
 

SINTEF Fiskeri og havbruk AS 
Bioprosesser 
2016-05-18 

 F27586 - Fortrolig 
  

Rapport 

Bekjempelse av patogene bakterier i 
lastebærere av plast ved hjelp av 
mikrobølgeteknologi 
 
 
Forfattere 
Leif Grimsmo,   
Karsten Husby og Kjell Josefsen  
 

 

 





 

PROSJEKTNR 
RFFN 239176 / SFH 6020855 

 

RAPPORTNR 
F27586 

VERSJON 
Original 2 av 22 

 

Historikk 
VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 

Original 2016-03-07 [Tekst]  

  



 

PROSJEKTNR 
RFFN 239176 / SFH 6020855 

 

RAPPORTNR 
F27586 

VERSJON 
Original 3 av 22 

 

Innholdsfortegnelse 
1 FORMÅL ........................................................................................................................................ 4 

2 BAKGRUNN ................................................................................................................................... 5 

3 INNLEDNING.................................................................................................................................. 7 
3.1 Konsept .......................................................................................................................................... 7 
3.2 Mikrobølgeteknologi ...................................................................................................................... 7 
3.3 Desinfisering ved hjelp av varme ................................................................................................... 9 

3.3.1 Teori ................................................................................................................................... 9 
3.3.2 Kvantifisering av drepeeffekten ...................................................................................... 11 

4 MATERIALER OG METODER ......................................................................................................... 13 
4.1 Behandling med mikrobølger ...................................................................................................... 13 
4.2 Biologisk kvantifisering av drepeeffekt ........................................................................................ 14 

4.2.1 Testorganisme og dyrkingsbetingelser ............................................................................ 14 
4.2.2 Dyrkingsmedium og fortynningsbuffer ............................................................................ 14 
4.2.3 Kimtallsbestemmelse ....................................................................................................... 14 
4.2.4 Preparering av suspensjoner for forsøk i Tyskland .......................................................... 14 
4.2.5 Gjennomføring av forsøk med varmebehandling av bakteriesuspensjoner i Tyskland .. 14 

5 RESULTATER ................................................................................................................................ 18 
5.1 Oppvarming med mikrobølger ..................................................................................................... 18 
5.2 Dreping av Enterococcus faecium NCIMB 2699 ........................................................................... 18 

6 DISKUSJON .................................................................................................................................. 20 
6.1 Estimering av total drepeeffekt i full skala .................................................................................. 20 

7 KONKLUSJON .............................................................................................................................. 22 

 
 
BILAG/VEDLEGG 

 
[Skriv inn ønsket bilag/vedlegg] 

 
 
  



 

PROSJEKTNR 
RFFN 239176 / SFH 6020855 

 

RAPPORTNR 
F27586 

VERSJON 
Original 4 av 22 

 

1 FORMÅL 
Prosjektets mål har vært å utvikle en effektiv desinfeksjonsmetode for lastebærere i plast basert på mikro-
bølgeteknologi for på denne måten å redusere risikoen for at lastebærere blir en kilde til spredning av 
sykdomsfremkallende mikroorganismer i næringsmiddelindustrien generelt og fiskeindustrien spesielt. 
 
Hovedmålet ble definert å være en reduksjon i kimtallet av vegetative celler (primært bakterier) inne i og 
utenpå lastebærerne med minst 99.99 % i løpet av en behandlingstid på maksimalt 5 minutter og uten økt 
bruk av kjemikalier. 
 
Følgende delmål leder frem til hovedmålet: 
• Beskrivelse av egnet mikrobølgesystem 
• Fastsetting av betingelser for desinfisering  
• Valg av konsept for desinfeksjon 
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2 BAKGRUNN 
Plastservice AS, som har vært prosjektansvarlig for prosjektet "Bekjempelse av patogene bakterier i 
lastebærere av plast ved hjelp av mikrobølgeteknologi", er i dag eneste sertifiserte bedrift i Norge som jobber 
med desinfisering og sveising av lastebærere1 i plast for norsk næringsmiddelindustri generelt og fiske- og 
havbruksindustri spesielt. Arbeidet, som hovedsakelig består i revisjon, desinfeksjon og reparasjon av laste-
bærere og utarbeidelse av tilstandsrapporter, gjøres på næringsmiddelbedriftene av sertifiserte medarbeidere. 
 
Prosjektet, som har pågått i perioden 2014-2016, er finansiert gjennom Regionalt Forskningsfond Nord 
(prosj.nr. 239176) og med betydelig egeninnsats av søkerbedriften Plastservice AS og fra bedriftspartnerne 
Nordlaks og Brødrene Sperre. FoU-partnere har vært SINTEF Fiskeri- og havbruk, SINTEF IKT og SINTEF 
Materialer og kjemi. I tillegg til laboratorieforsøk for å etablere aktuelle metoder og betingelser, ble det 
høsten 2015 gjennomført forsøk i industriell skala ved forskningsinstituttet Karlsruhe Institut für 
Technologie i Tyskland sammen med teknologileverandøren Vötsch. 
 
De viktigste lastebærerne som har vært gjenstand for tester og utvikling av desinfeksjonsmetodikk er store 
plastkar på 500-1000 liter med doble vegger. Disse brukes i stort omfang både i sjømatindustrien og annen 
næringsmiddelindustri. For at plastkarene skal tåle å stables oppå hverandre når de er fullastet med fisk eller 
andre næringsmidler, produseres de som regel med doble vegger hvor avstanden mellom inner- og yttervegg 
er 2-3 cm. Hulrommet mellom veggene er fylt med enten luft eller isolasjonsmaterialet polyuretan for å gi 
ekstra stabilitet og styrke. Under håndtering i produksjonsanlegget kan karene skades, for eksempel ved at en 
truck punkterer et kar eller river opp et sår i ytterveggen. Gjennom såråpningen kan organisk materiale 
trenge inn i hulrommet mellom inner- og ytterveggen. Før reparasjon og sveising av punkterte plastkar 
vaskes og renses disse så godt det lar seg gjøre, men det finnes i dag ingen effektiv metode for god 
desinfeksjon av hulrommet. Dermed kan det i verste fall både bli igjen levende bakterier og små mengder 
næring i form av fiskerester etc. inne i hulrommet. Over tid vil bakteriene, inklusive eventuelle patogene 
bakterier, vokse og formere seg inne i hulrommet. Dersom samme kar punkteres på nytt, kan disse bakteriene 
lekke ut og infisere både produksjonslokalet og råvarer lagret under det skadede karet. Et punktert kar kan 
således bli en vandrende smittekilde, siden karene ofte brukes i mange ledd i en produksjonsbedrift. 
Liknende utfordringer er det også ved bruk av plastpaller, plastkasser og plastbakker i 
næringsmiddelindustrien. 
   
