dyrevelferd, produktsikkehet, arbeidsmiljø og ytre miljø. Jeg har stor tro på ”den norske modellen” som jeg mener greier å gjøre fornuftige avveininger

mellom økonomi og disse verdiene.

Allerede i 13-14 års alderen
bestemte Magnus seg for å satse på
næringsmiddelteknologi som fremtidig yrkesvei. – Min far var meierist
med glødende interesse for faget, og
jeg begynte tidlig å tjene noen ekstra
kroner på å vende ost på Arlas
Mejeri i Värnamo, forteller Magnus.
– Dette har nok vært med på å tenne
min store interesse for matfaget!
Forskning og utvikling
Interessen viste seg å være så stor
at Magnus gikk veien fra fireårig
ingeniørstudie til sivilingeniørutdannelse innen næringsmiddelkjemi og til sist som Teknisk Doktor
innen biofysikalsk kjemi ved
Universitet i Lund.
Utnyttelse av proteiner i næringsmidler har vært et av de områdene
som Magnus har fordypet seg spesielt i.
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Etter en rekke år som forsker ved
universitetet i Lund, har Magnus
arbeidet med produkt- og prosessutvikling ved Köttforskningsinstituttet,
Kävlinge, som fagsjef i Norsk
Kjøttsamvirke og produktutviklingssjef i Swedish Meats/Scanfoods.
Siden 2001 har han vært utviklingssjef i Nortura.

Etter en rekke år som forsker ved Lund
universitet, har Magnus siden midten
på 90-tallet arbeidet med produkt- og
prosessforbedringer i svensk og norsk
kjøttindustri.

Mat – etikk og økonomi
– Matvareproduksjon og -foredling
innebærer også mange etiske valg,
mener Wahlgren. – Dette gjelder
blant annet dyrevelferd, produktsikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø.
Jeg har stor tro på ”den norske
modellen” som jeg mener greier å
gjøre fornuftige avveininger mellom
økonomi og disse hensynene.
– Samtidig utfordres denne modellen på mange områder, i form av
internasjonal utvikling, struktur

Å overføre impulser og kunnskap fra
det internasjonale marked til gode lokale løsninger, er noe av det jeg håper å
bidra med, forteller Wahlgren.
(Foto: Provisur.)

endringer innen varehandel og
politiske rammebetingelser.
Nyskapning og prosessforbedringer
er helt nødvendig for å møte disse
utfordringene – og det må vi klare
uten å miste våre kjerneverdier på
veien, mener Magnus.
Fra idé til fungerende realitet
– Der forskning og industri møtes
skjer det mye interessant, mener
Magnus. – Det mest spennende
er når vi kan ta en god idé – ofte
basert på ny kunnskap, og konvertere dette til konkrete produkteller prosessforbedringer. Jeg har
vært heldig å fått være med på
mange slike prosesser!
Muligheten til å arbeide tett på
industriens muligheter og utfordringer var en viktig grunn til at
Skala er blitt ny arbeidsplass.
– Skala arbeider jo nettopp med
å konvertere ideer til produkt- og
prosessforbedringer til fungerende
realiteter. Og Skala har i tillegg til
sin store egenkompetanse også
mange av de beste og mest dyktige internasjonale leverandørene
som sine samarbeidspartnere. Å
overføre impulser og kunnskap fra
det internasjonale marked til gode
lokale løsninger, er noe av det jeg
håper å bidra med.
Det skal bli spennende å arbeide
i dette krysningspunktet mellom
teknologi og prosess, avslutter
Magnus. Han begynner sitt arbeide i Skala i februar og vil ha sitt
arbeidssted ved Skala, Moss.

(Foto: Orkla/Stabburet.)

Turn-key leveranse
til Orkla Foods

– ny linje for leverpostei og skinke til Stabburet
Orkla Foods skal modernisere og videreutvikle
anlegget i Fredrikstad. I mai 2016 skal en topp
moderne arbeidsplass tas i bruk, med økt kapasitet og hvor ny teknologi effektiviserer og forenkler arbeidet.
Skala AS er valgt som turn-key leverandør til hoveddelen av denne
utbyggingen. Denne består av en høyautomatisert hermetikklinje for
leverpostei og skinke, i tillegg til et fullrobotisert anlegg for interntransport og palletering.
Nesten 22 millioner bokser leverpostei produseres ved Stabburet i
Fredrikstad årlig. Nå har Orkla Foods valgt å investere i et helt nytt
og langt mer automatisert hermetikkanlegg for denne produksjonen, i tillegg til en rekke andre oppgraderinger. Skala er valgt som
leverandør av det som skal bli en topp moderne linje for hermetisk
leverpostei og skinke. I tillegg vil Skala levere et fullrobotisert anlegg
for varehåndtering og palletering.

Skalas avdeling i Moss sentral i prosjektet
Det er Skalas avdeling i Moss som har hovedansvaret for prosjektet,
mens Skala Robotech har ansvar for robotisering og palletering.
– Dette er et stort og spennende prosjekt som vi har jobbet lenge og
nært med Orkla Foods/Stabburet for å utvikle, forteller Skalas adm
dir Steinar Spydevold. – Som norsk og lokal aktør har det vært en
stor fordel å være tett på kunden under diskusjonen om prosjektet.
Skala leverer et nøkkelferdig anlegg som bla omfatter nye autoklaver, fylle/tømme-stasjoner, transportutstyr, pakkemaskin og fullrobotisert anlegg for interntransport og palletering. – Jeg tror det har
vært en styrke for oss at vi har kunnet levere en komplett løsning,
frem til ferdig palletert vare, mener Spydevold.
– For Orkla betyr dette færre leverandører å forholde seg til, samtidig som problematikken rundt grensesnitt mellom ulike deler av
anlegget er redusert.
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Etter to år på markedet spises det nå 6,6 millioner Fjordland
Byggrynslunsj i året. Den nye linjen Skala har levert, produserer dette og andre grøtprodukter, og tar hånd om hele prosessen fra råvaredosering til ferdige paller. Bildet til venstre:
Skjeisetter fra Skala Maskon får skjeene festet på rett plass.

