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AVLØPVANN

En av de største bidragsyterne til sterkt 

forlenget levetid hos mennesker på 

1900-tallet, er innlagt vann og avløp. 

I husene spyles toalett, dusjvann reiser 

ned i sluket, vaskemaskinen tømmes og 

alt forsvinner. Fra tak og gårdsplasser, 

gater og veier dreneres regnvannet. 

Det underjordiske rørnettet fungerer 

som usynlige «blodårer» på sin lange 

vei til renseanlegg, bekker og vassdrag. 

Avløpsnettet er viktig for både folkehelse 

og miljø i vårt moderne samfunn.

FNs bærekraftsmål nummer 6 er at 

alle skal ha tilgang til rent vann og 

gode sanitærforhold for å sikre en 

bærekraftig utvikling. I Norge er vi 

velsignet med store mengder vann fra 

naturens side. De fleste av oss tar det 

som en selvfølge at vannet strømmer 

ut av springen, men før det når oss 

som forbruker, føres vannet gjennom 

en omfattende infrastruktur. Det norske 

rørnettet består av hovedledninger som 

til sammen måler hele 41 000 km. 

KABELVERN GASS

Kabler for strøm, tele og og fiberoptikk 

slynger seg rundt under bakken i byer, 

tettsteder og på bygda. Samfunnet 

digitaliseres og elektrifiseres, noe som 

skaper stadig større krav på internett-

hastighet og stabil strømtilførsel. Kabler 

som legges i grunnen må beskyttes 

mot ytre faktorer, og her brukes rør 

som «hus» for strøm- og fiberkabler. 

Når kabler henges i luften er det ved 

hjelp av kraftlinjestolper. Slik føres strøm 

og internett frem i det ganske land.  

Gass benyttes som en integrert del 

av energisystemet i mange europeiske 

land. Den brukes til matlaging og 

oppvarming i både bolighus og i industri. 

For å få gassen frem til forbruker 

transporteres den gjennom rørledninger, 

og her benyttes PE-trykkrør på de  

fleste distribusjonssystemene. Rørene 

sveises sammen til «blodårer» 

bestående av hovedledninger og 

stikkledninger, som igjen leder inn til 

forbruker og industri.
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FISKEOPPDRETT VEIREKKVERK DRIVSTOFF

Norge er en av verdens største opp-

drettsnasjoner på fisk. Selve oppdretten 

skjer i såkalte merder som består av en 

flytekrage og en not som sørger for at 

fisken ikke rømmer. Flytekragen er en 

stor ring sveiset av PE-rør. I denne festes 

noten, samtidig som den fungerer som 

et arbeidsområde for de som jobber 

på anlegget. I hver merde er det opp 

til 1000 tonn laks. Det sier seg selv at 

kvaliteten på materialene må være av 

høy kvalitet. PE-rørene fra Hallingplast 

er svært fleksible, robuste og slag-

sterke. De egner seg derfor godt til 

anlegg i hardt vær ute til havs.   

Hver dag ferdes flere hundre tusen på 

det norske veinettet og kjøring er noe 

av det farligste vi gjør. Utforkjøring  

representerer en tredjedel av alle trafikk-

ulykker her til lands, og det er uvurderlig 

med god sikkerhet. Hallingplast pro-

duserer miljøvennlige plaststolper med 

lang levetid til rekkverk langs veien. 

I tillegg lager vi underkjøringshinder 

som beskytter motorsyklistene dersom 

uhellet skulle være ute. Veirekkverk 

og underkjøringshindre er vesentlige 

hjelpemidler for å redusere skader, og 

de gjør uten tvil hverdagen tryggere for 

trafikantene.  

På en moderne bensinstasjon ligger 

det cirka 300 meter helsveisede rør 

som tar seg av transporten av driv-

stoff mellom tank og pumper. Halling-

plast har utviklet Halock™ som er 

et diffusjonstett rørsystem til dette 

bruksområdet. Rørene sikrer at det 

ikke forekommer utslipp i grunnen på 

bensinstasjonsområdet. Halock er et 

produkt vi selger til bensinstasjoner i 

hele verden via vår samarbeidspartner 

Marco Tech i Frankrike. Om drivstoff 

ikke er like livsnødvendig som vann, er 

dagens samfunn likevel helt avhengig 

av det for å fungere. 

BEDRIFTEN
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Hallingplast har hele veien vært preget 

av nøkternhet og kvalitet – i alle ledd. 

Det har vært og er fortsatt et sterkt fokus 

på å engasjere de ansatte, samt å opp-

fordre til delaktighet i utformingen av egen 

arbeidsplass. På denne måten skapes det 

interesse og lyst til å være med på å utvikle 

bedriften, så vel som kompetansen på 

huset videre. 

Å gi medarbeiderne en god forståelse av 

hvordan bedriften samlet fungerer har 

alltid vært viktig for ledelsen i Hallingplast.

Man skal ta i et tak når det er nødvendig, 

erkjenne at kjeden ikke er sterkere enn det 

svakeste leddet og sørge for at det er 

færrest mulig flaskehalser. 