Den enkelte næringsmiddelbedrift har selv rutiner for renhold, men skader på lastebærere av plast oppstår 
ofte og kan utgjøre en smitterisiko med alvorlige konsekvenser for den enkelte virksomhet og potensielt for 
den norske sjømatnæringens omdømme som helhet, eksemplifisert ved gjentatte trusler om eksportforbud for 
norske sjømatbedrifter til viktige markeder pga. påstander om, eller dokumentasjon av, utilstrekkelig 
hygienekontroll og funn av patogene bakterier i sjømatprodukter. Motivasjonen og behovet for prosjektet er 
også dokumentert i en rapport fra 2011; "Utfordringen med skadete plastcontainere i fiskeindustrien" 
utarbeidet av Nofima etter initiativ fra Plastservice AS. 
 
Forsøk og tester er gjennomført i tre faser: 
 
1) Teoretiske beregninger for dreping av mikroorganismer ved bruk av mikrobølger, som grunnlag for å 

definere nødvendig varmebehandling (tid og temperatur). 
 

2) Laboratorieforsøk under simulerte industrielle betingelser, for å måle varmeutviklingen i lastebærer-
materialene og vann som funksjon av behandlingsbetingelsene i mikrobølgeovnen, samt forsøk med 
dreping av indikatorbakterien Enterococcus faecium NCIMB 2699 under ulike betingelser. 
 

                                                      
1 Lastebærere i plast er i denne sammenheng plastcontainere, plastpaller, plastkasser, plastbakker og annet utstyr av 
plastmateriale som brukes i næringsmiddelproduksjon til transport/flytting av næringsmidler, halvfabrikata eller 
produkt. Noen lastebærere brukes bare internt i samme produksjonsbedrift, mens andre, spesielt plastcontainere, kan 
brukes til transport mellom mottak og videreforedler. 
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3) Fullskala forsøk i en industriell mikrobølgeovn med ulike kommersielle lastebærere av plast med måling 
av temperaturutvikling og kvantifisering av drepeeffekt vha. E. faecium NCIMB 2699. Dette ble utført i 
Tyskland i samarbeid med Karlsruhe Institut für Technologie og teknologileverandøren Vötch.  
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3 INNLEDNING 

3.1 Konsept 
Det overordnede konseptet for mikrobølgebasert desinfeksjon av lastebærere er illustrert i Figur 1 nedenfor. 
En nøkkelparameter fra et praktisk synspunkt er at tiden med varmebehandling er kort (minutter) for at dette 
ikke skal bli en flaskehals i rengjøringsoperasjonen.  
 
Karene er av polyetylen som er syre-, alkali- og korrosjonsbestandig og isolasjonen av polyuretan. Disse 
materialene vil også etter hvert varmes opp av mikrobølgene, om enn langsommere enn vann og vannholdig 
masse (fiskerester, matrester, etc.). I verste fall kan lastebærerne overopphetes og smelte eller antennes. 
Dette setter en grense for hvor langvarig og intensiv mikrobølge-behandlingen kan være. Samtidig er det et 
poeng å oppnå målet om minst 99.99 % dreping av vegetative mikroorganismer i og på lastebærerne.    
 
 

  
Figur 1. Overordnet konseptet for desinfeksjon av lastebærere i plast. 
 

3.2 Mikrobølgeteknologi 
En mikrobølgeovn skaper varme ved hjelp av et høyfrekvent, elektromagnetisk felt. Mikrobølgene øker 
molekylbevegelsene i vann- og andre polariserende molekyler. En mikrobølgeovn bruker omkring 25 prosent 
mindre energi enn konvensjonelle ovner på å varme opp en gjenstand, oppvarmingen med mikrobølger skjer 
betydelig raskere og ulike materialer absorberer mikrobølgeenergi i ulik grad slik at energien kan brukes 
målrettet mot det en ønsker å varmebehandle. Hver mikrobølgeovn har sin egen karakteristikk med hensyn 
til fordeling av energi som er en funksjon av mikrobølgegeneratorer (magnetroner), sendereffekt og 
spredning inne i mikrobølgekammeret. Hvordan energien omsettes til varme er også avhengig av hvordan 
forskjellige objekt er fordelt inne i kammeret.  
 
Figur 2 illustrerer hvordan en finner egnede betingelser for mikrobølgebasert desinfeksjon uten å skade 
lastebærerne. Det er viktig å styre behandlingstiden slik at ingen områder blir for varme. I tillegg er det 
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viktig at ovnen fordeler mikrobølgene mest mulig jevnt slik at "kalde områder" blir så få eller usannsynlige 
som mulig.  

 
 
Figur 2. Egnede betingelser for mikrobølgebasert desinfeksjon. X-aksen representerer forskjellige soner 
inne i ovnen. Sannsynlighetstetthetsfunksjonen viser at det er størst sannsynlighet for at temperaturen er 
passende og lite sannsynlig at den er for lav eller for høy. Riktig nivå må justeres med tiden ovnen er påslått. 
 
Det er vanskelig å beregne eksakt strålingsfordeling inne i ovnen så lenge objektene og mengden vann og 
biologisk materiale også varierer. I stedet benyttes statistiske metoder for å kvantifisere hvor jevn 
strålingsintensitet forskjellige ovner kan yte. En mulig sannsynlighetsfordeling er Chi-kvadrat fordelingen2. 
Denne uttrykker summen av energi fra n uavhengige kilder der parameteren n omtales som antall 
frihetsgrader. En mikrobølgeovn kan sette opp forskjellige stående bølger av kalde og varme soner inne i 
ovnen. Disse kan kalles moder etter det engelske: modes. Hver mode tilfører elektromagnetiske felter inne i 
mikrobølgekammeret på forskjellige posisjoner. Forskjellige moder kan være tilstede samtidig eller de kan 
skiftes etter hverandre for eksempel ved bruk av en bevegelig reflektor eller omrører.  
 
Store ovner har ofte et større antall moder som kan øke antall frihetsgrader og gi jevnere temperatur inne i 
ovnen. Antall frihetsgrader kan beregnes til: 
 

2( )2
( )

E Pn
VAR P

=  

 
der P er energi levert til mange forskjellige posisjoner inne i ovnen for eksempel målt med temperaturprober 
og der forventingen er E(P) og variansen er VAR(P).   
 