Norges største grøtkokk

– TINE Tretten dekker økt etterspørsel med sin fjerde grøtlinje
Nordmenns nære forhold til grøt skriver seg helt tilbake fra tidlig middelalder, og
i nye og mer moderne former etterspørres ulike grøtprodukter som aldri før.
Siden tidlig på 90-tallet har TINE Tretten vært en sentral bidragsyter til det
norske grøtfatet, og produserer i dag ca 30 millioner porsjoner av grøt og grøtprodukter årlig. Nå er enda en linje igangsatt for å dekke økende etterspørsel!
Norges mest tradisjonsrike matrett er blitt trendy og
etterspørres som aldri før. Dette er en utvikling som gjør
seg gjeldende også internasjonalt.

12

– Ulike grøtprodukter fanger opp flere viktige forbrukertrender, forteller meierisjef ved TINE Tretten, Erik
Isum. – Det er økt interessse for tradisjonsmat, og stort
helsefokus gjør at mange etterspør sunne og proteinrike
produkter. Hvis produktene også er lette å tilberede, føyer dette seg fint inn i dagens forbruksmøsster!

Tradisjonsmat og nyutvikling
Mens grøtsalget har økt med over 60% de siste fem årene, har også aktiv produktutvikling skapt nye produkter
for folk som ønsker seg et sunt mellommåltid på farten.
– Både Fjordland Byggrynslunsj og Tine 14 representerer noe nytt og spennende som er blitt svært godt
mottatt av forbrukerne. Men med 11,5 millioner solgte
enheter er TINE Rislunsj fortsatt det største merket
innen grøt ”for folk på farten”, forteller Isum.

Den nye Waldner fyllemaskinen er ca 10 meter lang – å få buksert denne på plass var ikke uten utfordringer. Thomas Berge ved
TINE Tretten er en av dem som har ansvaret for å holde maskinen i drift.

Ønsket
en erfaringer
partner med
ansvar
Bygget på
frahelhetlig
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IHoldercelle
gang på firemed
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1,1 km rør
Alle som har kokt grøt vet at varmebehandlingen er kritisk for et godt resultat. Å få et riktig temperaturforløp
uten samtidig å risikere påbrenning er helt sentralt i
prosessen. På den nye linjen varmes produktet først opp
i 4 Conterm skrapevarmevekslere før den går videre til
en uskyldig utseende rustfri stålkasse – en holdercelle
som inneholder en rørsløyfe på 1100 meter.

Den nye grøtlinja ble meget passende igangsatt på Verdens
Grøtdag 23. oktober. Brit K. Lundgård, ordfører i Øyer fikk
æren av å starte opp den nye produksjonslinja.
Fra venstre Steinar Spydevold og Gunnar Røttingsnes fra
Skala, Brit K. Lundgård, og fra TINE Jan Erik Linn - prosjektleder, Erik Isum - meierisjef og Erling Moe - hovedtillitsvalgt.

– I denne holdercellen opprettholdes temperaturen
på grøten etter hvert som den beveger seg fremover
i rørsløyfen, forteller Jan Erik. Hvor langt produktet
beveger seg i rørsløyfen, avgjør dermed hvilken varmebehandling det enkelte produkt får. Grøt er som kjent
ikke verdens mest lettflytende produkt, å sikre en jevn
og kontrollert flow av produktet igjennom de 1,1 kilometrene med rør og ventiler er en viktig teknisk utforForts neste side
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Skala Robotech har stått som underleverandør av transportbaner og
palleteringscelle.

I Waldner-maskinen skjer fylling og lokkpåsetting i en fylletunell som steriliseres
med ultrafiolett belysning. Dette er med på å sikre produktholdbarheten.
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dring i prosjektet. – Erfaringene vi og
Skala har fra tidligere prosjekter, har
vært svært nyttige her, mener Linn.
Etter endt behandling kjøles produktet ned i skrapevarmevekslere.

ring. Skala Robotech har stått som
underleverandør av transportbaner og palleteringscelle, og Skala
Maskon har levert siste generasjons
skjeisetter til linjen.

Aseptisk fylling
En velvoksen Waldner fyllemaskin
tar hånd om fyllingen av ferdig produkt i beger. – Det ferdige produktet
skal ha en holdbarhet på opp til 42
dager, forteller Linn. – De hygieniske egenskapene var derfor svært
viktig ved valg av fylleløsning.

Det hele er styrt og bundet sammen
ved hjelp av Skalas LTLine automasjonssystemer.

I Waldner maskinen skjer fylling
og lokkpåsetting i en fylletunnel
med ultrafiolett belysning som
sikrer et sterilt miljø. Begrene blir
sterilisert før fylling ved hjelp av
en helt ny metode som tar i bruk
høyfrekvent-lys (pulsed-light). Dette
eliminerer behovet for hydrogenperoksyd eller andre kjemikalier.