Nærhet til kundene – de vi lever av – er 

også en viktig rettesnor for de ansatte i 

Hallingplast. Etterrettelighet og rask  

service likeså.

Filosofi 
og verdier
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Dennis 
Gjetnes Bergseter

Produksjon

Bjørn  
Sorteberg
Fabrikksjef

Henry 
Ferl 

HMS og kvalitet

Magnus 
Langehaugen

Produksjon

Kai Rune 
Dahl

Verksted

Roger 
Solland Reinton 

Produksjon

Runar 
Solland Reinton 

Produksjon

Vegard  
Moland

Produksjon

Geir Ove
Myro Tveite
Produksjon

Jan
Meinstad
Logistikk

Kjell Inge 
Rudningen 
Produksjon

De ansatte

Ole 
Olsen

Produksjon

Else 
Eivindsplass Hilde

HR og administrasjon

Vetle 
Slåtto

Produksjon

Anne Britt 
Nilsestuen
Produksjon

Christoffer 
Steen

Produksjon

Michael 
Pedersen

Produksjon

Rolf 
Dahle

Kvalitet

Kristian 
Borgen

Produksjon

Lars 
Riise 

Salg og marked

Roar 
Sannem 

Salg og marked

Trond 
Maudahl
Logistikk

Jonas 
Bekkestad
Produksjon

Linda 
Toyne

Produksjon

Arnt Egil 
Torblaa

Produksjon

Anne Keth 
Markegård 
Økonomi

Vemund 
Veslehaug
Produksjon

Gunnar 
Haugo

Logistikk

Morten 
Kolbjørnsen
Produksjon

Eivind 
Holsen

Produksjon

Morten 
Arnestad

Produksjon

Odd Arne
Mørk

Logistikk

Ragnar
Nicolaisen
Logistikk

Øivind 
Ruud

Kvalitet



14 15

Børge
Jensen

Produksjon

Jan 
Torseth

Produksjon

Claus Rune  
B. Kollane
Produksjon

Lianjie 
Fan 
IT

Randi 
Tofting

Logistikk

Marita 
Bernhardson 
Administrasjon

Martin 
Andersson

Salg og marked

Lars Inge  
Veslegard  
Produksjon

John Martin
 Uhlen

Verksted

Jens Petter
 Nyborg
Wopas

Jostein  
Grue

Produksjon

Adnan 
Zeqiri 

Produksjon

Steinar 
Tragethon
Daglig leder

Sondre 
Storlien 
Verksted

Roger
Nicolaisen 
Produksjon

Stine 
Solheim Tikkanen

Salg og marked

Navid 
Paulsen

Produksjon

Sondre  
Goberg
Verksted

Kåre 
Tragethon 

IT / Automasjon

Håvard 
Flaget Aasen

Produksjon

Ulrik 
Strøm

Produksjon

Olav 
Sataøen

Salg og marked

Sverre 
Tragethon

Salg og marked

Bjørn Håvard 
Steinnes
Logistikk

Ole Johan 
T. Hallingstad

Logistikk

Bjørn 
Gauteplass

Salg og marked

Thomas 
Brenno Østro 

Verksted

Stein Arne 
Pedersen

Produksjon

Ellen Margrethe 
Nørbech

Produksjon

Kim 
Bråthen 
Logistikk

Thomas 
Lindblad
Wopas

Marek 
Slowik

Logistikk

Pål Gunnar 
Hallingstad 
Vaktmester

              Den utvikling som bedriften 
           har hatt gjennom 50 år, hadde 
ikke vært mulig uten motiverte og 
engasjerte medarbeidere.

Anders 
Tragethon

Utvikling og teknikk

Vemund 
Gudbrandsgard

Wopas

Bjørnar 
Strendo
Wopas

Frode
Gilen

Produksjon

Kanskje deg?
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Hallingplast 
– et industrieventyr i Hallingdal

Alle historier om suksess har sin spede 

begynnelse. Sånn har det også vært for 

Hallingplast. Vi spoler tiden tilbake og 

tar en tur til Geilo på starten av 60-tallet. 

Kåre Tragethon jobber som bilmekaniker, 

men ved siden av dypdykk under panseret 

har han et hode med stadig nye ideer. 

Tanker om ting som kan løses anner-

ledes, ulike konstruksjoner og eksperi-

ment. Og Kåre er ingen dagdrømmer. 

Han tester ut, lager patenter og drar i 

gang prosjekter. Plast blir tidlig et mate-

riale som opptar han og som skal følge 

ham i ulike former resten av livet. 

Det starter med produksjon av dukke-

deler i celluloid til Reico Vinyl i Grim-

stad. Arbeidet foregår først i kjelleren 

hjemme, men blir så flyttet til familiens 

Esso-stasjon på Geilo. Kona Harriett 

syr stakker i dukkestørrelse og Kåre 

sjonglerer rollen som mekaniker og 

dukkemaker. Men, som for en ekte 

gründer, stopper det ikke her. Sammen 

med brødrene Johs., Leonard, Ragnvald 

og Trygve starter han AS Geilo Plast. 

