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MILJÖRAPPORT 2020

Vi vill bidra till en hållbar utveckling och
arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, såväl
lokalt som internationellt.

Målmedveten miljösatsning
Vara det företaget i branschen som tar ansvar och gör skillnad för miljön.
Skapa en positiv dialog som gör det bättre för miljön och värnar hållbarheten.
Minskat CO2e utsläpp 50% till år 2025
• 25% av produktion baserad på fossilfri råvara
• Grön energi i all egen förbrukning
Cirkulär ekonomi 2025
• 50% av nya produkter återvinningsbara
• 7000t köpt återvunnen råvara
• 85% av försäljning från Hållbart sortiment

ver1 2015

ENVIRO
in accorda

Ta ansvar för Hållbart samarbete
• Produkter registrerade på ledande databaser
• Specifika EPD:er (Environmental Product Declarations)
inom alla produktområden.
• Operation Clean Sweep
• Materialbalans
• REACH-direktiv
• Aktivt samarbete i och kring branschen
• EU green deal
• Sveriges 16 miljömål
• FN AGENDA 30
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Globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar
utveckling som världens länder någonsin antagit och finns
till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och
orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa
klimatkrisen.
(Källa: www.globalamalen.se)
GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Pipelife har beslutat att prioritera följande mål:

RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av
vatten och sanitet för alla.
HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara.
HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
HAV OCH MARINA RESURSER
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett
hållbart sätt för en hållbar utveckling.
EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa
ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen
samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

I framtiden kommer vi att tala om två
typer av bokslut. Miljöbokslut och ekonomiskt bokslut. Med fokus på hållbarhet kan vi skapa positiva resultat i båda
kategorierna. Samtidigt lämnar vi en
hållbar planet efter oss till kommande
generationer.
Miljörapport
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Pipelife är Sveriges största tillverkare och leverantör av
rörsystem i plast. Verksamheten ingår i Pipelife-koncernen som är en av Europas ledande tillverkare av plaströr
och tillbehör. Våra rör används för vatten, avlopp,
gas, kabelskydd och elektriska husinstallationer.

Ljung

Totalt finns Pipelifegruppen i 26 länder med drygt 2700
anställda.
Pipelife Sverige AB har fabriker i Ljung och Ölsremma.
Företaget har ca 230 anställda, huvudkontor i Ljung
och en årlig omsättning på drygt en miljard kronor.
Fabriken i Ljung tillverkar rör och rördelar i PP och PE,
i huvudsak för den svenska marknaden.

Ölsremma

Fabriken i Ölsremma tillverkar rörsystem i PVC, PE och
PP. Där finns också rotationsgjutning av septictankar och
andra större produkter.

Miljövänlig och hållbar
För Pipelife är miljöskydd och hållbarhet grundpelare i verksamheten. ”Rätt rör för vår miljö.”
Pipelife som företag, våra enskilda anställda, är fokuserade på medvetna miljöskyddande åtgärder.
Detta gör att vi tar ett samhällsansvar och ett ansvar för våra handlingar.
De insatser som har gjorts för att göra Pipelife till ett företag med god miljöstandard har varit och är
fortsatt viktig för att nå den position vi har på marknaden. Det är också en förutsättning för
värdeskapandet för våra ägare att vi bedriver en hållbar verksamhet.
Det är viktigt att vi sätter upp höga förbättringsmål inom hälsa, arbetsmiljö och säkerhet.
Vi jobbar aktivt inom olika fokusområden kring säkerhet såsom att rapportera risker
i arbetsmiljön och öka medvetenhet hos anställda att arbeta på ett säkert sätt.
Viktig är också den allmänna kvalitetsförbättringen på alla områden som vi menar
uppnås genom en bra och trygg arbetsmiljö.
Pipelife Sverige AB ser det som en viktig uppgift att bidra till en mer
miljövänlig näringsverksamhet. Våra produkter uppfyller verkliga
behov, som försörjning av rent dricksvatten, uppsamling och
transport av avloppsvatten och skydd för kablar och elektriska
installationer. Vi satsar på produkter med hög kvalitet och lång
livslängd samt så miljövänliga tillverkningsprocesser som möjligt.
Ett viktigt led är reduktion av resursförbrukning och avfall samt
reduktion av utsläpp i samband med transporter.
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Övergripande policy och mål
Pipelife Sverige AB är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Yttre miljö, arbetsmiljö, hälsa samt
säkerhet och kvalitet är integrerat som en viktig del i Pipelifes styrnings- och ledningssystem.
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Policy och mål
Miljöpolicy
• Vår målsättning är att erbjuda hållbara plaströrssystem med lång livslängd.
• I vår verksamhet arbetar vi med att förebygga föroreningar och begränsa miljöolyckor, för att
skydda miljön.
• Vi skall inom hela företaget bedriva ett aktivt miljöarbete genom att arbeta med kort- och långsiktiga
miljömål, såsom materialval, transport och energi.
Hållbarhetspolicy
• Vi vill bidra till en hållbar utveckling genom att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor, såväl lokalt
som internationellt.
• Vårt hållbarhetsarbete ska bedrivas med ekonomiskt ansvar för interna och externa intressenter.
• Hållbarhetsfrågor ska värderas i samtliga företagsprocesser.
Vår ambition är att ställa högre krav på oss själva än branschkrav, lagar och förordningar inom områdena kvalitet,
miljö och hållbarhet.
Vi arbetar med ett ständigt förbättringsarbete via ledningssystemen för kvalitet och miljö.