Sammen om å løse utfordringene
Den nye grøtlinja ble meget passende igangsatt på Verdens Grøtdag
23. oktober. Etter oppstart har det
vært noen mindre tekniske utfordringer, men produktkvaliteten har
hele tiden vært svært bra og linjen
er snart oppe i full kapasitet.

Fra råvare til ferdig pall
Skala har stått for totalansvaret for
leveransen, inklusive automatise-

– At valget til sist falt på Skala,
skyldes ikke minst at vi da kunne
forholde oss til en partner med
helhetlig ansvar for løsningen, forteller Jan Erik.

Jan Erik er godt fornøyd med samarbeidet på prosjektet og resultatet
så langt. – Gjennomføringen av et
slikt prosjekt innebærer alltid noen

Med en linje som består av komponenter fra ulike leverandører, er det
viktig at prosesstyringen binder det
hele sammen. LTLine sørger for dette!

Begrene blir sterilisert før fylling ved
hjelp av en helt ny metode som tar i
bruk høyfrekvent-lys (pulsed-light).
Ill: Clara Nor

utfordringer og noen sene kvelder.
Dette prosjektet har ikke vært noe
noe unntak, men innstillingen til alle
parter har hele tiden vært at ”dette
er vi sammen om å løse”.
Og da ordner det seg som regel,
avslutter Jan Erik.

Slik sover teknisk sjef bedre
– 2000 ventiler inspiseres og oppgraderes ved TINE Byrkjelo

Nær hundre millioner liter melk strømmer gjennom anleggene til TINE Meieriet
Byrkjelo i løpet av et år. Når dette anlegget stoppes, koster det fort mye – allikevel er
dette noe TINE Byrkjelo betrakter som en lønnsom og nødvendig investering i matvaretrygghet og driftssikkerhet. I løpet av to uker blir to tusen ventiler møysommelig
undersøkt og oppgradert, slitte komponenter blir skiftet ut og alt blir dokumentert.
På høsten i fjor ble gradvis produksjonen på et av landets største og mest
produktive meierier stoppet opp. I
løpet av fjorten dager ble den årlige
servicen på anlegget utført, en nøye
planlagt operasjon for å minimere
kostnadene ved den planlagte driftsstansen som følger.
Ved TINE Meieriet Byrkjelo gjøres det
service hvert år, men det er hvert tredje år den store kontrollen av alle komponenter i produksjonslinjene gjøres.
Regelmessig service og vedlikehold
er nøkkelen til kvalitet og kontroll i
produksjonen, og kvalitetsforringelse
eller en plutselig driftsstans kan bli
svært kostbart for det enkelte anlegg.

og bred kunnskap om anlegget er
arbeidsgruppen godt forberedt på
det meste en slik prosess krever,
fortsetter han.

– Å satse på forebyggende vedlikehold
er en investering, både i produktkvalitet, driftssikkerhet og et optimalt fungerende anlegg, mener Arild.

Omfattende operasjon
- Av erfaring vet vi at det meste går etter planen, men
også det uforutsette må vi planlegge. Det er viktig å
sikre at arbeidet ikke stopper opp fordi vi ikke tenkte
gjennom alle mulige scenarioer i forkant, forklarer
Arild. - Minutter blir fort til timer om det skulle mangle
komponenter og utstyr på stedet, så med gode rutiner

- Sammen med meieriets personnell er vi nær nitti mennesker i
arbeid på det meste. Det er et høyt
tempo hvor både arbeidspresisjon
og de ansattes sikkerhet er i fokus.
Hvert minutt er verdifullt for produksjonsanlegget, sier Arild Lauten
i Skala. Arild har jobbet med planlegging og gjennomføring av vedlikehold ved produksjonsanlegg i
mange år, og vet mye om forutsette
og uforutsette situasjoner.

En investering i driftssikkerhet og kvalitet
I disse dager kan vi glede oss over positive tilbakemeldinger på nok en vellykket serviceoppdrag hos TINE
Byrkjelo. – Å satse på forebyggende vedlikehold er en
investering, både i produktkvalitet, driftssikkerhet og
et optimalt fungerende anlegg, mener Arild. - Jeg er
sikker på at flere av våre kunder vil se nytten av slike
tjenester i tiden som kommer!
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Verdensnyhet i melkerommet
– miljøvennlig og energieffektiv gårdstank med CO2

Bonde Rune Ranøyen (th) er første gårdbrukeren som tar en gårdstank med CO2 kjøling i ordinær drift. John Solberg (tv) fra
Gårdstankservice har vært ansvarlig for montasje av den nye tanken.

Verdens første gårdstank med CO2 som kuldemedium er tatt i bruk hos gårdbrukerne Rune og Nina Ranøyen. Det har tidligere vært testtanker i drift, men dette
er den første tanken som er satt i konvensjonell drift.
Med ca 10 000 gårdstanker installert i norsk meieribruk, vil en overgang til CO2
innebære et betydelig miljøløft!
CO2 har fått en renessanse som
kuldemedium som følge av
miljøbelastningen de kjemisk
fremstilte (freon) kuldemediene
gir. Mange av disse kjemiske
fremstilte kuldemedier skal de
nærmeste årene fases ut av
miljøhensyn, noe som gjør bruken av alternative kuldemedium
høyaktuell. Det er også meget
– Ved en potensiell lekkasje vil en kilo med R134a
høye avgifter på freon, noe som
tilsvare et utslipp på 1340 kilo CO2. Å bytte til CO2 kan
gjør drifting av disse anleggene
innebære en betydelig miljøgevinst, forteller John
kostbare.
Solberg, leder av TINE Gårdstankservice.
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Et utviklingsprosjekt for miljøet
Skala Fabrikk har i samarbeid
med TINE og Sintef utviklet en
gårdstank hvor R-134A (freon) er byttet ut med CO2 som
kuldemedium. CO2 (karbondioksyd) er et miljøvennlig