Det blir ved siden av dukkeproduksjon 

tilvirkning av 12-fots plastbåter og 

pulk til snøskuter. Kåre har også mye 

kontakt med rektor Olav Lurås ved Lien 

Landbruksskule, og sammen utvikler de 

«Silotett» - en silo med sin store fordel 

i navnet. Fulle ordrebøker og forhandler-

avtale med Felleskjøpet gjør at de 

flytter produksjonen til Kleivi. Ikke lenge 

etter kommer Tov Skarpås inn i bildet. 

En entusiast med lang erfaring innen 

plastproduksjon og Kåres perfekte 

kompanjong. Året er 1969, og sammen 

starter de firmaet Hallingplast. 

Kåre falt fra i 1980. Etter det kom 

sønnen Steinar inn i driften i 1980, og 

deretter lillebror Roald i 1984. Brødrene 

jobbet hardt og utviklet bedriften 

sammen i litt over 20 år, før Roald falt 

fra i 2006. Bedriften hadde da gått fra 

å være en liten bedrift med 5-6 ansatte 

og 5 millioner kroner i omsetning, til 

23 ansatte og en omsetning på 186

millioner kroner.

Det nærmer seg sommeren 2019, og 

Steinar Tragethon ser tilbake på enda 

et innholdsrikt år som daglig leder i 

Hallingplast. Eplet falt ikke langt fra 

stammen. I likhet med sin far har 

Steinar bidratt med et bredt spekter av 

bærekraftige ideer inn i familiebedriften. 

Mye har endret seg på 50 år, men 

fokuset har hele tiden vært å ta i bruk 

de mulighetene som materialet kan 

gi. Det handler om å ikke bare levere 

standardløsninger, men tenke ut fra 

behov og alltid være to skritt foran. 

Med andre ord: innovasjon. I dag 

leverer Hallingplast rør til blant annet 

offentlig infrastruktur, fiskeoppdrett og 

oljebransjen. De siste 15 årene har de 

blant annet vært med som leverandør 

på en omfattende rehabilitering av 

gassystemet i Stockholm. Rørene fra 

Hallingplast kan dras rett inn i bakken, 

og med en slik løsning unngås omfatt-

ende graving i tettbebygde strøk. Igjen 

– løsning etter behov. Med hele verden 

som kunde, er det med et lunt smil 

Steinar kaster et tilbakeblikk på første 

eksporten de hadde i Hallingplast, 

nemlig slalåmstaur til Sverige i 1980.

I år er det 50 år siden to handlekraftige 

karer satte kursen mot det som har blitt 

et industrieventyr i Hallingdal. Steinar 

fører bedriften videre sammen med 

sine sønner Kåre, Sverre og Anders, 

som også har kommet inn på eiersiden. 

Med en investering i 65 000 nye kvadrat-

meter tomt i Kleivi, satses det friskt 

mot fremtiden. Hallingplast har i dag 

66 ansatte i Kleivi og 2 ansatte i Sverige. 

I 2018 hadde bedriften en omsetning på 

457 millioner kroner.

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

OMSETNING
1969-2018

1969 19941980 20061976

5 ansatte 7 ansatte
7 ansatte

8 ansatte

18 ansatte

23 ansatte

35 ansatte

62 ansatte

20001988 2011 2018

Omsetning i 2018:
457 millioner kroner

Hele tall i tusen
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Hallingplast er i dag en moderne 

bedrift på høyt internasjonalt 

nivå med godt renommé og god 

lønnsomhet. 

Bedriften har gjennom de siste 10 

årene hatt en betydelig vekst. Denne 

har resultert i tilfredsstillende lønnsom-

het, som igjen har sikret fornuftig finan-

siering av store årlige investeringer. 

Dette har vært produktutvikling, videre 

automatisering og modernisering av 

produksjonsutstyret, kompetanse-

oppbygging for de ansatte og utvidelser 

i form av bygninger og lager. Virksom-

heten er kapitalintensiv. For å sikre 

også fremtidig finansiering av nødven-

dige investeringer, er styret opptatt av 

at bedriften til enhver tid har en gjennom-

tenkt strategi for veien videre. 

Organsisasjonsutvikling har vært 

sentralt de siste årene. Nye nøkkel-

medarbeidere med påkrevd kompe-

tanse innen ulike sektorer har kommet 

til. Dette er ytterligere forsterket ved 

en mer bevisst satsing på opplæring 

og kunnskapstilførsel i hele organisa-

sjonen. Den utvikling som bedriften har 

hatt gjennom 50 år, hadde ikke vært 

mulig uten motiverte og engasjerte 

medarbeidere. Våre ansatte er den 

viktigste ressursen bedriften har, og 

styret vil legge vilkårene til rette for 

videre kompetanseutvikling og et godt 

arbeidsmiljø hvor trivsel og motivasjon 

trygger sunn vekst og god lønnsomhet.

