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– Som sentral leverandør til store deler av
norsk matindustri, har vi på mange måter
"fingeren på pulsen" når det gjelder
investeringsviljen i norsk matindustri.
Og skal vi tolke de signalene vi får fra våre
kunder, er vi nå inne i en periode med
større satsingsvilje i matindustrien.

Høy aktivitet i markedet
– mot en periode med større investering- og satsningsvilje?
Vi arbeider med mange og varierte prosjekter og forespørsler for tiden, som spenner over et bredt spekter
av og markeder og løsninger. Dersom vi skal tolke
mengden forespørsler vi mottar som en "temperaturføler" i markedet, er vi inne i en periode med større
investering- og satsningsvilje!
Både innen våre tradisjonelle "grønne næringer" som
bearbeider landbruksbaserte råstoff, og den "blå næringen" som baserer seg på marint råstoff er det høy aktivitet. Når det gjelder marin industri, kan du lese mer om
vår satsing på side 16-17. Vi fokuserer på to områder;
landbasert oppdrett og foredling av marint restråstoff.
Her skjer det en spennede utvikling vi vil være med på!
Også innen våre tradisjonelle kjernemarkeder er det bra
aktivitet. På side 6-8 kan du lese om et av våre større og
mer omfattende og krevende prosjekter innen
meierindustrien de siste årene. En stor ombygging av
TINE Brumunddal under full drift – kanskje Norges
mest avanserte meieri, satt store krav til vår fagkunnskap og gjennomføringsevne.
TINE Brumunddal, som i automasjonsgrad kan sammenlignes med et anlegg i oljeindustrien, er automatisert med Skala LTLine, og hadde stor nytte av å kunne

gjenbruke eksisterende løsninger. På side 12-15 kan du
lese en stemningsrapport fra siste LTLine brukerforum
– et levende og meget aktivt brukerforum med fokus
på effektivisering ved hjelp av LTLine.
På samme brukerforum ga vi også et lite innblikk i
våre tanker når det gjelder videre utvikling av LTLine.
Industri 4.0 er en fellesbetegnelse på smart teknologi
som koordinerer produksjonsprosessene og genererer
fersk beslutningsstøtte. Tverrfaglig kunnskap om både
produksjonsprosesser, teknisk utstyr og automasjon vil
bli enda viktigere!
Vi ønsker også være en god partner for våre kunder i den
daglige driften. På side 4-5 kan du lese om et nytt spennende konsept hvor kundens egne tekniske personell
læres opp og sertifiseres for vedlikehold av eget utstyr.
For å lykkes videre må Skala utvikle seg. Vi må tiltrekke
oss de beste hodene og ha fokus på kompetanseutvikling. På side 31 presenteres våre siste nye medarbeidere, vi vil snart ha enda flere nyansettelser å fortelle om!
Det er alltid spennende å arbeide i Skala. Nå skjer det
ekstra mye – både innen nye markeder og teknologi –
jeg ser frem til hva 2019 vil bringe!
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Steinar Spydevold

Som Alfa Laval In-house Service
Partner får du en trygghet på at
service er utført av teknisk kvalifisert
personell, og at godkjente
utskiftingsdeler er benyttet.

Bli din egen autoriserte servicepartner!
– Kostnadsfri kursing og autorisasjon av teknisk personell
Skala har i samarbeid med Alfa Laval utviklet et nytt og spennende partnerkonsept for våre kunder i meieri- og drikkevareindustrien. Som Alfa Laval
In-house Service Partner, vil teknisk personell hos kunden få kostnadsfri opplæring og autorisasjon for vedlikehold og service på Alfa Laval komponenter.
– Godt vedlikehold betyr lengre driftstid,
reduksjon av ikke-planlagte nedstengninger,
lengre utstyrslevetid, og økt lønnsomhet,
mener Skalas komponentansvarlige, Owe
Barsten.
– Samtidig er det blitt stadig viktigere å kunne
dokumentere at service er utført av personell
med riktig kompetanse og at de vedlikeholdsOwe Barsten
deler som brukes har godkjent kvalitet!
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Autorisert service på eget anlegg
Skala har i samarbeid med Alfa Laval utviklet et
partnerprogram for våre kunder som skal sikre nettopp

dette. – Gjennom kompetanseoppbygging kan
kunden bli en autorisert In-house Service
Partner, godkjent for å gjennomføre eget vedlikehold på Alfa Lavals utstyr. Kundens tekniske personell får kostnadsfri kursing og autorisasjon innen daglig vedlikehold og service. De
lærer bla å utføre service på komponenter og
tankutrustning og utføre ventil- og pumpeservice. Kursingen vil avholdes på kundens eget
anlegg med kursholdere fra Alfa Laval.
– Forutsetningen er naturlig nok at godkjente Alfa Laval
reservedeler og utbyttekomponenter benyttes, understreker Owe. – Først da kan vi innestå for kvaliteten.

Ved å bruke Alfa Laval Service Kit, har du de riktige delene for hånden for å gjøre reparasjoner og vedlikehold effektivt.
Når du bruker de riktige delene, trenger de ikke å byttes så ofte. Og vi garanterer at våre deler oppfyller alle krav til sertifisering (for eksempel FDA, EHEDG, 3A), slik at du ikke trenger å bekymre deg for dette. Videre overholder Alfa Laval EU-direktiv
1935/2004 / EC, som krever sporbarhet av materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med mat.

Hvem kan bli autorisert?
Tilbudet er først og fremst rettet mot våre kunder i
meieri- og drikkevareindustrien, samt andre kunder
som har mye Alfa Laval komponenter i prosessanlegget.
Dersom du gjennomfører/ønsker å gjennomføre service
på Alfa Laval komponenter ved bruk av egne ansatte, kan
en slik avtale være interessant for deg. Avtalen vil omfatte
det utstyret som det er naturlig å foreta internt vedlikehold på med eget personell.

Stor interesse i markedet
Konseptet er nylig introdusert i markedet, men har
allerede fått stor interesse. – Kundene er opptatt av
trygt og dokumenterbart vedlikehold, og de første
avtalene er allerede inngått, forteller Barsten.
Owe forteller gjerne mer om hvordan din bedrift kan bli
en Alfa Laval In-house Service Partner. Kontakt ham på:
mail - owe.barstein@skala.no, eller mobil - 92 84 43 08.

Dokumentert kvalitet på vedlikeholdet
– Kunder som inngår en slik partneravtale får en
trygghet på at service på deres Alfa Laval utstyr er
utført av teknisk kvalifisert personell, og at godkjente
utskiftingsdeler er benyttet, mener Owe. – Dette gjør
det også lettere og dokumentere riktige prosedyrer og
kvalitet i et vedlikeholdssystem.
Teknisk personell som har gjennomgått kursingen får
eget kursbevis og dokumentasjon som autorisert servicepersonell på de aktuelle Alfa Laval komponentene.
Skala/Alfa Laval vil publisere en oversikt på sine nettsider over alle bedrifter som besitter In-house Service
Partner autorisasjon.

Teknisk personell får dokumentasjon som autorisert servicepersonell på aktuelle Alfa Laval komponenter.
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Etter en krevende og komplisert ombyggingsprosess er anlegget i full drift. Gunnar Røttingsnes, Salgssjef prosjekt i Skala, Jo Vegard
Lierhagen, prosjektleder TINE og Senior prosjektingeniør Bui Dach Chanh, Skala har vært med å dele utfordringene.
I bakgrunnen det nye filteranlegget.

Over 108 000 prøver, ingen feil

– produksjonsutvidelse ved TINE Brumunddal
TINE Meieriet Brumunddal må betegnes som et av TINEs mest avanserte anlegg, og
produserer et meget bredt spekter av spesialprodukter, hovedsaklig langtidsholdbare.
Kravet til ultraren produksjon, kombinert med behovet for høy fleksibilitet i
produksjonen, har stilt høye krav til design- og byggeprosess.
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ETTERSPØRSELEN etter TINEs ulike spesialprodukter som laktosereduserte/laktosefri produkter, samt
langtidsholdbare puddinger og desserter fortsetter
bare å vokse. Dette betyr at TINE Brumunddal har
vært i en nesten kontinuerlig utvidelse av produksjonen de siste tiårene. I dag behandler anlegget ca 90
mill liter melk og har ca 150 ansatte.

ønsket derfor at den nye produksjonslinjen ble
integrert med eksisterende utstyr slik at den ga oss
enda større fleksibilitet og valgmuligheter. Etter
ombyggingen har meieriet 9 produksjonslinjer som
kan kombineres med 9 UHT-tanker. Dette har bare
vært mulig gjennom en grundig planleggingsprosess.

Full integrasjon med eksisterende utstyr

Ved siden av ønsket om en generell utvidelse av
anlegget, var hovedmål en kapasitetsøkning når
det gjelder laktosefrie produkter. – Dette er et produktområde som stadig vokser, forteller Jo Vegard
Lierhagen, prosjektleder ved anlegget.

Produksjonsutvidelsen omfatter bla et nytt UF-filter
for laktosereduksjon som mer enn tredobler
kapasiteten i forhold til tidligere filterløsning, en
ny pasteur, en blandetank, og fire nye steriltanker.
Skala har også prosjektert og levert dampanlegget
knyttet til utbyggingen.

