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InnovaNor – Klubben Næringspark - naboliste

InnovaNor – Klubben Næringspark - Redegjørelse angående transport

Vurdering lokaliseringsalternativ ut ifra miljøhensyn
SalMar hadde ved nyetableringen av et slakteri i Nord-Norge flere lokaliseringer til vurdering.
Ved de ulike lokaliseringene ble det gjort en vurdering ut fra en rekke kriterier der vi innhentet
informasjon f.eks. gjennom Lenvik kommune som var en av flere tilbydere av mulig tomteareal.
Rent geografisk var det et kriterium å få en optimalisert inntransport av vårt hovedråstoff
levende slaktefisk i forhold til de lokaliteter vi disponerer i regionen, slik at en optimaliserer
transport og tilhørende forbruk av drivstoff til brønnbåter.
Det var av samme grunn også vektlagt at uttransport av våre produkter skulle kunne foregå med
færrest mulig fergestrekninger og med kortest mulig avstand til hovedfartsåre for lastebiler. De
ulike lokaliserings-alternativer ble også sammenliknet ut fra de utredninger av miljødelen i KU
som da forelå for ulike alternativer, herunder forhold til sårbare naturtyper og arter. En
sammenliknet resipientens egnethet for utslipp til sjøvann. En hadde også som kriterium at det
støymessig var få interessenter som ville kunne bli berørt. Ut fra en helhetsvurdering ble
lokalisering valgt.

InnovaNor - produkter som fremstilles
120.000 tonn
Usløyd/rund laks

100.000 tonn
Sløyd fisk

75.000 tonn
Produkt
«Head-on-gutted»

20.000 tonn
Slo

25.000 tonn
Bearbeiding /
filetproduksjon

12.500 tonn
Produkt
Filet / porsjoner

12.500 tonn
Biprodukter - Hode, ryggbein,
buklist, off-cut

Olje, mel, proteinkonsentrat
(annen aktør, tilnærmet
100 % utnyttelse)

Om virksomheten
InnovaNor er et planlagt fabrikkanlegg for slakting og bearbeiding av laks, som er under
etablering lokalisert til Klubben Næringspark på Senja , Senja kommune i Troms og Finnmark.
SalMar planlegger en produksjon basert på 120 000 tonn råvare (slaktefisk) per år. Det vil bli
produsert tre produkter ved anlegget:
•
•
•

Fersk HOG (fersk hel sløyd fisk, HOG = Head-on- gutted),
Frossen HOG (frossen hel sløyd fisk) og
Filetert fisk fersk (Foredling , VAP = Value Added Production).

Fordelingen mellom produkt hel fisk og produkt filetert fisk vil være 75/25.
Det forventes per år produsert ca. 79 000 tonn samlet for produkt HOG og produkt filet.
Utnyttelsesgrad ved HOG-produksjon er ca 78%, og biprodukter fra HOG-produksjonen (slog)
og fra filetproduksjonen (hoder, ryggbein og avskjær) leveres til ekstern aktør (olje og mel) slik
at utnyttelsesgraden på laks som tas inn er nær 100%.
Anlegget vil bestå av ventemerd, produksjonslinje, pakking og lasteareal. Ferdig produkt vil
kjøres ut med vogntog. Prosessen i fabrikken vil være slik:
1.
2.
3.
4.

Fisk pumpes inn fra ventemerd utenfor
Avlivning (slag og bløgging)
Nedkjøling
Sløying – ulike produksjonslinjer avhengig av type produkt (HOG fersk/frossen og
filetert)
5. Pakking
6. Lasting
Det vil oppstå rest av biprodukter og fett fra HOG- og filetproduksjon samt prosessavløpsvann.
Biprodukter vil enten pumpes direkte til ekstern aktør eller oppbevares i ensilasjetank med
maursyre i påvente av videre transport.
Det vil benyttes sjøvann til både kjølevann og til prosessvann. Prosessvann vil renses og
desinfiseres før utslipp til sjø i Gissundet ca 6,7 km fra fabrikken. Kjølevann vil slippes ut via
egen ledning.