Styrets ambisjon er fortsatt å utvikle 

bedriften slik at den vil være en ønsket, 

konstruktiv og god samarbeidspartner 

for gamle og nye kunder. Samtidig vil vi 

legge vekt på at Hallingplast er en bedrift 

med grunnleggende forankring i lokal-

miljøet, som genererer utfordrende og 

trygge arbeidsplasser i lokalsamfunnet. 

Nærhet til kundene og høy servicegrad, 

vil fortsatt være sentrale elementer i 

utviklingen av Hallingplast. Bedriftens 

kultur og de verdier som ligger til grunn 

for den, er et viktig aktivum og en solid 

plattform når vi legger tilrette for frem-

tidige gode Hallingplastår.

Styret gleder seg til fortsatt å være 

en aktiv medspiller i utviklingen av 

en dynamisk, kreativ og viktig norsk 

industribedrift. Eventyret Hallingplast 

fortsetter.

Jan A. Sannem, styreleder

Eventyret fortsetter

Produktene
Produksjonen på Hallingplast har utviklet seg 

gradvis over 50 år, og den er nøye gjennom-

arbeidet og effektivisert. I en tid da stadig mer 

av produksjonen blir automatisert, foregår 

produksjonen i Kleivi ved hjelp av en effektiv 

kombinasjon av høyteknologisk utstyr og godt 

kvalifiserte medarbeidere. God kommunikasjon 

med både faste kunder og nye kontakter, legger 

grunnlaget for samarbeid og nye ordrer.

KVALITET OG 
EFFEKTIVITET PÅ 
HØYT PLAN

PE-RØR  
(POLYETYLEN)

I 1988 skrev Hallingplast lisensavtale 

med REHAU Norge og Tyskland om 

produksjon av flerkammerrør for bruk til 

optiske fiberkabler. Forut for dette hadde 

bedriften startet med produksjon av 

standard PE-rør på 3 skift. Med fler- 

kammerrør ble det en kontinuerlig drift. 

Dimensjonene på standard PE-rør økte 

trinnvis. Først opp til 400 mm, deretter 

til 630 mm og i dag er vår største rør-

dimensjon på 1000 mm. Tidligere var 

trykklasser på rørene opp til 16 bar 

trykk, mens vi i dag leverer anlegg helt 

opp til 30 bar trykk.

PP-RØR  
(POLYPROPYLEN)

I 1994 startet vi produksjon av PP-rør, 

primært til bruk som innomhus avløps-

rør. Utviklingen gikk videre og fra 1996 

leverte vi grøfteforlagte PP-avløpsrør. 

PP-materialet har utviklet seg positivt, 

og i dag leverer vi komplette systemer 

i diametere helt opp til 630 mm. 

Rør til bensinstasjoner, slalåmstaur, 

sikringsstaur, autovernstolper og under-

kjøringshinder for motorsyklister er 

eksempler på produkter utviklet hos oss. 

Dagens Hallingplast leverer komplette 

systemløsninger for vann, gass, avløp, 

overvann, tankanlegg for drivstoff, 

kabelbeskyttelse og veisikring. Alt i de 

miljøvennlige materialene PE og PP.
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Til produksjonen benytter Halling-

plast hovedsakelig råmaterialene 

Polyetylen (PE) og Polypropylen 

(PP) som produseres gjennom en 

polymerisering av gassene Eten og 

Propen. 

Disse gassene kan hentes fra både 

fornybare kilder som mais og sukkerrør, 

eller ikke-fornybare kilder som Naphta.  

Selve råmaterialene som produseres 

av gassene får de samme kvalitetene 

uavhengig av hvor gassene kommer 

fra. PE er den plasten som det frem-

stilles mest av på verdensbasis, og 

den benyttes til alt fra emballasje og 

strekkfilm til plastrør.

PE- og PP-materialene som Halling-

plast benytter er i utgangspunktet 

svært skånsomme mot miljøet, og 

gjennomgår strenge testkrav for å 

kunne brukes i kontakt med blant annet 

drikkevann. Våre materialer er svært

lite energikrevende å fremstille, noe 

som gjør at fotavtrykket på miljøet blir 

minimalt under produksjonsfasen. 

Det er viktig å ha en god avfallshånd-

tering, siden plastmaterialene vi jobber 

med har en svært lang levetid. 

Våre materialer egner seg svært godt for 

resirkulering, noe som gjør at gamle eller 

utgåtte rør kan få nytt liv i en sirkulær 

økonomi. PE-rør er også en viktig nøkkel 

i flere NoDig-metoder, hvor man sparer 

miljøet for betydelige oppgravinger og 

masseutskiftning ved ledningsfornyelse 

eller nylegging av ledninger. I kombina-

sjon med spesielle bormaskiner kan 

man bruke PE-røret sin fleksibilitet til å 

trekke rør gjennom bakken uten å grave.

