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G: Om Rørhåndboka 

 

Rørhåndboka fra Pipelife er ment å gi verdifull informasjon samt fungere som oppslagsbok i det 

daglige. Den nettbaserte utgaven vil være mer oppdatert enn papirutgaven – og vi bygger gradvis 

inn kalkulatorer, videoer og relevante linker i denne. 

 

Håndboka er bygd på tidligere utgivelser, tilbakemeldinger, erfaring og med støtte i ulike tekniske 

underlag. Lars-Eric Jansons bok Plastics Pipes for Water Supply and Sewage Disposal har vært til 

stor hjelp og flere illustrasjoner er hentet herfra. Bransjeorganisasjoner, den Nordiske 

Plastrørgruppen (NPG), The European Plastic Pipes and Fittings Association (TEPPFA), PE100+ og 

PVC4Pipes, har utgitt diverse faglitteratur vi har hentet stoff fra. Ellers er det meste bygd på 

erfaring, norsk måte å tenke på og norske metoder utarbeidet av og for rørfolk i Norge gjennom 

mange år. 

 

Vi tar forbehold om endringer. Endringer på produkt, i tekst eller lignende skjer uten forvarsel. All 

informasjon, alle illustrasjoner og spesifikasjoner er basert på tilgjengelig informasjon ved 

tidspunktet for oppdatering (gjengitt nederst til venstre på alle sider).  

 

Vi tar heller ikke ansvar for følgeskader ved at innholdet er brukt ukritisk. Prosjektering bør 

overlates rådgivende ingeniører med dokumentert kompetanse. Pipelife Norge AS er ikke 

godkjent for noen tiltaksklasse i henhold til Plan- og Bygningsloven (PBL) og kan derfor kun bistå 

med faglige råd.  

 

Kopiering eller gjengivelse fra Pipelifes brosjyrer, kataloger, nettsider m.m. er forbudt uten etter 

avtale med Pipelife Norge AS. 

 

Symbolbruk og terminologi følger aktuelle norske produkt- og utførelsesstandarder. Se også 

avsnittet om symbolbruk og terminologi. 

 

Vi vil gjerne høre fra deg hvis du har meninger om innholdet eller savner noe. Send en e-post til 

firmapost@pipelife.no eller ring oss på 71 65 88 00. 

 

Hold deg oppdatert! 

 

Det skjer stadig endringer. Nye standarder kommer, standarder endres, forskningen går videre 

og nye produkter og materialvarianter dukker opp. Relevante nyheter får du i ulike kanaler. 

 

• Meld deg på for å få våre nyhetsbrev. Disse sendes per e-post ikke veldig ofte. Send for 

eksempel en e-post til firmapost@pipelife.no og fortell oss om ditt interesseområde er 

VMT (VA), pre-isolerte rørsystem, VVS, kabelvern eller elektro-installasjon. 

 

• Vi tilstreber å holde hjemmesidene våre oppdaterte. Det er enkelt å finne oss på internett. 

Hjemmesiden vår er www.pipelife.no. Her finner du det meste. 

 

• Vi er også på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter. Her legger vi ut aktuelle nyheter 

og diverse annet som det kan være greit å få med seg. Lik oss gjerne! 
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• På YouTube kan du se informative filmsnutter fra Pipelife Norge. 

 

• I tillegg står vi klare til å svare på spørsmål via e-post og via telefon. E-post kan sendes 

firmapost@pipelife.no og telefonnummeret vårt er 71 65 88 00 – eller du kan finne rett 

person under oversikten over kontaktpersoner på hjemmesidene.  

 

• Ønsker du å få besøk eller å besøke en av våre fabrikker er det bare å ta kontakt. 

 

Innhold i Rørhåndboka 

 

Rørhåndboka er delt inn i fire hovedkapitler: 

 

G: Generelt 

I: Installasjon 

M: Materialer og egenskaper 

R: Rørberegninger 

 

Hovedkapitlene og delkapitlene under disse er satt opp i alfabetisk rekkefølge – ikke logisk. Hvert 

kapittel har egen sidenummerering. En referanse til dette kapitlet kan være «Rørhåndboka – 

Generelt – Om Rørhåndboka». En slik referanse finner du nederst på hver side. Og så har vi 

avsnitt på nederste nivå – se innholdsfortegnelsen. 

https://www.youtube.com/channel/UCI86sRFyr4oCdL8UV9S9DwA
mailto:firmapost@pipelife.no