Miljörapport
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Miljöaspekter vid Pipelife Sverige AB
Pipelife Sverige AB tillverkar plaströr och delar av PVC, PP och PE.
Vi har inga miljöaspekter som kräver särskilda utsläppstillstånd i enlighet med någon
lagstiftning.
Ett kontinuerligt mål är dock en reduktion av den miljöbelastning som Pipelifes verksamhet
förorsakar.
Detta gäller i huvudsak följande aspekter:
•
•
•
•
•

Förbrukning av resurser som energi och vatten
Val av råvaror och processer
Resurseffektivitet
Utsläpp till luft, vatten och mark – i huvudsak avfall.
Transport av varor

Åtgärder
Förbrukning av resurser som energi och vatten:
• Bedömning av potentiell strömförbrukning vid investeringar i utrustning och maskiner
• Produktutveckling och kontroll med tanke på användning av material och
förpackning/återvinning
• Göra anställda medvetna om möjligheten till mer effektiv och behovsstyrd
energiförbrukning
Val av råvaror och processer:
• Inköp av produktionsutrustning
• Via val av moderna material kan vi optimera produktens prestanda och därmed minska
miljöbelastningen.
• Produktion med återvunnen plastråvara på vissa produkter

Operation Clean Sweep
Pipelife är medlemmar i organisationen Operation Clean Sweep
med syftet att förhindra och reducera förlusten
av plastpellets till miljön med hjälp av olika metoder.
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Materialbalans
Materialkedjan följs från inköpt råmaterial till färdig produkt. Rapporterade värden för materialförluster
övervakas kontinuerligt.
Materialförluster ska hållas ned så mycket som möjligt genom att:
•
•
•
•
•
•
•

Optimera produktionsparametrar för att undvika övervikt
Reducera spill
Reducera svinn
Produktavfall ska i huvudsak granuleras och återvinnas
Optimera produktionsutrustning
Miljöfrämjande Lean-6-S-projekt
Produktionsplanering för optimering av batch-storlekar och serier

Utsläpp till luft, vatten och mark, i huvudsak avfall.
• Införande av nya rutiner för att förhindra att plastpartiklar hamnar i vattnet
• Följa REACH-direktivet gällande kemikaliehantering
• Förbättrade processer för hantering av plastmaterial (spill vid start- och stopp)

Transport av varor
Transporterna har ökat de senaste åren.
Trots detta har utsläppen av en rad
föroreningar från vägtrafiken minskats.
Pipelife Sverige AB:s transport av råvaror, halvfabrikat och färdiga varor görs
i huvudsak med långtradare. Vi jobbar
aktivt med fyllnadsgraden av lastbilar.
Pipelife Sverige AB levererar ibland direkt
till arbetsplats. Detta ger en negativ
utveckling för våra mål gällande transportutsläpp, men ger en betydande
förbättring av koldioxidutsläppen för
värdekedjan som helhet.

Pipelife Sverige AB arbetar aktivt med att minska miljöbelastningen till följd av transporter:
• Transportavtal med krav på miljö och miljörapportering
• Transportörer är miljöcertifierade enligt ISO 14001
• Ett nära samarbete med våra transportörer för största möjliga fyllnadsgrad och utnyttjande av
transportflotta
• Anpassningen av storlek på långtradare för att säkerställa optimalt platsutnyttjande
• Försöker utnyttja längre långtradare där vägstandard och koncession tillåter detta för att reducera
antalet lastningar
• Kort framkörning (tomkörning) tack vare aktivt val av lokala svenska transportörer
• Flera av våra transportörer använder förnyelsebara drivmedel i sina fordon.
• En majoritet av motorerna i lastbilarna som kör inrikestransporter är miljöklassade enligt EURO 6,
vilket innebär mindre utsläpp.