og klimanøytralt kuldemedium
som ikke bidrar til nedbrytning
av ozonlaget.
– Det har vært flere testtanker
med CO2 som kuldemedium,
den eldste har vært i drift i
nesten 2 år. Nå er altså den
aller første tanken beregnet
på vanlig drift igangsatt. Dette
innleder en ny og enda mer
miljøvennlig æra i norsk melkeproduksjon, forteller fabrikksjef
Atle Monsås fra Skala Fabrikk.

Store miljøgevinster
Med ca 10 000 gårdstanker
installert i norsk meieribruk,
vil en overgang til CO2 innebære et betydelig miljøløft.
– Ved en potensiell lekkasje vil en kilo med R134a til-

svare et utslipp på 1340 kilo CO2. Et
kilo CO2 vil til sammenligning tilsvare nettopp en kilo. Å bytte til CO2
kan dermed innebære en betydelig
miljøgevinst, forteller John Solberg,
leder av TINE Gårdstankservice.

Ve

Ingen forskjell i drift
Vi har hatt tanken i litt over to
måneder, og alt fungerer bra,
forteller melkeprodusent, Rune
Ranøen. – I praksis fungerer tanken som en vanlig gårdstank. Den
eneste forskjellen er at den er mer
miljøvennlig og at den også kan
gjenvinne mer varme, noe som
selvsagt er svært positivt!
Utnytter energien bedre
CO2 er også meget energieffektivt
og varmen som hentes ut i fra melken kan benyttes til oppvarming av
varmt vann i større grad enn med
dagens løsning. Det kan hentes ut
varmtvann med en temperatur på
mellom 80 og 90 °C. Noen eksempler på hva dette varmtvannet kan
benyttes til:
• Forvarming av vann til VV tank
• Oppvarmet drikkevann til kyrne,
økt melkeproduksjon
• Oppvarming av hus, gulvvarme/
radiatorer
• Gulvvarme for tining av rundballer
Effektforbruket på en CO2 tank er
ca 20% lavere enn for en tank som
benytter R134A som kuldemedium.
Flere tanker under levering
– Kombinasjonen av et langt mer
miljøvennlig kjølemedium og økt
energieffektivitet gjør denne teknologien dobbelt interessant, mener
John Solberg. – Vi har nå startet
en uttesting av disse tankene for
å skaffe oss driftserfaring. Går
det som vi håper, vil snart alle
gårdstanker leveres med CO2!

G92

Velkommen til:

15. januar – på dagen 10 år siden vi flyttet til Nedre Kalbakkvei,
går flyttelasset denne gangen til Grenseveien 92 på Helsfyr. Her
håper vi å etablere en god møteplass for våre kunder og samarbeidspartnere. Vi får også en arbeidsplass som er bedre tilrettelagt for tverrfaglig og prosjektorientert samarbeide.

Nå flytter Skala sitt hovedkontor inn i moderne lokaler på Helsfyr i
Oslo. Her ligger vi svært tilgjengelig lokalisert, ved et meget sentralt kollektivt knutepunkt. Vi håper derfor dette skal bli en attraktiv
møteplass for våre kunder og samarbeidspartnere! Et av de kravene
vi satte til vår nye arbeidsplass, var god tilgang til kurs- og konferanselokaler. Dette tar vi sikte på å bruke til å bli langt mer aktive når
det gjelder kurs, seminarer og andre type samlinger med kunder og
samarbeidspartnere.
I de nye lokalene vil vi også presentere en spennende nyvinning: Et
Showrom hvor vi presenterer våre nyeste automasjonsløsninger i et
helhetlig kontrollromkonsept med innebygget beslutningsstøtte!
Svært mye av det vi arbeider med er prosjektorientert, hvor ofte et
team arbeider sammen på en felles oppgave. Vi får nå en arbeidsplass som er bedre tilrettelagt for slikt arbeide – noe vi håper vil
bidra til kreativitet, innovasjon og produktivitet!
Velkommen til Grenseveien 92!

– Det er allerede flere tanker levert
eller under levering, forteller Atle.
– Jan Erik Aasbø Glåmen i Halsa
har fått installert Norges største
gårdstank på 15 000 liter med CO2
kjøling, og en tilsvarende tank er
også levert til Gamkin på Gran på
Hadeland.
– I løpet av våren vil flere gårdstanker med CO2 kjøling produseres og
leveres til melkeprodusenter rundt
om i landet, så nå er vi inne i en helt
ny og spennende fase, avslutter Atle.

