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PRODUKSJON AV YSTEMELK

Råmelkstanker 
(Silotanker)
M4

Balansetank
M4b

Forvarming
M5

Regenerativ 1 
M6

S1
M7

Bulkotest

Sparevann M5.1
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Regenerativ 1     M14
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Omløp: Trykk, temperatur og 
flow.

Sk.melk
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Temperatur før og 
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Fløte

CCP
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Loop 1 Loop 2
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Nivå         KBC 1

Fremmelegemer  KBC 1        

Temperatur

Sil         BC 7

Temperatur
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HTT 5        BC9

HTT 3 -4    BC10

Regenerativ  BC11

Regenerativ 2
Ystemelkspasteur
M10

Fløte fra Alfast

Varmtvann

Sil

Retentat Anaerobe sporedannere
Fremmedlegemer           

Trykk         KBC 8

Fremmedlegemer              
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Trykk

Anaerobe sporedannerer   
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BRUKSSYRE

Hettvann
Br.s 1 1

Temperatur
K Br.s 1

T
 8

1

T 
8
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bruks-
syrekultur
Br.s 2 
1,2

Hettvann
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Lukt/Smak
Temp
Aktivitet
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pH
Syrningstest
K.Br, s 2
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T25
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8
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FLØTEBEHANDLING

Totaltall
Entero
Bacillus Cereus
Fett%
Lukt/Smak

Fett%

FL1.1 Alfast

FL1.1 
T32
Råfløte

Fl 2.1 Balansetank

FL 3 Regenerativ
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LS
Fett%
Totaltall
Entero
BC
pH

Mengde
Totaltall
Entero
Bacillus C

Isvann

Tankbil
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GRENSEMELK
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1.MYSEAVTAPP
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2.MYSEAVTAPP
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T 65

RO 
10-13 ˚C
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YSTING
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Aktivitet
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Hygienekontroll
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Temp
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Mikrobiologisk
Hygienekontroll

1. avtapp myse til 
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mysekonsentrat K-Y-3:

pH myse 3t
Mikrobiologisk
Pressetrykk

K-Y-4:
Kontroll av luft
Pressetrykk  
Måling pH 4t
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eller for
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pH 24t
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Kons., Temp og 
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Saltsyre
Natrium-
hypokloritt    
Rensing i 
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Steam
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Y.3.  Pressekar
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1.1.1 TINE Meieriet Elnesvågen 
TINE Meieriet Elnesvågen er en bedrift som ønsker å være forberedt på 
beredskapssituasjoner som kan oppstå. Bedriften har gjennomført en risikoanalyse. Risikoene 
er tatt tak i og gjort noe med. Enkelte risikoer kan vi ikke fjerne, men har laget denne 
beredskapsplanen for å takle de enkelte situasjoner vi kan komme opp i.  
 
Dette er en beredskapsplan som omfatter tradisjonell industrivernplan, varslingsplan og 
beredskapsplan for kvalitetssvikt osv. Det er i tillegg utarbeidet 

 
 
Industrivernet er organisert slik at vi skal ha operativ beredskap på dagtid. 
 
Meierisjef har det overordnede ansvaret for organisering ved kriser.  

 

1.1.2 Beliggenhet  
TINE Meieriet Elnesvågen er lokalisert på Eidem. Bedriftens område grenser mot 
landbruksareal, vei, industriareal, sjø og boliger. Brannstasjonen for Fræna ligger 400 meter 
fra bedriften. Hustadmarmor ligger 500 meter mot vest og har eget industrivern. Mot nord 
over vei er det et kontorbygg. Mot sør har Felleskjøpet et utsalg. 

1.1.3 Produksjon 
Bedriften produserer Jarlsberg, Sveitser, Nøkkelost og Norsk Alpeost. Produksjonen foregår 
slik at det er folk på anlegget hele døgnet, unntatt natt til søndag og søndag ettermiddag frem 
til mandag natt.  
 

1.1.4 Energi, vann og elektrisitet 
Energi: Bruker hovedsakelig elektrisitet, men har en gassfyrt kjel. Elektrisiteten får vi fra 
Istad Kraftnett via 22 KV med en anleggspenning på 400 volt. I tillegg har vi et 
nødstrømsaggregat som går på gass. Fra januar 2016 har vi tatt i bruk et flisfyringsanlegg for 
å produsere varme til dampproduksjon. Vi har LPG (propan) gass som reservekilde til 
dampkjel og nødstrømsaggregat. 
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1.1.5 Beredskapssituasjoner 
TINE Meieriet Elnesvågen har gjort en risikovurdering av forskjellige beredskapssituasjoner. 
Forskjellige beredskapssituasjoner krever forskjellig innsats. Beredskapssituasjoner er delt 
inn i to hovedgrupper. Det ene er når vi har fysisk innsats på huset (brann, ulykke, osv.) da 
trer industrivern inn og styrer innsatsen. Ved andre beredskapssituasjoner som kvalitetssvikt, 
smittsomme sykdommer og annet som fører til forstyrrelse av produksjon trer 
beredskapsgruppen inn. Under er det satt opp en tabell over situasjoner med henvisning til 
kapitler som omhandler dette.  
 
Risikoer på huset. 
Anlegget har 4 tonn med ammoniakk (NH3), LNG tank på området (70m3) (tanken er tømt og 
rengjort for gass), LPG tank på 100 m³, flislager på 400 m³, arbeid med forskjellige 
kjemikalier, en del brennbare stoff og arbeid med maskiner. Førstehjelp, kjemikalieutslipp og 
brann er vurdert som hovedrisiko. Dette gjenspeiles i øvingsplanen til industrivernet og 
industrivernets organisering.  
 
.  
 
Beredskapssituasjon Kap i beredskapsplan 
Kvalitetssvikt Kap 2.0 
Smittsomme sykdommer Kap 2.0 
Sabotasje Kap 2.0 og 6.0 
Tyveri av kritisk utstyr Kap 2.0 og 6.0 
Brann Kap 3.0 og 5.0 
Ulykker Kap 3.0 og 5.0 
Gasslekkasje Kap 3.0 og 5.0 
Utslipp Kap 3.0, 5.0 og 8.0 
Krigsberedskap Kap 6.0 
 
Det kan oppstå andre beredskapssituasjoner der beredskapsgruppen trer i kraft og gjør 
fortløpende vurderinger. 

