
SMARTLINE – like smart i bunnledninger

Bård Moen



SMARTLINE



• Trussel ved årtusenskiftet: Rørdelsproduksjon samlet i sentre 

– f.eks. i Sverige for Norden (logistikk, kostnadsnivå)

• Vår rørdelsproduksjon var svært manuell, med et design fra 

tidlig 80-tall: Funksjon, PP og kvalitet i fokus 

– Markedsledende, men også kostbart

• Pipelifes markedsandel for «innomhus avløp» var ca. 70 %

Historien om en idé



Hvordan kan Pipelife Norge møte denne utfordringen?

• Tenke nytt med utgangspunkt i kunder, logistikk og dagens 
teknologi → Smartline

• Lansert i august 2007 og produsert i Norge

• Helautomatisert produksjon
• Logistikkvennlig
• Tidløs design
• Drifts- og vedlikeholdsvennlig
• Kvalitet like god eller bedre enn vårt gamle system

Historien om en idé – forts.



• Pga produksjonsprosessen, logistikken og designet

Skjøtenippelen – et nøkkel-element



• Radikalt nytt i ft hva vi var vante med

• Vil det fungere?

Skjøtenippel



F.eks. «Sammenlignende tester av innomhus 
avløpsrørsystemer fra Pipelife Norge AS når det 
gjelder transport av avløpsvann»

Grundige tester internt og eksternt



Konklusjoner:
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Sammenligning av Smartline og mufferør



Fekalietesten
88º bend i utløp fra toalett

2 m rørlengder med skjøter

Fall: 1:60

4 l spylevolum

Standardiserte væskefylte pølser

Mufferør: 7,08 m (snitt av 10 forsøk)

Smartline: 6,81 m (snitt av 10 forsøk)



Basj i ht NS-EN 997



MEN! Rørinspeksjon kun med stakekamera



• To eksempler på at det er lett å gjøre feil

• Og så går det bra 9 av 10 ganger 

Typiske feil → Trøbbel!



Største vannstrøm bør/skal alltid gå i hovedløpet (rettløpet)

Tørt rettløp

Lufting

Bod m/bereder

WC



Stuking

Er Smartline robust 
med tanke på 
stuking?





Resultater stuking

Rørsystem
Kraft 

ved lekkasje

Stukelengde

Ved lekkasje

Smartline 430 kg 39 mm

Pipelife PP-HT 300 kg 28 mm

XXXXX 150 kg 17 mm



En smart liten nyhet til slutt: 40 mm Smartline veggfeste