Et showrom vil presentere våre nyeste automasjonsløsninger i et helhetlig
kontrollromkonsept med innebygget beslutningsstøtte!
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Vindu mot fremtiden

– SFK LeBlanc satser på økt automatisering
SFK LEBLANC er en verdensledende leverandør av innovative totalløsninger for kjøttbransjen. Selskapet utvikler, produserer og leverer
slaktelinjer og skjære- og utbeiningslinjer for storfe, gris og sau.
SFK LEBLANC bygger på tre anerkjente bransjeledende merkevarer: SFK Systems, GE Leblanc og NAWI, og
representerer mer enn 160 års samlet erfaring.
SFK LeBlanc leverer alt fra frittstående utstyr til komplette løsninger, inkludert elektrisk installasjon og
automatisering. Løsningene er er utviklet for å møte de
mest krevende standarder i verden i form av effektivitet,
pålitelighet, fleksibilitet og ergonomi.
Fra inndriving til ferdig produkt
I samarbeide med SFK LEBLANC kan Skala tilby
komplette løsninger som omfatter alt fra inndrivingssystemer og hengebaner til kutting og utbeining.
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Vi tilpasser kundens ønsker til automasjon, spesielle
funksjoner og spesialutstyr i en helhetsløsning. Alt
utstyr, maskiner og løsninger fra SFK er designet for de
krevende miljøet som et slakteanlegg utgjør.
SFK inndrivings og oppstallingssystemer sikrer dyrevelferd og driftseffektivitet fra ankomst i slakteriet
til slaktelinje. Tilbudet omfatter alt fra manuelle
systemer, semiautomatiske løsninger til fullautomatiske løsninger som leder og grupperer dyra.
Skjærebord og -linjer som tilfredsstiller krav til ergonomi og effektivitet: Vi kan designe og levere komplette
løsninger med maskiner og conveyorsystemer for opp-

For kjøttindustrien vil økt automatisering bli sentralt for å møte økende
krav til matvaresikkerhet og ressursutnyttelse. Kjøttindustrien preges
fortsatt av mye manuelt arbeide, og å finne den rette miksen av operatører og automatisering vil være viktig for å lykkes i konkurransen.

skjæring og videre bearbeiding av svin, sau og storfe.
Løsningene omfatter alt fra conveyorsystemer og baneløsninger til ergonomiske arbeidsplattformer og annet
skjæreutstyr.
Økt automatisering og sporbarhet
For kjøttindustrien vil økt automatisering bli viktig for
å møte økende krav til matvaresikkerhet og ressursutnyttelse. Kjøttindustrien preges fortsatt av mye manuelt
arbeide, og å finne den rette miksen av operatører og
automatisering vil være viktig for å:
• Sikre forbrukerne høy kjøttkvalitet og ensartede og
trygge produkter
• Øke kapasitet og sikre konkurransekraft
• Bedre arbeidsforhold og operatørmiljø

SFK LEBLANC har utviklet Autoline – en serie maskiner og
slakteroboter utviklet for å møte behovet for økt økt automatisering i kjøttindustrien.

SFK LEBLANC har utviklet Autoline – en serie maskiner og slakteroboter utviklet for å møte behovet for økt
økt automatisering i kjøttindustrien. Disse maskinene
kombinerer avanser 3D visionteknologi med robotløsninger, er alle ”plug and play”, og kan integreres i
eksisterende produksjonslinjer.
Disse løsningene kombineres med automasjonssystemer som sikrer full sporbarhet.
Vil du vite mer om SKF Leblanc? Kontakt: Svein Henning
Lindbeck, mobil 41 55 74 66 svein.lindbeck@skala.no

SKF Leblanc kan designe og levere komplette løsninger med
maskiner og conveyorsystemer av for oppskjæring og videre
bearbeiding av svin, sau og storfe.

Nytt Ola-Beger for
automatisk prøvetaking
Ola-Begeret for melkeprøver er nå utstyrt med et
spor som sikrer at begeret automatisk blir riktig orientert før prøvetaking.
Dette forenkler den automatiske prøvetakingen.
Det nye Ola-begeret leveres i 40 og 70 ml utgaver.
Kontakt; erik.eide@skala.no/mobil 905 93 788 for mer info!
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Hoved overskrift
Under overskrift

Finn din indre ro

– Skala service gir deg færre bekymringer
Når du velger det beste utstyret på markedet, bør du også velge den beste servicen og kundestøtten. Riktig og systematisk service betyr færre ikke-planlagte
nedstengninger, lengre driftstider og utstyrslevetid og lavere totale eierkostnader.
Skala tilbyr ulike servicekonsepter som gir deg som driftsansvarlig ro i sjelen.
– Alminnelig, sunn fornuft tilsier at planlagt vedlikehold er mye billigere enn kostnadene når utstyr bryter
sammen. Derfor er Skalas serviceavtaler et kostnadseffektivt alternativ til reaktivt vedlikehold, mener Owe
Barsten, Skalas markedsansvarlige for servicetjenester.
Tre ulike servicekonsepter
– Vi har nå utviklet serviceavtaler som er skreddersydd
for å dekke ulike behov. I enkleste form kan dette være
rutinemessig service med jevne mellomrom og til faste, timebaserte priser. Eller vi kan definere servicens
hvem, hva, når og hvordan slik at vi oppnår dine spesifikke ytelsesmål, forteller Owe.
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De nye serviceavtalene deler vi opp i tre kategorier:
Kategori 1. Få enkel tilgang, timebaserte priser og en
dedikert tekniker som tar hånd om all vedlikeholdsservice på utstyret ditt, uansett om det kommer fra oss
eller fra en annen leverandør.
Kategori 2. Forebyggende vedlikehold. Dette innebærer
systematiske, planlagte vedlikeholdsaktiviteter, inkludert delebytte og rutineservice med jevne mellomrom
ut fra kundens ønske.
Dette gir deg kontroll over vedlikehold og en fast servicetimeplan og dermed planlagt utkoblingstid. Avtalen
kan faktureres som timebasert service eller fastpris