 

1.1.6 Pørørende-senter 

Tine Meieriet Elnesvågen har avtale med Fræna kommune om bruk av lokaler i Fræna rådhus 
og kommunens kriseteam ved behov. Kontaktperson: Jan Morten Dale tlf.: 90 75 60 18. 
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2.1.1 Lokal beredskapsgruppe 
TINE Meieriet Elnesvågen har en egen beredskapsgruppe som vil tre i kraft ved kvalitetssvikt 
og smittsomme sykdommer der det er helserisiko for mennesker eller dyr i vårt område. 
Gruppen kan også bli brukt ved andre alvorlige beredskapssaker.  
 
Den lokale beredskapsgruppen består av ledergruppen ved anlegget. Oppgaver vil bli fordelt 
alt etter hvilken beredskapssak som inntreffer. Følgende hovedoppgaver har deltagerne: 
 
Meierisjef: Leder gruppen, kontakt med media, andre eksterne instanser 
Forbedringssjef: Informasjon mot ansatte, loggføring 
Leder planlegging/avrop: Avklaringer i forhold til melkemottak, produksjon, myseleveranser 
Vedlikeholdssjef: Avklaringer i forhold til teknisk utstyr 
 
Navn Telefon mobil 
Svein Arne Bjørgum 
Vigdis Farstad 
Ove Inge Ranheim 
Rolf Inge Sandblost 

97 54 62 14 
40 49 42 81 
41 22 48 71 
95 02 89 42 

 

2.1.2 Beredskap TINE SA   
Det er en egen sentral beredskapsgruppe som skal varsles ved alle beredskapssaker. De har en 
egen instruks og skal varsles på telefon 90 25 03 72.  
Beredskapssaker registreres i TINE CIM. Den nettbaserte softwaren CIM brukes som 
krisehåndteringsverktøy og inneholder blant annet tiltakskort, meldingsfunksjoner, media 
håndtering og loggefunksjon. 
 
Ulike typer saker (Drift, Produkt, HMS, Omdømme, Dyresykdommer og annet) kan ha noe 
forskjellig håndtering, men hovedprinsippene er de samme. Prosess S8-3-3 i SMART Prosess 
og dokumentasjon beskriver dette mer i detalj. 
 
2.2.1 Lokal beredskapsgruppe sitt arbeid. 
Ved melding om situasjon som krever at lokal beredskapsgruppe skal aktiveres kaller 
meierisjef inn til beredskapsmøte. I det møtet blir oppgavene fordelt.  
 
Følgende dokumentasjon finnes på anlegget: 
      - Trygg Mat  Fakta ark finnes i TINE Kvalitet Standarder og som lenker til 
prosesskartet. 
      - Instruks ved bortfall av næringsmiddelvann TINE Meieriet Elnesvågen IN1112 
    -  Datablad kjemiske stoffer (finnes i database EcoOnline og på brukersted) 



 

Vedlegg til dok i Smart PL2174 utg 3 
        6 

 

3.1.1 Organisasjonskart for industrivernet Elnesvågen 
 
 
 

 
 
 
 

3.1.3 Mobilisering av forsvaret 
 
Bedriften er en stor matprodusent og kan få forsyningsoppdrag ved krig. 
 



 

Vedlegg til dok i Smart PL2174 utg 3 
        7 

3.2.1 Instruks for industrivernleder 
 
  
 
1. Industrivernlederen er direkte underlagt meierisjef i alt som vedrører bedriftens 

industrivern. Instruksen gjelder for stedfortrederen når denne gjør tjeneste som 
Industrivernleder. 

 
2. Han skal lede tjenesten i bedriftens Industrivern overensstemmende med de 

bestemmelser og retningslinjer som gis av industrivernet. 
 
3. Han skal i samråd med bedriftens ledelse og industrivernet utarbeide en plan for 

industrivernets virksomhet (denne beredskapsplan og budsjettforslag). Denne planen 
skal gjennomgås og ajourføres minst en gang pr. år, og ellers når forholdene gir 
grunn til dette. 

 
4. Han er ansvarlig for personalets utdanning og øvelser overensstemmende med 

gjeldende utdanningsdirektiv og den vedtatte Beredskapsplan. 
 
5. Ved beordret beredskap skal Industrivernlederen påse at alt blir gjort klart for 

industrivernets innsats, slik at industrivernet effektivt kan løse sine oppgaver. 
 
6. Han skal under flyalarm føre kommandoen over alt personell ved bedriften og påse 

at de nødvendige industriverntiltak blir gjennomført for å beskytte bedriftens 
personell og materiell. 

 
7. Han skal til enhver tid holde seg underrettet om det offentlige sivilforsvars ledelse på 

stedet, og holde seg i kontakt med industrivernpliktige nabobedrifter. 
 
8. Han skal utarbeide de rapporter bedriften plikter å sende NSO. 
 
9. Om nødvendig tilkalle hjelpestyrker og materiell utenfra og stille seg til disposisjon 

for og samarbeide med politi og/eller brannvesen når disse etater overtar ledelsen. 
 

- Kontrollere at industrivernets utstyr er i orden og på plass (gjelder også 
tilfluktsrom). 

 
13. Sørge for orden og renhold i industrivernrom, og etter øvelse sørge for å få utstyr på 

plass klar til innsats. 
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3.2.2 Instruks for nestleder industrivernet 
 
 
 
Stilling:   Nestleder i Industrivernet 
 
Direkte 
underordnet: Industrivernleder 
 
Formål:   Utføre de oppgaver som er nødvendig ved ulykker, tilløp til ulykker, eller 

andre former for unormal driftssituasjon som krever at Industrivernet trer i 
funksjon. 

 
Hovedfunksjon: Være Industrivernleders og innsatsleders stedfortreder (se instruks 

Industrivernleder og innsatsleder) 
 
 

3.2.3 Instruks for innsatsleder industrivernet 
 
Stilling:   Innsatsleder 
 
Instansforhold: Direkte underordnet Industrivernleder 
 
Formål:   Sammen med nestleder industrivern være med å lede innsatsgruppene. Ved 

personulykker kunne utøve livreddende førstehjelp. 
 