Råmaterialene

PRODUKT- 
EGENSKAPER

• Høy slagfasthet, selv i kulde

• Både PE og PP er sveisbare 

• Høy kjemikalieresistens

• Stor fleksibilitet (PE)

• Høy ringstivhet (PP)

• Glatte rør gir lite friksjon

• Ideelt i kalde temperaturer

• Levetid på mer enn 100 år

• God elektrisk isolasjon

• Klarer setninger i bakken 

 pga. helsveiset system (PE)

• Lav vekt

• Lavt fotavtrykk på miljøet 

 under produksjon og 

 installasjon

• Enkelt å resirkulere for gjenbruk

Hallingplast er stolt av å ha med seg faste kunder gjennom 

over 30 år, samt å jobbe med noen av de ledende i bransjen 

på tilbehørssortiment. Vi kompletterer våre rør med deler 

som sveisede bend, kummer og tanker produsert hos både 

norske og utenlandske samarbeidspartnere. Reinert-Ritz 

leverer rørdeler som dreies fra store blokker med PE, Friatec 

produserer sveisedeler og Rehau leverer rørdeler og kummer 

i PP, for å nevne noen av våre leverandører. 

På denne måten kan vil tilby våre kunder en pakke bestående 

av rør, deler og kompetanse om plastmaterialene PE og PP 

– vi kaller det for systemleveranse. 

LEVERANDØRER
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Råmaterialene 
kommer i 

bulkbiler fra 
produsenter i 

blant annet 
Sverige, Finland 

og Tyskland. 
På utsiden av 

råvarelageret er 
det montert 30 

rør som fører inn 
til hver sin silo. 
Fra bulkbilene 

blåses råmaterialet 
over i siloene. 

Hver uke mottar 
vi ca. 450 tonn.

I siloene står 
råmaterialet 
innendørs i 

konstant 
temperatur og 
stabile forhold, 

noe som er viktig 
for at det skal 

fungere optimalt 
i produksjonen. 

Hallingplast lagerfører rørdeler til både PE- og PP-rør. Her stables nye forsyninger inn i hyllene.

Samarbeid om klargjøring av produksjonslinje.

Råmaterialene transporteres fra siloene til 
ekstruderne i ett vakuumsystem.

Innstilling, styring og kontroll av maskinene.
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Rørhodet som 
sitter i utgangen 
på ekstruderen, 
former massen 
til store og små, 
tynne og tykke rør.

Rørene merkes på hver løpemeter med produsentens navn, 
diameter, standard, produksjonsdato o.l. Dermed er det enkelt 
å spore produktene.

Under produksjonen overvåkes produktene både automatisk 
og manuelt. Dette gjøres ved hjelp av ultralyd og datastyrte 
produksjonsmaskiner som regulerer metervekten på produktet.

Produksjonen kontrolleres fortløpende, og det loggføres to 
ganger pr. skift. Alle verdier lagres i vårt interne system for 
sporbarhet.

Rørene kommer ferdig ut fra kjølebadene i ekstruderingslinja.
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For PE-rør gjør vi 
bl.a. strekktester, 

trykktester, 
ruhetsmåling og 

måling av innven-
dige spenninger. 

For PP-rør utføres 
det bl.a. slag-

prøver på kalde 
prøvebiter, for å 
sikre at rørene 

kan brukes i det 
kalde nordiske 

klimaet. I tillegg 
testes all inn-

gående råvare før 
den benyttes i 
produksjonen.

Røret blir også 
testet i en strekk-

prøvemaskin. 
Da blir en bit av 

røret satt inn i 
griperne. Fart og 

avstand reguleres 
ved hjelp av 

datamaskinen, 
og røret strek-

kes. Kravet er at 
det skal kunne 
strekkes 350% 

før det ryker, men 
normalt klarer 

materialet kravet 
med god margin, 
med ett strekk på 

ca. 600%.

I vårt eget laboratorium gjør vi daglig mange tester for å 
sikre at de produktene vi leverer har den korrekte kvaliteten. 
Vi utfører tester på alle inngående råvareleveranser før  
vi bruker de i produksjonen, og etter endt produksjon  
gjennomføres det også tester på produktene.

Klargjøring av rør for transport.  
I gjennomsnitt sendes det hver 
dag 15 trailerlass med rør fra  
Hallingplast.

Etter at rørene er kappet i riktig 
lengde, pakkes de i kolli tilpasset 
transporten.



UTFORDRINGER 
OG LØSNINGER
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PE100 TRYKKRØR

Hallingplast produserer høykvalitets 

trykkrør i materialet PE100 til transport 

av drikkevann, avløp, gass eller driv-

stoff. Rørene kjennetegnes av at de 

både er fleksible og at de har evnen til å 

motstå innvendig trykk. Siden de sveises 

sammen får man rørsystem uten 

skjøter der rørene kan trekke seg fra 

hverandre. Dette har for eksempel vist 

seg å være en svært viktig egenskap i 

områder med jordskjelv og bevegelser 

i bakken. Her vil PE-rørene forme seg 

etter hvordan jorden rundt beveger seg, 

samtidig som den bærer trykket av det 

som transporteres i røret. Der andre 

rørmaterialer hevder at de er sterkest, 

er det kun den som tilpasser seg som 

overlever. Med andre ord: Fleksibilitet 

er styrken.