Miljörapport
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Certifierat fossilfritt råmaterial
Pipelife Sverige AB kan tillhandahålla produkter tillverkade av
fossilfritt råmaterial certifierat av RSB respektive ISCC.
ISCC PLUS Certificate
Certificate Number: ISCC-PLUS-Cert-US201-70600991
SCS Global Services
2000 Powell Street, Emeryville, CA 94608, USA
certifies that
Pipelife Sverige AB
Industrivägen 1, Ljung
Sweden 52441

SCS Global Services does hereby certify that an independent assessment has been conducted on behalf of:

Pipelife Sverige AB

Main office: Industrivagen 1, Ljung, Sweden 52441
Mechanical Processor 1: Pipelife Sverige AB, 514 84 Ölsremma, Sweden
Mechanical Processor 2: Pipelife Norge AS, Hamnesvegen 97, 6657 Surnadal, Norway

Has demonstrated the operation of a management system that is compliant with the requirements of:

complies with the requirements of the certification system

Roundtable on Sustainable Biomaterials
Standard(s): RSB Global: RSB-PRO-30-001 V3.2; RSB-PRO-60-001 V3.2; RSB-STD-01-003-01 V2.3;
RSB-PRO-50-001 V3.5; RSB-PRO-20-001 V3.2; RSB-STD-02-001 V2.0

CB Registration No. 592

ISCC PLUS
(International Sustainability and Carbon Certification)
This certificate is valid from 09.04.2021 to 08.04.2022.

The scope of this certificate shall be limited to:
Mechanical Processor 1: Pipelife Sverige AB
Output: PVC Pipes

The site of the system user is certified as:
Extrusion and moulding plant
The scope of the certificate includes the following chain of custody options:

Mechanical Processor 2: Pipelife Norge AS
Output: PVC and PP pipes and fittings

Mass Balance

This RSB certificate was issued under accreditation by a RSB recognized certification body for compliance with the
RSB standards and the RSB certification systems.

Emeryville, CA, USA
09.04.2021
Place and date of issue

Stamp, Signature of issuing party

Certificate Code: SCS-RSB/C-0043
RSB Participant Code: 2173
Valid from 12 May 2021 to 11 May 2026

This RSB certificate is only valid if duly registered in the RSB database(s) of registered RSB certificates and that the validity of this RSB certificate shall be verified in the RSB
database(s) of registered RSB certificates. Please see http://rsb.org/certification/participating-operators/. This certificate itself does not constitute evidence that a particular product
supplied by the certificate holder is certified to RSB standards. This certificate shall remain the property of SCS, and all copies and reproductions shall be returned to SCS
immediately upon request. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required RSB claim is
clearly stated on product delivery notes.

Stanley Mathuram, PE, Vice President

The issuing Certification Body is responsible for the accuracy of this document.
Version / Date: 1 (unadjusted) / 09.04.2021

SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

Page 1 of 2

Printed: 5/12/2021
Modified: 5/19/2021

Miljöbedömningssystem
Pipelife Sverige AB finns med i ett antal miljöbedömningssystem. Mer information om dessa finns på vår hemsida.
Där finns och tillgängliga miljövarudeklarationer, certifikat och godkännanden för respektive produkt.

Svanen

En

HÅLLBAR OCH EFFEKTIV
värdekedja

RÅVAROR OCH
PRODUKTION
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TRANSPORT

DISTRIBUTION
OCH INSTALLATION

ANVÄNDNING OCH
ÅTERVINNING

Värden Miljörapport
Utfall inom Pipelife koncern
Pipelife Group
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Elförbrukning (kwh/ton)

618,4

641,7

683,8

677,6

729

657,4

Energiförbrukning (GJ/ton)

2,46

2,57

2,74

2,76

2,93

2,65

223,87

224,99

227,85

241,16

250

207

Utsläpp CO2 (kg/ton)
Vattenkonsumtion (m3/ton)

0,66

0,81

0,95

1,02

0,99

1,01

Återanvänt material (kg/ton)

64,6

65,4

67,2

75,0

85,1

82,7

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Elförbrukning (kwh/ton)

600

607

607

642

668

655

Energiförbrukning (GJ/ton)

2,29

2,32

2,32

2,47

2,58

2,53

Utsläpp CO2 (kg/ton)

18,32

18,52

18,38

21,13

22,6

22,38

Pipelife Sverige AB - Ölsremma

Vattenkonsumtion (m3/ton)

1,2

0,18

0,21

0,27

0,36

0,23

Återanvänt material (kg/ton)