Hovedfunksjoner: 
4.1.   Ved brannalarm, telefonisk eller muntlig beskjed om ulykke eller annen 

form for unormal situasjon, skal Innsatsleder straks gå til industrivernrom. 
 
4.2.   Tilkalle mannskap som ikke har møtt fram. 
 
4.3.   Innsatsleder melder til Industrivernleder når gruppen er klar til innsats. 
 
4.4. Skaffe oversikt over skadeomfang, personer og bygg.
 
4.5.   Organisere og delta i redningsarbeidet. 
 
4.6.   Holde Industrivernleder orientert med tanke på skadeomfang og fremdrift i 

redningsarbeidet. 
 
4.7.   Bistå eksternt hjelpeapparat. Herunder menes brannvesen, politi og lege. 
 
4.8.   Etter at redningsarbeidet er avsluttet, dimittere mannskap og avgi 

sluttrapport til Industrivernleder. 
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3.2.4 Instruks for redningsgruppe  
 
Formål:   Utføre de oppgaver som er nødvendig ved ulykker, tilløp til ulykker eller 

andre former for unormal driftssituasjon som krever at Industrivernet, hele 
eller deler, trer i aksjon. 

 
Instansforhold: Direkte underlagt Innsatsleder/nestleder industrivernet. 
 
Hoved- 
funksjoner:  Ved brannalarm eller telefonisk beskjed møte opp i industrivernrommet og 

iføre seg sitt personlige utstyr. 
 
   Stille seg til disposisjon for ledelsen i industrivernet til å delta i 

redningsarbeidet. 
 
   Ved personskader utføre førstehjelp til bedre kvalifisert personale 

ankommer. 
 
   Delta på øvelser og kurs i forbindelse med industrivernet. 
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3.2.5 Instruks for redningsstaben 
 
Redningsstabens oppgaver og ansvarsforhold: 
 
Redningsstaben trer i funksjon ved alvorlige hendelser eller på anmodning fra 
industrivernledelsen, og har da det overordnede ansvar for bedriftens eget redningsarbeid. Så 
snart politi og/eller brannvesen ankommer, overtar en av disse ansvaret for ledelsen av 
innsatsen. 
 
Redningsstaben har fremmøtested kontor transportteknisk i tankbilhall. 
 
Meierisjef leder stabens arbeid. 
 
Staben skal kartlegge behov, fremskaffe ressurser og i samråd med industrivernleder beslutte 
og iverksette nødvendige tiltak. Det skal etableres kontakt med det ytre hjelpeapparat og 
staben har ansvaret for at informasjon, personaltjenester og samband/loggføring blir ivaretatt. 
 
Ved TINE Meieriet Elnesvågen er ansvaret fordelt slik: 
 
Meierisjef: 

- leder redningsstaben  
- informasjon utad: presse o.l. 
- kontakt med hovedkontoret/de andre avdelingene 

 
Planlegger: 

- kontakt med ytre hjelpeapparat 
- organisere videre produksjon/leveranser 
- organisere kontakt med kunder og informasjon til disse 
 

Forbedringssjef: 
 - loggføring 
 - informasjon til de ansatte 
 - oversikt over arbeidsstokk 

 - være politiet behjelpelig med informasjon til familie/pårørende 
 - forpleining og evt. forflytting av ansatte til annet oppholdssted 
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3.2.6 Instruks for gassverngruppe 
 
Stilling:   Kjemikalie/gassdykker 
 
Direkte 
underordnet: Innsatsleder 
 
Formål:   Utføre de oppgaver som er nødvendige ved ulykker, tilløp til ulykker eller 

andre former for unormal driftssituasjon som krever at Industrivernet, hele 
eller deler, trer i aksjon. 

 
Hoved- 
funksjoner:  Ved brannalarm, telefonisk eller muntlig beskjed om ulykke eller annen 

form for unormal situasjon, skal røyk/gassdykker gå til industrivernrom, 
klargjøre utstyr og avvente nærmere ordre fra Innsatsleder. Starte arbeidet 
når ordre blir gitt. Holde Innsatsleder orientert om fremdriften i 
redningsarbeidet. Bistå eksternt hjelpeapparat, herunder menes brannvesen, 
politi og lege. 

   Etter at redningsarbeidet er avsluttet, rapportere til Innsatsleder, gjøre 
utstyret klar til ny bruk, forlate området først når ordre om dette er gitt. 

 
Spesielle 
oppgaver:  Innsatsleder kan pålegge røyk/gassdykker spesielle arbeidsoppgaver, og 

angir i slike tilfeller hvilke oppgaver som skal prioriteres. Øvelser skal 
gjennomføres av røyk/gassdykker i henhold til øvelsesplan.   
Røyk/gassdykker er pliktig til å informere innsatsleder ved endringer i 
helsetilstand som kan gjøre vedkommende uskikket til å utføre sine 
oppgaver i Industrivernet. 
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3.2.7 Instruks for ordens og sikringstjenesten 
 
Formål: 
 
Utføre de oppgaver som er nødvendig ved ulykker, tilløp til ulykker eller andre former for 
unormal driftssituasjon som krever at Industrivernet, hele eller deler, trer i aksjon. 
 
Hovedfunksjon: 
 
- Ved alarm, telefonisk eller muntlig beskjed: 
 MØT OPP I INDUSTRIVERNROMMET 
 
- Iføre seg personlig utstyr 
 
- Oversikt og opptelling av alle ansatte og besøkene. Avgi rapport til innsatsleder 
 
- Uvedkommende avvises høflig, men bestemt 
 
- Sørg for avsperring av skadeområdet 
 
- Foreta trafikkregulering; omkjøring ved behov 
 
- Rydd fri vei for utrykningskjøretøy 
 
- Sikring av skadeområdet for etterforskning 
 
- Sikre trygge arbeidsforhold for innsatsmannskapene 
 
- Vakthold og sikring av gjenstander, rom og bygninger 
 

3.2.8 Instruks for teknisk stab 
- Blir utkalt ved behov og møter på telleplass ved alarm (som andre ansatte) 
 
- Skal holde seg orientert om bedriftens anlegg og tekniske installasjoner, slik at de kan gi 

råd om forhold som kan ha betydning for Industrivernet under innsats.
 
- Sørge for klargjøring av utstyr som det blir behov for i redningsarbeidet. Etter innsats skal 

teknisk utstyr og materiell som har vært i bruk, rengjøres, klargjøres og bringes tilbake på 
plass. 