Autorisert
Service Partner
– Vi kan tilby serviceavtaler skreddersydd for
ulike behov. I enkleste form kan dette være
rutinemessig service med jevne mellomrom.
Eller vi kan definere servicens hvem, hva,
når og hvordan slik at vi oppnår dine spesifikke ytelsesmål, forteller produktspesialist
Owe Barsten.

beregnet ut fra serviceobjekt og ønsket
frekvens.
Kategori 3. Tilstandsbasert vedlikehold.
Denne løsningen innebærer kontinuerlig monitorering av nøkkelkomponenter
ved hjelp av følere som registrerer
temperatur, vibrasjoner, driftstid, eller
andre indikatorer for servicebehov.
Typiske komponenter dette kan være
aktuelt for er separatorer, homogenisatorer, pumper, eller andre enheter som
er utsatt for hard arbeidsbelastning.
Tilstandsdata settes opp med alarmverdier som trigger vedlikeholdsaktiviteter
direkte i vedlikeholdssystemet, gjerne i
form av arbeidsordrer.
Med kobling mot vedlikeholdssystemet
sikres oppfølging, samtidig som du
får et godt datagrunnlag for å forvalte driften av nøkkelkomponenter.
Tilstandsbasert vedlikehold kan bidra
til å både senke driftskostnader og øke
driftssikkerhet og oppetid.
– Innenfor disse hovedkategoriene
skreddersyr vi i stor grad serviceavtalene avhengig av utstyr, driftssituasjonen
på det enkelte anlegg, og kundens spesifikke ønsker, forteller Owe.
Vil du vite mer om hvilke serviceløsninger
vi kan tilby deg? Kontakt Owe Barsten,
owe.barsten@skala.no, mobil 928 44 308.

Som autorisert Alfa Laval Service Partner har Skala
tilgang til et delelagersystem som inneholder informasjon om mer enn 450 000 deler. Alfa-Laval har
mer enn 50 000 unike reservedeler på lager.
Vårt servicepersonell har produktspesifikk opp-læring på vedlikehold av Alfa Lavals komponenter, og
utfører bla følgende servicetjenester:
Oppgradering av platevarmevekslere/pasteurer: For å optimalisere
ytelsen for å møte dagens prosesskrav med et minimum av energiforbruk, tilbyr Skala inspeksjon/trykktesting og oppgradering av platevarmevekslere. Skala utfører også pakningsskift på plateapparat.
Sentrifugeoppgraderinger: Oppgradering av sentrifuger kan øke
kapasiteten og spare energi. For å øke den generelle ytelsen i dine
prosesser kan Skala Service utføre en revisjon av dine separatorer
og anbefale tiltak som kan øke produktiviteten, kapasiteten og spare
energi. I tillegg utfører vi ordinær service på separatorer.
Ventilservice: Skala Service gjennomfører kartlegging av ventiler
sammen med bedriftens egne folk og ut fra dette gjennomfører
service på alle type ventiler.
Tankoptimalisering: Gjennomgang av røreverk og vaskedyser i tanker for å optimalisere vannforbruk og energiforbruk ved riktig valg
av vaskedyser og røreverk i tillegg til fokus på en optimal hygienisk løsning.
Ettersyn og vedlikehold pumper: Service på Alfa-Laval hygieniske
sentrifugal pumper og lobepumper til bruk i næringsmiddelindustri og farmasøytisk industri.
Service og kalibrering Alfast standardiseringssystemer: Årlig kalibrering, kontroll og revisjon av Alfast og Alfast Plus standardiseringssystemer. LT Alfast Service til fast pris.
Vi tilbyr vi også kurs i vedlikehold: Vår opplæring er utformet for å
stimulere personell, heve kompetansen deres, og motivere dem til
å få optimal ytelse fra systemer og utstyr. Våre kurs er produktfokusert og er lagt opp som en effektiv blanding av praktisk og teoretisk opplæring.

21

Perfekt rene og desinfiserte vernehansker, kniver og
verktøy med Pesutekno vaskesystem!

HILMA

– ny vaskemaskin fra Pesutekno

–LKH
Hilma vasker hansker, kniver og maskindeler perfekt
rene og desinfisert ved + 85 °. Totalt 20 roterende
sprayhoder sirkulerer vannet for å sikre optimalt
rengjøringsresultat. Vaske- og sirkulasjonssystemet
er utformet for best mulig plassutnyttelse og dermed
økt kapasitet. Kabinettvolumet er på 0,5 m3 med
plass for 42 vaskestativer.
Døren utstyrt med en elektrisk lås, som kan være
passordbeskyttet. Skrå flater sikrer avrenning
etter ekstern vask av maskinen. Det er 4 programmer tilgjengelig, laget for pålitelig desinfisering av
verktøy, brett og maskindeler til topp hygienestandard. Skyllesykluser på slutten av programmet
sikrer rent og trygt vaskeresultat! Maskinen kan
utstyres for vask av aluminium elementer. Mål på
enheten: B1400XD815XH1940.
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For mer informasjon, kontakt:
jannicke.fikkan@skala.no - mob 916 48 520.

Prime er utformet for å håndtere væske med innblandet luft, noe som gjør den egnet
bla til CIP-retur. Pumpen kan også
pumpe produkt, og dermed potensielt redusere kapitalinvesteringer
ved utformingen prosessystemer.
Russ Kelly, Global Pump Portfolio
Manager ved Alfa Laval forteller:
– Mange bransjer har vært på utkikk
etter en selvsugende pumpe som
oppfyller kravene til økt energieffektivitet og redusert støynivå samt de
nyeste hygieniske designstandarder.
Ved hjelp av luft-skrue teknologien,
er Alfa Laval LKH Prime utviklet for
møte dette behovet.