Ved å beregne arealet under sannsynlighetstetthetsfunksjoner som vist i Figur 3, og ved å variere antall 
frihetsgrader n kan strålingsintensiteten i forskjellige mikrobølgeovner beregnes. Jo høyere frihetsgrad jo 
jevnere strålingsintensitet har ovnen. I en ovn med 64 frihetsgrader er det 99.99 % sannsynlig at strålings-
intensiteten på en tilfeldig posisjon inne i ovnen er minst 47.5 % av midlere strålingsintensitet.  

                                                      
2 John G. Proakis, "Digital Communications", Fifth edition 2014, page 45, McGraw Hill 
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Med andre ord er det bare 0.01 % sannsynlig at en tilfeldig posisjon mottar mindre enn 47.5 % av normal 
stråling. For jevnt fordelte mikroorganismer betyr dette at nesten alle (99.99 %) blir utsatt for desinfiserende 
varme.    
 

 
 
Figur 3. Strålingsintensitet i forskjellige mikrobølgeovner med forskjellig frihetsgrad n. Figuren viser at i en 
ovn med n = 64 frihetsgrader er det 99.99 % sannsynlig at strålingsintensiteten på en tilfeldig posisjon inne i 
ovnen er minst 47.5 % av midlere strålingsintensitet 
 
Gjenstander inne i mikrobølgeovnen, herunder lastebærere av plast, vil også påvirke hvordan ovnen virker. 
Videre vil gjenstander, i dette tilfelle lastebærere av plast, i ovnen i ulik grad absorbere energi og utvikle 
varme. Det viktigste kravet til mikrobølgebasert desinfeksjon er å oppnå tilstrekkelig dreping av vegetative 
bakterier (≥99.99 %) samtidig som lastebærerne ikke blir ødelagte på grunn av varmeutvikling.  
 
For å teste desinfeksjonseffekt og varmeutvikling i lastebærere ved mikrobølgebehandling ble det 
gjennomført en rekke forsøk med de materialene kommersielle lastebærere er laget av. I pilotskalaforsøket i 
Tyskland ble det gjennomført forsøk med hele plastkar, plastpaller og plastkasser.  
 

3.3 Desinfisering ved hjelp av varme 
Varmebehandling er velkjent teknologi for å drepe mikroorganismer og teknikker som hermetisering, 
pasteurisering og "sous vide" er mye benyttet i næringsmiddelindustrien. Mekanismene bak effekten av 
varme på mikroorganismer har vært studert i mer enn 100 år og vi har i dag en god forståelse av prosessene. 
Mikrobølger er i denne sammenheng kun en raskere måte å varme opp vann og produkter på, og de samme 
prinsipper gjelder her som for annen varmebehandling. De to nøkkelparameterne er tid og temperatur. I 
tillegg er det viktig å skille mellom tørr og våt varme. 
 
Ved hermetisering er målet å drepe alle bakterier og sporer i produktet som dermed blir sterilt. Ved 
pasteurisering og andre desinfiseringsteknikker er målet å redusere antallet levende bakterier til et 
akseptabelt nivå, men det vil være noen få levende mikroorganismer tilbake etter behandlingen. I dette 
prosjektet er målet desinfisering av lastebærerne definert som en reduksjon i antall vegetative bakterier i og 
på lastebærerne på minst 99.99 %.  

3.3.1 Teori 
Ulike mikroorganismer varierer dramatisk i sensitivitet overfor varme. I den ene enden av spekteret har vi 
obligat psykrofile eller kryofile (kulde-elskende) bakterier som dør ved temperaturer over 20 ºC og i den 
andre enden endosporer av termofile (varme-elskende) Bacillus og Clostridium som betrakter vanlig 
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autoklavering (121 ºC, 20 min.) som et "trivelig badstubad". Endosporer (et hvilestadium) dannes av noen få 
grupper av Gram positive bakterier, inkludert næringsmiddelpatogene bakterier som Bacillus cereus, 
Clostridium perfringens og C. botulinum. Generelt kreves temperaturer over 100 ºC i minutter for å drepe 
endosporer og det er dette som ligger til grunn for kravene til autoklaverings- og hermetiseringsprosesser 
(minimum 3 min. effektiv behandling ved 121 ºC). Ved pasteurisering drepes ikke endosporer, men antallet 
levende vegetative bakterier reduseres til det som, avhengig av anvendelse, ansees som et akseptabelt nivå. 
Typiske pasteuriseringsbetingelser er minutter til sekunder ved 65-85 ºC. De fleste bakterier danner ikke 
endosporer og vil derfor drepes ved pasteurisering. Dette inkluderer viktige patogene bakterier som Listeria 
monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella spp. og Vibrio parahaemolyticus.  
 
Ved varmebehandling er det viktig å skille mellom våt og tørr varme. Bakterier tåler tørr varme vesentlig 
bedre enn våt varme. Eksempelvis er standard autoklaveringsbetingelser (våt varme) i laboratoriet 20 
minutter ved 121 ºC, mens standard tørrsteriliseringsbetingelser er 2 timer ved 160 ºC. Hvorfor det er slik er 
ikke fullt ut kjent, men det er antatt å ha sammenheng med at varmeoverføringen fra vann og fuktig luft 
(damp) til bakterien skjer mye mer effektiv enn fra tørr luft. Det er derfor viktig at det er fuktig under 
mikrobølgebehandlingen. Dette betyr også at en mikrobølgeovn for slik desinfisering må tåle fuktighet og 
ekspanderende damp.  
 
Dreping av mikroorganismer med varme kan betraktes som en "statistisk" prosess. Når temperaturen blir 
høyere enn en skranketemperatur begynner cellene av en gitt bakterieart å dø, men alle dør ikke samtidig og 
noen få overlever ganske lenge. Antall levende celler etter en gitt behandlingstid t ved en gitt behandlings-
temperatur T kan beskrives ved ligningen: 
 
     Nt = N0 ∙ ek ∙ t  
 
Hvor Nt = antall levende celler etter behandlingstid t, N0 er antall levende celler ved tid t = 0 (start) og k = 
dødshastigheten. Denne likningen (for en utledning se f.eks. http://www.vency.com/sterilization.html) kan 
omformes til: 
 
     Nt = N0 ∙ 10-t/D  
 
Hvor D = dødsverdien for den gitte bakterietypen, definert som den tid i minutter eller sekunder det tar å 
redusere antall levende bakterier av denne organismen med en faktor på 10 ved den aktuelle 
behandlingstemperaturen. Oftest oppgis dødsverdien med et sub-skript som angir temperaturen, dvs. DT. 
 
