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Pipelife Norge AS – Konferanseuke i WoodWorks

Det offentliges kraft til å få fart på det grønne skiftet.

Kjell J. Larsen
Bærekraftsdirektør



2 04.12.2020

Pipelife Norge - bærekraftige utvikling og vekst gjennom det grønne og 
digitale skiftet

Stathelle
Produkter: Rør og deler i PE
Dimensjoner: Ø20 - Ø2500
LLLD: Lengder opp til ca. 600 m
Antall ansatte: 40

Surnadal - Hovedkontor
Produkter: Rør og rørdeler i PVC, PP og PE
Dimensjoner: Ø16-Ø1400
Antall ansatte: 140

Ringebu (Isoterm)
Produkter: Frostsikre rør og rørdeler 
Dimensjoner: fra Ø32 
Antall ansatte: 35

Salgskontor:
► Oslo
► Bergen
► Trondheim
► Harstad

• Omsetning: 1, 2 milliarder

• Del av Pipelifekonsernet.  

• Tilstede i 27 land

• Eies av :



Infrastrukturen er våre felles «usynlige» verdier
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LOA § 5: Alle oppdragsgivere skal innrette sin 

anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere 

skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige 

løsninger der dette er relevant. Dette kravet gjelder 

overordnet for den enkelte oppdragsgivers 

anskaffelsesstrategi, og i tillegg skal dette følges opp i 

den enkelte konkurranse, jf. FOA § 7-9:

"Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere 

miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger 

ved sine anskaffelser og kan stille miljøkrav og kriterier 

i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er 

relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som 

tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes 

minimum 30 prosent."

Pipelife Norge ser en forsterket bærekraftig 
utvikling gjennom det grønne skiftet
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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

• Bærekraftsbedrift: HM 6 9 12 13

• Status så langt OI:  kr 580000000000 pr år!

Fire år etter LOA innførte krav til klima-/ 

miljødokumentasjon ved offentlige anbud, har 

vi ikke blitt forspurt på dokumentasjon en 

eneste gang!

• Vi kommer med fossilfrie produkter Q1 

2021

• Vi utvikler prefabrikkering for bygg

Pipelife Norge ser en forsterket bærekraftig 
utvikling gjennom det grønne skiftet
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Horisontprogrammet – Etablert i okt 2018

Horisont→Smart Water Services

Vannivå Overløp Vannkvalitet Flow & trykk Flomvarsling
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Hvordan skal vi lykkes i å utvikle smarte bærekraftige 

samfunn?
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EU forsterker kraften for å nå klimamålene:
EU’s GREEN DEAL

EU har utnevnt
finanssektoren til
å være hovedaktør
i å nå Parismålene



Takk for oppmerksomheten!


