Rent vann for generasjoner

Et partsinnlegg
om opprustning av VA-system
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En god investering blir
bare bedre med årene

Det store behovet for opprustning av VA-systemene
faller sammen med en vanskelig kommuneøkonomi.
Dette har fått mange kommuner til å fokusere på
laveste innkjøpspris på rør. Det er både fristende og
legitimt å tenke på den måten, men samtidig svært
kortsiktig. Gode VA-systemer er så viktig for innbyggernes helse og næringslivets utviklingsmuligheter
i kommunen, at opprustningen må betraktes som en
langsiktig investering og planlegges og gjennomføres
deretter.
En godt prosjektert og gjennomført opprustning vil
slå positivt ut på kommuneøkonomien i mange,
mange år.

Fakta: Dårlig drikkevann – bl.a. på grunn
av innlekking av avløpsvann til drikkevannet – medfører 100 000 til 300 000
sykedager årlig i Norge.

Pipelife står til rådighet med kompetanse og
praktisk bistand i hele anleggsperioden.

Pipelife er en samarbeidspartner du kan stole på
Pipelife har vært ledende på utvikling og produksjon
av plastrørsystemer i Norge i flere tiår. Det skyldes at
vi lager gode rør for norske forhold, at vi har en unik
servicegrad og at vi deler vår kompetanse raust med
byggherrer, konsulenter og entreprenører over det
ganske land. Vi stiller fagkunnskap og erfaring til
rådighet under planleggingen, vi har en logistikk som
gjør at dyre maskiner og arbeidslag utnyttes effektivt,
og vi bidrar med verktøy og kompetanse til skjøting
og legging.
Alt dette gjør naturligvis at Pipelife Norge ikke er
billigst når man sammenlikner prisen på rør isolert
sett. Men så er det da også langt igjen fra rørene
losses på byggeplass og til total anleggskost er kjent.
Det har ofte vist seg at mye av merkostnadene ved å
kjøpe rør av Pipelife Norge er inntjent allerede når
grøfta er fylt igjen.

Fakta: 22% av den norske befolkning får
drikkevann som Folkehelsa betegner som
“utilfredsstillende”.
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Fakta: Mye av problemene skyldes dårlig
arbeid og dårlige materialer i
oppbyggingsperioden 1945 - 1970.

Anbudsdokumentene er nøkkelen til et realistisk
kostnadsbilde på kort og lang sikt
De senere års fokus på innkjøpspris har ofte resultert
i uventede merkostnader i anleggsperioden og økte
kostnader til drift og vedlikehold.
Nøkkelen til en vellykket investering ligger i anbudsdokumentene og de kravspesifikasjonene som finnes
der. Anbudene må være direkte sammenlignbare, og
man må legge inn alle de hensyn som skal til for å
sikre lave livsløpskostnader og et tjenestetilbud man
er tjent med.
Pipelife Norge har i samarbeid med Advokatfirmaet
Haavind Vislie utarbeidet et dokument som er til stor
hjelp ved utarbeidelse av anbudsinnbydelser.
Dokumentet sikrer at anbudene er direkte sammenlignbare, og bringer alle relevante kostnader og risikoer på bordet. Anbudsinnbydelser og -prosesser utarbeidet etter disse retningslinjene, tilfredsstiller EØS-kravene til offentlige innkjøp.

Pipelife bruker mye tid på opplæring og oppdatering av
kunder og fagmiljøet.

Fakta: Det lekker 225 liter vann per døgn
per nordmann, mens husholdningsforbruket
ligger på 180 liter.

Å velge norskproduserte varer betaler seg fort
Norsk produksjon og produktutvikling skaper fagmiljøer som også involverer forskningsmiljøene og
brukermiljøene. Som kunde blir du hørt og tatt på
alvor, og dine erfaringer og utfordringer kan resultere
i helt nye løsninger. Kunnskap stilles gratis til rådighet,
dermed kan f.eks. kommunale etater hente kunnskap
man ellers måtte lete etter og betale for.
Industriens behov for varer, transport og servicetjenester genererer verdiskapning, som kommer
samfunnet til gode gjennom for eksempel arbeidsplasser og skatteinntekter.
For Pipelife Norge er det nære samarbeidet med
grossister og entreprenører over hele landet en
forutsetning.

Dette dokumentet er til stor hjelp i utarbeidelsen av anbudsdokumenter. Det gjør at alle hensyn blir ivaretatt, og at alle
anbud er direkte sammenlignbare.
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Pipelife produserer i Norge for norske forhold
Pipelife Norge inngår i Pipelife International, med
hovedkontor i Østerrike og produksjon i Europa, USA
og Kina. Konsernet utmerker seg ved at hver enhet
skal være ledende på produksjon og produktutvikling
for sitt nasjonale marked. Mer enn det: Behov knyttet
til lokale forhold og dagens krav til kundenærhet og
logistikk, gjør lokal produksjon til et betydelig fortrinn.

Hovedkontor
Pipelife Norge AS
6650 Surnadal
Telefon: 71 65 88 00
Telefaks: 71 65 88 01
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Det nære samarbeidet med grossister og entreprenører over hele Norge, gjør at rør, deler og problemløsende kompetanse alltid er tilgjengelig.
Pipelife Norge har Norges bredeste og beste utvalg av
plastrørsystemer til vann og avløp, kabelbeskyttelse
og elektrikerrør. Bedriften har alle nødvendige godkjenninger og sertifikater – herunder på områdene
kvalitetssikring og miljøstyring.

Pipelife Norge AS
Postboks 74 Skjerkøya
3995 Stathelle
Telefon: 71 65 88 00
Telefaks: 35 96 74 02

www.pipelife.no

Pipelife Norge AS
Biskop Jens Nilssønsgt. 5,
0659 Oslo
Postboks 6078 Etterstad,
0601 Oslo
Telefon: 71 65 88 00
Telefaks: 23 24 32 01