– Vi produserer et stort antall produktvarianter på
dette anlegget, og siden Norge er et lite marked, blir
evnen til effektivt å håndtere korte og mange produksjonsserier essensielt, understreker Jo Vegard. – Vi

– Ved siden av de mange produktvariantene er
stikkord for produksjonen bla; smakstilsetninger,
laktosefjerning, høytemperatur varmebehandling,
viskøse produkter, og steril produksjon og fylling,

Krevende produkter - krevende produksjon

Produksjonsutvidelsen omfatter bla et nytt UF-filter for
laktosereduksjon, en ny pasteur, en blandetank, og fire nye
steriltanker.

forteller Lierhagen. – Hver av disse stikkordene rommer sine egne produksjonsutfordringer, men den store
og overgripende faktoren er det absolutte kravet til
steril produksjon. Dette stiller store krav til anleggets
utforming og et utall detaljer når det gjelder plassering av komponenter, rørfall, valg av ventiler, styring og
mye mer.
– De samme kravene går igjen når det gjelder den
daglige driften og vedlikeholdet. For eksempel
gjennomfører vi pakningsbytter på ventiler hver tredje
måned, mens i et vanlig meierianlegg gjerne har 1-2
år mellom pakningsbytter. Kravet til kontroll og
vedlikehold gjør at våre vedlikeholdsutgifter er høyere
enn det du finner i de fleste andre meierier.

Behovet for høy fleksibilitet, kombinert med kravet om steril
produksjon gjør at ventilutrustningen blir omfattende.

Kreativt 3-D design med små marginer

Senior prosjektingeniør Bui Dach Chanh har vært
Skalas prosessansvarlige, og forteller mer om de
tekniske utfordringene. – Mange av komponentene i
denne leveransen er store, og vi hadde utfordringer
med å få disse på plass i et lokale som allerede var
godt utnyttet. Samtidig innebærer behovet for høy
fleksibilitet, kombinert med kravet om steril produksjon at ventilutrustningen blir betydelig mer omfattende enn det man finner i et "vanlig" anlegg.
Å få alt på plass krevde mye diskusjoner, kreativitet
og 3-D design "på millimeteren", forteller Chanh.
– Bla valgte vi å bygge en mezzanin som plattform
for en stor del av ventiloppsettet, dette løste mange
plassmessige floker, og skapte noen nye utfordringer. For eksempel er riktig rørfall helt sentralt for
hygienen og med mange og lange rørstrekk ble det
en del logiske utfordringer å løse.
Forts neste side

En mezzanin som plattform for en stor del av ventiloppsettet
løste mange mange plassmessige floker, og skapte noen nye
når det gjaldt rørfall og avstander.
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Mer enn 5000 rørsveiser er utført på det nye anlegget som også omfatter over 700 nye ventiler. De lange avstandene mellom
enkelte komponenter gjorde det krevende å sikre riktig fall.

Gjenbruk av automasjonsløsninger
TINE Brumunddal kan i automasjonsgrad sammenlignes
med det du finner i oljeindustrien og avansert prosessindustri. Kravet til fleksibilitet, steril produksjon og det store
antall objekter som styres bidrar til kompleksiteten.

108 000 produktprøver før godkjenning
Mer enn 5000 rørsveiser er utført på det nye anlegget
som også omfatter mer en 700 nye ventiler. – Det er
mange muligheter for hygieneproblemer dersom ikke
jobben er gjort 100%, understreker Lierhagen. – Før vi
kunne gi anlegget et godkjentstempel, måtte vi være
helt sikker på at den hygieniske standarden holder mål.

Eksisterende UHT tanker var automatisert med LTLine
som er et objektorientert automasjonssystem. Disse løsningene er løftet over på de nye steriltankene. – I og med at vi kunne gjenbruke
– Å kjøre tilnærmet full
velprøvde programobjekter og parameteproduksjon samtidig som
resettinger fra eksisterende installasjoet så stort prosessavsnitt
ner sparte vi mye tid, mener Lierhagen.
– I tillegg er det grunn til å anta at vi har blir integrert med eksisunngått en del feilsituasjoner.
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TINE Brumunddal har gjort dette
gjennom en svært grundig test av
det ferdige produkt. – Vi har tatt ut
3x3000 eksemplarer ferdig emballerte produkter og oppbevart
disse i minimum en uke under
30°C. Hver enkel produktprøve er
terende produksjon, er
åpnet og sjekket for avvik. Denne
Ombygging under full produksjon
testprosedyren er gjennomført
svært utfordrende.
Ved TINE Brumunddal produseres det
12, ganger, forteller Lierhagen.
i tre skift, 5 dager i uken, og det var en
– Med 108 000 produktprøver proforutsetning at utbyggingen i så liten grad som mulig
dusert, åpnet og inspisert er vi trygg på kvaliteten!
skulle begrense produksjonen.
I full drift
– Dette har nok vært en av de mest krevende omVi hadde noen krav når vi valgte leverandør og samarbyggingsprosessene vi har deltatt i, mener Jo Vegard.
beidspartner på dette prosjektet, forteller Jo Vegard.
– Å kjøre tilnærmet full produksjon samtidig som et så
– Utstyr som kvalitetsmessig holdt ritig standard, og stor
stort prosessavsnitt blir integrert med eksisterende
kompetanse på steril produksjon var absolutte krav.
produksjon er svært utfordrende. Dette skal skje
– Skala tilfredsstilte disse kravene, samtidig som de
samtidig som alle krav til HMS ivaretas, og med en
kunne levere en automasjonsløsning integrert med det
feilmargin på null når det gjelder den hygieniske
eksisterende. Siden september 2018 har det nye anlegstandarden. Vi har hatt våre utfordringer, og jeg må
get vært i full drift, og har gitt den ønskede kapasitetsberømme innsatsen og tilpasningsevnen til både egne
økningen. De siste månedene har produksjonen økt med
ansatte og Skalas fagfolk. Det var ikke mulig å gjøre
16%, så vi er godt på vei, mener Lierhagen. – Og vi har
dette uten at alle sto på til vi var i mål.
fått et anlegg som tilfredsstiller våre krav til kapasitet,
fleksibilitet og produktsikkerhet!

Alfa Laval veiesystem

– Ultra-Pure, hygieniske og robuste veieløsninger

Alfa Laval Ultra-Pure veiesystemet er basert på en patentert digital kapasitiv teknologi
som har en rekke fordeler i forhold til andre veieteknologier. Veiesystemet er ideelt for
blanding, dosering, nivåregulering eller batchoppgaver i produksjonsmiljøer.
Den robuste konstruksjonen tillater en enkel og hygienisk installasjon uten monteringssett, eliminerer
behovet for vedlikehold og reduserer den totale eierkostnaden.
Skreddersydd for matindustrien
Alfa Laval UltraPure veiesystemer er utviklet for hygienisk veiing og måling av væskenivå, blandingsforhold,
dosering eller batching i prosessanlegg.
En komplett hermetisk, lasersveiset konstruksjon (IP68)
gjør veiesystemet ideelt i krevende produksjonsmiljøer.
Rask og enkel oppsett
Monteringskits er unødvendig, og kombinert med
enkelt oppsett, blir installasjonen en rask og mer kostnadseffektiv. Pre-kalibrering eliminerer behovet for
on-site kalibrering i mange applikasjoner. Mekaniske
beskyttelsesanordninger er ikke nødvendige når du
installerer Alfa Laval digitale lastceller. Dette sparer
montasje- og vedlikeholdskostnader, og er også en fordel for hygienen.

Kompresjonslastceller: Ideell for blanding, dosering, nivåregulering eller batchoppgaver i små 300 kg tankstørrelser
opp til 100 tonn silo tankstørrelse.

		

Beam lastceller: Ideell for blanding, dosering eller batchoppgaver i små eller mobile tankstørrelser opptil 4000 kg.

Høy vektsikkerhet
Alfa Laval gir deg fire standard nøyaktighetsområder
på 2%, 0,1%, 0,05% og 0,025% som dekker et totalt
målområde fra 0 til 100.000 kg.
Ta kontakt med vår produktspesialist Owe Barsten
owe.barstein@skala.no mobil: 92 84 43 08 for mer info.

Enkeltpunktsbelastningsceller: Ideell for veiing i beholdere
eller på transportbånd fra 5 til 150 kg.

9

120 år i hygienens tjeneste
– Vikan har bidratt til mattrygghet i over et århundre
Vikan ble grunnlagt i 1898 av A.
P. Pedersen, som A.P. Andersens
Børstefabrikk, ikke så langt fra Vikans
nåværende danske hovedkvarter. Med
andre ord kan Vikan nå se tilbake på
over 120 års virksomhet i matindustriens og hygienens tjeneste.

etter rengjøring enn før. Denne oppdagelsen, sammen med en økende evne
til å måle hygiene i matproduksjonen startet en ny epoke for Vikan.
Vikan erkjente at rengjøringsredskapene ikke bare skulle gjøre rent, men
også være rene for å hindre kontaminering via redskapene. Konklusjonen
var at syntetiske materialer - plast og
nylon - var veien fremover, og Vikan
begynte å produsere sin revolusjonerende "hvite serie" av hygieniske
børster til næringsmiddelindustrien.
Siden den gang har Vikan vært ledende
innovatør innen sitt område, med innføring av fargekoding og soneinndeling,
hygienisk design på redskaper og
mange andre store og små innovasjoner