InnovaNor
Oversikt over innsatsstoffer

InnovaNor – oversikt over innsatsstoffer
• Råvarer
•

Levende fisk til slakting.

• Ferskvann
•

Anvendelse til rengjøringsformål.

• Sjøvann (RSW)
•

Utblødningstanker/kjøletanker.

• Kjemikalier
•

Rengjøring og desinfeksjon.

• Klor
•

Produseres for tilsetning som desinfeksjonsmiddel i vannbehandlingsanlegget.

• Maursyre
•

Tilsetning for ensilering (se eget datablad).

• Plastfilm
•

Pakking av produkter på filetavdeling/VAP.

• EPS-kasser
•

Isoporkasser for pakking av helfisk / HOG.

• Salt
•

Injisering i porsjoner (se eget datablad).

• Krydder
•

Ulike krydderblandinger (se egne datablad).

Maursyre (85 %) –tilsetning ensilasjetank, forbruk ca. 22.000 ltr./år.

Salt – injisering i porsjoner (1-3 % tilsetning på < 1 % av volum VAP)

Salt - injisering i porsjoner (1-3 % tilsetning på < 1 % av volum VAP)

Krydder – porsjonsproduksjon (1-2 % tilsetning på < 3 % av volum VAP)

Krydder – porsjonsproduksjon (1-2 % tilsetning på < 3 % av volum VAP)

Tiltak vannsparing

Beskrivelse

Effekt

Besparelse

Båndspyling under drift

Båndspyling under drift inngår som
en del av det automatiske
vaskeanlegget.

Mulighet for drift på intervall som
alternativ til kontinuerlig.

ca. 50 % redusert
vannmengde til
båndspyling.

Kjøletanker helfisk

Resirkulering av vann til kjøling

Resirkulering som alternativ til utskiftning. ca. 800 m3/h

Mellomtrykks vaskeanlegg

Vaskeanlegg på 45 bar som
alternativ til 25 bar

Redusert vannforbruk til rengjøring.

ca. 60 %
sammenliknet med
25 bars anlegg.

Tappearmaturer

Styring med tidsbegrensning for
berøringsfrie tappearmaturer.

Redusert vannforbruk for håndvask etc.

Ukjent

Energiledelsessystem

** Energiledelsessystem vil etableres i oppbygning som Enova sin «Veileder
energiledelse».
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Vedlegg 3.5_3 Energisparetiltak ved InnovaNor
Fabrikkanlegg
For bygningsmessige tiltak, vurderinger og beskrivelse av løsninger se vedlagte energinotat for
InnovaNor.
Fabrikkanlegget er også utstyrt med et helhetlig toppsystem fra Atwise som skal ivareta all regulering
i forhold til bygningstekniske installasjoner. Blant annet evner toppsystemet å fremstille de ulike
systemenes momentane energiforbruk samt energiforbruk siste døgn, siste uke og siste måned.
Alle ventilasjonsanleggene er utstyrte med løsninger for varmegjenvinning. Pumper i
fabrikkanleggets sanitæranlegg har lavt energiforbruk og tilfredsstiller de nyeste ErP-kravene (Eco
design directive for energy-related products). Motorer tilfredsstiller minimum IE3 nivå iht. IEC6003430-1. Pumpene er valgt slik at dimensjonerende driftspunkt får en optimal virkningsgrad. Alle
pumpene leveres med frekvensomformere.
All belysning ved fabrikkanlegget er i LED-utførelse. Innvendig anvendes så langt som praktisk mulig
bevegelsessensorer. For utvendig lysstyring anvendes astrour.

