pipelife.se

GRÖN VÄRDEKEDJA

Pipelife ska vara det företaget i branschen
som tar ansvar och gör skillnad för miljön.

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.
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ANSVARSFULL
INDUSTRI
Jordklotet behöver ansvarsfulla användare. I hela kedjan, från politiska ledare, via forskning och
näringsliv, och ända ned till varje enskild människa. Vi måste helt enkelt minska djupet på de negativa koldioxidavtryck vi lämnar efter oss – annars kommer de aldrig att kunna suddas ut. Pipelife
Sverige AB vill ta sitt ansvar och hjälpa våra kunder att också göra det.
– Vi skall inom hela företaget bedriva ett aktivt miljöarbete genom att arbeta med kort- och
långsiktiga miljömål.
• 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, säger Pipelife Sveriges VD Pär Näslund.

RÅVAROR OCH
PRODUKTION

TRANSPORT

DISTRIBUTION
OCH INSTALLATION

ANVÄNDNING OCH
ÅTERVINNING
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PVC-rör har många fördelar och ger
en god miljövinst genom produktion,
installation och lång livslängd.
Den innehåller mindre ändliga
(olja/gas) resurser och både råvaran
(innehåller 57 procent koksalt) och
själva rörproduktionen reducerar
energiförbrukningen med mer än 50
procent. PVC-råvaran är också den
mest genomlysta polymeren som
dessutom tillverkas i den nordiska
regionen. Pipelife introducerar nu
också ett fossilfritt material som bland
annat levererats till det uppmärksammade projektet Förskolan Hoppet i
Göteborg.
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RÄTT RÖR
FÖR VÅR MILJÖ
Våra produkter uppfyller ett faktiskt behov – till skillnad från många av vår tids kommersiella industriprodukter. Försörjning av rent dricksvatten och transport av spillvatten är grundläggande för vårt
moderna samhälle.
Och när avloppsrör och dricksvattenrör ligger i samma dike vill du helst att rören ska vara täta – även
under extrema belastningar. Nästan lika viktigt, om än på ett annat sätt, är sådant som gastransport
och skydd för kablar och elektriska installationer. Pipelife är Nordens ledande tillverkare och leverantör
av rör för detta syfte. För oss skulle föroreningarna inte minska om vi tog genvägar i vår produktion.
Tvärtom. Ökad användning av våra produkter och vårt miljöengagemang ger en positiv effekt i miljöbokslutet.
Stora, tunga, basinvesteringar ger lägre miljöpåverkan då de största miljöeffekterna rörande plaströrssystem kommer vid läggning och distribution/transport.
LCA-perspektivet är viktigt eftersom produkterna har en livslängd om minimum 100 år och kan
därefter återvinnas.
Våra produkter syns sällan, men finns överallt. Just därför är det så viktigt att vi tar vårt miljöansvar
på allvar – de val vi gör får stora konsekvenser. “Rätt rör för vår miljö”, brukar vi säga.
För oss är “rätt rör” ett rör som haft minsta möjliga miljöpåverkan i tillverkningen och transporten,
som inte skadar miljön vid användning, som håller hög kvalitet så att läckage kan undvikas, och som
har lång livslängd och därmed bidrar till minskad resursanvändning i ett livscykelperspektiv.

Grön värdekedja
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Vi vill bidra till en hållbar
utveckling och arbetar 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.
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Sverige

EU

Återvinningen av plast i Sverige och EU*

BRA PÅ MILJÖÅTGÄRDER
– VI TAR ANSVAR
Pipelife Sverige AB har haft ett stort engagemang för miljömässiga sidan av vår industriella verksamhet
sedan 1980-talet. På den tiden var det inte lika “hett” som idag, då vi i allt högre grad ser att detta är
en aspekt som kunderna värdesätter och lägger stor vikt vid. Vi har insett att vi måste bli bättre på att
berätta om våra värdefulla miljöåtgärder. Trots att det är miljövinsten, och inte en bra “miljöimage”
som är målet, så skadar det inte att våra kunder och kontakter får koll på vad vi står för. Ansvar.
Begreppet ”Carbon Footprint” – ”Koldioxidavtryck” används som en måttstock för det totala utsläppet
av koldioxid och metangas från en verksamhet, person eller annan enhet. Man tar inte bara hänsyn till
de direkta utsläppen, till exempel från en fabrik, utan även de indirekta utsläppen.
Företaget har tydliga och mätbara miljömål. Årligen mäts bland annat kg CO2-utsläpp per producerat
ton, produktion på återvunnet material och vattenförbrukning. Pipelife Sverige AB är stolta över att redan har ett relativt bra Carbon Footprint, och jobbar hårt på att få ännu bättre resultat. För att uppnå
detta jobbar man på många plan, och letar efter förbättringspotential i verksamhetens alla delar.
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Januari 2020
Pär Näslund
VD

PIPELIFE Sverige

AB, Box 50,

524 02 Ljung,

T +46 513

221 00, F +46

513 221 99,

e, pipelife.se
E info@pipelife.s

*IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
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Pipelife har ett nätverk
av fabriker i Europa och
är ledande i Norden.
Det innebär kortare transport
av produkter, en bra miljövinst och kostnadsbesparingar för den
nordiska marknaden.

