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I: Levering, lossing, lagring og håndtering av plastrør 

 

Dette kapittelet omhandler spesielt forhold omkring levering fra Pipelife direkte til et 

anleggssted, samt forhold på anleggsstedet. Andre produsenter og distributører kan ha andre 

retningslinjer. På større anlegg er det oftest både økonomisk gunstig og klimasmart å få 

leveransene direkte fra produsent. 

 

Alle parter bør ha interesse i at kvaliteten på våre røranlegg blir best mulig. Det følgende ivaretar 

mye av dette. Såfremt anleggene i tillegg blir godt planlagt, utført av fagfolk og man har kontroll 

på driftsbetingelsene - så er mange forutsetninger på plass. I tillegg til normal håndtering og 

sunn fornuft, så finnes det anvisninger, instruksjonsvideoer og felles leveringsbetingelser – 

ASLEM for elektrobransjen og FL-VA/VVS/Kulde for VA- og VVS-bransjen. Dessuten har Pipelife 

egne rutiner, prosedyrer og instruksjoner som er tilpasset leveransene fra de ulike 

produksjonsstedene. 

 

Viktig kontaktinformasjon: 

Finn din kontaktperson på www.pipelife.no 

Sentralbordet: (+47) 71 65 88 00 

Salgskontoret: (+47) 924 92 200, ordre@pipelife.com 

 

Bestillingen (installatør og distributør) 

 

Det er smart, både med hensyn på økonomi, fremdrift og miljø, å planlegge leveransene godt og i 

god tid. Hva skal jeg ha, hva er leveringstidene på ulike varer, hvor mye skal jeg ha, når skal jeg ha 

det, hvordan ønsker jeg varene levert og hva er det lurt å fylle opp bilen med? Skal varene leveres 

ferdig losset, for eksempel med kranbil, kan leveringstiden bli lengre hvis det er liten tilgang på 

egnede biler. På små og store anlegg bidrar vi gjerne til en så god logistikkløsning som mulig. 

 

• Planlegg godt og bestill i god tid 

• Sjekk ordrebekreftelsen fra Pipelife 

• Oppgi navn og telefonnummer til kontaktperson på anlegget 

 

Før levering til anlegg (anleggseier) 

 

Forbered mottak av varer. Klargjør losseplass og lagringsområde og sørg for egnet losseutstyr og 

personell. Skaff til veie egnede planker for å legge løse rør og rørbunter på – Ikke bruk gamle 

paller o.l. med skarpe gjenstander som kan skade produktene. Løse rørdeler, kummer, paller og 

løse esker bør lagres tørt. 

 

Er alle forhold omkring HMS ivaretatt? Har involvert personell nødvendig kompetansebevis og 

fått opplæring i sikkerhetsaspekter forbundet med lossing, løfting, transport, håndtering og 

lagring av tungt gods? 

 

Området må være tilrettelagt for transportørens kjøretøy. Vurder veiens bæreevne og bredde - 

og rom for å snu. Eventuelt må lasten omlastes på egnet kjøretøy. 

 

http://www.pipelife.no/
mailto:ordre@pipelife.com
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Ved lossing med kran må tilstrekkelig lagerareal være tilgjengelig innenfor kranens 

arbeidsområde. Husk også å tilpasse lagerarealet til mengden som skal leveres. 

 

Pipelife tar kontakt før opplasting for å sikre at alt er klart for levering. 

 

Under levering til anlegg (varemottaker) 

 

 

HMS er viktigere enn alt annet!  

 

• Personell må ha nødvendig sikkerhetsutstyr – for eksempel synlighetstøy, hjelm, hansker 

og vernesko. 

• Det skal ikke være elektriske luft-ledninger eller andre farlige eller utsatte installasjoner i 

losseområdet. 

• Bilen må stå helt vannrett eller ha helning fra åpningen. 

• Lasterommet åpnes forsiktig – løse eller løsnede gjenstander kan falle ut. 

• Sikre lasten med losseinnretning før lastesikringen løsnes. Lastesikring må løsnes og 

fjernes forsiktig og gradvis etter som bilen losses. 

• Ved arbeid i høyden må det utvises spesiell aktsomhet. Benytt sikrede stiger eller trapper. 

• Uvedkommende, for eksempel mindreårige, må holde seg på god avstand og under 

oppsyn. Alle må stå godt synlig for den som losser. 

• Alle må holde sikker avstand fra last og losseinnretning. Etabler en god sikkerhetssone - for 

eksempel minst rørets lengde målt fra løftepunktet. En styrelines lengde må være større 

enn rørets lengde pluss løftehøyde. 

VIKTIG: Det skal ikke beveges på losseutstyr dersom det er personer innenfor 

sikkerhetssonen.  

• Løfteutstyr må tilfredsstille krav i «forskrift om kran og løft på flyttbare innretninger» og 

være egnet for oppgaven. Sjekk alltid om løfteutstyret er uskadet. Se spesielt etter om 

løftekrok er skadet! 

• Løse rør og rørbunter skal løftes med to ubeskadiga stropper av godkjent type. 

• Spesielle regler som gjelder bedriften, anlegget eller lagerstedet skal følges! 

 

 

Ved anleggslevering tar Pipelifes transportør kontakt en stund før ankomst. Mottaker skal anvise 

nøyaktig losseplass og være til stede under lossing. Denne skal kvittere på fraktbrev for at antall 

mottatte kolli stemmer - og bistå under lossing. Mottakerens underskrift må være lesbar eller 

navnet gjentas med blokkbokstaver. 