Premium Goes Prime
— ny stillegående pumpe til bruk i CIP-retur

Alfa Laval LKH Prime Pump setter en ny standard i selvsugende pumpeteknologi. Basert på den markedsledende Alfa Laval LKH pumpeserien, er
dette et støysvakt og effektivt alternativ bla til MR pumper i CIP-retur.
Pumpen bruker en kombinasjon av luft-skrue teknologi og avansert design
for å møte dagens krav til lavt støynivå, hygiene, driftseffektivitet og energiøkonomisering.

Alfa Laval LKH Prime er et nytt medlem i den markedsledende premium LKH
pumpeserien. Den er designet for å håndtere luftinnblandet væske, noe som
gjør den egnet bla til CIP-vask.
Tilfredsstiller strenge hygienekrav
Pumpen er utviklet for å møte de
strengeste hygienestandarder for
næringsmidler, og vil også bli tilgjengelig som en UltraPure modell.
Alfa Laval LKH Prime tilfredsstiller
EHEDG og 3A standarder.
UltraPure modellene vil være
tilgjengelig med Q-Doc dokumentasjon for å møte de standarder
som kreves for den farmasøytiske
industrien.
Medlem av LKH familien
Som nytt medlem i den markedsledende LKH serien av sentrifugalpumper fra Alfa Laval, deler den

egenskaper som høy energieffektivitet og et bredt anvendelesesområde når det gjelder flow og trykk.
Pumpen er konstruert for enkelt
vedlikehold, og gjennom å dele komponenter med andre medlemmer
i LKH familien, forenkles reservedelshold og service.
LKH Prime vil introduseres i markedet i begynnelsen av 2016.

Gjennom å dele komponenter med andre
medlemmer i LKH familien, forenkles
reservedelshold og service.

Kontakt din kundekontakt i Skala,
eller Owe Barsten - owe.barsten@
skala.no hvis du vil vite mer om den
nye pumpeserien.
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Programmet under årets arrangement traff bredt og trakk nær hundre deltagere til Scandic Nidelven for på de
tradisjonsrike fagdagene.

Med fokus på operatøreffektivitet og risikosikring av anleggene, ble det rekordoppslutning rundt årets LTLine Brukerforum, som i år gikk av stabelen i Trondheim første uken i desember.

LTLine Brukerforum
– rekordoppslutning på årets samling
Programmet under årets arrangement traff bredt og
trakk nær hundre deltagere til Scandic Nidelven på de
tradisjonsrike fagdagene.
Dialog mellom utviklere og brukere
- Det viktigste for oss ved å delta på disse samlingene
er dialogen vi har direkte med utviklerne av LTLine - et
av våre viktigste verktøy i den daglige driften, sier Jan
Erik Linn, prosjekt- og prosessleder på TINE Tretten. –
I år var CIP-optimalisering og et innblikk i nye LTLine
800xA de to store overskriftene på programmet for oss,
fortsetter han.
- Dialogen mellom brukerne og utviklerne har i alle år
vært grunnsteinen i forumet, og har gitt viktige innspill
til utviklingen av styresystemet, forteller Heidi Moseng,
seksjonssjef for automasjon og industriell IT i Skala.
– Vi setter medlemmene og deltagernes engasjement
svært høyt, og tenker at forumet skal er erfarings- og
kompetanseutvekslingsarena også brukerne imellom,
sier hun.
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Bildet til høyre: Geir Forsetlund, Schneider Electric hadde et
spennende foredrag om risikoanalyse og CE merking.

Stort engasjement fra de enkelte foredragsholderene: Bjørn
Stenberg, Skala forteller om risikosikring i anlegget.

Erfaringsdeling knyttet til næringsmiddelproduksjon
Med deltagere fra hele landet og fra ulike bransjer, er
den årlige samlingen unik i sitt slag.
- Forumet er en nyttig arena for diskusjon rundt erfaringer knyttet til ulike næringsmiddelprosesser, sier
Linn. – Vi kan ha ulike utfordringer selv om prosessene
kan være ganske like, forteller han videre.
Bedriftsbesøk til TINE Tunga
TINE Tunga bidro sterkt på samlingen med både
foredrag og erfaringsdeling spesielt knyttet til CIPoptimalisering, samt bedriftsbesøk på Tunga-anlegget
med omvisning. Det var knyttet stor spenning til omvisning i det nye kontrollrommet på Tunga, levert med
utstyr og produkter fra CGM, ABB og Skala.

Stor deltagelse på det som er blitt en viktig erfarings- og
kompetanseutvekslingsarena.

- Det er spennende at TINE Tunga fokuserer på operatøreffektivitet gjennom å tilrettelegge kontrollroms-miljøet for tverrfaglig beslutningsstøtte. Jeg er
overbevist om at dette er med på å øke TINE Tunga sin
lønnsomhet, mener Moseng.
Konseptet Efficient Operator Environment
Det er viktig for oss å sette fokus på den sentrale rollen
operatøren har i en lønnsom og effektiv produksjon.
Dette er en av de vesentligste driverne i videreutviklingen av LTLine og for våre helhetlige kontrollromkonsept med innebygget beslutningsstøtte.
Vi samarbeider tett med tunge aktører innen sine
respektive fagfelt (HFS, CGM og ABB) for å gjøre løsningene optimale for kundene våre, avslutter hun.