60,9

53,6

48,8

63,0

67,4

52,9

2019

2020

Pipelife Sverige AB - Ljung
2015

2016

2017

2018

Elförbrukning (kwh/ton)

990

983

934

932

910

888

Energiförbrukning (GJ/ton)

3,75

3,66

3,47

3,47

3,40

3,32

23,56

22,65

21,74

22,43

22,17

21,67

Vattenkonsumtion (m3/ton)

0,07

0,31

0,19

0,07

0,07

0,08

Återanvänt material (kg/ton)

46,29

127,67

110,26

105,42

120,5

91,2

Utsläpp CO2 (kg/ton)

Koncernens nya offensiva miljömål
Mål 2023
Klimatskydd
Cirkulär ekonomi

15% mindre CO2e jämfört med 2020
100% av de nya produkterna ska vara
designade så att de är till 100%
återvinnings- eller återanvändningsbara

Pipelife Sveriges nuläge och mål
Nuläge
2020

Mål
2021

Övergripande
2021

Önskat läge
2025

CO2 (kg/ton)

22

18

17

11

Andel hållbara innovationer

<5%

25%

30%

50%

Externt återvunnen råvara (ton)

2300

2500

4000

7000

Miljörapport
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Pipelife levererar till Hoppets förskola
Pipelife medverkar i projektet ”Hoppet” (sök på goteborg.se),
ett innovationsprojekt där Göteborgs kommun försöker
skapa en fossilfri förskola i alla led. Pipelife har fått uppdraget att utveckla och producera kabelskyddsrör och dräneringsrör med så lågt koldioxidavtryck (Carbon footprint) som
möjligt. Genom att välja lokalt producerade råvaror såsom
bioPVC (se inovyn.com) samt återvunnen PVC som material i de produkter vi försörjer projektet med, har vi lyckas
sänka koldioxidavtrycket från 100% till 24% på det totala
avtrycket för rörinstallationer.
PVC står för 78% av det fossilfria materialet som projektet
använder i alla sina rörinstallationer.

Pipelife är partner med The Ocean Cleanup
Pipelife kan med stolthet meddela att vi har ett nära
samarbete med The Ocean Cleanup. Denna stiftelse
utvecklar teknik för att befria våra hav från plastavfall.
Pipelife stöttade The Ocean Cleanup med råd om hur
man skulle gå vidare när System 001 (ett system för att
städa haven) drabbades av oförutsedda utmaningar i
början av 2019. Detta system för städning av haven placerades i det område som samlat mest plast, det största
skräpområdet i haven, i Stilla Havet  (The Great Pacific
Garbage Patch) mellan Hawaii och Kalifornien. När vi har
fått ut hela flottan så siktar The Ocean Cleanup på att,
vart femte år, rensa bort 50% av plasterna i detta stora
skräpområde i havet. Läs mer om detta på:
https://theoceancleanup.com/

VinylPlus® - Pipelife Sverige AB officiell partner
VinylPlus® är ett frivilligt program för
hållbar utveckling av den europeiska PVC-industrin.
Pipelife Sverige AB stöttar detta viktiga arbete och är
sedan många år officiell partner.
PVC tillverkas av salt, olja och naturgas och är en av
världens mest använda plastmaterial med ett brett utbud av applikationer som fönster, vatten- och avloppsrör,
golv, förpackningar, kablar, kreditkort och ett stort antal
livräddande medicinska
applikationer.
Läs mer på VinylPlus® hemsida, www.vinylplus.eu
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Pipelife Sverige AB

Issued in Brussels on 26 April 2021

Vi på Pipelife Sverige AB vill sätta
upp ambitiösa mål. Därför har vi
bestämt oss för att analysera hela
vår värdekedja, och reducera våra
totala utsläpp ytterligare.
Vi ska bidra till en hållbar nordisk
industri.

Råvaror och produktion:
Bästa möjliga utnyttjande av
råvaror.
Transport: Effektivt transportnät och optimal transportbalans.
Distribution och installation:
Få möjlighet att välja produkter
med lång hållbarhet och miljövänligregional produktion.
Användning och återvinning:
Återvinning av avfall, antingen
via återanvändning av materialet eller energiutvinning.

Vi svarar gärna på frågor och berättar mer i detalj på telefon +46 513 221 00
eller via e-post: par.naslund@pipelife.com

Med vänliga hälsningar
för Pipelife Sverige AB

Pär Näslund
Verkställande direktör

Miljörapport
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JUNI 2021/500. Produktion: Stema Specialtryck AB.
S

Pipelife Sverige AB, Box 50, SE-524 02 Ljung
T +46 513 221 00, E info@pipelife.se, pipelife.se

Trycksak
3041 0234
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