For vegetative bakterier er D65 ºC typisk i området 1-5 minutter. Når behandlingstemperaturen økes synker D. 
Denne endringen beskrives gjerne med den såkalte z-verdien, som er den temperaturøkningen som reduserer 
D-verdien med en faktor på 10. For bakterier er z-verdien typisk 5-10 ºC, dvs. dersom D65 ºC = 1 minutt og z 
= 8 ºC for en spesifikk bakterie, så er D73 ºC = 0.1 minutt = 6 sekunder, og D81 ºC = 0.6 sekunder. Dette 
illustrerer også den dramatiske effekten av å øke temperaturen på nødvendig behandlingstid. 
 
D-verdien angir den tid det tar å redusere antall levende celler med en faktor på 10. Antallet bakterier totalt i 
og på en lastebærer vil raskt løpe opp i millioner eller milliarder. En reduksjon med en faktor på 10 monner 
da lite. Men hvis man holder temperaturen i lengere tid, dvs. mange D-verdier, så hjelper det. Dersom D-
verdien er 0.1 minutt, vil man i løpet av 1 minutt redusere antall levende bakterier med en faktor på 
10x10x10x10x10x10 (6 D-verdier) = 1 000 000, og i løpet av 2 minutter 1 000 000 x 1 000 000 = 1 000 000 
000 000 = 1012. Etter en slik behandling er et tenkt antall på 100 milliarder levende bakterier (100 000 000 
000 = 1011) per lastebærer redusert til 0.1 levende bakterier per lastebærer eller, ettersom fraksjoner av 
levende bakterier ikke eksisterer, i gjennomsnitt 1 levende bakterie per 10 lastebærere behandlet. Dette er 
illustrert i Figur 4 nedenfor. 
 

http://www.vency.com/sterilization.html
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Figur 4. Reduksjon i antall levende bakterier som funksjon av behandlingstid og behandlingstemperatur. D-
verdien (dødsverdien) = tid (i minutter eller sekunder) ved en gitt temperatur som reduserer antall levende 
celler med en faktor 10. Temperaturen er ofte gitt som sub-skript, f eks. D65 = dødsverdien ved 65 ºC (her 70 
sekunder). z-verdien = temperaturøkningen som reduserer D-verdien med en faktor 10 (her 6 ºC) 

3.3.2 Kvantifisering av drepeeffekten 
Selv om antallet bakterier totalt på og i en lastebærer er 100 milliarder, så er lastebæreren stor og det er 
praktisk umulig å bestemme totalt kimtall på og i en lastebærer før og etter varmebehandlingen. Man kunne 
tenke seg å ta en liten svaberprøve av lastebæreren før behandling og kanskje ville man da finne 100 levende 
bakterier i denne prøven. Etter behandlingen tar man så en ny svaberprøve og finner ingen levende bakterier. 
Den eneste konklusjonen man kan trekke av denne analysen er imidlertid at antall levende bakterier trolig er 
redusert med en faktor på minst 100, en lite interessant opplysning når målet er å redusere antall levende 
bakterier med minst 10 000 (99.99 %). For å kunne måle drepeeffekten med rimelig grad av sikkerhet er vi 
avhengig av å ha et stort antall levende bakterier (≥ 100 000) samlet på et lite og kjent område før behandling 
slik at vi kan bestemme skjebnen til disse etter behandlingen. Den eneste praktiske måten å løse dette på er å 
benytte seg av en indikatororganisme. Som nevnt over, varierer varmeresistensen til ulike mikroorganismer. 
Indikatorbakterien bør derfor, i tillegg til å være ufarlig, dvs. ikke patogen, være en organisme som er kjent å 
ligge i det øvre sjiktet med hensyn til varmeresistens for den gruppen den representerer, her vegetative celler. 
Dette er ikke en ny problemstilling, og i litteraturen er det kjent flere indikatororganismer. Her benyttet vi 
den Gram positive bakterien Enterococcus faecium NICMB 2699 (=NRRL B-2354). NCIMB (National 
Collection of Industrial of Marine Bacteria) i Aberdeen, Skottland og NRRL (Northern Regional Research 
Laboratory, nå ARS (Agriculture Research Services) culture collection) i USA er kultursamlinger hvor 
spesifikke bakteriestammer kan kjøpes.   
 
For å kunne måle en reduksjon på 99.99 %, som var prosjektets mål, trengs minst 100 000 levende bakterier 
fra start. Da er det teoretisk 10 levende celler igjen etter behandlingen, noe som er nær den nedre grensen for 
hva som lar seg kvantifisere. I praksis vil vi helst starte med 1-10 millioner levende bakterier. Bakteriene må 
også være samlet i et lite volum (10 ml eller mindre) for at de skal kunne kvantifiseres på en praktisk måte. 
Dette ble løst ved å dyrke opp indikatorbakterien til en høy celletetthet (>1 milliard celler/ml) som så ble 
vasket og suspendert i buffer (for detaljer, se Materialer og metoder). Kimtallet i bakteriesuspensjonen ble 
bestemt og små volum pipettert ut i sterile plastampuller med skrulokk. Ampullene ble plassert i 
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fordypninger boret i lastebæreren (industriell skala) eller utskårne prøver av lastebæreren (laboratorieskala) 
og lokket på ampullene ble tatt av eller løsnet før lastebæreren ble behandlet i mikrobølgeovnen. Etter 
varmebehandlingen ble plastlokket satt på igjen og ampullene transportert til laboratoriet for analyse av 
antall gjenværende levende bakterier i prøven.  
 