 
- Skal utføre spesialoppdrag for industrivernledelsen. 
 
- Kan ved behov også stilles til rådighet for andre grupper, f.eks. orden og 

sikringstjenesten. 
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3.2.9 Instruks for mottak av varsling 
 
De som mottar telefonisk varsling (kontormedarbeider og ysteri) bruker følgende skjema til 
utfylling: 
 
Handlingsbeskrivelse Informasjon Klokkeslett 
Klarlegge forholdet: 
- hvem ringer 
- hva er skjedd 
- hvor har det skjedd 
- hvor mange er skadet  
- (hvilken skade?) 

  

Oppgavedeling: 
- Hvem ringer politi/brann 

og sykehus? 
- Hvem møter sykebil, 

brann, politi 

  

Varsling:  
- Brann 110 
- Politi 112 
- Sykebil 113 

  

Intern varsling 
Industrivern  
Rolf Inge S            95028942 
Kjell-Ove R           92821764 
Svein Arne B         97546214 
Ståle M                  91245758 
Svein Arne K        91548301 

  

   
   
 
BRANN OG GASSLEKKASJE 
 
Brannalarmen går, brannvesen blir automatisk varslet og brannvesenet rykker ut. 
 
Kontormedarbeider varsles om hva som er skjedd av personell som skrur av brannsentral og 
avventer beskjed. 
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3.3.1 Industrivernrom TINE Meieriet Elnesvågen 
 
Kommandoplass er normalt industrivernrommet. Rommet er lokalisert i tankbilhall ved 
verksted tankbil. 
 
Oppmøtested for orden og sikringstjenesten, innsatsgrupper er industrivernrommet. 
Kontormedarbeider blir på plassen. Mens redningsstab blir på kontor transportteknisk i 
tankbilhall. 
 
 

3.4.2 Forhold til andre eksterne etater/organisasjoner 
 
Anlegget er koblet opp i en brannvarslingssentral med direkte linje til brannvakta i Ålesund. 
Utrykningstid er under 10 minutter. 
 
Nærmeste ambulanse er i Elnesvågen og har utrykningstid på 2 minutter og bruker ca 20 min 
til sykehus. På dagtid er det legesenter i Elnesvågen sentrum. 
 
Det er lensmannskontor i Elnesvågen, utrykningstid 5 minutter. 
 
Industrivern Hustadmarmor har 30 mann disponibel og ligger 400 meter unna. 
 
På anlegget er det 4 trafoer. En er stasjonert på vestkant tidligere kokerilokaler og de tre 
andre er i tilknytning til fyrhus. Kun Istad Kraft har tilgang til disse traforommene. 
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4.1.1  Handlings og øvingsplan for Industrivernet 2019 
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4.2.1 Opplæringstiltak 
Alt personell i industrivernet skal ha opplæring i overensstemmelse med plan fra Nærings- 
livets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) 
 

4.2.2 Øvelsesrapportering 
Etter alle øvelser skal det legges fram rapport. Denne rapporten skal inneholde følgende 
punkter: - Tidspunkt 
 - Hensikten med øvelsen 
 - Hvem deltok 
 - Evaluering av øvelsen 
 - Hvilke svakheter ble avdekket 
 - Tiltak for å bøte på manglene 
 

4.3.1 Ulykker og uønska hendelser 
Alle ulykker og uønska hendelser skal registrerer i SMART Avvik og forbedring. 
Hjelpeskjemaer finnes i hefte Registrering av uønsket hendelse. Ulykker og uønska hendelser 
behandles på AMU  møter. 
 

4.4.1 Sikkerhetsgjennomganger og vernerunder 
Risikoanalyser skal revideres etter behov; ved ombygginger, utbygginger og endringer i 
prosesser. Det skal uansett gjennomføres halvårlig risikoanalyse. Vernerunder skal 
gjennomføres i henhold til plan. 
 

4.6.1 Rapportering til næringslivets sikkerhetsorganisasjon  
Kopi av alle rapporter til NSO skal oppbevares hos leder og nestleder i 5 år. 
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Dagtid 
Ved evakuering skal ledere/arbeidsledere ta med seg bemanningsplanen for dagen og møte 
opp på samlingsplassen (ved tankbilhall).  
 
Ledere/arbeidsledere skal så telle opp og få oversikten over sine arbeidere. 
 
Deretter avgis rapport til industrivernledelsen. Ved eventuelle mangler i henhold til 
bemanningsplanen, viser lederen hvor de sannsynligvis vil være i bygningen evt. 
industrivernet. 
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5.1.3 Instruks for instruert personell ved utløst alarm 

 
- Oppsøk sentral 

 
- Avstill klokker 

 
- Sjekk brannstedet i henhold til display i sentralen. Det står 

oppgitt nummer på melder og rom der melder er utløst. 
 

- Ved reell alarm, aktiver nærmeste manuelle brannmelder og gi 
beskjed til: 

 Vedlikeholdssjef 
  Rolf Inge Sandblost        Tlf: 950 28942  
 Industrivernleder  

   Svein Arne Kalvøy   Tlf: 915 48 301 
 Meierisjef  

  Svein Arne Bjørgum     Tlf: 975 46214 
 
 

- Ved falsk alarm, tilbakestill alarmen i sentralen så raskt som 
mulig. Når alarm har blitt videresendt til brannvesen må 
brannvesen varsles: 70 11 99 99. 
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Vi vurderer det som lite sannsynlig at vi vil bli utsatt for sabotasje og tyveri av kritisk utstyr. 
Faren for sabotasje og tyveri av kritisk utstyr må vurderes kontinuerlig. Dette gjelder spesielt 
opp mot risiko da vi er eksportanlegg til forskjellige nasjoner. 
Største fordelen med anlegget i Elnesvågen er at vi er i et relativt lite lokalsamfunn med 
ansatte i nærmiljøet og at vi har arbeidstidsordninger som gjør at det er folk på anlegget det 
meste av døgnet. I tillegg er området videoovervåket. 
 

6.1.1 Fysisk sikring/adgangskontroll 
Anlegget er fysisk låst fra utsiden dersom det ikke er folk som jobber i området. Innvendig er 
det forskjellige lager for kjemikalier/vaskemidler som skal vanskeliggjøre sabotasje mot 
produkt. Private biler blir parkert på egne parkeringsplasser vekk fra opplastingsområder. 
 
