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Velkommen til Rørdagene 2022!



Vår infrastruktur er våre felles, «usynlige»  verdier






Dato - tittel

ALWAYS PART OF YOUR LIFE

ALWAYS PART OF YOUR LIFE



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



Systemleverandør på tvers av ulike fagområder innen 
Infrastruktur og Bygg
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Vi trygger våre viktigste ressurser

MISJON: Øke folks livskvalitet ved å tilby verdifulle og
bærekraftig løsninger for beskyttelse og transport av 
vann og energi.

VISJON: Den ledende verdiskaperen i våre markeder.

Vårt formål: 



Hvordan står det til med vår felles infrastruktur? 

• Betydelig svinn > 30 % lekkasje
• Utskiftingstakt p.t. på 0,7% -> 140 år
• Investeringsbehov frem mot 2040 

tilsvarer 570 mrd

8,5

20

Investert 2020 Årlig behov

Investering i kommunalteknikk 
(mrd NOK)



Ekstremvær skaper utfordringer



…men en fornying av infrastruktur må gjøres på 
en bærekraftig måte

- og vi har dårlig tid i dobbel forstand



Så hva gjør vi med dette? 



Mål og ambisjoner Innovasjon Dokumentasjon

Vi har valgt ut fire bærekraftsmål og har 
også mål om å bli karbonnøytral i god 
tid innen 2050 i tråd med Green Deal

Bruk av fossilfri råvare for betydelig 
reduksjon i CO2-avtrykk

Vi er fortsatt eneste plastrørprodusent 
med produsentspesifikke EPDer

Bærekraft er førende for hva vi gjør
ISO 9001 siden 1992 og ISO 14001 siden 2001     Klimaregnskap siden 2010



Redusere fotavtrykket på egne 
prosesser

Redusere og dokumentere miljø-
påvirkningen til våre produkter og 
løsninger

Fremme sirkulærøkonomi

Tilby produkter og løsninger som løser 
utfordringer relatert klimaendringer

Påvirke interessenter og markedet til 
å velge bærekraftige løsninger

Levere på våre utvalgte bærekraftsmål

• Operation clean sweep – unngå plast på avveie
• Materialforbruk, redusere overvekt og vrak
• Energiforbruk, vurdere egengenerering av strøm (f.eks solenergi)
• Optimalisert transport gjennom modulvogntog og direkteleveranser

• EPDer for alle produktgrupper og forbedret proses for å ta frem og
vedlikeholde EPD’er

• Lansere og øke etterspørsel etter fossil frie rørsystem
• Pilotprosjekter på “avfallsfriebyggeplasser” og utvikle pre-fab løsninger

• Øke bruken av resirkulert materiale der mulig
• Jobbe med standarder for å kunne tillater bruk av sirkulære løsninger

uten at det går på bekostning av kvalitet og levetid
• Utforske løsninger for end-of-life

• Bredde og styrke vårt utvalg innen overvannshåndtering
• Smarte løsninger for overvåkning og kontroll av infrastruktur
• Utvikle kommunikasjonsmateriell og veiledere

• Tydelig stemme ovenfor politikere og offentlig administrasjon for å få
satt miljø- og bærekraftskriterier/krav i offentlig innkjøp

• Samarbeid og partnerskap på tvers av industrien for å fremme
bærekraftige løsninger

• Utvikle bærekraftsguide for sluttkunder

Vår bærekraftsstrategi fokuserer på fem 
hovedområder



Vi trenger samtidig å se nye
bærekraftige muligheter



• Ca 600 mrd i offentlig innkjøp hvert år

• Tanken med ny lov om offentlig anskaffelse i 2017:
• Strategisk virkemiddel for å fremme overgangen til 

lavutslippssamfunnet
• Gjennom dette fremme innovasjon og næringsutvikling

• Avgjørende å få løftet ambisjonsnivået og redusere 
tidsaspektet

• Offentlig innkjøpere er morgensdagens helter!

Skal vi lykkes må vi få fart på motoren i det 
grønne skiftet

• Vår bransje har en viktig rolle i spille i å fornye/forsterke infrastrukturen vår  
-på en bærekraftig måte!
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