 

Varene losses på ett sted, med mindre annet er avtalt på forhånd. Hvis transportør finner det 

nødvendig å stanse lossingen på grunn av utilfredsstillende forhold eller utstyr eller når lossingen 

tar uforholdsmessig lang tid (mer enn to timer), må mottaker bekoste transportørens ventetid og 

eventuelle ekstrakostnader. 

 



 

 

Rørhåndboka – Installasjon – Levering, lossing, lagring og håndtering av plastrør 

PIPELIFE Norge AS, desember 2020 side 3 

 

Varene leveres ulosset om ikke annet er avtalt. 

Ved slik levering må mottaker ha egnet utstyr 

for lossing disponibelt. Ved levering med en del 

skapbiler kan ikke gravemaskin benyttes. Når 

bunter skal flyttes med truck eller annet 

losseutstyr med gafler, må strø hvile på strø 

under lagring, eventuelt benyttes tykkere strø, 

for at gaflene ikke skal slite på rørene.  
 

Noen produkter skal flyttes, transporteres og lagres spesielt. Dette gjelder for eksempel 

engangstromler med fiberkabelrør og de store, tunge kveilene med Isoterm- eller Isovarm-rør 

som alltid skal flyttes, transporteres og lagres stående. 

 

Paller egner seg ikke som underlag for tunge rør og rørbunter. Seks meter lange rør lagres med 

spikerfrie planker under bunterammene. Ved ujevnt underlag legges buntene på planker med ca 

3 meter avstand.  12 – 15 meter lange PE-rør legges på 4 – 5 planker med minst 1 meter frie 

ender. Rør skal ikke hvile på muffe- eller spissende. Feil lagring kan gi bøyde rør. Kontakt Pipelife 

ved lagring av slep. 

 

Maksimum lagringshøyde er i de fleste tilfeller to bunter. Hvis terrenget heller og/eller 

lagringsplassen ligger nært boområde, lekeplass, barnehage, skole eller lignende, bør buntene 

ikke lagres i to høyder. Vær også oppmerksom hvis det regner, snør eller det er frost med fare for 

ising. Plastrør har lav friksjon og tre mot plast glir lett. Når lagringsplassen er egnet (avstengt 

område med jevnt underlag) kan stablingshøyden være opp til 2,5 meter. 

 

Husk å lagre buntene slik at man kan få tak i alle typer rør og dimensjoner på en enkel måte. 

 

Mindre rørdeler og kummer bør lagres under tak – for eksempel i en låsbar container. 

 

Link: Film om lasting og lossing av PE-rør … 

 

Mottakskontroll (varemottaker) 

 

Mottakskontroll er viktig. Under lossing kontrolleres om antall kolli stemmer i henhold til 

pakkseddel og om det er åpenbare skader å se. En mer omfattende kontroll utføres senere. 

Innen 8 dager kontrolleres om varetypene og antall i lukket forpakning stemmer og om noe har 

skader av betydning for bruken. 

 

Skader og andre uheldige forhold bør dokumenteres ved hjelp av bilder. Feil og skader meldes 

snarest til Pipelife via e-post til salgskontoret@pipelife.no – eventuelt via vår distributør. 

 

Utdrag fra Pipelifes leveringsbetingelser:  

 

«Reklamasjoner vedrørende … 

a) transportskade eller manko i antall kolli skal skje straks ved varens ankomst. 

Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for rette fraktfører. 

b) manko i innhold av emballerte varer skal skje til Pipelife straks og senest innen 8 dager etter 

ankomst, med spesifikasjon av avvikene. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjriMvS6zJzE&data=02%7C01%7Cbard.moen%40pipelife.com%7C714d1748d6d04b7b7a1208d7db2d8085%7C5615522379ac48ba8ade00446899a49c%7C0%7C0%7C637218860796784537&sdata=ia7mP%2Fz%2F6M%2BH3WRw1mzcWP6eAdzq7oMhGA4QxuqmwYE%3D&reserved=0
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c) mangelfull vare må skje hurtigst mulig og senest 8 dager etter at mangelen er eller burde ha vært 

oppdaget, dog i intet tilfelle senere enn 3 måneder fra varens mottakelse. 

Alle reklamasjoner skal skje skriftlig.» 

 

Etter levering til anlegg (installatør) 

 

Senere håndtering og interntransport på anlegget må også skje pent og forsiktig. Last må sikres 

og rør må ikke ligge mot stein eller skarpe kanter under transport. Legg planker under rørkveiler 

og løse rør og pass på at rør eller muffe ikke ligger an mot platt eller karm slik at de får 

unødvendige gnisseskader. Ikke kast eller tipp rør eller deler. Trykkør og -deler må aldri utsettes 

for støt. Uskarpe riper og små sår med dybde inntil 10 % av veggtykkelsen kan aksepteres. 

 

Retur 

 

Pipelife kan ta imot retur av overskuddsmateriell fra anlegg. Forutsetningene for en slik retur er 

at vi får dekket våre omkostninger i forbindelse med dette og at varene er rene, pene og i salgbar 

stand. Varer som kan bli returnert bør derfor lagres og behandles ekstra skånsomt – tildekket, 

tørt og i originalemballasje. All retur skal på forhånd være avtalt med Pipelife og ha sitt eget 

retur-nummer. 
 