Ved bestemmelse av antall levende indikatorbakterier benyttes fortynnings- og dyrkingsteknikker som ikke 
skiller mellom en enkelt levende bakteriecelle og to eller flere celler som henger sammen i en kjede eller er 
samlet i en klump. Ved resultatbehandling benyttes derfor begrepet kim, hvor det enkelte kim kan skyldes en 
enkelt bakteriecelle eller en liten klump av celler. Resultatet kalles derfor et kimtall. Et kimtall (f eks. 
kim/ml) vil være likt med eller noe lavere enn det faktiske antallet indikatorbakterier i prøven. For en gitt 
bakterie forventes fordelingen mellom enkeltceller og små kjeder og klumper av celler å være noenlunde den 
samme før og etter varmebehandlingen. I den grad det skjer en kvantifiseringsfeil vil den gi lavere grad av 
dreping enn den faktiske. En klump på 10 celler gir 1 kim, og dersom 9 av de 10 cellene drepes under 
varmebehandlingen vil klumpen fortsatt gi opphav til 1 kim. Grad av dreping kvantifiseres som: (antall kim i 
varmebehandlet prøve / antall kim i ubehandlet kontroll) x 100 %.   
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4 MATERIALER OG METODER 

4.1 Behandling med mikrobølger 
I laboratorieforsøkene ved SINTEF IKT ble det benyttet utskårne biter av lastebærere som fikk plass inne i 
laboratoriemikrobølgeovnen av type Samsung 1500 Watt. I bitene av lastebærere ble det boret hull til ulike 
dybder (Figur 5) hvor det ble plassert ampuller med vann, buffer, isolasjonsmateriale og i noen forsøk også 
indikatorbakterier. Totalt 4 fiberoptiske temperatursensorer fra Optocon AG ble plassert i væsken i 
ampullene slik at temperaturutviklingen kunne følges under behandlingen. For svært små væskevolum ble 
oppsettet vist i Figur 6 benyttet. På denne måten ble oppvarming av ulike væsker i mikrobølgeovn som 
funksjon av plassering og ulike væskevolum testet ut. Avslutningsvis ble også forsøk med dreping av 
vegetative bakterieceller dokumentert.   
 

 
 
Figur 5. Oppsett for uttesting av mikrobølgebehandling i lab skala ved SINTEF IKT 
 
 
 

 
 
Figur 6. Oppsett av forsøk med mikrobølgebehandling av små volum +/- 50µl i laboratorieskala. 
 
 
For storskala forsøkene i Tyskland ble samme måleoppsett benyttet med den forskjell at antall fiberoptiske 
temperaturprober var økt til 12 og ovnen var en HEPHAISTOS sekskantet ovn med diameter i åpningen på 
1.8 meter, lengde på omtrent 3 meter og maksimal effekt på omtrent 30kW.  
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4.2 Biologisk kvantifisering av drepeeffekt 

4.2.1 Testorganisme og dyrkingsbetingelser 
Som testorganisme ble den Gram-positive bakterien Enterococcus faecium NCIMB 2699 benyttet. Bakterien 
ble mottatt fra NCIMB som en frysetørket ampulle. Bakteriekulturen ble etter oppdyrking i rystekultur tilsatt 
20 % glyserol og frosset i ampuller ved -80 ºC. Senere ble disse ampullene benyttet som utgangspunkt for 
nye oppdyrkinger etter behov. Bakterien ble dyrket ved 37 ºC i rystekultur på GBB-medium og ved samme 
temperatur på GBB-agar (GBB tilsatt 15 g agar per liter). Ved fortynning og vasking ble det benyttet sterilt 
vann eller KPS-buffer.  

4.2.2 Dyrkingsmedium og fortynningsbuffer 
GBB medium (per liter): Glukose ∙ H2O, 1.1 g; K2HPO4, 3.68 g; KH2PO4, 1.32 g; Lab Lemco pulver, 1.0 g; 
Pepton, 5.0 g; Gjærekstrakt, 2.0 g; NaCl, 5.0 g; RO-vann, 1000 ml, pH = 7.2. 
KPS-buffer (per liter): K2HPO4, 0.87 g; KH2PO4, 0.68 g; NaCl, 9.0 g; RO-vann, 1000 ml, pH = 7.2 

4.2.3 Kimtallsbestemmelse 
Kimtallet i prøvene bestemt ved en mest sannsynlige tall (MPN)-metode i 96-brønnsplater. Fem brønner for 
hver fortynning ble tilsatt 0.1 ml dobbel styrke GBB-medium (alle komponenter tilsatt i dobbel konsentra-
sjon). Prøven ble fortynnet i en tifold fortynningsserie i KPS-buffer, og fra hver aktuell fortynning ble 5 x 0.1 
ml prøve overført til 5 brønner på 96-brønnsplaten. Brønnplaten ble pakket i plast og inkubert over natten 
ved 37 ºC. Brønner med synlig vekst (turbiditet, cellesediment) ble registrert som positive og mest sann-
synlige kimtall bestemt ut fra tabeller utarbeidet av Robert Blodgett (s.a.) og tilgjengelig hos US Food and 
Drug Adm. (http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/ucm109656.htm).  

4.2.4 Preparering av suspensjoner for forsøk i 
Tyskland 

For forsøkene i Tyskland ble bakteriecellene produsert i 
Norge ved oppdyrking på GBB-medium i rystekultur. 
Kolber med 50 ml kultur ble høstet, cellene sentrifugert 
ned (4000 rpm, 15 min.) og vasket en gang med KPS, før 
de ble re-suspendert i 1/10 av opprinnelig kulturvolum med 
rent vann eller KPS-buffer og overført til sterile plast 
reagensrør med skrukork. Dette ble gjort dagen før avreise 
til Tyskland og dermed mindre enn 48 timer før forsøkene 
startet og om lag 96 timer før forsøkene var avsluttet. 
Suspensjonene ble oppbevart i kjøleskap med unntak av 
under transporten fra Trondheim til Tyskland (noen timer). 
Forsøk i laboratoriet hadde på forhånd vist at selv når 
suspensjonene ble lagret ved 20 ºC var det minimal ned-
gang i antall levende celler i løpet av den første uken.   

4.2.5 Gjennomføring av forsøk med varme-
behandling av bakteriesuspensjoner i 
Tyskland 

SINTEF og Plastservice var tilstede på KIT campus Nord i 
Karlsruhe (Tyskland) og gjennomførte tester 3. og 4. november 2015. Figur 7 viser en lastebærer som ble 
benyttet i de mikrobiologiske forsøkene. Mikrobølgeovnen som ble brukt i forsøket er produsert av Vötsch 
som har utviklet et patentert system karakterisert ved en svært homogen spredning av mikrobølger inne i 
ovnen, en egenskap som blant anvendes ved herding av høykvalitets komposittdeler til fly. Kammeret er 

 

Figur 7. Lastebærer som ble benyttet i de 
mikrobiologiske forsøkene (omtrentlige ytre 
mål: (h x b x l) 1.0 m x 0.8 m x 0.8 m, totalt 
indre volum ca. 330 L. 

http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/ucm109656.htm
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heksagonalt og har 36 magnetroner. Mikrobølgeovnen utstyrt med et infrarødt kamera for overvåkning av 
varmeutvikling under behandling av lastebærerne. Ovnen var også satt opp med fiberoptiske sensorer for 
logging av temperatur på ulike steder i og på lastebærere/bakteriesuspensjoner under behandlingen. 
 