PP AVLØPSRØR

Hallingplast produserer avløpsrør av 

materialet PP-B High Modulus. Dette 

er de klassiske rødbrune avløpsrørene 

med muffe i den ene enden. Avløpsrør 

i PP kan også helsveises på lik linje 

med PE, og kan derfor brukes til å lage 

«skjøteløse» avløpssystem i områder 

hvor man har problemer med røtter 

som trenger inn i skjøtene på rørene. 

De egner seg også godt i områder hvor 

man sliter med at det lekker vann inn i 

tradisjonelle gummiringskjøter. PP-

materialet er, på lik linje med PE100, ett 

miljøvennlig alternativ med lavt CO2-

avtrykk. Det kan resirkuleres og har en 

lang levetid. 

ANDRE RØRTYPER

Foruten PE100 trykkrør og PP avløpsrør, 

produserer Hallingplast ett utall andre 

rør til mange bruksområder. Kabelrør 

i ulike fasonger, industrirør til olje-

industrien, veisikringsprodukter med 

mer – det er bare fantasien som setter 

grensen for hva man kan bruke våre 

materialer til.

UTFORDRING

I 2003 ble det satt fokus på de nær  

100 år gamle gassrørene under Stock-

holms gater. Med fare for gasslekkasjer 

ble rørnettet kjørt ned med lavere trykk, 

men det måtte en utskiftning til av sys-

temet. Trafikksituasjonen og den tette 

infrastrukturen krevde en fornyelse av 

rør med minimal graving.

LØSNING

Ut fra forsyningsmagasinet ble det 

gravd grøfter og lagt DN 600 mm  

PE- rør. For distribusjonsnettet i DN  

150 mm valgte man utblokking og 

innføring av DN 180 mm PE-rør.  

Rørene til Hallingplast viste seg å 

være konkurransedykktige, også ved 

fornyelse av gassrørnett. Hallingplast 

hadde i 2018 levert gassrør til Stockholm 

i 15 år – det tyder på en fornøyd kunde!

Rør med beskyttelseskappe

Rør med beskyttelseskappe er en 

betegnelse på standard PE-rør med

et utvendig beskyttelseskappe av PP. 

PP-kappen beskytter PE-røret mot  

skader som kan oppstå under hånd-

tering og installasjon. Dette sikrer at 

røret er skadefritt etter installasjon, og 

gjør det problemfritt med tilkobling mot 

andre rørdeler. Rørene leveres både til 

vann, avløp og gass.

Et tryggere gassnettUlike rørtyper
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UTFORDRING

Kårstø prosessanlegg i Tysværvåg 

måtte oppgradere sin tilførsel av brann- 

slukkningsvann. Med en løsning der 

vann ble pumpet opp fra havet til et 

brannvannsystem, måtte det en opp-

gradering til for sikrere forsyning av 

brannvann. Ikke minst med tanke på 

de strenge kravene som følger slike 

anlegg. 

LØSNING

Løsningen ble å etablere en kilde for 

brannvann 130 moh. Rørledninger ble 

trukket ned fra vannet og koblet direkte 

inn på ledningene som distribuerer 

brannvannet rundt på anlegget. Det 

ble lagt to inntaksrør på 1000 mm ut i 

vannkilden, og ett ned til anlegget.  

115 meter høydeforskjell gjør at vann-

trykket i bunnen blir ca. 11,5 bar, noe 

som også fjerner behovet for pumper. 

Hallingplast leverte alle rør og rørdeler 

til prosjektet.

 KIP KårstøLedningsfornyelse

UTFORDRING

Det norske hovedledningsnettet for 

vann og avløp består av henholdsvis  

41 000 km vannledninger og 40 000 km 

avløpsrør. For å kunne holde ledningene 

i god stand må det hvert år fornyes ca. 

1% av disse, noe som tilsvarer 800 km 

i året totalt for vann og avløp. Konven-

sjonell graving og utskifting er kostbart, 

dessuten representerer det miljøbelast-

ninger både i byer og på tettsteder.

LØSNING

De siste 30 årene har det blitt utviklet 

og tatt i bruk såkalte NoDig-metoder  

for å redusere graveomfanget. Styrt 

boring og utblokking som de mest  

sentrale. Helsveisede og fleksible  

PE-rør gjør inntrekking av nye rør mulig, 

og resultatet er minimalt med grave-

arbeid. Hallingplast leverer også PE-rør 

med utvendig beskyttelseskappe,  

samt PE-rør som er diffusjonstett mot 

forurenset grunn (hydrokarboner).  
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UTFORDRING

Utomhus rørlegging er ofte forbundet 

med grøftegraving og gjenfylling.  

Når elver og innsjøer skal krysses,  

eller en øy i havgapet skal forsynes 

med drikkevann fra land, må det  

tenkes utradisjonelt.