Fokus på matindustrien
Matvareindustrien har alltid vært
Vikans hovedmarked, noe som startet
med at A. P. Pedersen så muligheten i
de meieriene som hadde etablert seg
Vikan UST børster (Ultra Safe
på denne tiden. Disse brukte mange
børster, og han fikk ideen om å gå ut til Technology) er regnet som de
aller mest hygieniske børstene på
meieriene for å se hva de brukte børmarkedet og et godt eksempel på
stene til, før han konstruerte børster
som egnet seg til oppgavene. Dette ble Vikans innovasjon.
grunnlaget for den kundefokuserte tilnærmingen til innovasjon som fortsatt ligger i hjertet av
50 års samarbeide og "Årets leverandør"
hva Vikan gjør i dag.
Skala har samarbeidet med Vikan i nesten 50 år, og
Innovasjon som en "rød tråd"
Som alle andre produsenter på den tiden, brukte Vikan
naturmaterialer i sine produkter. Dette endret seg tidlig
på 1970-tallet, da en vitenskapelig studie viste at bakterienivået i kjølerommet på en dansk kjøttbedrift var høyere
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med sitt hygienesortiment har Vikan vært en sentral
partner for Skala når vi har posisjonert oss som ledende leverandør av hygieneløsninger til matindustrien.
Skala har som tradisjon å kåre "Årets leverandør" blant
sine mange gode samarbeidspartnere. I år ble denne
utmerkelsen gitt til Vikan, med følgende begrunnelse:
"Vikan er meget gode på produktutvikling og har stort
fokus på matvaresikkerhet og dokumentasjon på at
deres produkter. De er meget presise og ryddige når
det kommer til levering, og har alltid vist stor lojalitet
og langsiktighet i det nære samarbeidet vi har. "

Vikan fikk Skalas pris som "Årets leverandør" fra venstre
Skalas Salgs- og produktansvarlig hygiene Jannicke Fikkan,
Vikans tidligere eksportsjef Kristian Nedergaard, og Hege
Sverreson, Salgssjef driftsutstyr.

Chainexel lett vernetunika

– testet og tatt i bruk med gode erfaringer ved Rudshøgda
I Nortura er det vedtatt
at alle som bruker
håndholdt kniv skal
benytte riktig verneutstyr bla i form
av vernetunika.
Ved slakteavdelingen på Nortura
Rudshøgda var
man derfor på jakt
etter en vernetunika
som egnet seg for
slakterne.

Nortura arbeider aktivt
mot sin nullskadeplan og
bruk av riktig verneutstyr er et viktig element
for å nå dette målet. Som
en del av dette arbeidet,
har Nortura Rudshøgda
testet og tatt i bruk
Chainexel vernetunika
for slakterne.

Må være bekvem i bruk
– Verneutstyr må i tillegg til å gi riktig beskyttelse også være
bekvem og gi god bevegelighet, understreker
Arve Opsahlhaugen, hovedverneombud ved
Rudshøgda. – Under uttesting var vi
derfor opptatt av funksjonalitet, vekt og passform for den enkelte medarbeider.
Uttestingen skjedde i et samarbeid med
Nortura’s HMS-gruppe bestående av deltagere fra bla; Rudshøgda, Målselv, Hærland
og Tønsberg, Norturas bedriftslege og innkjøpsavdelingen.

Gode tilbakemeldinger fra brukerne
Testerne besto av slaktere som
tidligere ikke har brukt verneforkle
eller tunika hos Nortura Rudshøgda.
Etter å ha testet ut mange varianter
over en lengre testperiode falt valget
på Chainexel fra Skala.

– Denne tunikaen fikk mange positive
tilbakemeldinger fra testerne, forteller
Arve. – Lav vekt og god passform gjør
den lett å arbeide med, og i tillegg
finnes modellen i mange ulike
størrelser, slik at både kvinner og
menn kan finne en størrelse som
passer. Den har verneklasse 1, som
ikke er den høyeste beskyttelsesgraden, dette må være
med i vurderingen når man velger hvor den skal benyttes.
Tatt i bruk på flere Nortura anlegg
Etter uttesting er Chainexel tatt i bruk både på
Rudshøgda og ved flere andre Nortura anlegg.
– Erfaringene fra driften bekrefter at dette er en vernetunika som egner seg godt til mange arbeidsoperasjoner, mener Opsahlhaugen. – Den kan brukes under en
lang arbeidsdag uten at man blir sliten, og gir samtidig
trygg og riktig beskyttelse ved mange arbeidsoppgaver,
som her ved slakteavdelingen vår.
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LTLine Brukerforum ble i år samlet i Kongsberg, en by med solide historiske
røtter når det gjelder teknisk utvikling, og som i dag huser noen av de mest aktive og innovative teknologiske miljøene du finner i Norge. Ved siden av utvikling
og nyheter om Skala LTLine, ble blikket løftet mot det industrielle digitale skiftet
under samlebegrepet Industri 4.0. Bedriftsbesøket gikk til Kongsberg Maritime.
Terje Vingen, styreleder i LTBF kunne
ønske velkommen til årets brukerforum.
Dette er blitt den viktigste arenaen for
erfaring- og kompetanseutveksling for
utviklere og brukere av LTLine. I underkant av hundre møttes denne gangen
i Kongsberg hvor man diskuterte både
konkret utvikling av LTLine - men også de
”lange linjene” og fremtidens rammebetingelser for industriell automatisering.

sjonen med optimal inntunet automatikk - og med strukturerte funksjoner i
bunnen. For de valgene operatøren må
ta i sanntid, skal systemet gjennom brukergrensesnittet legge til rette for raske
gode beslutninger, mener Heidi.

– I et Industri 4.0 perspektiv er det
vesentlig med aktører som kan bransjen og har kunnskap om den aktuelle
prosessen og industrien. Skala bruker
sin solide tverrfaglige kompetanse Dialog mellom utviklere og brukere
Terje
Vingen,
styreleder
i
LTBF
domenekunnskapen - i utviklingen av
– Vi i Skala jobber kontinuerlig med utønsket
velkommen
til
årets
LTLine. Digitale analyseverktøy som i
vikling av LTLine på begge plattformer,
brukerforum.
dag helhetlig kan sette produksjonsbeinnledet Heidi Moseng med. – Denne
driften i kontekst med sine omgivelser
utviklingen skjer ikke minst gjennom den
gir spennende fremtidsutsikter for effektiv og fleksibel
daglige brukerkontakten som gir oss uvurderlig innsikt i
produksjon. Da blir tverrfaglig kompetanse innen prosess
den driftstekniske hverdagen på anleggene. Her får vi vite
og automasjon vesentlig for utvikling av løsninger.
hvilke utfordringer dere har og hvilken støtte dere som
brukere har behov for – for å ta de rette beslutningene og
Utviklingen av LTLine
for å kunne kjøre produksjonen på en optimal måte.
Øivind Berntsen i Skala presenterte årets versjon av
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Heidi gikk igjennom utviklingsløpet til LTLine, hvor satsingen på et standardisert programbibliotek, videreutvikling
av HMI og brukerstøtte er viktige suksessfaktorer. – Målet
vårt er at LTLine stabilt og trygt skal styre matproduk-

LTLine. – Dagens LTLine løsning er standardisert på
over 20 anlegg med 3-400 operatører. Dette, sammen
med høy gjenbruksgrad av funksjoner og samarbeidet
med brukerne som bla. service-avtalene legger til rette

Line WebReport,på
tegnebrettet. Her med
et "dashboard" som gir
oversikt over essensielle
KPIer fra produksjonen.

for, gir en god årlig utviklingssyklus. Utvikling følges av
utrulling på de enkelte anleggene, og tilbakemeldingen
fra brukerne gir grunnlaget for videre forbedringer.
Det siste året har utviklingsteamet fokusert på på tre
hovedområder:
• Energisparing - flere tids- og energisparende moduler, som desinfeksjon samtidig med lutfase og temperert utskylling
• Trygghet - bla. ved at vask av ventilseter styres av
antall "flippinger", bedre kontroll på dreneringsfaser
og raskere og mer nøyaktige varslinger
• Brukeropplevelse: Vi ruller ut CIP Tune – verktøy for
trimming av vask og flere andre forbedringer.
Bjarte Sømme presenterer LTLine Reports - en samling
"apper" som kan startes via en launchpad gir tilgang
til alle produksjonsrapportene. Her finnes egne portaler for bla. CIP, Pasteur mm. Vi fikk også et innblikk i
LTLine WebReport, som med et "dashboard"-grensesnitt gir oversikt over de viktigste produksjons KPIene.
CIP-optimalisering og VR på TINE Tunga
Utviklingen innen CIP-vask preges av sterkt fokus på
bærekraft i form av redusert energiforbruk og utslipp.
Samtidig er kravet til dokumentasjon, logging og kontroll av vask blitt enda viktigere. I jakten på effektive
løsninger blir også det som har vært sett på som "best
practice" innen CIP utfordret. Her ble de gode erfaringene fra det nye CIP-anlegget ved TINE Tunga presentert av Oddgeir Schei. Gjennom mange større og mindre
tiltak har Tunga oppnådd betydelige energibesparelser.
Dette omfatter bla justering av vaskeforløp i forbindelse
med utskylling.

I underkant av hundre møttes på denne viktige arenaen for
erfaringsutveksling mellom fagmiljø og brukere av LTLine.
Tilbakemeldingene etter samlingen har vært svært positive.