Innledningsvis ble det bl.a. gjort en kartlegging av hvor høy effekt ovnen kunne kjøres med uten at det ble 
for mye gnister inne i ovnen samt undersøkt hvilke andre faktorer som kunne føre til gnistdannelse. 
 
Prøver med bakteriesuspensjon (volumer fra 15-400 µl) ble plassert på ulike steder både på og inne i de ulike 
lastebærerne. Under behandling ble temperatur og temperaturøkningsrate i bakteriesuspensjonene og i 
lastebærerne målt. Deretter ble graden av dreping av indikatorbakterien bestemt som reduksjon i kimtall på 
et mikrobiologisk laboratorium som praktisk nok lå i nabobygningen til bygningen hvor mikrobølge-
behandlingen ble gjennomført. I de aller minste volumene var ikke mulig å måle temperatur, men 
desinfeksjonsgraden ble likevel bestemt ved kimtallsanalyse. Figur 8 nedenfor viser test med desinfeksjon av 
plastkar ved Karlsruhe Institut für Technologie i Tyskland. 
 
 

 
 
Figur 8. Test med desinfeksjon av plastkar ved Karlsruhe Institut für Technologie i Tyskland. 
 
Bakteriesuspensjon (15-400 µl) ble overført til sterile plastampuller med skrukork. I tidlige laboratorieforsøk 
ble det også benyttet større volum (opptil 1 ml), men laboratorieforsøkene viste klart at den relative 
drepingen avtok med synkende volum i ampullene. Dermed ble det fokusert på middels små til svært små 
volum i de senere forsøk. Mulige årsaker til dette er diskutert senere. Ampullene ble plassert på ulike punkter 
i lastebæreren (Tabell I og Figur 9). 
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Figur 9. Foto tatt ovenfra som viser hvor ampullene ble plassert 

 
Tabell I. Plassering av ampuller under behandlingen (se også figurene 9 og 10)  

Prøve 
nr. 

Susp. 
volum 

(µl) Plassering 
Prøve 

nr. 

Susp. 
volum 

(µl) Plassering 
B 1 400 På veggen, nær toppen B 8 45 Bunnen 
B 2 400 Bunnen B 9 45 Bunnen, nær et hjørne 
B 3 400 Bunnen nær en vegg B 10 15 Bunnen 
B 4 135 Bunnen B 11 15 Bunnen nær en vegg 
B 5 135 Midt på veggen B 12 15 Bunnen 
B 6 135 På toppen i et hjørne BWA 13 45 Bunnen 
B 7 45 På veggen, nær bunnen BW 14 45 I hjørnet omlag 2/3 opp fra bunnen 

   B 15B 45 I hjørnet omlag 1/2 opp fra bunnen.  
 
A BW = Ampulle tilsatt i tillegg 45 µl vaskeløsning (1.5 % ADDI SU 930) 
B Lang ampulle (4.5 ml) for å sikre at prøven var dypt inne i den tykkeste delen av lastebæreren 

B12 

B4 

B8 
B11 

B2 

B9 

BW13 

B10 

B15 B3 BW14 

B7 

B5 
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Figur 10 Foto av en vegg i lastebæreren som viser hvor ampullene ble plassert. I tillegg vises plasseringen 

av noen av temperatursensorene festet med teip. 

 
  

B1 

B7 

B5 

B10 

B1 

B6 



 

PROSJEKTNR 
RFFN 239176 / SFH 6020855 

 

RAPPORTNR 
F27586 

VERSJON 
Original 18 av 22 

 

5 RESULTATER 

5.1 Oppvarming med mikrobølger 
Fordelen ved mikrobølger er at oppvarmingen skjer innenfra og derfor raskt og med lite energiforbruk. I 
tillegg skjer oppvarmingen hovedsakelig der det er nødvendig, altså i fuktige områder. Infiserte områder med 
ioner og fiskeavfall varmes opp enda hurtigere. Skallet i lastebærerne som er av polyetylen varmes nesten 
ikke opp. Det samme gjelder små fuktige områder inne i sprekker i skallet som kjøles av den høye 
varmeledningsevnen til polyetylen (se Figur 6). 
 
Som regel benyttes polyuretanskum i lastebærere med doble vegger. Dette stoffet har vist seg å ha en 
variabel varmeøkning under mikrobølgebehandlingen. Noen ganger øker temperaturen i tørt ikke infisert 
skum hurtigere enn temperaturen i vann. Dette er problematisk fordi skummet da kan nå kritisk høy 
temperatur (omtrent 170 ºC) før infiserte områder på kalde grenseflater når desinfiserende temperatur 
(omtrent 80 ºC). I tillegg kan det skje en såkalt termisk ukontrollert temperaturstigning (engelsk: thermal 
runaway) i skummet. Eksempler på dette ble observert i storskalatestingen. For å forhindre dette må ovnen 
for det første ha en jevn strålingsfordeling i utgangspunktet, deretter må strålingstiden være nøye bestemt i 
forhold til ovnens effekt og skummets beskaffenhet.    
 
Fuktige områder i skummet inkludert små væskevolum stiger raskt i temperatur fordi de er termisk isolerte, 
men temperaturen stabiliseres ved omtrent 100 ºC fordi fordampningsvarmen virker kjølende i forhold til en 
videre eskalering. Slike fuktige områder blir derfor målrettet og effektivt desinfisert.  
 
Oppvarming av større fuktige områder vil produsere mye damp. Det er viktig at denne dampen slippes ut 
gjennom store nok åpninger i ovnene og i lastebærerne. 
 