Støttesystemer
InnovaNor utnytter all overskuddsvarme fra trykkluftskompressorer for oppvarming av vann, se
vedlagte dokument «InnovaNor – gjenvinning av varme». Trykkluftsanlegget har også frekvensstyrte
kompressorer for å sikre energieffektiv drift.
Fabrikkanleggets akkumulatorkapasitet er dimensjonert for å kunne akkumulere all overskuddsvarme
og har akkumulatorkapasitet på 90 m3.
Vaskerenner og håndvasker har tappearmaturer med styring innebygget i armaturen, hvor vann er
tidsbegrenset til 8 sekunder, men med mulighet for endring av tidsintervall.
Fabrikkanlegget sentralvaskeanlegg opererer med mellomtrykk på 45 bar, hvilket sammenliknet med
et 25 bars vaskeanlegg gir et betydelig vannforbruk på cirka 60 %. I tillegg til energibesparelse i
forhold til oppvarming av vann medfører at lavere vannvolum en besparelse i forhold til drift på
vannbehandlingsanlegget.
Alle kompressorer på kuldeanlegget samt vifter på frysetunnelene er frekvensregulerte. For
ytterligere energieffektivitet er kuldeanlegget delt oppi tre fordampningstemperaturer. Parallelt er
det installert varmevekslere for oppvarming av vann fra oljekjøler, sjøvannskondensatorer og
overhetningsvern. Kuldeanlegget er også utstyrt med varmepumpeløsning på trykkgassiden. For
beregninger i forhold til varmegjenvinning – se vedlagte dokument «InnovaNor – gjenvinning av
varme fra kuldeanlegget». Sjøvannsinntaket for kjølevann til sjøvannskondensatorene er plassert
ekstra dypt for å sikre lav temperatur på kondensatorvannet samt lavt energiforbruk på pumpene.
I tillegg til anlegg for produksjon av våtis er InnovaNor forberedt for produksjon og anvendelse av
tørris, hvor 80 gr tørris kan erstatte 1 kg våtis i forhold til kjøleeffekt.

Prosess
Sjøvannsinntaket for sjøvann til «RSW» for kjøling av fisk i tank er plassert ekstra dypt for sikre lav
temperatur på sjøvannet inn til fordamperne. Sjøvannspumpene er utstyrt med frekvensomformere
for å sikre lavt energiforbruk.
Alle transportbånd inne i produksjonsanlegget er utstyrt med frekvensomformere.
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2.1.1 Fabrikk
Tabell 5 viser hvilke U-verdikrav som settes for de uoppvarmede områdene.
Tabell 2 U-verdikrav arealer 12 °C

Element
Gulv på grunn
U-verdi yttervegg

U-verdi yttervegg
akse 19-24/B-F
U-verdi tak mot
friluft
Vegger kum og
renne
Gulv kum og renne

Oppnådd
U-verdi
0,61
W/(m2K)*
0,18
W/(m2K)
0,21
W/(m2K)
0,18
W/(m2K)

Kommentar
Tilsvarer 50 mm kontinuerlig isolasjon med
λ ≤ 0,038 W/(mK) jfr. BKS 471.011
Sandwichelement SP2E X-PIR Energy
Ruukki, 120 mm. Dokumenteres av
leverandør.
Betongsandwichvegg med 205 mm
kontinuerlig isolasjon.
Tilsvarer gjennomsnittlig 200 mm.
Oppgitt fra taktekker at tykkelse innfrir Uverdikrav.
Tilsvarer 50 mm kontinuerlig isolasjon med
λ ≤ 0,038 W/(mK) jfr. BKS 471451
Uisolert betonggulv

0,61
W/(m2K)*
3,00
W/(m2K)
1,2 W/(m2K) Dokumenteres av leverandør.