Plassforholdene på Tunga stilte også betydelige krav
til til 3D-modellering for å plassere alle komponenter og rørstrekk "på millimeteren". Dette var en viktig
suksess- faktor for den vellykkede prosjektleveransen.
Deltagerne på brukerforumet fikk anledning til å vandre
virtuelt igjennom anlegget på Tunga ved hjelp av
3D-briller. Skala har investert i VR-teknologi og vil kombinere dette med CAD-verktøy under utvikling, design
og presentasjon av prosesstekniske løsninger.
Instrumentering og trådløs kommunikasjon
Larsen fra Emerson presenterte mulighetene trådløs- teknologien gir til raskt sette opp og utvide et slikt
nettverk. Moderne sensorer og instrumenter kan gå på

De meget gode erfaringene fra det nye CIP-anlegget ved TINE
Tunga presentert av Oddgeir Schei fra Tunga.
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Industri 4.0 er summen av teknologiske utvikling innen bla robotteknologi, sensorteknikk, trådløsteknologi, kunstig intelligens og Big
Data. Datateknologi og produksjonsutstyr vil i fremtidens produksjonsanlegg utgjøre en større "organisk" helhet.

batterier, og trådløsteknologien eliminerer behovet for
et fysisk ledningsnett. Et trådløst nettverk blir dermed
både billigere og mer fleksibelt å sette opp enn tradisjonelle nettverk – en stor fordel når produksjonen går
mot mer digitalisering og automatiserte prosesser. De
presenterte også hvordan et trådløst nettverk kunne
settes opp og utvikles fra et enkelt prosessavsnitt til et
komplett prosessanlegg.
Energieffektivisering og støtteordninger
Som en oppfølging av foregående dags fokus på bla.
energioptimalisering, delte Sigmund Jenssen sine erfaringer fra en rekke prosjekter i industrien.
– En viktig forutsetning for å lykkes er forankring helt
opp i toppledelsen, og at energiledelse blir et tydelig
ansvarsområde. Og det må stilles krav til budsjetter og
rapportering i form av prioriteringer, investeringsbehov,
forventet avkastning og oppnådd resultat, understrekte
Sigmund. – Et godt oppsatt budsjett vil også gi et godt
grunnlag for eventuell støtte fra Enova. Husk at det må
søkes før eventuell beslutning om gjennomføring er
tatt, og at Enova kun støtter prosjekter som ellers ikke
ville blitt gjennomført.
Digitalisering og Industri 4.0 – et løft for industrien?
Industri 4.0 er en fellesbetegnelse for digitaliseringen av
produksjonsindustrien og en realisering av potensialet i
Industrial Internet of Things (IIoT) kombinert med kunstig intelligens og kybernitikk, forteller Heidi Moseng.
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– Med den riktige implementeringen vil Industri 4.0
gjøre produksjonen mer kostnadseffektiv, fleksibel og
sikker. Etter flere år med utflytting til lavkostland i Asia
og synkende markedsandeler for europeisk industri,
har den raske teknologiutviklingen innen robotisering
og digitalisering ført til at mange nå ser med nytt håp
på industriens fremtid. Et av de landene som er mest
industri-ambisiøse er Tyskland, som med sin strategi
for digital innovasjon: Industri 4.0, har satt i gang tiltak

– For oss som arbeider med å utvikle og drifte fremtidens
produksjonsanlegg gir Industri 4.0 teknologi nye muligheter
for en mer for helhetlig tilnærming, mener Heidi Moseng,
Direktør Forretningsutvikling i Skala.

for å være først ute med å innlede det som kan bli "den
fjerde industrielle revolusjon".
Et av de viktigste målene med strategien er å effek-

tivisere overgangen fra forskning til produksjon og
salgbare produkter, tjenester og prosesser, slik at ny
forskning fortere kan bli gjort om til fortjeneste.
I 2017 la regjeringen frem Norges første industrimelding siden 1981. Meldingen ser på hvilke muligheter
og utfordringer vi nå står overfor som følge av klimautfordringen, ny teknologi, roboter og digitalisering. Den
legger til rette for at Norge fortsatt skal være en ledende teknologi- og industrinasjon.
Industri 4.0 definerer hele livssyklusen til et produkt
– Industri 4.0 er i sum smart teknologi som koordinerer produksjonsprosessene og genererer fersk
beslutningsstøtte, forteller Heidi. – I stedet for å se
digitalteknologi og produksjonsutstyr adskilt, vil fremtidens produksjonsanlegg fungere som en "organiske"
helhet som spiller med omgivelsene. Datamengdene
som genereres, vil være betydelige - men med hjelp av
kunstig intelligens kan store og divergerte datamengder brukes til forbedrede produksjonsbeslutninger.
Mennesket vil få ny kunnskap og fortsatt spille en viktig
rolle i denne beslutningsprosessen.
– For oss som arbeider med å utvikle og drifte fremtidens produksjonsanlegg vil dette kreve en enda mer
helhetlig tilnærming, mener Heidi. – Vi må i enda større
grad være opptatt av samspillet mellom de ulike prosessavsnittene og omgivelsene. Å samle og kombinere data
fra ulike kilder blir viktigere enn noen gang. Mennesket
og maskin vil jobbe sammen på nye måter.

Kveldens sosiale innslag omfattet omvisning i Sølvgruvene, samt
festmiddag i Kongens Gruve.

4.0 teknologien gir flere muligheter til å teste design og
fysiske modeller før kostbare bygge- og anleggsfaser
startes. Integrerte datamodeller kan genereres og benyttes i hele livssyklusen til et anlegg. Endringer i så vel
design som omgivelsespremisser kan fortløpende testes
og simuleres i modellen. Det er dette som ligger i begrepet digital tvilling.
Besøk hos Kongsberg Maritime
På slutten av samlingen besøkte vi Kongsberg Maritime
som bla leverer systemer for dynamisk posisjonering
og navigering, konstruksjon og satellittposisjonering.
For Kongsberg er optimal beslutningsstøtte for brukere vel så viktig som autonomi. Dette så vi mange gode
eksempler på under besøket. Med 4000 ansatte er de
internasjonalt ledende innen maritim automatisering.
Under besøket fikk vi bla et innblikk i den fremtidsrettede
utviklingen av autonome og semi-autonome skip. Her er
Kongsberg Maritime involvert i en rekke konkrete
prosjekter. Vi fikk også vært med på en virtuell dokking av
en servicebåt for vindkraftmøller til havs. Automatikken
er i stand til å utføre dette langt raskere og mer nøyaktig
enn mennesker er i stand til.
Vi fikk også omvisning i Kongsbergs Global Support
Centre - et av fire internasjonale sentre som overvåker
teknisk tilstand og driftsstatus på tusenvis av skip over
hele kloden. Gjennom et satellittbasert nettverk kan dette
supportsenteret gi støtte i sanntid ved driftsavvik.
Takk til alle deltagere for en fin samling!

Besøket på Kongsberg Maritime ga et spennende innblikk i
et område hvor Norge er ledende. Vi fikk bl.a. være med på en
simulert dokking av en servicebåt for vindkraftmøller til havs.
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Fisken går på land

– er innlandbasert oppdrett neste steg i industriens utvikling?

Verden trenger mer mat, og da gjelder det å tenke bærekraftig. Innlandbasert oppdrett
kan gi nye muligheter for matproduksjon på lokasjoner fjernt fra sjøen, og uten bruk av
sjøvann. Det skjer utrolig mye på området nå, og Skala er med på å utvikle løsninger
og bidra med rådgivning og forprosjektering.
Blir mer likt annen prosessindustri
I et innlandbasert oppdrettsanlegg
vokser fisken i et lukket system, og
man oppnår en rekke fordeler når et
gjelder sykdomskontroll og medisinbruk, mer effektiv fôring og redusert
fôrsvinn. Samtidig får man større
muligheter til å overvåke og styre fiskens miljø og vekstbetingelser. Et lukket system eliminerer også en rekke
miljøutfordringer knyttet til oppdrett.

– Mens det lenge har vært snakket om
landbasert oppdrett, lokalisert ved sjøen,
og hvor sjøvann benyttes, er innlandsbasert oppdrett et nytt begrep som har fått
stor oppmerksomhet, forteller salgssjef
Protein & Fôr i Skala, Atle Lesund.
– Innlandsbasert oppdrett innebærer
matfiskproduksjon uten tilgang til sjøvann,
hvor saltinnholdet reguleres gjennom
tilsetning av salt. Når man ikke lenger
er avhengig av sjøvann, kan i prinsippet
et slikt anlegg ligge hvor som helst, noe
som gjør at også helt nye aktører utenom
den tradisjonelle oppdrettsindustrien ser
muligheter i områder som før ikke var
aktuelle, forteller Atle.

Laks i de svenske skoger?
– Høye marginer over tid har tiltrukket seg aktører som
nå ønsker å utfordre posisjonen sjøbasert næring har
hatt i mange år. Teknologien for å gjøre nettopp dette er
nå tilgjengelig, mener Atle.
I den forbindelse er det interessant å registrere at svenske investorer, finansinstitusjoner og industriaktører
møtes til første «Future Industry Forum» i Karlstad 14.
– 15. mars 2019 (www.futureindustryforum.com) hvor
temaet er «Fiskeoppdrett på land». Skala vil være representert på dette meget arrangementet som er et initiativ
fra «Business Värmland» sin side. Dette er et lukket forum med spesialinviterte gjester, hvor fokus er å indentifisere fremtidige industrielle trender og muligheter.
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– Innlandsbasert fiskeoppdrett er mye
mer enn RAS. Gjennom sin partnerstruktur kan Skala levere komplette
løsninger for innlandsbaserte oppdrettsanlegg. Både oppstrøms og nedstrøms delen er
strategisk viktig for oss, sier Lesund.

Salgssjef Protein & Fôr i Skala,
Atle Lesund.