For å komme inn i anlegget må man enten ha nøkkelkort og kode eller ringe på klokke og bli 
sluppet inn. Besøkende blir registrert i besøksprotokoll. Nye besøkende blir bedt om å vise 
legitimasjon. Besøkende som er i anlegget der det er tvil om de skal være her vil bli spurt om 
hva de gjør på anlegget. Ansatte kan bevege seg i anlegget så lenge de følger hygienereglene 
for de forskjellige områdene. 
 

6.1.2 Kontroll av varer 
Ansvarlig på ekspedisjonen tar imot varer i ekspedisjonsområdet og sjekker at varen ikke er 
skadet. Etter mottak ringer han til bestiller og forteller at varen er kommet. 
Regelmessig telles våre lager av innsatsfaktorer og ferdigvarer.  
Før lasting av biler og containere blir transportmiddelet kontrollert med tanke på renhold. 
Containere sjekkes etter oppsett i 7-punkts kontroll. 
 
 

6.1.3 Ansatte 
Ved ansettelse av medarbeidere blir det gjennomført intervju og avsjekking av referanser. I 
tillegg vil det ofte være noen som kjenner til den mulige nyansatte som kan spørres ut om 
personen. Dersom situasjonen for en ansatt blir endret, vil det være stor sannsynlighet for at 
andre ansatte på anlegget får vite om dette. 
 

6.1.3 Instruks for å hindre uvedkommende i anlegget 

Gjelder alle ansatte: 
1. Dersom man møter personer i anlegget som ikke er i følge med andre ansatte og man 

lurer på hva de gjør i her, skal man spørre og finne ut om personen har noe i anlegget 
å gjøre. 

2. Er man i tvil over svaret man får, sjekk det opp. 
3. Er det personer som ikke har noe her å gjøre før disse opp på kontoret til meierisjef 

eller stedfortreder. 
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Låsing av dører
 
Ansvar 
Meierisjef / Leder planlegging og avrop er ved TM Elnesvågen utnevnt til å ha ansvaret for å 
føre oversikt over alle produserte nøkler/ nøkkelkort til lokasjonen.  
Likeledes ha kontinuerlig dokumentert oversikt over hvem som har fått utlevert/ innlevert 
nøkler/ nøkkelkort. 
Alle nøkkel/ nøkkelkortinnehavere skal signere nøkkel/ kort inn og ut, samt undertegne på at 
de er blitt gjort kjente med og vil etterfølge regler for bruk og oppbevaring. Serviceleder, 
leder planlegging og avrop, og meierisjef kan utstede adgangskort 
 
Ytre og indre skall 
Lås: OnGuard Lenel/ adgangskontrollsystemet eller systemlås NM152  
Oversiktstegning med nummererte dører/porter  se vedlegg  
Alle ytterdører, porter skal alltid være låst med unntak av: 

Port inn til nedre gårdsplass (14) åpen hverdager 08  16 
Dør til kjølerom v lab: (7)   åpen 06  22. Dør videre inn til lab er alltid låst. 
Indre dør fra trappegang til kantine/garderober (2) åpen fra 17 00- 0730 

 
 
Indre skall  
 
Lås: OnGuard Lenel/ adgangskontrollsystemet eller systemlås NM152  
Trappegang inngang B og kontor øst er egen sone. Dører til produksjonslokaler fra denne 
sona er låst og krever adgangskort/kode. 
Datarom / serverrom er alltid låst 
 
 
Perimetersikring (gjerder eller annen fysisk hindring inn til eiendommen)   
Det er gjerde m port som sikrer nedre gårdsplass. Øvrig område er ikke fysisk sikret m 
gjerde.  
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Bedriftens industrivern er underlagt Sivilforsvaret i en beredskapssituasjon. 
 
Følgende beredskapstrinn benyttes: 

- Forberedelse av passiver sivile forsvarstiltak 
- Iverksettelse av passiver sivile forsvarstiltak 
- Full beredskap 

 
Beskrivelse av tiltak er beskrevet i Bestemmelser og retningslinjer for  i 
kapittel 8. Industrivernleder har denne. 
 

Fare for utslipp til off. kloakksystemer er lite sannsynlig og vil være lut, ammoniakk, syre, 
melk eller myse i moderate mengder.  
Gassutslipp kan ved uhell og ugunstig vindretning skape komplikasjoner for omgivelsene. Vi 
har lagret 4,0 tonn ammoniakk (NH3). For å sikre oss mot store utslipp er det montert 
ammoniakk-følere på utsatte steder. Dette er koblet opp mot SD-anlegget og opp mot 
vakttelefon. 
Vi har en 70 kubikks tank for naturgass. Tanken står i et basseng som hindrer spredninga av 
flytende gass. Det er montert deteksjonsutstyr og etablert automatisk nedstenging av anlegg 
dersom lekkasje oppdages. Denne tanken er tømt og rengjort for gassrester, den er ikke 
noen fare ved denne tanken pr.nu. 
Fra mars 2016 har vi fått en 100 m³ LPG (propan) tank montert på sørsiden av meieriet, til 
nøddrift av dampkjel og strømaggregat, Tanken er liggende og er sikret med murer og voller 
samt overrislingsanlegg for å hindre spredning ved en evt. lekkasje 
 

 
* Bestemmelser og retningslinjer for industrivern 
* Forskrift om systematisk helse-, miljø-  og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
   (Internkontrollforskriften) 
* Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. 
 tilhørende forskrifter 
* Lov om sivilforsvar 
* Forskrift om egenbeskyttelsestiltak ved industrielle bedrifter m.v. 
* Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 
* Brannfarlighetsloven 
* Lov om eksplosive varer 
* Produktkontrolloven 
* Forurensningsloven 
* Brannvernloven 
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1 INTRODUCTION
Tine Meieriet Elnesvågen is obliged by the local authorises (Fylkesmannen i Møre og
Romsdal) to construct a new biological waste water treatment plant.
Dimensioning data, treatment requirements and consultant’s suggestion for process
solution to meet these requirements are presented in this document. The supplier may
give 2 alternative proposals:

1) A proposal based on their own suggested solution.
2) A proposal on the basis of the process description presented in chapter 9, 10 and 11

in this document.
For both alternatives the supplier must give a sketch of the building that needs to be put
up (W x D x H), number of doors, type of doors, and number of rooms.