Heidi Moseng, Skala, forteller om operatøreffektivitet som en
kritisk suksessfaktor.

TINE Tunga bidro sterkt med det faglige under samlingen. Oddvar Schei (tv) deler de positive erfaringene med det høyteknologiske kontrollrommet ved TINE, Tunga. Randi Mogerhagen fra ABB er interessert tilhører.
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Effektiv tining – batch eller inline
— SAIREMS mikrobølge- og RF-teknologi benyttes til alle frosne matvarer
I samarbeide med SAIREM kan vi tilby et omfattende spekter av av standard løsninger, for temperering, tining, oppvarming, pasteurisering, sterilisering etc. Dette
er den eneste produsenten som leverer både mikrobølge- og RF-baserte løsninger.
Sairem tilbyr inline og batchløsninger, og spesialtilpasser disse til dine behov.
Sairem er en fransk spesialprodusent, som kun
arbeider med mikrobølge- og RF-teknlogi til bruk i
matindustrien og annen industri. Med mer enn 5000
installasjoner i over enn 50 ulike land, er Sairem en
internasjonalt ledende leverandør innen sitt område.
Sairems mikrobølge- og RF-teknologi kan benyttes til
alle frosne matvarer: sjømat, kjøtt, vegetabiler, osv.
Utstyret gir svært god kontroll på temperaturen i samsvar med standarder for matvaresikkerhet og gir i tillegg svært kort behandlingstid for temperering, tining,
oppvarming, pasteurisering, sterilisering etc.

Utstyret er utviklet av SAIREM gir svært god kontroll
med temperaturen i samsvar med krav til matvaresikkerhet og kortest mulig behandlingstid. Utstyret kan
benyttes til for temperering, tining, pre-matlaging og
matlaging, pasteurisering, sterilisering, oppvarming,
dehydrering etc.
Vi har stor tro på disse produktene, og har nylig solgt
en maskin (Sairem TMW35) til Nortura, Malvik.

Et fagområde som krever mye kompetanse
Valget av mikrobølge eller radiofrekvens for behandling
ikke er tilfeldig; dette krever spisskompetanse. Det er
en en rekke forhold som må vurderes, og som har sto
betydning for produktiviteten og produktkvalitet.
SAIREM har stor kunnskap om disse utfordringene
og kan tilby tilpassede løsninger, til kontinuerlig eller
batchbehandling. Dette involverer skreddersydd frekvens i forhold til tykkelsen og andre egenskaper på de
aktuelle produktene.
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Sairem TMW 35 er en svært kompakt og meget effektiv tineløsning for en lang rekke produkter.

Vi ønsker velkommen
– nye medarbeidere i Skala gruppen
Elena Marie Johnsen (24) er ansatt
som prosessingeniør i Stavanger.
Elena er nyutdannet ingeniør innen
maskin, produksjon og logistikk fra
høgskolen i Bergen. Hun har jobbet
som vikar både på Tine Klepp og
Jæren og er allerede kjent med
meieriprosessene. Elena har i flere år vært avløser på
ulike gårdsbruk og under studiene deltok hun på et
exchange program på en gård i Australia. På fritiden
driver Elena blant annet med fridykking.

Leif Håkon Jensen (38) er ansatt
som automasjonsingeniør ved
kontoret i Trondheim. Han er godt
kjent med Skala fra sin tidligere
jobb som prosessingeniør ved
Tine Tunga der han var ansatt i
7 år. Som mange andre har også
Leif Håkon hatt en liten runde innom gass og olje som
automasjonsingeniør, men har heldigvis funnet tilbake
til matindustrien! Leif Håkon er en engasjert idrettspappa både mht fotball, langrenn og skiskyting. Han
sykler til og fra jobb – også vintertid!

Torill Bekken (44) er ansatt som
regnskapssjef ved økonomiavdelingen i Oslo. Hun har utdannelse innen revisjon og økonomi
og kommer fra stillingen som
regnskapssjef i Bertel O Steen.
Torill har også jobbet Veidekke og
Confex kurs og konferanser. På fritiden er Torill aktiv
med golf og er en racer i hardangersøm!

Mikael Arntsen (44) er ansatt
som prosjektingeniør ved Skalas
kontor i Trondheim. Han er en av
våre «boomerang» ansatte som
vi med glede ønsker velkommen
tilbake! Mikal jobbet for den gang
Landteknikk fra 2001-2006 og
hoppet over til ulike stilinger innen olje og gass bransjen fram til erkjennelsen om at matindustrien er stedet å satse på!

Magnus Wahlgren (57) blir vår
nye salgsjef, med ansvar for vår
satsing innen kjøttindustrien og
annen næringsmiddelindustri. Han
vil ha sitt arbeidssted ved Skala,
Moss. Magnus kommer fra stillingen som utviklingssjef i Nortura,
og har svært solid erfaring både fra forskning, produktutvikling og produksjonseffektivisering. Magnus
er Teknisk Doktor innen biofysikalsk kjemi fra Lunds
Universitet og har hatt en rekke ledende stillinger
innen forskning og utvikling.
Han er dessuten en meget habil håndballspiller!
Magnus er nærmere presentert på side 10 i denne
utgaven av Skala nytt!

27

Grenseveien 92, Helsfyr
Postboks 83 Økern 0508 Oslo
Tlf.: 23 05 28 00 Telefax 23 05 28 01
www.skala.no

