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Pipelife Norge AS:   Standarder, grønn omstilling og konkurransefordeler 

Kjell J. Larsen



Norsk produksjon gir nærhet, kvalitet og service

Surnadal

Produkter: Rør og rørdeler i PVC, PP og PE

Dimensjoner: Ø16-Ø1400

Antall ansatte: 125

Ringebu (Isoterm)

Produkter: Frostsikre rør og rørdeler 

Dimensjoner: fra Ø32 

Antall ansatte: 35

Salgskontor:

► Oslo

► Bergen

► Trondheim

► Harstad

Stathelle

Produkter: Rør og deler i PE

Dimensjoner: Ø20 - Ø2500

LLLD: Lengder opp til ca. 600 m

Antall ansatte: 40



Våre fagområder spenner vidt og langt

Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast.  

Vi har det mest komplette sortimentet av rør til elektro, vannforsyning, kabelvern, avløp og 

drenering. Kontakt oss så tidlig som mulig i prosjekteringsfasen, så hjelper vi deg med råd, 

veiledning og materialvalg.
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Mål og ambisjoner Innovasjon Dokumentasjon

Vi har valgt ut fire bærekraftsmål, og 
har videre mål om å bli karbonnøytral 

innen 2050 i tråd med Green Deal

Bruk av fossilfri råvare for betydelig 
reduksjon i Co2-avtrykk

Vi er fortsatt eneste rørprodusent med 
produsentspesifikke EPDer

Bærekraft er førende for hva vi gjør
ISO 9001 siden 1992 og ISO 14001 siden 2001     Klimaregnskap siden 2010
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Mer bærekraftig transport – april 2021



7

21.04.2021

Precut / Prefab – fra produkter til 
kundespesifikk løsning – stikkord BIM
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Innovasjonsbasert vekst
Smarte løsninger for vanninfrastruktur

Water 
level

meetering

Water 
quality

Smart 
manholes

Leakage
detection

Flood 
detection



Vi skal tilby smarte, bærekraftige rørsystem

Bærekraftige 
infrastruktur-løsninger

Vann og avløp

Overvann

Kabelbeskyttelse

Horisont-
programmet

Digitalisert 
verdikjede

Digitale 
produkter

Neste generasjons LØSNINGER for vann og avløp
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• Vi har levert klimaregnskap siden 2010

• Vi har våre egne/ unike EPDer

• Vi er en pådriver i bruk av resirkulert 

materiale – sirkulærøkonomi

• Status så langt:

Fire år etter LOA innførte krav til klima-/ 

miljødokumentasjon ved offentlige anbud, har 

vi ikke blitt forspurt på dokumentasjon en 

eneste gang!

Pipelife ser nye muligheter for innovasjon og  

bærekraftig utvikling gjennom det grønne skiftet
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Takk for oppmerksomheten!