LØSNING

PE- rørenes egenskaper har blitt 

utnyttet til sjøforlagte ledningssystem 

fra midten av 60-tallet. Rørene sveises 

opp i lange lengder, det blir montert 

betonglodd, før de trekkes ut som «en 

orm» på vannet. Rørene fylles deretter 

med vann og senkes kontrollert ned på 

bunnen. Her kommer PE-materialets 

fleksibilitet til sin rett.

Hallingplast har også utviklet et eget 

sjøledningsrør, SESU-pipe. Dette er 

ferdig vektet fra fabrikk og eliminerer 

derfor behovet for betonglodd. Røret 

kommer med en tung kappe utenpå, 

noe som fører til en enklere jobb for 

installatørene og færre skader både 

under og etter installasjon. 

UTFORDRING

Dagens oppdrettsanlegg flyttes stadig 

lengre ut imot åpen sjø. De sertifiseres 

etter Norsk Standard 9415. Med disse 

strenge kravene skal anleggene tåle 

tøff påkjenning i all slags vær. Det er 

enorme krefter i sving når uværet setter 

inn. Det er da viktig at merdene, som 

ofte rommer opptil 1000 tonn fisk, tåler 

påkjenningen – med god margin.

LØSNING

Produktene fra Hallingplast er svært 

fleksible, robuste og slagsterke, noe 

som gjør at de er godt egnet til bruk i 

oppdrettsanlegg. Vi produserer PE- 

rør til Aqualine som er en av Norges 

ledende merdeprodusenter. Tidligere var 

størrelsen på merdene cirka 40 meter 

i omkrets med en rørdimensjon på 

200 mm, men størrelsen på merdene 

har økt betydelig. I dag er omkretsen 

gjerne 157 meter. Rørdimensjonen er 

på 450 mm eller 500 mm, og markedet 

etterspør stadig større enheter.

Sjøledninger  På havet i hardt vær 
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UTFORDRING

På 80-tallet ble det benyttet stålrør for å 

transportere drivstoff fra bensintankene 

og til pumpene på en vanlige bensin-

stasjon. På grunn av problemer med 

lekkasje som følge av korrosjon, ble det 

derfor satt i gang arbeid med å finne 

nye løsninger. Helsveisede PE-rør ble 

et naturlig valg, men dessverre er heller 

ikke disse diffusjonstette mot hydro-

karbonene i drivstoffet.

LØSNING

Hallingplast utviklet i 1994 som første 

produsent i verden et EN-sertifisert 

flerlags PE-trykkrør med en innvendig 

diffusjonsbarriere, som hindrer hydro-

karboner fra å lekke ut i grunnen. 

Rørene kan sveises fra tank til pumpe, 

samt leveres som rør-i-rør system for 

overvåkning. Denne typen rør produseres 

i dag av alle produsenter, og leveres 

over hele verden hvor det bygges ut 

eller rehabiliteres bensinstasjoner.

Halock

UTFORDRING

Veinettet vårt her i Norge byr på mange 

farer for bilister og motorsyklister. 

Autovern er først og fremst montert 

med tanke på å holde bilene i kjøre- 

banen. Motorsyklister er en utsatt 

gruppe som, hvis uhellet er ute, enten 

treffer autovernstolpene eller sklir ut i 

terrenget utenfor veien.

LØSNING

Gjennom tett dialog med Vegdirektoratet 

og Norsk Motorcykkelunion (NMCU), 

har vi utviklet et underkjørings-hinder av 

plast som kan monteres på det vanlige 

stålskinneverket. Dette hindrer at motor-

syklistene treffer stolpene eller sklir 

ut av veibanen. Løsningen er velegnet 

til norske veier, der man også må ta 

hensyn til snøbrøyting. De miljøvennlige 

skinnene produseres i lengder på fire 

meter.

Trygghet for MC



PRODUKTUTVIKLING, 
MILJØBEVISSTHET OG SERTIFISERING
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For å møte bransjens krav og våre 

kunders ønsker, kreves det et sterkt 

fokus på produktutvikling. 

Dette er et kontinuerlig og systematisk 

arbeid ved bedriften, som tar utgangs-

punkt i råvarene PE (Polyetylen) og PP 

(Polypropylen). Råvareegenskapene 

skal tilpasses de ferdige produkters 

krav til funksjon, levetid og økonomi. 

Dette innebærer tankearbeid, utvikling 

av verktøy, testkjøringer, dokumentasjon 

av egenskaper m.m. Tidsperioden fra 

idè til kommersiell produksjon kan være 

alt fra noen måneder, og opp til 5-6 år.

Produktutvikling krever tålmodighet, 

og er økonomisk krevende. Det er 

produktutviklingen i tidligere år vi 

idag lever av. Og dagens ideer skal 

bringe oss fremover, på eksisterende 

og nye markeder. Sammen med våre 

råvareleverandører og kunder, tar vi i 

Hallingplast mål av oss til å være en 

meget aktiv partner i fremtiden.

Produkt-
utvikling
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Hvert år lager hakkespetten mangfoldige 

hull i kraftmaster rundt omkring i landet. 