8

Grön värdekedja

CERTIFIKAT
ISO 9001
Härmed intygas att:/This is to certify that:

Pipelife Sverige AB
Industrivägen, 524 41 LJUNG, Sweden
har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller:
has a management system of quality that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2015 with respect to:

Tillverkning och försäljning av plaströrsystem
Manufacture and sale of plastic pipe systems
Ursprungligen utfärdat/Originally issued
Giltigt till och med/Expiry date
Beslutsdatum/Decision date

1996-11-17
2021-09-05
2018-09-06

__Signature_2

Dag Sjöholm

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certification
Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden
Phone: +46 10-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

Ackred. nr. 1002
Certifiering av
ledningssystem
ISO/IEC 17021-1

Certifikatsnr./ Certificate no. 1652 | version nr./ issue no. 8 | 2018-09-06
This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval by RISE Certification.
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PÅ HUGGET FÖR
MINDRE AVTRYCK
Vid våra fabriker är utsläppen små. Vi är miljö- och kvalitetscertifierade och har tydliga policys på vad
som gäller kvalitet, miljö och hållbarhet.
Våra produkter på den nordiska marknaden har kort resväg. Våra fabriker är placerade så att det
är lätt att transportera våra produkter i vårt långsträckta land.
Pipelife Sverige AB jobbar aktivt mot fler miljömål. Några faktorer vi arbetar med är förbrukning av
energi och vatten, val av råvaror och underleverantörer, egen materialbalans samt goda lösningar för
produktionsprocess, transport och avfallshantering. Genom att välja de mest optimala lösningarna
inom alla dessa områden reducerar vi vårt Carbon Footprint ytterligare.
Pipelife Sverige AB fokuserar på kvalitet och utveckling av våra produkter, men tänker samtidigt på
planeten, på att efterlämna ett så litet koldioxidavtryck som möjligt. Våra miljöframsteg är mycket
värdefulla för Pipelifes miljömedvetna kunder som själva jobbar med Carbon Footprint, eftersom vårt
avtryck också ingår i deras eget avtryck.

Kort resväg – mindre utsläpp

Grön värdekedja
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DETTA GÖR VI
RÅVAROR OCH
PRODUKTION

Råvaror och produktion

Transport

– Vi väljer råvaror och underleverantörer med
tanke på deras miljöprofil.
– Vi driftar våra produktionsenheter med minimal miljöpåverkan, exempelvis genom att köra
PVC-blandning med lägsta möjliga temperatur,
ta hänsyn till energiförbrukning vid inköp av ny
produktionsutrustning och välja energieffektiva
lösningar i våra kontorsbyggnader.
– Vi tillverkar rör och rörsystem med lång
livslängd, vilket ger utdelning i ett långsiktigt klimatbokslut. Bra och driftvänliga egenskaper skyddar mot läckage, och därmed mot resursslöseri
och negativa konsekvenser för miljö och hälsa.

”Med Fair Transport vill vi tillsammans med
Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter.

Vi producerar på återvunnet material i de fall det
är möjligt och standarderna tillåter oss.
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TRANSPORT
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Vi vill ta ansvar – hela vägen. Därför är vi en
del av Sveriges Åkeriföretags ”Fair Transport”.
Tanken med märkningen är att både åkerier och
transportköpare ska kunna göra sunda val för
att skapa en verksamhet med så goda förhållanden som möjligt.”
Våra mål som åkeri är att:
• Köra trafiksäkert
• Tänka klimatsmart
• Erbjuda goda arbetsförhållanden
Göran Sanfridsson, VD, Sanfridsson Åkeri AB

– KONKRET

DISTRIBUTION
OCH INSTALLATION

ANVÄNDNING OCH
ÅTERVINNING

Distribution och installation

Användning och återvinning

– Aktörerna gemensamt kan göra ett framtidssäkrat val av produkter med lång livslängd
och miljövänlig regional produktion.

– Vi källsorterar vårt avfall och komprimerar för
att minska transportvolymen. Särskilt fokus ligger
på restavfall, som i slutändan kommer att orsaka
föroreningar genom utsläpp från deponi eller
förbränning.

– Vi gör det enklare för konsulter, installatörer,
entreprenörer och grossister att följa upp sin egen
miljöstrategi.
”Det är uppenbart att det finns ett samband mellan satsning på koldioxidreduktion och vinst, och
att miljö är ett effektivt försäljningsargument på
dagens marknad.”
Frode Pedersen, konsult
Enligt Miljövärdering av avloppsrör i PVC, PE, PP
och betong (LCA-projekt, NPG) så står läggningsfasen för upp till 85 procent av
miljöbelastningen.

– Merparten av avfallet återvinns, antingen via återanvändning av materialet eller energiutvinning.
Vi är medlemmar i FTI, Förpacknings- och
tidningsinsamlingen. Genom vårt medlemskap i
”Operation Clean Sweep” förbinder vi oss att förebygga utsläpp av plastpellets till
miljön. Vi samarbetar också inom
ramen för NPG, Nordiska
plaströrsgruppen, och
samlar in och återanvänder plaströrsavfall.
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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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