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Kommuner, fylker, statens veieiere og

energiselskap møter nye utfordringer i eksisterende 

og  ny infrastruktur.

Behovet for sanntids informasjon øker –

Ikke minst der data ikke har vært 

tilgjengelige.

TID og TIMING avgjør effektivitet og konsekvenser i drift og vedlikehold!

SETT INN TEKSTKlimaendringene forsterker utfordringene norsk vann-

infrastruktur står overfor.
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Vi skal tilby smarte, bærekraftige rørsystem

Bærekraftige 
infrastruktur-

løsninger

Vann og avløp

Overvann

Kabelbeskyttelse

Horisont-
programmet

Digitalisert 
verdikjede

Digitale 
produkter

Neste generasjons LØSNINGER for vann og avløp



Smarte Produkter og Tjenester
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API

Cloud X,Y,Z

Remote 
Terminal Unit 

(RTU) 

Monitorering
og alarm 

(sms/email)  

Monitorerer flow, 
temperatur, 

trykk etc - fra
områder uten

dekning og strøm

NB IoT Telenor Managed IoT Cloud

(MIC)



1 modulær teknisk løsning
…mange potensielle kunde-case
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Service, vedlikehold og oppetid 



Manuell
monitorering av 

drikkevannskilde 3 
ganger per uke

Sanntidsmonitorering 24/7 fra Pipelife

Sparer 400 mil kjøring og ca. 250 arbeidstimer pr år

Område uten

4G dekning og 
strøm

Kritisk punkt for 
tilgjengelighet av 

vann til
kommunens
innbyggere

Pilot Surnadal kommune vinter 2019

– Ved hjelp av Pipelifes løsning med sensorer og effektiv kommunikasjon kan vi nå hente ut informasjon 

om vannivå, samt temperaturdata i vannet – ute og i inntaksrommet. Alle data er tilgjengelig i en 

skyløsning som gjør at vi som driftsoperatører har full oversikt over situasjonen fra kontoret eller på 

mobiltelefonen. Kåre Dragset, Surnadal 

Kommune



Installasjoner

6 Installasjoner

pH og temperatur
3 installasjoner

Vann nivå
2 installasjoner

Vann-nivå



Overvannshåndtering er et av de største satsingsområdene
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► Infrastructure

o Water and Sewage – conventional: Storm water handling, incl. Raineo. 

o Water and sewage – pre-insulation: Larger dimensions, lareger dimensions and onger lengths 

Isoterm/ Isovarm

o Cable protection: “Rebranding” and renewing our CP portfolio, incl. introducing own name brand, 

product improvements, offering project-specific EPDs, and launching bio-pipes (based on BARM). 

► Buildings

o Soil: Prefabrication of ready to install solutions

o Electro: Plugble installasjons

1. Vi videreutvikler konsepter

for fordrøyning

2. Vi har funksjoner som

renser overvannet

3. Lett å inspisere

4. 24/7 overvåking
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Lekkasje deteksjon

Problem
• Tallene hentet fra KOSTRA 

(2020) for 2015 til og med 

2019 viser et gjennomsnittlig 

vanntap på ca. 30% fra 

norske drikkevannsnett. 

• Ofte utfordrende å finne 

lekkasjer

skjer, og man graver opp feil sted. 

Mulig løsning

• Sensorer og NB IoT gateway for å 

måle trykk og mengde i kummer 

• Sanntidsdata presenteres i 

Telenor MIC. 



Norsk produksjon gir nærhet, kvalitet og service

Surnadal

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

Stathelle

Produkter: Rør og deler i PE

Dimensjoner: Ø20 - Ø2500

LLLD: Lengder opp til ca. 600 m

Antall ansatte: 40



Hvordan skal vi lykkes?

Offentlig sektor KAN TILBY DE MEST INTERESSANTE/ INNFLYTELSESRIKE jobbene for 

et bærekraftig samfunn!

Nå må vi gå fra ord til handling – nå kreves aksjoner: Utnytt mulighetene i det grønne og 

digitale skiftet.

• Følg opp den nye loven av 2017 om offentlige anskaffelser og «premier» klimaverdier  -

vekttall inntil 30%

• Vi trenger frihet/ mandat til å prøve nytt

• Etterspørre løsninger på oppgaver – ikke beskriv hyllevarer

• Stimuler til samarbeid mellom bedrifter i verdikjeden. Riv «siloer»!

• TILRETTELEGG FOR INNOVASJONSBASERT VEKST I NORSK INDUSTRI



Dato - tittel

Takk for oppmerksomheten!


