
30.01.2020 1



TINE, verdier og strategi

2

TINEs verdier er:

• Bygger tillit
• Skaper muligheter
• Tar helhetsansvar
• Oppnår resultater



Bærekraft
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TINE 2025
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Nøkkeltall TINE og TINE Verdal

5

TINE har meierier over hele 
landet og eies ca.11.000 
melkebønder fordelt på 

ca.9000 gårdsbruk.

5500 ansatte

31 meierier og 2 pakkerier

Konkurrenter:
Q-meieriene

Synnøve Finden

Import fra utlandet

TINE VERDAL
Ca. 130 ansatte

8 lærlinger i forskjellige fag
Behandler omtrent 100 millioner liter 

melk pr.år



Nøkkeltall TINE Verdal

• Mottar melk fra

• Namdal

• Innherred

• Fosen

• Mottar myse fra

• TINE Sømna

• TINE Elnesvågen

• Mottar fløte fra:

• Synnøve Finden

• Normilk

• TINE Tunga

• Andre Tinemeierier i høytider

• Behandler 

• 100 mill L melk

• 65 mill L mysekonsentrat

• Produserer

• 9000 tonn ost

• 9000 tonn Smør og Bremykt

• 11000 tonn pulver fra myse
30.01.2020 6



TINE Meieriet Verdal 2020
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Ysteriet

▪ Kontinuerlig produksjon. 

▪ Kapasitet:  2,1 tonn/time



Bedømmelse
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Kjerneriet

Produserer Smør og Bremykt

▪ Kapasitet inntil 5 tonn smør pr time

▪ 3 pakkelinjer (beger, folie og 25kg bulk)

▪ Utstyret tilpasset mulighet for endringer

i resept og innovasjoner
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Myseforedling

Våtprosess:

▪ Inneholder filtreringsanleggene, vaskestasjon og tankanlegg 

for flytende mellomprodukter

▪ Myse membranfiltreres i 2 fraksjoner

▪ WPC 80 flytende

▪ Laktosepermeat flytende
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Myseforedling er delt i tre hovedprosesser
1. Våtprosess 

2. Inndamper

3. Tørking



Inndamper  og tørke
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Inndamper:
• 4-trinns inndamping av NF konsentrat
• TS heves fra 18 – 62%

Tørker 2 stk, WPC og Permeat:
• Produksjon av WPC 80 og mysepermeatpulver



Arla er totalkunde på pulver
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Eksporterer til alle verdensdeler



Termiske energikilder
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Totalt energibruk termisk ca 40 GWH



Nøkkeltall Energi/vann.

Forbruk fjernvarme ca 28 GWh

Forbruk Gass ca 3 GWh

Forbruk kjelkraft ca 9 GWh

Forbruk Fastkraft (EL) ca 18 GWh

Forbruk Nettvann 375 000 m3
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Milepæler TINE Meieriet Verdal

1976 TINE starter nytt meieri på industriområde

2008: Strukturvedtak kommer. Verdal skal produsere fett og tørke myse

2008: Samarbeid inngått med INN-Tre om å bygge å levere fjernvarme ut fra forventet 
forbruk

2010: Tekniske sentraler og fjernvarme på plass

2011: Kjerneri med produksjon av smør og Bremykt starter opp

2012: Myseforedling med to pulvertørker starter opp

2015-2016: Helrenovering av bygg fra 1976

2017-2018: TINE Meieriet Verdal innfører Energiledelse

2019: Oppstart ny ostelinje, TINE produserer på nytt Cheddar

2020: Restart Energiledelse, reinvesterer i ostelinje
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Fjernvarme på TINE Meieriet Verdal

TINE utløste en større investering hos leverandør i 2008 (Inn-Tre, sagbruk)

Fjernvarme ble tilgjengelig for flere kunder på industriområde. (Ny infrastruktur)

TINE tar over 50% av all fjernvarmeproduksjon, ca 28MW i 2019

Stor fokus på CO2 utslipp. Har redusert gassforbruk fra 11GwH til 3 GwH pr år ved å 
konvertere fra damp til Hettvann gjennom flere år

Ujevn leveranse og lang revisjonsstopp gjør at vi ikke greier lavere, Leverandør utfordret.

2020 Fjernvarmeleverandør bygger akkumulator tank og flytter revisjonsstopp til vår 
revisjonsstopp på høst, og korter ned stoppen. Forbruk av gass blir minimert. 

Vurderer Biogass på restforbruk for å bli 100% CO2 nøytral på termisk energi
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Samarbeid med Enova

I årene 2009-2017 har TINE Verdal hatt 5 prosjekt sammen med Enova

Samlet investeringer 36 mill

Kwh besparelse 10 GwH

Flere av disse går på bedre utnyttelse av restvarme i produksjon.
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Rapporteringsverktøy
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Oppfølgingsverktøy
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Oppfølgingsverktøy (Energinet)
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Hvorfor energioppfølging etter ISO 50001

Få kartlagt potensialer

Jobbe systematisk med tiltak og oppfølging av tiltak

Skape forpliktelser

Krav fra Fylkesmann. (utslippstillatelse)

Forventninger fra kunder

Forventninger fra eiere

TINEs mål om bærekraft
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Utfordringer etter innføring av energiledelse

Energiledelse innført 2017-2018 med bistand fra Norsk Energi

Hardt arbeidspress med mange pågående og nye prosjekter

Lite forankret hos «topp»ledelse, blir ikke etterspurt. (økonomi, ikke forbruk)

Skape engasjement ute hos produksjonsavdelingene

Få inn gode data for spesifikk energiytelse

Nøkkelpersoner i Energigruppa hardt belastet fra før

Mange forbedringsprosjekt i TINE. Startes opp av mange. Flere av dem grenser inn mot 
energi/vann. Blir rotete å følge opp.

Lite anerkjennelse for det arbeidet som gjøres

Mye større fokus på reduksjopn av CO2, enn reduksjon av energibruk
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Hvorfor lykkes vi nå?

Større fokus på bærekraft og miljø i hele TINE

Endring i energigruppa, få inn ildsjeler

Bedre data, skape større engasjement ute i avdelingene.

Driv, TINEs nye produksjonssystem med fokus på kontinuerlig forbedring

Resultatmål på forbedringer, og oppfølging av disse

Takk for oppmerksomheten!
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