5.2 Dreping av Enterococcus faecium NCIMB 2699 
I innledende laboratorieforsøk ble metodene for kvantifisering av E. faecium NCIMB 2699 etablert. I løpet 
av disse forsøkene ble det også klart at to viktige parametere utover intensiteten og varigheten av 
mikrobølgebehandlingen var volumet og sammensetningen av bufferløsningen bakteriene var suspendert i. 
Når bakteriene var suspendert i rent vann og i svært små volumer (<100 µl) var drepingen mindre effektiv. 
Trolig skyldes dette at ioner i vannet fører til at vannet varmes opp raskere under mikrobølgebehandlingen. 
Samtidig er varmetapet fra små volum, som relativt sett har en større overflate i forhold til volumet, større. 
Ved forsøkene i Tyskland ble det også observert at svært små volumer hadde en tendens til å tørke inn i løpet 
av behandlingen. Trolig kan små volum tørke helt inn før temperaturen i væsken er blitt høy nok til å gi 
effektiv dreping. Under tørre betingelser blir varmeresistensen til de gjenværende levende bakteriene større 
og de overlever behandlingen. Det bør imidlertid også bemerkes at mange bakterier, dersom de sitter på en 
tørr overflate med minimal beskyttelse, over tid vil dø som følge av uttørring. Denne faktoren ble ikke 
undersøkt i våre forsøk. 
 
Resultatene fra industriskalaforsøkene i Tyskland bekreftet observasjonene fra de innledende forsøkene. Små 
volum og celler suspendert i rent vann økte overlevelsen (se Tabell II og Tabell III). I tillegg førte, ikke 
uventet, tilstedeværelse av det alkaliske vaskemiddelet ADDI SU 9303 til en kraftig økt dreping, men hvor 
mye av drepingen som skyldes vaskemiddelet alene er ikke undersøkt. 
 
 

                                                      
3 ADDI SU 930 er et sterkt alkalisk vaskemiddel for skum og høytrykksrensing i næringsmiddelindustrien. Ifølge data-
bladet inneholder det 10-30 % NaOH, 1-5 % etanol, 1-5 % alkylglukosid og 1-5 % dimetylaminoksid 
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Tabell II. Testresultater fra forsøket 03.11.15 hvor bakteriene var suspendert i rent vann. Prøver hvor målet 
om 99.99 % dreping ble oppnådd er uthevet. 

Prøve 
nr. 

Susp. 
volum 

(µl) 

Kimtall etter 
behandling  
(MPN/ml) 

Omtrentlig 95 % 
konfidensintervall

(MPN/ml) 

Over-
levelse 

(%) Andre observasjoner 
B 1 400 5.1 ∙ 107 (1.7-12.0) ∙ 107 0.6 - 
B 2 400 2.8 ∙ 106 (1.0-6.9) ∙ 107 0.4 - 
B 3 400 9.9 ∙ 107 (3.0-30.0) ∙ 107 1.2 - 
B 4 135 5.9 ∙ 108 (1.6-16.3) ∙ 108 7.3 - 
B 5 135 2.6 ∙ 1010 (0.7-8.1) ∙ 1010 324 - 
B 6 135 3.6 ∙ 108 (1.1-11.1) ∙ 108 4.5 - 
B 7 45 7.3 ∙ 109 (2.2-22.2) ∙ 109 92 - 
B 8 45 7.3 ∙ 109 (2.2-22.2) ∙ 109 92 Ampullen nesten tørr etter behandl. 
B 9 45 3.8 ∙ 108 (1.3-8.9) ∙ 108 4.7 Ampullen nesten tørr etter behandl. 

B 10 15 1.1 ∙ 1010 (0.3-3.1) ∙ 1010 133 Ampullen nesten tørr etter behandl. 
B 11 15 1.1 ∙ 1010 (0.3-3.1) ∙ 1010 133 Ampullen nesten tørr etter behandl. 
B 12 15 3.6 ∙ 109 (1.0-11.3) ∙ 109 45 Ampullen tørr etter behandl. 

BV 13A 45 <3 ∙ 101 - <0.00001 Ampullen tørr etter behandl. 
BV 14A 45 2.2 ∙ 104 (0.7-4.4) ∙ 104 0.006 - 
B 15B 45 4.9 ∙ 109 (1.6-9.8) ∙ 109 61 Ampullen nesten tørr etter behandl. 

 
A Ampullen ble I tillegg tilsatt 45 µl vaskeløsning (1.5 % ADDI SU 930) 
B En lang ampulle (4.5 ml totalt volum) for å sikre at prøven var dypt inn i den tykkeste delen av lastebæreren 
 
Tabell III. Testresultater fra forsøket 04.11.15 med hvor bakteriene var suspendert i KPS-buffer. Prøver 

hvor målet om 99.99 % dreping ble oppnådd er uthevet.   

Prøve 
nr. 

Susp. 
volum 

(µl) 

Kimtall etter 
behandling  
(MPN/ml) 

Omtrentlig 95 % 
konfidensintervall

(MPN/ml) 

Over-
levelse 

(%) Andre observasjoner 
B 1 400 2.0 ∙ 104 (0.5-5.5) ∙ 104 0.0002 Ampullen tørr etter behandl. 
B 2 400 8.5 ∙ 103 (3.5-25.0) ∙ 103 0.0001 Ampullen tørr etter behandl. 
B 3 400 2.8 ∙ 103 (0.9-6.5) ∙ 103 0.00003 Ampullen tørr etter behandl. 
B 4 135 <2.2 ∙ 103 - <0.00003 Ampullen tørr etter behandl. 
B 5 135 9.6 ∙ 103 (3-26) ∙ 103 0.0001 Ampullen tørr etter behandl. 
B 6 135 2.4 ∙ 104 (0.7-7.4) ∙ 104 0.0003 Ampullen tørr etter behandl. 
B 7 45 2.9 ∙ 107 (0.8-8.9) ∙ 107 0.4 Ampullen nesten tørr etter behandl. 
B 8 45 5.1 ∙ 107 (1.5-16) ∙ 107 0.6 Ampullen nesten tørr etter behandl. 
B 9 45 1.1 ∙ 108 (0.3-3.3) ∙ 108 1.4 Ampullen nesten tørr etter behandl. 

B 10 15 1.5 ∙ 108 (0.5-47) ∙ 108 1.9 Ampullen tørr etter behandl. 
B 11 15 2.2 ∙ 108 (0.7-67) ∙ 108 2.8 Ampullen tørr etter behandl. 
B 12 15 7.3 ∙ 108 (2.3-16.7) ∙ 108 9.2 Ampullen tørr etter behandl. 

BV 13A 45 5.1 ∙ 103 (1.5-15.6) ∙ 103 0.00006 Ampullen tørr etter behandl. 
BV 14A 45 5.1 ∙ 103 (1.5-15.6) ∙ 103 0.00006 Ampullen tørr etter behandl. 
B 15B 45 1.8 ∙ 108 (0.5-4.9) ∙ 108 2.2 Ampullen nesten tørr etter behandl. 