– Når anleggene kommer på land vil teknologien knyttet til fiskeoppdrett bevege seg mot prosessindustri,
slik du finner den feks i matindustrien, mener Atle. –
På disse anleggene vil matteknologi, prosessteknikk og automatiserings-kompetanse kombineres
for å sikre mest mulig effektiv og bærekraftig produksjon. Reduksjon av svinn, kontroll på vannkvalitet og
høyt fokus på bakteriekontroll blir sentrale elementer
for disse anleggene.
Skala en ettertraktet rådgivende partner
– Vår kunnskap om prosessdesign, hygienisk design,
automatisering og bygging av prosessanlegg for matindustrien, gjør at vi har spisskompetanse på nettopp
disse områdene, mener Atle. - I tillegg har vi også mye
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Når anleggene kommer på land vil teknologien knyttet til fiskeoppdrett bevege seg mot
prosessindustri, slik du finner den feks i matindustrien. I et lukket system oppnår man
en rekke fordeler når et gjelder sykdomskontroll og medisinbruk, mer effektiv fôring
og redusert fôrsvinn. Et lukket system eliminerer også en rekke miljøutfordringer.
erfaring fra prosessanlegg for marint råstoff samt
automatisering av prosess- og fôringsanlegg.

tering og design av anlegg for innlandbasert oppdrett er
aktiviteten høy, uten at vi kan gi for mange detaljer i dag.

– Dette har gjort at Skala er blitt en ettertraktet rådgivende partner innen området, og vi har den siste tiden
blitt engasjert i flere oppdrag. Spesielt innen forprosjek-

Vu Hoang Le, tlf: 948 05 447 e-post: vu.hoang.le@skala.no
Atle Lesund, tlf: 974 21 688 e-post: atle.lesund@skala.no

Vil du vite mer, kontakt en av disse:

Sekundære råvarer – verdikjede med muligheter
– Både i hvitfiskflåten og hos oppdrettere er det muligheter til å utnytte restråstoffet bedre enn det vi gjør i dag,
mener Atle. – Etter å ha snakket med mange aktører som sitter på høyverdig, ferskt restråstoff, har vi utviklet en
prosessløsning for produksjon av protein, mel og olje, basert på restråstoff fra fisk og andre marine arter.
– Vår teknologi bygger på egenutviklede komponenter, som koagulator og hydrolysetank, montert i kompakte
«skid» løsninger for montasje
på industrigulv, eller i container.
Her vil også Skala kunne bidra
med drift av anlegg, finansiering
og kundetilpassede løsninger.
Vi kan også gi veiledning om
markedsmuligheter for ferdige
produkter som både olje og protein. Sett under ett, vil dette lette
beslutningen om å utvikle en ny,
lønnsom verdikjede, basert på
sekundært råstoff.
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FoodScan 2 er et viktig
skritt fremover i
NIR-analyseteknologi.
Tid til resultat er redusert
med opp til 60%, det er
enklere å klargjøre
prøvene, og integrert
fargeanalyse gir nye
muligheter.

Nye FoodScan 2

– enda raskere og enklere analyse av kjøtt- og meieriprodukter
FoodScan ™ har vært den globale
standarden for matanalyse i mer
enn 10 år. Den har gitt meieri- og
kjøttindustrien over hele verden
analyseresultater nødvendig for å
forbedre kvaliteten og konsistensen til sluttprodukter, optimalisere
produksjonsprosessene og opprettholde konkurransefortrinn.
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kan ostemasse plasseres
direkte for en rask vurdering
under ostebehandling. Et
intuitivt berøringsskjermgrensesnitt gjør operatøropplæring rask og enkel.

Samtidig fargeanalyse gir
nye muligheter
Samtidig som analysen av
Halvert analysetid
produktsammensetningen
FoodScan 2 bygger på FoodScan,
gjennomføres, kan også
og bruker det nyeste innen rask
FoodScan 2 utføre en fargeNIR-teknologi for å gi en tid
analyse av produktet. Dette
til resultat så lav som bare 15
gir et praktisk og tidsbespasekunder. Tid til resultat er redurende alternativ til subjektiv
FoodScan 2 analyserer også viktige nye parametere
sert med opp til 50-60% i forhold
vurdering av operatør, eller
som mettet fett, karbohydrater, natrium og energi.
til tidligere løsninger.
ved å benytte ulike sammenFoodScan 2 analyserer et større
ligningsdiagrammer. Med
utvalg av prøven, noe som gjør at prøven ikke må forbefargemåling kan et nytt parameter innføres i kvalitetsredes/standardiseres like mye som tidligere. Muligheten standardiseringen. Dette kan bla benyttes til å overvåke
til å plassere uensartede prøver direkte i instrumentet, og sikre konsistent og korrekt farge på det ferdige proreduserer også prøveforberedelsestiden. For eksempel duktet, feks under varmebehandling.

For eksempel dekker kalibreringen for ost både myk,
hard og halvhård ost, fløte og bearbeidet ost og omfatter parametere som fett, vanninnhold / totalt tørrstoff,
fett i tørrstoff, salt og protein.
Nye parametre for kjøttindustrien
I tillegg til informasjon om fett-, protein- og vanninhold og kollagen, leverer FoodScan 2 viktige nye
parametere som mettet fett, karbohydrater, natrium og
energi. En enkelt test gir all informasjon som kreves
for å oppfylle feks EUs krav til produktmerking.
FoodScan 2 inneholder ny programvarefunksjonalitet
for automatisk batchstandardiserings-beregning ved
å bruke resultater fra analyseinstrumentet. Dermed
unngår du behovet for manuell beregning og tilhørende
risiko for beregningsfeil
Lett å utnytte eksisterende FoodScan-investeringer
Instrumentet er designet for rask installasjon med
bakoverkompatibilitet til FoodScan. Med programvaren kan kalibreringsmodeller enkelt flyttes til den
nye FoodScan 2-plattformen.
Nettverks-aspektet gjør det mulig for en tekniker å
flytte kalibreringer på tvers av flere enheter og steder
fra sin egen arbeidsplass. En automatisk sikkerhetskopiering av alle testdata sikrer at resultatene alltid er
tilgjengelige for sporbarhet.

Nettbasert kalibrering, overvåkning og oppdatering
Driftsovervåking kan skje via FossManager™ og
FossAs-sure™, mens nettverksprogramvaren sørger
for automatisk sikkerhetskopiering av data for sporbarhet og enkel LIMS-integrering av resultatene.
Ved å utnytte en stor datapool med globale data
(Artificial Neural Network -ANN), kan kalibreringen gjøres enklere samtidig som en ikke trenger å vedlikeholde mange ulike kalibreringsmodeller.

Foodscan 2 i meieriindustrien: Uviklet for de stadig mer
komplekse og tidskritiske oppgavene som er involvert i analyse av faste og halvfaste meieriprodukter som ost, smør og
fermenterte meieriprodukter. Tid til resultat er redusert med
opp til 50-60% i forhold til tidligere løsninger.

Tre ulike FoodScan 2 modeller
FoodScan 2-modeller inkluderer en Lab TS for laboratorieoperasjon, en Pro-modell for bruk i produksjonsmiljøet og Lab-modellen med et tastatur for brukere
som ikke krever berøringsskjerm grensesnitt.
Vil du vite mer om nye FoodScan 2? Kontakt: Erik Eide,
Salgs- og produktansvarlig laboratorie- og analyseutstyr,
mobil 90 59 37 88 erik.eide@skala.no.

Foodscan 2 i kjøttindustrien: I tillegg til den tradisjonelle informasjonen om innhold av fett, protein, vanninhold og kollagen,
leverer FoodScan 2 viktige nye parametere som mettet fett, karbohydrater, natrium og energi. En enkelt test gir all informasjon
som kreves for å oppfylle feks EUs krav til produktmerking.
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Vi tilbyr alt fra enkle satelittanlegg, hovedstasjoner og mobile løsninger til større boosteranlegg for flere brukere.

Mer økonomisk skumvask
– spør oss om hvordan renholdet kan effektiviseres!

God hygiene er sentralt for mattrygghet og matkvalitet. Samtidig er overflaterenholdet ressurskrevende, både i form av produksjonsstopp, timeforbruk og vann-/energiforbruk. I samarbeide med Foamico tilbyr Skala løsninger som kan redusere dine totalkostnader knyttet til overflaterenholdet.
Skala er norsk representant for danske
Foamico – en internasjonal produsent av
betjeningsvennlige lavtrykks skumanlegg. Vi
tilbyr alt fra enkle enmanns hovedstasjoner
til større boosteranlegg for flere brukere.
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kostnader og produksjonsstans, forteller
Jannicke Fikkan, Skalas fagspesialist innen
hygiene.

– Ved skumvask kan tidsforbruket reduseres
bla ved å bruke vått forskum før forskyllingen,
Sammen kan vi tilby teknologi og vaskesamt ved å bruke mer vann pr minutt til forrutiner som sikrer god hygiene, samtidig
skyllingen, fortelller Jannicke. – Dette kan gi
som kostnadene reduseres.
Jannicke Fikkan, Skalas opp til til 40% spart tid, og dermed betydelige
besparelser i forbindelse med rengjøringshygienespesialist.
Opp til 40% redusert tidsforbruk
prosessen. Den økte vannmengden pr minutt,
– Tiden det tar å gjennomføre renholdet
mer enn oppveies av redusert vasketid!
utgjør som regel største kostnadspost, i form av time-

NEXT teknologi: Brukervennlighet og
driftssikkerhet

AV - pumpe / kompressor. Lukking for
trykkluft på satellitter.