U-verdi dører,
vinduer
U-verdi porter
2,0 W/(m2K) Dokumenteres av leverandør.
* Varmemotstand i grunnen er ikke inkludert i oppgitt U-verdi. U-verdien reduseres av varmemotstanden i
grunnen.
Tabell 3 Anbefalt isolasjonstykkelse for kjølerom 2-4 °C

Bygningsdel
Isolasjonstykkelse
U-verdi
Gulv
100 mm XPS, λ ≤ 0,038
0,34 W/m2K*
Vegg
100 mm PIR element, HUURRE 0,22 W/m2K
Tak/himling
100 mm PIR element, HUURRE 0,22 W/m2K
* Varmemotstand i grunnen er ikke inkludert i oppgitt U-verdi. U-verdien reduseres av varmemotstanden i
grunnen.

Tabell 4 Anbefalt isolasjonstykkelse for fryserom -26 °C

Bygningsdel
Isolasjonstykkelse
U-verdi
Gulv
200 mm XPS, λ ≤ 0,038
0,18 W/m2K*
Vegg
160 mm PIR element, HUURRE 0,14 W/m2K
Tak
300 mm EPS, λ ≤ 0,038
0,13 W/m2K
* Varmemotstand i grunnen er ikke inkludert i oppgitt U-verdi. U-verdien reduseres av varmemotstanden i
grunnen.
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Element
Tak og himling

Verdi

Kommentar

Ansvarlig for verdi

Kontor: Tak mot
friluft

0,13 W/(m2K)

Tilsvarer gjennomsnittlig 280
mm . på betongtak.
Oppgitt fra taktekker at
tykkelse innfrir U-verdikrav.

RIByfy dokumenterer/ ARK
tegner inn.

Kontor: Takterrasse
plan 2 mot friluft

0,15 W/(m2K)

RIByfy dokumenterer/ ARK
tegner inn.

Fabrikk: Tak mot
friluft for fullt
oppvarmede soner

0,15 W/(m2K)

Tilsvarer gjennomsnittlig 240
mm kontinuerlig isolasjon på
betongtak og 260 mm på TRP
tak
Oppgitt fra taktekker at
tykkelse innfrir U-verdikrav.
Tilsvarer gjennomsnittlig 240
mm kontinuerlig isolasjon på
betongtak og 260 mm på TRP
tak
Oppgitt fra taktekker at
tykkelse innfrir U-verdikrav.

Vinduer og dør
U-verdi vinduer dør
mot utetemperatur

0,80 W/(m2K)

Takvindu

1,20 W/(m2K)

U-verdi vinduer og
dør mot delvis
oppvarmet areal i
fabrikk (<15°C)

1,20 W/(m2K)

Normalisert
kuldebroverdi (totalt
per BRA)
Lufttetthet. Antall
luftvekslinger per
time ved 50 Pa
trykkforskjell
Solfaktor for vinduer
med solavskjerming
utvendig screen i
aktivisert stilling.

0,09 W/(m2K)

Solfaktor for vinduer
uten solavskjerming

0,45

≤ 0,4 h-1

0,10

RIByfy dokumenterer/ ARK
tegner inn.

Verdi gjelder gjennomsnitt for Vindusleverandør
hele vindu/dør leveranse. Verdi
gjelder inkl. karm/ramme.
Verdi gjelder gjennomsnitt for Vindusleverandør
hele vindu/dør leveranse. Verdi
gjelder inkl. karm/ramme.
Verdi gjelder gjennomsnitt for Vindusleverandør
hele vindu/dør leveranse. Verdi
gjelder inkl. karm/ramme.

Normalisert kuldebroverdi.
RIByfy
Tilsvarer 100 mm isolasjon på
utside av dekkeforkanter.
Forutsatt verdi. Krever stort
Entreprenør
fokus gjennom hele prosessen.