2 BASIC DESIGN DATA
Tine Meieriet is a cheese dairy, which produces mainly white cheese 11 000 t/a. Waste
water from the dairy is nowadays led through a sewer to the municipal treatment plant.
There is only mechanical treatment in the municipal plant without any biological
process.
The dairy operates during the week days (Monday to Friday) in three shifts 24 hours per
day. During the week ends (Saturday and Sunday) there is no production, but milk is
received and some water is used to wash the transportation tanks. The diary is running
52 weeks a year. Sanitary effluent will be led to the municipal sewer also in the future,
i.e. the wastewater treatment plant to be constructed will not receive any sanitary
wastewater.
The dimensioning flow and load amounts are presented in the Table 2.1.

The dimensioning figures are roughly 10…20 % higher than the present 2019 values.

Table 2.1. Dimensioning load of the new waste water treatment plant.
Parameter Unit Tine meieri Tine meieri

Dimensioning Present 2019
Average flow (Qav ) m3/d 550 300…480
Max flow (Qmax) m3/d 800 690
Min flow (qmin) m3/h 5 5
Hourly flow (qav ) m3/h 25 20
Dimension flow (qdim) m3/h 35
Max hourly flow (qmax) m3/h 100 60
qmax / qav 2,8
pH 6…7 2…10
BOD7 kg/d 400 340
CODCr kg/d 640 550
TSS kg/d 170 150
TS kg/d 550 480
Tot. P kg/d 7 6
Tot. N kg/d 31 27
Grease kg/d 35 30
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The maximum hourly flow can be even 100 m3/h during a period of 5 minutes while
washing and emptying the dairy process tanks.

3 OPERATION REQUIREMENTS
The plant will operate automatically and be supervised and controlled from a remote
location. There will be no operators on a permanent basis in the plant. There shall be a
possibility for local operation when personnel are present at the plant. Supplier to give
information about personal and hours needed on daily, weekly, monthly and yearly base
for inspection and maintenance. Critical pumps in the plant must be redundant.

4 TREATMENT REQUIREMENTS

4.1 Requirements from the local authorities

There are the following discharge limits for the dairy process effluent to the sea:
- BOD7 concentration 300 mg/l (average a week)

- BOD7 load 75 t/a, operation during 260 day/a
- pH value between 6,5 – 10,5

These requirements, calculated as monthly averages from flow-proportional 24 h
samples, shall be understood as minimum performance requirements for the new
wastewater treatment plant. Guarantee values, verification conditions and liquidated
damages, if any, will be defined in procurement documents. These values have to be
documented.

4.2 Equipment for documentation of the treatment requirements
The type of instruments used must facilitate the strategy of remote operation.
- System for automatic samples for BOD7 measurements of the inlet and outlet. The

samplers must be programmable.
- System for automatic and continuously measuring of pH of the inlet and outlet.

- System for automatic and continuously measuring of flow in and out of the plant.

5 MECHANICAL REQUIREMENTS
- Pumps and valves: Recognized make. On stock in Nordic region. Service

organization in Norway.
- Identification, naming according to TM Elnesvågen practice and “TINE Standard

for identification of technical equipment and building installations”.

trros
Utheving
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6 ELECTRICAL REQUIREMENTS

6.1 General requirements.
NEK 400:2018 shall be applied to the design, erection and verification of the electrical
installation.
NEK 400:2018, being a collection of standards, is the central basis for reference in
regulations regarding electrical low voltage installations (FEL).

6.2 Conductor arrangement and system earthing.
The electrical installation shall be designed as a 400V TN installation.
(Pay attention to the requirements for circuitbrakers that must include the n-conductor).

6.3 Products and Components
All products and components used in the electrical installation shall be of an
acknowledged producer and based on proven technology.

Main components, such as electrical motors and frequency converters should be in stock
in Norway.
Preferred frequency converters are Danfoss.

All products and components used in process area shall be protected by enclosures with
at least IP55.

Electrical cabinets, switchboards, electrical components and equipment used in process
and containing switches, circuit breakers and fuses shall be constructed and built for
operation by instructed personnel.

7 CONTROL AND AUTOMATION REQUIREMENTS

7.1 General requirements.

7.1.1 Identification, naming and label convention
According to TM Elnesvågen practice and “TINE Standard for identification of
technical equipment and building installations”.

7.1.2 Products and Components
All products and components used in the plant and automation system shall be of an
acknowledged make, based on proven technology, be part of an active lifecycle-
program and supported for at least 10 years from takeover to ensure an optimal lifespan
of the system. A supplier should minimize the number of brands and types of
components used in the plant.
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7.1.3 Design Specification

A Functional Design Specification, describing in detail all operating and process related
functionality, as well as a Software Design Specification, describing the layout and
structure of the application programs is to be prepared and approved before
programming starts.

7.1.4 Documentation
All documentation must be according to general specifications in the contract. For
automation it is of importance that all produced documentation must be supplied as-
built and in original and editable format and according to the FDV-specification.

7.2 System architecture and components

7.2.1 IT requirements
According to attachment.

7.2.2 Network Architecture
According to TINE principles with 3 separate networks administrated by TINE. Routers
and switches will be managed by TINE
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7.2.3 Signal exchange (instruments/components/plc)

Preferably Industrial Ethernet such as ProfiNet.
If Industrial Ethernet is not applicable the following communication can be used:

· 4-20 mA (also with HART protocol).

· 24 VDC.
Wireless solutions can also be evaluated and suggested.
The system must be split in segments suitable for faultfinding and maintenance during
production.
The control system must be equipped with a field bus monitoring and fault finding
system.

7.2.4 PLC/Controllers
Must have open interfaces and support OPCUA and preferably be of Siemens type with
programming based on TIA-Portal. The PLC must support the use of Industrial Ethernet
to field and other networks.

7.2.5 HMI-Panels
Preferably of Siemens type with open interfaces such as OPCUA. If operational data is
stored in the panels the data must be accessible by 3rd-party applications.

7.2.6 Local operatorstation(s)
Preferably from Siemens or Wonderware if necessary.

7.2.7 Remote operation
The system must have logic and provide interfaces so that operation  and alarmhandling
is handled from a remote location preferably with the use of Siemens or Wonderware.
Optionally it could be realized in Elnesvågen existing Wonderware System Platform
solution.