Skumpåføring desinfeksjon Fargekode gul for desinfeksjon.

Skylling - med rent vann.

Skumpåføring syre Fargekode rød for syre
- til avkalkning.

Skumpåføring - Kjemikaliet
fargekodes: blå for Alkalisk,
fjerner fett, blod osv.

En enkelt injektorblokk kan brukes til å styre rengjøringen med valg av opp til tre ulike kjemikalier. Dette forenkler og
effektiviserer vaskeoperasjonene.

Enklere operasjon med NEXT teknologi
Foamico hart også forbedret selve teknikken, slik at man
også får en mer brukervennlig løsning.
– Det kan brukes opp til 3 ulike kjemikalier med det
nye rengjøringskonseptet, forteller Jannicke. – Disse
kan håndteres med en og samme injektorblokk via en
enkelt avgang. Rent praktisk betyr dette en enklere og
tryggere hverdag for renholdsarbeideren. Man unngår
fare for blanding av ulike kjemikalier siden hvert
kjemikalie har sin fargekodede slange. Alle oppgaver
for øvrig utføres med 1 slange, 1 håndtak og 1 avgang.
Ny generasjon pumper fra Grundfos
De nye Grundfospumpene er opp til 35% mer effektive enn andre pumpeløsninger på markedet. De har
et dynamisk utløpstrykk på opptil 27 bar, avhengig av
nettvannstrykket. Der standard lavtrykkspumper stopper ved maksimalt 22 bar får vi med Foamicos anlegg
utnyttet det høye nettvannstrykket vi har i Norge og
oppnår dermed opp til 27 bars trykk. Dette gir større
slagkraft og hurtigere grovspyling som er den viktigste
og mest tidkrevende oppgaven for et godt resultat.
Pumpene er også utstyrt med et display som gir informasjon om bla inn-/utgangstrykk og temperatur. En
automatisk utluftingsventil kan også leveres med for
ekstra pumpebeskyttelse.
Vi beregner hva dine besparelser!
Ønsker du en gjennomgang av din vaskeprosess for å se
på mulige besparelser?
For mer informasjon, kontakt: Jannicke Fikkan,
tlf. 916 48 520 / jannicke.fikkan@skala.no.

Pumpene er også utstyrt med et Display som gir
informasjon om bla inn-/utgangstrykk og temperatur.
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Nyhet:

Alfa Laval Twin Screw
- ny robust og skånsom dobbelskruepumpe

Den nye dobbeltskruepumpen bygger på en robust og pålitelig plattform og oppfyller
strenge hygieniske standarder. Pumpen er meget fleksibel i bruk og håndterer både
produkt og Clean-in-Place (CIP). Den kjennetegnes av skånsom produkthåndtering,
evne til å pumpe krevende produkter, og overlegen sugeevne.
Alfa Laval Twin Screw Pump, er en nyutviklet dobbel
skruepumpe for mat-, drikkevare- og farmasiindustrien.
Den kombinerer evnen til positiv fortrengning- og sen
trifugalpumpe teknologi i en og samme pumpe. Dermed
håndterer pumpen enkelt prosessmedia med varierende
viskositeter, samt CIP-turvask. Dette forenkler røropp
legg og pumpestyring - et bidrag til reduserte kostnader.
Skånsom håndtering av krevende produkter
Den unike konstruksjonen eliminerer behovet for egen
CIP-turpumpe. Videre gir høy sugeevne med stor løfteevne betydelig fleksibilitet mht plassering og bruk. Pumpen
kjennetegnes av svært skånsom produkthåndtering.
Pumpen håndterer produkter av svært varierende visko
sitet og produkter med høyt partikkel/fiberinnhold. Dette
gjør at den kan brukes til de aller mest krevende pro
duktene, samtidig som produktkvaliteten ivaretas.
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Høy driftssikkerhet og rask og enkel service
En robust girkasse i rustfritt stål med tannhjulsgir

mellom lagrene balanserer belastningen på akslinger.
Dette reduserer vibrasjon og støy samtidig som levetid og
pålitelighet økes. Pakningsbytte gjøres uten demontering
av pumpen, dette øker oppetid og reduserer vedlikeholdskostnader.
Hygienisk design
Pumpen har en ren, rustfri stålfinish konstruert for
enkelt renhold. FDA-kompatible materialer benyttes,
og pumpen er både EHEDG- og 3-A-sertifisert.
Nøkkeldata
• Pumpen leveres i 9 ulike varianter; tre størrelser
med tre ulike skruevarianter.
• Flow 0,1-150 m3/timer
• Maks trykk 16 Bar
• Driftshastighet opp til 3000 Rpm
Ta kontakt med vår produktspesialist Owe Barsten
owe.barstein@skala.no mobil: 92 84 43 08 for mer info.

Formax SX380 ultrakompakt slicer
Provisur har lansert Formax SX380 – en slicer med
nyskapende teknologi som kombinerer høy ytelse og
fleksibilitet tilpasset et bredt spekter av produkter.
Maskinen egner seg for et bredt spekter av kjøttprodukter som bacon, pølser og andre påleggsprodukter,
samt fjørfekjøtt og ost. Ferdige skivede produkter an ordnes som stabel, shingles og en i rekke andre varianter.
Kompakt fotavtrykk – høy ytelse og utbytte
SX380 har et kompakt fotavtrykk (ca 1,3x3,2 m)
kombinert med høy produksjonskapasitet. Under
konstruksjonen er det lagt stor vekt på å sikre høyest
mulig produktutbytte. Dette er bla sikret gjennom
forbedret styring av produktene, kombinert med et
avansert gripesystem for produktene. En nyutvíklet
bladteknologi er også med på å redusere svinn.

En åpen konstruksjon utformet for best mulig hygiene gir god
oversikt og enkel tilgang til alle komponenter. Komponenter
kan monteres/demonteres uten bruk av verktøy.

Solid, hygienisk design
En åpen konstruksjon utformet for best mulig hygiene
gir god oversikt og enkel tilgang til alle komponenter.
Komponenter kan monteres/demonteres uten bruk av
verktøy - dette sikrer god tilgang ved vask. Alle vern og
belter kan fjernes raskt og enkelt.
Selve konstruksjonen er robust og stabil - bygget for
driftssikkerhet og lang levetid. Maskinen har et
intuitivt brukegrensesnitt med et betjeningspanel som
kan monteres på eller nær maskinen.
Kontakt din kundekontakt i Skala eller Magnus Wahlgren
magnus.wahlgren@skala.no mobil: 90 01 53 32 for mer info.

Nyutviklede gripere, kombinert med avansert styring av produktene, gjør at svinn i form av endestykker er minimalt. En
nyutvíklet bladteknologi er også med på å redusere svinn.
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Skala tilbyr nå HiFlux Autoline hygieniske filtre i det
norske marked.
Auto-line® filtrene er en
anerkjent standard væskefiltreringsløsning som
benyttes mange steder i
matvareindustrien.

HiFlux Filtration A/S designet de første Auto-line®
hygieniske filtrene for mer enn et tiår siden, i dag en
anerkjent standard væskefiltreringsløsning innen i alle
typer matindustri.
Dette er en kompakt, selvrensende filterløsning som
er anvendelig for en rekke bruksområder. Filtrene kan
feks brukes i feks til filtrering av prosess- og avløpsvann, og til siling av produkter som smelteost, myse,
saltlake, sjokolade, honning, stivelse, gelatin mm.
Filtreringsprinsippet er basert på en filtersil, hvor de
faste partiklene blir holdt tilbake på innsiden av
filterelementet.
Hygienisk design, enkel drift
HiFlux Auto-line® Hygienefilteret er utviklet med tanke
på de hygieniske designanbefalingene gjort av European
Hygienic Equipment Design Group (EHEDG), som sikrer
et hygienisk filterdesign som hindrer bakterieoppbygning. Filtrene er designet for effektiv CIP-rengjøring,
noe som reduserer manuellt arbeide og nedetid.
Filterinnsatsene i rustfritt stål trenger ikke å byttes, slik
som filterposer/patroner – dette reduserer driftsutgifter
og eliminerer behovet for lagerhold av filtre.
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Designet er CIP-vennlig, med et minimum av

Hygieniske,
CIP-vennlige
og effektive
filterløsninger

sprekker og dødplass, det sikrer at filteret lett rengjøres. Resultatet er en pålitelig matvaresikkerhet,
samtidig som man unngår manuell rengjøring. Alle
overflater med matvarekontakt i filterhuset er polert
til Ra 0.8 mikron som standard, som gir en overlegen
finish og rengjøringsvennlige flater.
Automatisert rensing
Filteret leveres med et roterende skrapesystem med
PEEK-skrapekniver. Systemet er tilpasset kontinuerlig
drift, og har en meget høy evne til å fjerne smuss, pga.
den hyppige skrapingen av overflaten. De roterende
skrapene transporter de faste partiklene nedover i
kammeret til bunnen av filteret.
Kammeret er designet slik at en høy konsentrasjon av
faste partikler blir holdt igjen, frem til utskyllingen.
Skrape-funksjonen aktiveres enten automatisk av differensialtrykk eller ved faste tidsintervaller.
Drenering av det konsentrerte slammet skjer gjennom
en drensventil i bunn av filteret. Dette styres individuelt
med et elektrisk eller pneumatisk styresystem, som
betyr at produkttapet holdes nede på et minimalt nivå.
Drenering kan også styres manuelt i de tilfeller hvor
drenering først er nødvendig når en batch er avsluttet.