Solskjermingen kontordel
Solskjermings-leverandør
styres automatisk og
aktiviseres ved utvendig solflux
lik 175 W/m2.
Det er forutsatt solskjerming på
vinduer på fasade sør, øst og
vest.
Må bekreftes av
Vindusleverandør
vindusleverandør.
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Element
Verdi
Kommentar
Ansvarlig for verdi
og vinduer med
solavskjerming i ikke
aktivisert stilling.
Grunnforhold
2 W/(mK) / 556 Sand/grus
RIG
(varmeledningsevne
Wh/(m3K)
/ varmekapasitet)
* Varmemotstand i grunnen er ikke inkludert i oppgitt U-verdi. U-verdien reduseres av varmemotstanden i
grunnen.
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U-verdi for vegger er oppgitt i Tabell 7. Hver veggtype er angitt med en farge som er viser lokalisering av
veggene i Figur 4, Figur 5, Figur 6.
Tabell 7 U-verdi vegger

Element

Verdi

Betongsokkel
kontordel mot friluft

0,23
W/(m2K)

Yttervegg mot
friluft
Yttervegg knevegg
kontor mot friluft 3
etg. Akse 22.

0,18
W/(m2K)
0,14
W/(m2K)

Kommentar
Tilsvarer 150 kontinuerlig
isolasjon med λ ≤ 0,038
W/(mK) på utvendig side av
betongvegg.

Jfr. BKS 471.451
Sandwichelement SP2E X-PIR
Energy Ruukki, 120 mm
Gjennomsnittlig verdi for
Er ikke vist på
vegger med gjennomgående
figur.
trestenderverk 200 mm + 95
mm isolasjon med λ ≤ 0,037
W/(Mk).
Jfr. BKS 471.401, Tabell 43,
L’’=2,45 og 12 % treandel per
m2.
100 mm isolert
stålstendervegg. Profiler i
slisset stål med godstykkelse
1,25 mm. Lamdaverdi isolasjon
0,037 W/(mK).

Innervegg
kontordel mot
fabrikksone 12
grader

0,45
W/(m2K)

Innervegg
fabrikkdel mot 12
grader
Innervegg fabrikk
mot 4 grader og
inngangsparti
kontordel
Vegg i renne

0,36
W/(m2K)

Jfr. 471.441
Sandwichelement SP2E X-PIR
Energy Ruukki, 60 mm

0,27
W/(m2K)

Sandwichelement SP2E X-PIR
Energy Ruukki, 80 mm

0,57
W/(m2K)

Vegg fryserom

0,14
W/(m2K)
0,18
W/(m2K)

Tilsvarer 50 kontinuerlig
isolasjon med λ ≤ 0,038
W/(mK) på utvendig side.
PIR stålsandwich yttervegg
160 mm.
Gjennomsnittlig verdi for
vegger med gjennomgående
trestenderverk 148 mm + 73
mm isolasjon med λ ≤ 0,034
W/(Mk).

Knevegg
ventilasjonsrom P4

Farge på figurer
nedenfor
Er ikke vist på
figur.
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Yttervegg akse BF/ 19-24

0,21
W/(m2K)

Jfr. BKS 471.401, Tabell 43,
L’’=2,45 og 12 % treandel per
m2.
Betondsanwichelement med
205 mm kontinuerlig isolasjon

Figur 4 Veggtyper plan 1.
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Figur 5 Veggtyper plan 2.

Figur 6 Veggtyper plan 3
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Element
Aggregat 360.101
Luftmengder i
driftstid/utenfor driftstid
Aggregat 360.102
Luftmengder i
driftstid/utenfor driftstid
Aggregat 360.103
Luftmengder i
driftstid/utenfor driftstid

Aggregat fabrikk
Aggregat 362.004

Aggregat 360.008
Aggregat 360.004A
Aggregat 360.013
Aggregat 360.005
Aggregat 360.103
Luftmengder i
driftstid/utenfor driftstid