7.2.8 Data integration
All operational and process data from all components must be accessible for 3rd party
software such as Elnesvågen existing Wonderware Historian.

7.2.9 Scalability
The control and automation system shall be designed with an open architecture enabling
future extensions without major changes in the already installed equipment.

All automation cabinets, PLC’s and corresponding IO, software and licenses must allow
for a 30% extension at the time of take-over.
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7.2.10 Remote access

According to TINE policy.

7.3 Control and Operation Requirements

7.3.1 Principle
The control system shall provide fully automatic functions for controlling the process
without operator interventions needed.

The control system software shall be implemented by structuring the plant and the plant
functionality using the methodology outlined in the ISA S88 / IEC 61512 and ISA S95 /
IEC 62264 standards.

7.3.2 Safety
The control system shall provide the following functionality related to plant operation
security and satisfy “Forskrift for maskiner” (Guide to application of the Machinery
Directive 2006/42/EC).

· Start blockings – Check if plant conditions are OK for allowing functions and
visualizing all blocking and non-blocking conditions.

· Interlocks – Build in relevant interlocks to prevent danger to personnel,
equipment and product.

· Continuous plant item monitoring – Check that plant items are in the correct
positions – and take appropriate action if not.

· The control system must include functionality required to fulfill relevant health
and safety regulations such as but not limited to 21 CFR Part 11.

· The control software shall include functions which allow the operator, at any
time, to bring a running function/process into a safe position.

· Functionality enabling users of certain privilege to run equipment in manual
mode and bypass certain interlocks.

· In the event of a loss of communication to the HMI system, the plant will remain
controlled by the Controller whereby all safety checks will continue to operate
so that the correct and predetermined response to a plant or process error
condition will automatically take place and that the plant shall continue to
operate in a safe mode until an external command is activated.

7.3.3 Functional safety
Status of emergency stops should be presented in a dedicated HMI screen and
activation/operation shall trigger an alarm in the automation system.

The implementation of safety functions must fulfil the requirements in EN ISO 13849
or IEC 62061 and documentation and calculations according to these standards must be
a part of the documentation.
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7.3.4 Operator interface

It is essential that an intuitive and user-friendly operator interface/HMI is supplied that
is based on industry best-practice and much-used standards such as ISA-101 Human
Machine Interfaces.

The keywords are:

· Overview of total/complete production lines/areas with the use of consistent
graphics and coloring.

· Correct and full information from the whole plant should be accessible
immediately from the equipment to the control room.

· Navigation between pictures shall be intuitive and logical in addition to drill
down facilities for easy access to detailed information

· Event system containing all events from the complete plant.

· Alarm system containing all alarms from the complete plant customized to
industry best-practices such as ISA-18 and EEMUA-191.

· Trend system with trend displays with access to data/information from the
complete plant.

· Online production reporting.

· Reporting according to regulations and authorities.

· Role-based access and privileges for users, with administration according to
TINE IT requirements.

In addition, the following detailed requirements must be fulfilled:

· Screen build time, when loading a new screen at any operator interface supplied,
is expected to be 1 sec. and shall not exceed 2 sec.

· Update times at any operator interface supplied is expected to be 1 sec. and shall
not exceed 2 seconds. Update time is defined as time from value change in PLC
till value change on screen.

· All components/objects state must be visualized on faceplates and on operator
interfaces/pictures.

· Any objects put out of normal operation such as bypassed logic and/or
overwritten/locked input/output must indicate so on the picture it resides and its
faceplate.

· System shall include facilities for clear overview/list of all masked/bypassed
components (components with alarms suppressed)

· All objects must have a description giving some detail about its function and
place. (For example “T-100 bottom valve”, “Temp Pasteur holding cell”)

· All blocking and non-blocking conditions (for example conditions preventing
start of a function) must be clearly indicated on picture/faceplate.
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· In connection with control of step/state oriented processes the operator interface

shall include information of current step/state plus which condition the process
awaits before going to the next step/state.

· Alarm texts shall be designed so they clearly specify type and location of the
error.

· Operator interface shall be in Norwegian
· Overview and details regarding communication to other systems shall be

included.
· PLC status as battery fault, scan time error, communication error etc. should be

showed on HMI screen and alarmed in case of error for each PLC’s.

7.3.5 Data collection and storage
All analogue and digital process values, state of plant items actions and alarms must be
logged with a frequency and detail to ensure an accurate picture of the processes. A real
time database(Historian) supporting open interfaces and standards should be used for
this purpose. 3rd party applications should be able to use and store data in the database.

All events generated by components, systems or users must be logged in an appropriate
database. 3rd party applications should be able to use and store data in the database.

Optionally it could be realized in Elnesvågens existing Wonderware System Platform
solution.

7.3.6 System maintenance
The control system must support updating and downloading of program and parameters
during production without disturbances.

7.3.7 Programming
The supplier shall ensure that the software for the system is structured, reliable, robust,
have good readability and easily maintained and tested.

Program code must be version controlled (E.g. by version/Author in top of each
program block) and systematically commented and readable in English.

7.4 Software ownership and licensing

7.4.1 Ownership
TINE shall have the ownership of the installed automation solutions and be free to use
3rd-party vendors to modify and extend the installed configuration.
Proprietary solutions shall not be used without prior approval from TINE.
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7.4.2 Software and licensing

All software licenses will be the property of TINE and upgrading agreements will be
directly between TINE and the system software supplier.

All installed software must be modern and be part of an active lifecycle-program and
supported for at least 10 years from takeover.

8 INSTUMENT AIR AND PROCESS AIR
Tine will provide instrument air for valves, pipeline up to the wall of the building.
Supplier to inform of the amount needed. Any process air must be a part of the
supplier’s delivery.
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9 PROCESS DESCRIPTION (FOR ALTERANTIVE 2)

9.1 Process units
The new biological process will include the following process units:

- Equalization basin
- Grease separator

- Flow measurement
- Screen

- Neutralisation
- pH measurement and control

- Biological treatment (MBBR-process)
- Disc filter

- Sludge pumping tank
- Automatic 24 h samplers

The block diagram is presented in the Annex 1.