Filterinnsatser fra 30 til 2000 mikron
Et utvalg filterelementer tilgjengelig: perforerte, med
kiletråd (kantspalte) og laserborede (definert pore),
som er fra 30 til 2000 mikron. Dette gjør det enkelt å
tilpasse filteret nøyaktig til hvert bruksområde.
Ved å justere de innstilte verdiene på den elektroniske
styringen (til ulike differensialtrykk), kan harde, myke eller
skjøre partikler bli fanget opp. Filterelementer kan leveres for et differensialtrykk over filteret på 3,5 eller 7 bar.
Vi i Skala kan hjelpe deg å finne passende filtertype til
akkurat ditt bruk!
Ta kontakt med din kundekontakt i Skala, eller produktspesialist Owe Barsten owe.barstein@skala.no
mobil: 92 84 43 08 for mer informasjon.
Retensjon Perforert
30 μm

Kiletråd

Laserbor

√

35 μm

√

50 μm

√

√

100 μm

√

√

150 μm

√

√

200 μm

√

√

√

√

300 μm
500 μm

√

√

1000 μm

√

√

2000 μm

√

√

Filterinnsatser i robust konstruksjon i syrefast stål SS-316L
Har valg av sil i laserboret, kantspalt eller perforert plate
med hullstørrelser fra 30 til 2000 mikron.

Filtrene er designet for effektiv
CIP-rengjøring, noe som reduserer manuellt arbeide og nedetid.
Filterinnsatsene i rustfritt stål
trenger ikke å byttes, slik som
filterposer/patroner – dette reduserer driftsutgifter og eliminerer
behovet for lagerhold av filtre.

Også meget viskøse produkter kan filtreres. Ved Arla Birkum
breukes HiFlux Auto-Line til å filtrere smelteost.

Roterende skraper/kniver skraper de faste partiklene ned i
kammeret til bunnen av filteret.
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Møtes vi på IFFA i mai?
– våre samarbeidspartnere godt representert på messen

4.– 9. 5. 2019
Frankfurt am Main

Meet
the Best

IFFA - årets viktigste begivenhet for kjøttindustrien, åpner dørene
sine igjen fra 4. til 9. mai 2019. IFFA er blitt et viktig internasjonalt
forum for kjøttindustrien, og stedet hvor teknologiske nyvinninger
presenteres og ideer utveksles!
Vi hjelper deg å finne frem!
Vi vil ha treffpunkt på standen til Karl Schnell, hall 8, stand G96. Her
kan du kontakte oss på messen!
Med ca 60 000 besøkende og 1000 utstillere på et utstillerareal på ca
120 000 kvadratmeter krever det sin mann å finne frem i "messejungelen". Skala stiller mannsterke på messen, og dersom du ønsker
en leverandørpresentasjon, produktpresentasjon, eller annen hjelp,
bidrar vi gjerne med dette! Gjør gjerne en avtale i forkant av messen.
Mer informasjon kommer
Også denne gangen er Skalas samarbeidspartnere godt representert på messen. Vi vil om kort tid sende ut informasjon om over
hvem som stiller ut, hva de vi presentere – og hvor på messen du
finner disse.
Vi sees kanskje i Frankfurt!

Hoegger er blitt en del av Provisur
– integrert med Provisurs eksisterende produktportefølje

Provisur ble dannet i 2009 , og har siden etableringen har arbeidet systematisk med å utvidet sin produktportefølje av ledende merkevarer for å kunne tilby sine kunder et bredt spekter av utstyr og mest mulig komplette produksjonsløsninger. I Provisurs produktspekter inngå bla: AM2C, Weiler, Beehive, Formax Forming,
Lutetia, Multitec, Cashin og Formax.
Nå er det kommet et nytt medlem i Provisur familien: Hoegger er en velkjent og tradisjonsrik produsent av
utstyr for forming og pressing, temperaturbehandling og separatorer. Hoeggers løsninger vil
integreres med Provisurs eksisterende produktspekter, og vil bety enda
mer komplette og helhetlige prosessløsninger.
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Bildet viser en Hoegger presse som mater direkte til en Cashin slicer.
Dette sparer ikke bare penger, men reduserer også plassbehovet.

Foto: Henning Steen/Havforskningsinstituttet

Fra tareskog til ultrarent alginat
— prosessanlegg for råstoff verd sin vekt i gull
DuPont Nutrition & Health er ledende i Norge på bærekraftig høsting og foredling av
stortare. Taren foredles til alginat ved DuPonts anlegg i Karmøy kommune, og en del
av dette videreforedles hos DuPont i Sandvika til et ultrarent alginat for bl.a.
medisinsk bruk. Skala er prosessleverandør til anlegget i Sandvika.
.
Utvinningen av alginatet skjer ved DuPonts
anlegg i Karmøy, og sluttproduktet er et
hvitt pulver. Dette kan videreforedles til
ulike kvaliteter avhengig av bruksområde.
En del av dette alginatet viderforedles
i et spesialutviklet anlegg hos DuPont i
Sandvika som produserer ultrarene
alginater med skreddersydde egenskaper.
Volumene som produseres er små, men
verdien på hvert gram er svært høy – mer
kostbart enn gull!
Avansert foredlingsprosess
I et spesialutviklet anlegg hos DuPont i Sandvika som produserer ultrarene
På anlegget i Sandvika løses alginatpulveret alginater med skreddersydde egenskaper. Volumene som produseres er små,
opp i sterilt vann, før det går igjennom en
men verdien på hvert gram alginat svært høy – mer kostbart enn gull!
avansert renseprosess. Alginatet behandles
årrekke, og har hele tiden hatt Skala som leverandør av
videre for gi unike egenskaper tilpasset ulik
prosessteknisk utstyr og løsninger, når anlegget har blitt
medisinsk bruk. Anvendelsesområdene er mange:
bygget, flyttet eller bygget om.
• 3-D bioprinting av humant vev
• Hjelpestoff for gjenoppbygging av humant vev som
Det stilles svært strenge krav til hygiene, kontroll på alle
benvev og hjertemuskler etter skader
driftsparametre og sporbarhet i denne typen produksjon,
• 3-dimensjonalt vekstmedium for cellestrukturer
og følgelig også høye krav til leverandøren av det tekniske
• Innen celleterapi; beskyttelse av celler som kan
utstyret. At vi i så lang tid har vært sentral samarbeidsprodusere livsviktige stoffer inne i kroppen , f.eks.
partner, viser at vi innfrir disse kravene.
insulinproduserende celler
Den siste leveransen har bla bestått i å bygge nye ventilEn prosessteknisk partner med rett kompetanse
løsninger og styringssystemer, for å gi nye muligheter i
DuPont har utviklet produksjonsprosessene igjennom en
produksjonsprosessen.
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Foto: StoraEnso

Den bærekraftige

fiskekassen

EcoFishBox er laget av fiber, er gjenvinnbar, vanntett, hygienisk og kan holde
mat i kjølekjeden over lang tid. Dette er et spennende og langt mer miljøvennlig alternativ til dagens kasser i EPS og plast.
Plast på avveie i hav og natur har fått stor oppmerksomhet de siste årene og det letes
etter mer miljøvennlige alternativer. Kasser i plast og
EPS (isopor) er en kilde
til slik forurensing, spesielt når det gjelder plast
i havet.
Stora Enso har utviklet
et bærekraftig alternativ til
plastkassen – EcoFishBox er
vanntett, hygienisk og har evnen til
å holde mat i kjølekjeden over lang tid.
EcoFishBox kan kastes som pappemballasje, og er
gjenvinnbar. Når man tar hensyn til emballasjens
fulle livssyklus fremstår den enkle gjenvinningen
av EcoFishBox som en stor fordel som gir mindre
påvirkning på miljøet. Den tar også mindre plass
under transport og lagring, da emballasjen leveres
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flat og settes sammen ved fylling.
Kartongene tåler fukt godt, og
leveres bl.a i 5, 10 og 20 kg
størrelser. EcoFishBox er
allerede blitt tatt i bruk
med gode resultater hos
Finlands største fiskedistributør Kalaneuvos –
V. Hukkanen Oy, og testes også ut
av Domstein Sjømat i Norge.
Samarbeider med Skala
– Mange kunder ønsker å gå bort fra plast og EPSprodukter. Vårt nye samarbeide med Stora Enso betyr
at vi nå kan tilby en løsning som både er bærekraftig,
kostnadseffektiv og ivaretar kvaliteten på fisken like
bra som alternativene mener salgssjef i Skala, Hege
Sverreson.
Vil du vite mer om EcoFishBox? Kontakt Line Torsvik,
mobil 90 91 48 28 line.torsvik@skala.no

Rapak = Bag in Box
Bag-in-Box en av de mest praktiske, kostnadseffektive og bærekraftige emballasjetypene for flytende produkter. I samarbeide med DS Smith Rapak, kan vi
tilby standard og spesialdesignede Bag-in-Box pakkeløsninger, skreddersydd
for dine produkter og distribusjonsbehov.
Skala har i en årrekke samarbeidet med DS Smith
Rapak, en av verdens ledende produsenter av Bag-InBox løsninger. Rapak tilbyr standard og skreddersydde
løsninger for en bred rekke produkter, hvor materialvalg,
fyllemaskin og tappeløsning tilpasses dine produkter og
behov. Rapak har løsninger både for forbruker og storkjøkken/restaurant.
Mange fordeler og et bredt bruksområde
Bag-In-Box kan benyttes til mange typer flytende produkter som melk, milkshake, øl, juice, vin, vann, olje og
fiskeolje, puréer, sauser, supper osv.
Bag-in-Box som emballasje har mange fordeler:
• Lang holdbarhet
• Svært god barriereegenskaper mot lys og oksygen
• God plassutnyttelse
• Effektiv logistikk
• Lavt karbonavtrykk
• Lav investering og emballasjekost
• Brukervennlig, hygienisk og praktisk dispensering
• Gode profileringsegenskaper

Vi lager løsninger hvor utforming, barriereegenskaper og
tappeløsning er skreddersydd ditt produkt.