Verdi

Kommentar

Ansvarlig for
verdi
RIV

9,6 m3/(hm2) / 2,4 VAV-system med 12 m3 i driftstid og 3 m3
m3/(hm2)
utenfor driftstid. Oppgitt fra RIV 2019-1107. Luftmengder reduseres derfor med 20
% pga. tilstedeværelsessystem.
10 m3/(hm2) / 3 Oppgitt fra 21 m3 i driftstid og 5 m3 utenfor RIV
m3/(hm2)
driftstid fra RIV. Benyttes derfor
veiledende luftmengder iht. NS3031
3
2
7 m /(hm ) / 3
VAV-system med 8 m3 i driftstid og 4 m3
RIV
3
2
m /(hm )
utenfor driftstid. Oppgitt fra RIV 2019-1107. Luftmengder reduseres med 20 %
pga. tilstedeværelsessystem. Det
benyttes minste tillatte luftmengder i
driftstid og veiledende luftmengder
utenfor driftstid iht. NS3031.
RIV
8 m3/(hm2) / 3
Oppgitt fra 8 m3 i driftstid og 4 m3 utenfor RIV
m3/(hm2)
driftstid fra RIV. Benyttes derfor
veiledende luftmengder utenfor driftstid
iht. NS3031
9 m3/(hm2) / 3
m3/(hm2)
10 m3/(hm2) / 3
m3/(hm2)
10 m3/(hm2) / 3
m3/(hm2)
10 m3/(hm2) / 3
m3/(hm2)
8 m3/(hm2) / 3
m3/(hm2)

Oppgitt fra RIV

RIV

Oppgitt fra RIV

RIV

Oppgitt fra RIV

RIV

Oppgitt fra RIV

RIV

Oppgitt fra 8 m3 i driftstid og 4 m3 utenfor
driftstid fra RIV. Benyttes derfor
veiledende luftmengder utenfor driftstid
iht. NS3031
Oppgitt fra RIV

RIV

Oppgitt 5 m3 i driftstid og utenfor driftstid
fra RIV. Benyttes derfor minste tillatte
luftmengder i driftstid iht. NS3031 og
veiledende luftmengder utenfor driftstid.
Oppgitt fra RIV

RIV

Tatt utgangspunkt i energiberegning fra
HENT. Må bekreftes av RIV.
0,81 / 1,00 / 0,88 Elektrisitet dekker 100 % av
oppvarmingsbehovet.

RIV

Aggregat 360.104
Luftmengder i
driftstid/utenfor driftstid
Aggregat i rom P316 på
plan 3

9 m3/(hm2) / 3
m3/(hm2)

Aggregat i rom P301 på
plan 3
Tilluftstemperatur
ventilasjonsanlegg
Energiforsyning:
Elektrisitet:

9 m3/(hm2) / 3
m3/(hm2)
19 grader

8 m3/(hm2) / 3
m3/(hm2)
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Element
Systemvirkningsgrad
(romoppvarming /
varmtvann /
varmebatterier)
Delta T vannbårent
varmebatteri ventilasjon
Vannbårent
romoppvarmingssystem.
Tur-/returtemperatur
Systemvirkningsgrad
kjøling
Kjøling

Delta T vannbårent
kjølebatteri ventilasjon
Belysningseffekt

Verdi

Kommentar

Ansvarlig for
verdi

Tatt utgangspunkt i energiberegning fra
HENT. Må bekreftes av RIV.

30 °C
38°C / 32°C

Tatt utgangspunkt i energiberegning fra
HENT. Må bekreftes av RIV.
Tatt utgangspunkt i energiberegning fra
HENT. Må bekreftes av RIV.

2,50

Tatt utgangspunkt i energiberegning fra
HENT. Må bekreftes av RIV.
Ventilasjonskjøling RIV er ansvarlig for å dimensjonere
er lagt inn.
kjøleanlegg og termisk inneklima. Det er
lagt inn tilstrekkelig
ventilasjonskjølingseffekt i Simien.
Tatt utgangspunkt i energiberegning fra
HENT. Må bekreftes av RIV.
6 °C
Tatt utgangspunkt i energiberegning fra
HENT. Må bekreftes av RIV.
2
6,4 W/m
Verdi iht. NS3031 er redusert med 20%
pga. behovsstyring. Må bekreftes av RIE.
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