9.2 Description
The influent flow streams from the dairy are first collected to an equalization basin with
a volume of around 100 m3.
The dairy effluent is led then through a grease separator. The effluent is further screened
with a step screen or equal to remove any solid particles. The influent flow and pH is
measured after screening. Also the effluent pH is measured.

The influent (screened flow) and effluent (after disc-filter) samples are collected with
the automatic 24 h samplers according to the sampling schedule. The following analyses
are at least performed; BOD, COD, TSS, Total N and P both grease.
The biological process is sensitive to the pH changes and therefore neutralisation with
sulphuric acid or caustic soda is needed to keep the pH between pH 6…7 before the
biological treatment. Feeding of the neutralisation chemicals is controlled by pH
measurement.
The biological stage is planned to be executed with so called Moving Bed Biofilm
Reactor (MBBR-process).
The basic idea of the carrier-technology is a continuous, non-clogging biofilm reactor,
which does not need backwashing and has a large surface for the biofilm population.
Biofilm is growing just in the surface of the small carrier particles, which are kept
moving with aeration and mixers.
Oxidation of BOD takes place in the aerated reactors equipped also with recirculation.
Total MBBR-volume will be 350…400 m3. The reactor parts shall be separated with
e.g. steel wire nets to keep the carrier material from flowing from one reactor to another.
Hydraulic design of the reactor(s) shall prevent hydraulic clogging of the treatment
train. Compressed air is fed through coarse bubble aerators (perforated steel pipe) to the
bottom of the reactor.
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Excess sludge consisting mainly of non-degradable part of the biological solids and old
biomass loosened from the carrier biofilm is removed from the reactor with treated
effluent. A disc filter will be used to remove suspended solids from the effluent

Biologically treated waste water is led by gravitation to the middle of the disc filter
drum, where from water is divided evenly to disc blocks. Both sides of the discs are
coated with micro filter cloth, through which water is filtered and solids are separated.
Solid sludge is removed with backwashing and pressurised water nozzles. The amount
of sludge and backwash water is 1…3 % of the incoming effluent. The sludge water can
be collected to a pump tank and pumped to the municipal sewer together with sanitary
wastewater.

10 EQUIPMENT SPECIFICATION (FOR ALTERNATIVE 2)
The Supplier is requested to quote for the equipment that is best suited to the above-
mentioned design data as follows:

LIST OF MAIN EQUIPMENT

01 EQUALIZATION TANK
- Number of equipment pcs 1
- Tank volume m3 100

02 GREASE SEPARATOR
- Number of equipment pcs 1
- Dimensioning flow m3/h 35
- Grease load kg/d 35
- Tank volume m3 10

03 SCREENING
- Number of screens pcs 1
- Type: step or drum screen, sieve size mm 3
   'or perforated plate mm 6
- Dimensioning flow m3/h 35
- Max hourly flow (qmax) m3/h 70
- Screw conveyor and press pcs 1 + 1
- Screenings bin pcs 1

04 NEUTRALISATION
- Dimensioning flow m3/h 35
- Neutralisation tank with mixer m3 10
- Sulphuric acid container + safety basin m3 1
- Sulphuric acid dosing pump l/h 10…100
- Caustic soda container + safety basin m3 1
- Caustic soda dosing pump l/h 10…100
- pH measurement and control (in and out)

05 MBBR - PROCESS
- Dimensioning flow m3/h 35
- BOD7-load kg/d 400
- Total volume of MBBR-reactors m3 350…400
- Loading rate; depending on type kg BOD/m3 1
  of carrier media
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- Amount of carrier media % 50…70
- Hydraulic retention time (HRT) h 10…16
- Recirculation pumps pcs 2

06 AIR COMPRESSOR
- Number of equipment pcs 1 + 1
- Air amount m3n/min 10…12
- Motor power kW 22…30
- Coarse bubble aerators: perforated steel pipe

07 DISC -FILTER
- Number of equipment pcs 1
- Dimensioning flow m3/h 35
- Dimensioning TSS-load kg/h 10
- Hydraulic capacity l/s 10…20
- Filter mesh size µm 15…20
- Backwash water pumps pcs 2
- Sludge pumps pcs 2
- Flocculant dosing system set 1
- Polymer dosing system set 1

08 SLUDGE TANK
- Number of pump tank pcs 1
- Volume m3 10
- Sludge pumps pcs 2
- Mixer pcs 1

09 AUTOMATIC SAMPLER pcs 2
- For influent and effluent 24 h sampling

10 FLOW MEASUREMENT pcs 1 + 1
- Measuring influent (and effluent) flow
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11 BLOCK DIAGRAM (FOR ALTERNATIVE 2)



Vedlegg 7 

 

Sammendrag av søknad om utslippstillatelse 

 

Denne søknaden handler kun om å endre utslippspunkt som er beskrevet i eksisterende 
utslippstillatelse nr. 2016.0165T, av 2.3.2016. 

Tine er i ferd med å prosjektere/kjøpe inn et nytt renseanlegg for meieriet. Dette gjøres med 
bakgrunn i utslippstillatelse nr. 2016.0165T. I denne tillatelsen står det at avløp fra nytt renseanlegg 
skal ledes til fjorden via eksisterende avløpsledning fra kommunalt renseanlegg som ligger på samme 
industriområde som Tine sitt anlegg. 

Under prosjektering av renseanlegget er det avdekket at for å lede avløpet til tilkoblingspunk for 
kommunalt avløp må det installeres en ekstra pumpe og kum, og graves lange og kompliserte tracer 
for rør. 

For å unngå dette ønsker vi å legge en egen sjøledning direkte ut i Frænfjorden fra det nye 
renseanlegget.  Om vi går via kommunal utslippsledning eller en egen ledning vil ikke påvirke 
utslippet til fjorden. Vi mener at dette er en like god, kanskje noe bedre enn det å gå via den 
kommunale ledningen. Tine sparer litt på investeringen, men det viktigste er at man sparer 
strømforbruket til en pumpe som vi gå nesten hele døgnet i all overskuelig fremtid. Sannsynlighet for 
driftsavbrudd og nedetid vil også bli mindre uten denne pumpen. 

 

trros
Utheving

trros
Utheving

trros
Notat
Positivt:Sparer også det komunale nettet for store påslipp av biologisk materiale. 

trros
Utheving

trros
Utheving
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