Vi lager løsning for deg!
Vi tilbyr et bredt spekter av skreddersydde poser som
passer dine behov. Kapasiteten kan spenne fra 1,5 L til
1 400 l. Rapaks poser passer også for storvolum produksjon med fullt automatiserte fyllemaskiner.
Rapaks tilbud omfatter mange forskjellige typer poser,
inkludert standard, aseptisk, Intasept® og bulkforpakninger. I tillegg benyttes forskjellige typer laminater og
filmer for å konstruere en pose som passer for akkurat
ditt produkt. Noen alternativer inkluderer:
• Flerlags metallisert polyester, EVOH, eller PE-poser
• Polyetylenfilmer (LLDPE, MLDPE, HDPE)
• Nylon / LLDPE film laminat, eller co-ekstrudert
• Barrierfilm, metalliser, laminering eller EVOH
• Folie laminater

Vi kan tilby alt fra enkle halvautomatiske fylleløsninger til
avanserte fyllemaskiner for store volum.

Tappeløsninger inkluderer en rekke kraner og tappeenheter, lokk, rør og tilkoblingsventiler.
Spør oss om råd! Vi har levert Bag-In-Box løsninger
for alt fra melk og juice til fiskeolje, og tilbyr komplette
systemer som omfatter alt fra fyllemaskin til tappestuss.
Vi kommer gjerne med forslag til hvordan vi kan løse
dine behov!
Kontakt Salgs- og produktansvarlig Hans Hestengen
mobil: 91 31 98 29/hans.hestengen@skala.no for mer info.

Tappeløsninger inkluderer en rekke kraner og tappeenheter,
lokk, rør og tilkoblingsventiler.
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Ny aseptisk mixproof ventil
Den nye aseptiske dobbeltseteventilen baser seg seg på den samme modulære arkitekturen som er benyttet av den aseptiske utgaven av Unique Single Seat
Valve (SSV) Dette reduserer de totale eierkostnadene drastisk.
Velprøvd teknikk
I stedet for stålbelger bruker denne nye aseptiske dobbeltseteventilen den samme velprøvde
membranen med PTFE-front og forsterket EPDMbakside. Dette reduserer de totale eierkostnadene
for denne dobbeltseteventilen drastisk, men sikrer
fortsatt hermetisk lukking slik det kreves ved steril
behandling.
Unik fleksibilitet og modularitet
Du kan konfigurere
Alfa Laval aseptisk
Mixproof-ventil
for å oppfylle så
å si alle krav. Velg et
standard ventilhus og et tangentielt ventilhus
eller bruk to standard ventilhustyper. Denne
aseptiske dobbeltseteventilen er bygget på samme Alfa Laval Unique SSV-plattform og er enkel å
montere, enten i horisontal eller vertikal stilling.
Høy rengjøringsevne gir mer oppetid
Den optimaliserte konstruksjonen av Alfa Laval
aseptisk Mixproof-ventil gjør det enklere å rengjøre og sterilisere, noe som er dokumentert ved
CFD-strømningssimuleringer.

Dette sikrer økt oppetid og produktsikkerhet gjennom full beskyttelse mot inntrengning av skadelige
mikroorganismer, selv under uønskede trykktopper.
Med en svært spylevennlig konstruksjon og uten
utbulinger i produkt- og dampområdene har
ventilen bedre rengjøringsmuligheter enn andre
tilsvarende ventiler med dobbeltsete.
Standard deler og enkelt vedlikehold
Vedlikeholdet er enkelt for alle som er kjent
med Alfa Laval Unique SSV aseptisk
ventil. Den nye, aseptiske
ventilen følger samme
vedlikeholdsrutiner,
ettersom de fleste slitedelene kan byttes innbyrdes. Det vil også
bidra til enklere lagerhold av reservedeler.
Alfa Laval aseptisk Mixproof-ventil leveres i tre
seteløftutgaver, fem dampventiltyper og en rekke
alternativer for damptemperaturovervåking. De
oppfyller alle de strenge kravene i 3-A
sanitærstandardene.
Snakk med din kundekontakt i Skala, eller
produktspesialist Owe Barsten owe.barstein@skala.no
mobil: 92 84 43 08 for mer informasjon.

Utvider fargepaletten
Vikan, i samarbeide med Skala har hatt en
aktiv rolle når det gjelder innføringen av fargestyringssystemer i norsk matindustri. Med tre
nye farger – brunt, grå og lime, kan Vikan tilby
sine rengjøringsverktøy i hele 12 ulike farger!

Soneinndeling ved hjelp av fargekoding er blitt en selvsagt
metode for å unngå krysskontaminerering i matindustrien.
Systemet inngår i de fleste standarder (BRC, FSSC22000) og
minimerer risikoen for krysskontaminering mellom produkter
fra mikrober og matvarerester, inkludert allergener, kemikalier
og fremmedlegemer.
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Siden innføringen har Vikan stadig utvidet fargepaletten med
nye farger, for å tilfredsstille kundenes ønsker om et enda mer
finmasket soneinndelingsystem. Med innføringen av tre nye
farger; brun, grå og lime kan Vikan nå tilby sine rengjøringsredskaper i 12 ulike farger. Det burde dekke de fleste behov!

Vi ønsker velkommen
– nye medarbeidere i Skala gruppen
Christian Andersen (1976) er ansatt
som teknisk support i ettermarkedsavdelingen Han er utdannet
som automatikkmekaniker med
fagbrev fra Malakoff videregåendeskole i Moss. Christian kommer
fra stilling som Ettermarkedsleder
i Maskin K. Lund hvor han blant annet har jobbet med
salg og oppfølging av serviceavtaler. Han er bosatt i
Oslo, spiller trommer og er glad i å løpe på fritiden.
Mathias Gregersen (1996) er ansatt
som montør i service og montasjeavdelingen. Han har fagbrev som industrimekaniker fra
Brønnøysund videregående skole.
Mathias gjennomførte sin læretid
i Tine Meieriet Sømna hvor han
spesialiserte seg i rustfritt rør-sveising. Han kommer
fra stilling som bil-tekniker i Hurtigruta Carglass og er
bosatt på Moholt i Trondheim.
Edel Rødsjøsæther (1981) er ansatt
som automasjonsingeniør i automasjonsavdelingen. Hun er utdannet ingeniør fra høyskolen i Sør
Trøndelag og har lang erfaring fra
prosjekter innen vannkraft og olje/
gass fra ABB og Hymatec. Edel er
bosatt i Oslo og interesserer seg for yoga, kajakk og
fjellvandring. Hun er glad i reising, har tidligere bodd i
Frankrike og undervist i fransk.
Hanna Vatnan (1995) er ansatt som
logistikkmedarbeider i ordre- og
logistikkavdelingen. Hun er utdannet varehandel og logistikk fra BI
hvor hun skrev hovedoppgave om
hvordan rederier forholder seg til
miljøpåvirkning. Hun har erfaring
fra Swims og Mediaplanet, kjørte aktivt alpint frem til
hun var 16 år og jobber i dag som alpintrener på fritiden.

Kurt Wedø (1974) er ansatt som
salgsansvarlig i avdelingen salg
protein og fôr. Kurt har utdannelse
fra Høyskolen i Sør-Trøndelag innen
matteknologi men begynte sin
karriere som baker/konditor og
senere som leder i Hitra-frøybaks.
Han kommer fra stilling som daglig leder i produksjonsselskap Myo Nutrition som lager kosttilskudd. På
fritiden er han ivrig syklist og interesserer seg for jakt
og fiske.
Luis Kalthe (1970) er ansatt som
montør i service og montasjeavdelingen. Han er fra Danmark,
utdannet smed (sveiser) og kommer fra stilling som selvstendig
næringsdrivende montør i egen
virksomhet. Luis har erfaring fra
montasje både for mat- og legemiddelindustrien med
de kravene som stilles mht hygiene. Han vil fortsatt
være bosatt i Danmark og i Skala jobbe med utgangspunkt fra Gardermoen.
Aslak Lædre Bjørdal (1992) er
ansatt som Digital HR rådgiver i
HR og Marketing avdelingen. Han
har en mastergrad i arbeids- og
organisasjonspsykologi fra NTNU
i Trondheim, og kommer fra stilling som organisasjonsutvikler
i TrønderEnergi. Han har tidligere gitt ut musikk og
vært med gründer i et HR-nettverk. Aslak bor i Oslo
sammen med sin samboer men er oppvokst på et
småbruk utenfor Egersund.
Stig Arne Skundberg (1986) er ansatt
som servicemekaniker i serviceog montasjeavdelingen. Han er
opprinnelig utdannet tømrer, men
har hatt stor interesse og erfaring
fra mekanisk arbeid. Stig Arne har
flere års erfaring fra Spenncon før
han startet egen virksomhet i 2013 med både mekanisk
service og kurs i liftføring. Han vil jobbe med utgangspunkt fra Hønefoss hvor han har bosted.
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