 
A Ampullen ble I tillegg tilsatt 45 µl vaskeløsning (1.5 % ADDI SU 930) 
B En lang ampulle (4.5 ml totalt volum) for å sikre at prøven var dypt inn i den tykkeste delen av lastebæreren 
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6 DISKUSJON 
Mikrobølger dreper mikroorganismer ved oppvarming på samme måte som ved konvensjonell varme-
behandling. Graden av dreping er en funksjon av tid x temperatur. Forskjellen er at ved behandling med 
mikrobølger skjer oppvarmingen mye raskere og primært i vannfasen. Totalt energiforbruk blir derfor 
vesentlig lavere enn ved konvensjonell oppvarming. Ulempen er at dette kan føre til store temperatur-
gradienter over relativt korte avstander og mikroorganismer kan overleve på kalde og tørre punkter i 
lastebærerne.  
 
Jevn fordeling av oppvarmingen har vært en sentral FoU-utfordring. For å oppnå tilfredsstillende resultat 
innebærer den anbefalte metoden å desinfisere våte lastebærere rett etter vask som vist i Figur 1 side 6. 
 

6.1 Estimering av total drepeeffekt i full skala 
Forsøkene i laboratorieskala og industriskala i Tyskland viste at drepingen av indikatororganismen E. 
faecium NCIMB 2699 var avhengig av væskevolumet bakteriene var suspendert i og ioneinnholdet i væsken. 
Ved svært små volumer (<100 µl) ble drepingen mindre effektiv, og spesielt dersom bakteriene var 
suspendert i rent vann. I praksis forventes det imidlertid at det meste av vannet i og på en lastebærer etter 
vasking og rengjøring vil foreligge i større vannansamlinger enn små vanndråper4. Det er også rimelig å 
forvente at antallet bakterier per vannansamling vil være noenlunde proporsjonalt med væskevolumet. 
Dermed blir total drepeeffekt på en lastebærer en funksjon av fordelingen mellom små og store vannvolum.  
 
Hvis det antas at 99.5 % av vannet i og på en lastebærer foreligger som volumer på 0.5 ml eller mer og at i 
disse volumene drepes 99.999 % av alle vegetative bakterier i løpet av mikrobølgebehandlingen (jfr. 
resultater i Tabell III), mens det resterende vannvolumet er fordelt i form av små dråper (0.05-0.5 ml) med 
98 % dreping av bakteriene, kan andelen bakterier som overlever behandlingen beregnes til: 
 
100 % ∙ (N0 ∙ 0.995 ∙ 0.00001 + N0 ∙ 0.005 ∙ 0.02) /N0 = 0.00099 % + 0.01 % = 0.01099 % ≈ 0.01 % 
 
Dette tilsvarer en dreping på 99.99 % som var målet med prosjektet. Beregningen viser imidlertid også at når 
drepingen i de store væskevolumene er så effektiv som her, er det andelen væske i form av små volum 
(dråper) og drepeeffekten i disse som er avgjørende. Dersom andelen i form av små volum økes til 1 %, 
synker drepingen til 99.98 %. En usikkerhet er hvilken effekt en høyere luftfuktighet under mikrobølge-
behandlingen har på inndampingshastigheten for de små vanndråpene. Som nevnt over, synes inndamping til 
tørrhet av små væskedråper før de blir varme nok til å gi effektiv dreping å være en årsak til at bakteriene 
overlever bedre i små væskevolum. Ved høyere luftfuktighet forventes inndampingen å ta lengre tid. Dette 
understreker således viktigheten av at lastebærerne gjennomgår mikrobølgebehandlingen relativt raskt 
(minutter) etter at de er vasket og før mindre vanndråper tørker inn.  
 
En interessant og litt uventet observasjon var at tilstedeværelse av ioner i vannet fremmer dreping av 
bakterier. Dette kan kanskje utnyttes for å fremme en effektiv dreping. Rester av vaskemiddel inne i hul-
rommet mellom veggene i lastebæreren, noe som i praksis trolig er uunngåelig, er i denne sammenheng 
ingen ulempe. På utsiden av lastebærerne er det likevel vanskeligere rent praktisk og etterlate vesentlig med 
ioner i vannet. I teorien kan man tenke seg å tilsette salt/sjøvann til skyllevannet, men ulempene vil trolig 
langt overstige gevinsten. På den annen side er det mye enklere å rengjøre yttersidene av lastebærerne.     
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 En vanndråpe er typisk ca. 50 µl 
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Selv om 99.99 % av alle vegetative bakterier inne i hulrommet mellom plastveggene drepes under varme-
behandlingen, blir ikke hulrommet sterilt. Det vil fortsatt være noen få vegetative bakterier der i tillegg til 
eventuelle endosporer. Dersom hulrommet i tillegg inneholder litt organisk materiale (fiskerester, matrester, 
etc.), noe som ikke er usannsynlig gitt de praktiske problemene med å rense hulrommet på en god måte, vil 
det over tid (dager-uker) skje en ny oppvekst av mikroorganismer inne i hulrommet. Men den kraftige 
desimeringen under mikrobølgebehandlingen vil forhåpentligvis ha eliminert de næringsmiddelpatogene 
mikroorganismene i hulrommet, og uansett er det sannsynlig at den mikrofloraen som etter hvert vokser opp 
i hulrommet i all hovedsak vil bestå av ufarlige miljø-mikroorganismer. Dermed er faren for at lastebærerne 
ved en eventuell ny punktering blir en smittekilde for næringsmiddelpatogene mikroorganismer, betydelig 
redusert.     
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7 KONKLUSJON 
Tester både i laboratorie- og pilotskala har vist at metoden som er utviklet for bekjempelse av patogene 
bakterier i lastebærere av plast ved hjelp av mikrobølgeteknologi virker etter hensikten, men noe 
standardisering gjenstår.  
 
For å få standard prosedyre for operasjon på plass, samt kommersiell bekreftelse av metoden, foreslås det at 
en mikrobølgeinstallasjon testes ut i kommersiell drift over en periode på f.eks. 6 måneder. Partnere i en slik 
testperiode, sammen med Plastservice AS, kan være en fiskeforedlingsbedrift, Vötsch (produsent av enheten) 
samt eventuelt Vötsch sin agent i Norge. Det bør etableres avtale mellom disse partnerne med hensyn til 
fordeling av ansvar og risiko under og etter testperioden. Innovasjon Norge bør kontaktes for å få på plass en 
del finansiering i denne testperioden.   
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