Den flittige fuglen hakker hulrom med 

en dybde opp mot 70 cm og den rep-

resenterer en stor utgift på landsbasis. 

Det var nettopp denne problemstillingen 

energiingeniør Herman Gandrudbakken 

fra Flå ville diskutere videre med Steinar 

Tragethon i Hallingplast.  

 

Hallingplast tok utfordringen og så på 

ulike muligheter for å utvikle et produkt. 

Tanken var å kunne bruke plast til å 

beskytte treverket og på den måten 

forlenge levetiden til kraftmastene 

betraktelig. Samtidig ble det et forbud 

mot å bruke kreosot i markedet, og det 

var ingen gode alternativer til kreosot-

impregnering av kraftmaster. Timingen 

var med andre ord god til å virkelig 

bringe på banen et innovativt produkt. 

Sommeren 2017 startet Hallingplast 

datterselskapet, WOPAS. 

 

Med impregnering og hakkespett som 

hovedutfordring, ble produktet en uim-

pregnert trestolpe forseglet med plast. 

Kjernen er i heltre og plasten rundt er av 

resirkulerbar polyetylenplast. Ved siden 

av produksjon av energi- og telestolper, 

har produktets kvaliteter åpnet opp for 

flere spennende muligheter. En av disse 

er stolper som installeres i maritimt miljø. 

Utfordringen her er såkalte pælemark, 

som raskt spiser opp de grønnimpregnerte

stolpene vi finner langs kysten. Både 

brygger, rorbuer og forankringsstolper er 

konstruksjoner der WOPAS-stolpen vil 

forlenge levetiden betraktelig. Parallelt 

blir det jobbet med stolper til fjøsinn-

redning. Utfordringen er at stålet som 

blir brukt i fjøs fort ruster på grunn av 

ammoniakk fra urin, til tross for at det 

er galvanisert. Med stolper fra WOPAS 

unngår man denne problematikken. 

MILJØ

Stolpene som WOPAS 

leverer er satt sammen 

av 85% ubehandlet, 

nedtørket tre. Hoved-

sakelig norsk gran. 10% 

er gjenvunnet råstoff fra 

Hallingplast sin produksjon 

som blir kvernet opp til 

gjenbruk. 5% er jom-

fruelige materialer.

 

Holdbarheten på stolpene 

er beregnet til omlag 

80 år, trolig lengre. Alle  

materialene kan gjenvinnes 

og dette gir en sirkulær 

økonomi. Kreosotstolpene 

på sin side, må destrueres 

etter endt bruk. 

WOPAS – datterselskap 
med stolper som varer
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Hallingplast har et sterkt fokus på 

miljø, både i produksjonen og generelt i 

arbeidshverdagen. Det er med stolthet 

vi kan si at alle våre inngående råvarer 

kommer ut fra fabrikken som ferdig 

produkt. Med eget anlegg for plast-

gjenvinning, kvernes feilproduksjoner 

opp for gjenbruk i produksjon av ulike 

artikler hvor slik råvare kan benyttes. 

Ved forbrenning frigjøres CO2 og 

vanndamp på lik linje med trevirke, men 

materialene er så høyverdige at de med 

fordel resirkuleres og får nytt liv i nye 

produkter. 

Produksjonen på Hallingplast avgir en 

enorm varme. Etter nyutbyggingen i 2007 

ble det derfor installert varmepumpe på 

anlegget. Pumpen gjør det mulig å fyre 

hele det nye bygget med varme fra egen 

produksjon. Vi bruker med andre ord 

100% fornybar, lokalprodusert energi. 

Bedriften har også investert i nytt og 

moderne produksjonsutstyr som har 

redusert vrakkjøring betraktelig. 

FN har 17 bærekraftsmål, hvor Halling-

plast med stolthet kan kvittere ut på 

flere av disse. Bl.a. som følge av effektiv 

produksjon med lite utslipp til klimaet, 

råvarer som kan resirkuleres og gjen-

brukes, produktene brukes i systemer 

som gir rent vann og gode sanitær-

forhold, bedriften bygger arbeidsplasser 

i lokalsamfunnet vi er en del av og bidrar 

til innovasjon og utvikling i bransjen både 

lokalt og globalt.

Med en produksjon på over 21.000 tonn 

i 2018, tar vi vårt ansvar for miljøet på 

alvor. Alt fra å oppfylle de kravene som 

myndighetene stiller, til  ladestasjoner 

for de ansattes elbiler. Vi har alltid som 

mål å utvikle fornybare materialer for 

integrering i våre nåværende og fremti-

dige produkter. 

Miljøbevissthet
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Kvalitet har vært et mål for Hallingplast 

helt fra starten. Bedriften hadde ikke 

vært der de er i dag uten et fokus på 

å hele tiden levere 100%. Den beste 

markedsføringen er fornøyde kunder 

og da må det leveres til riktig tid og 

sted, samt til rett pris. Dette legger 

grunnlaget for kvalitetssikring og gode 

prosedyrer. 

Hallingplast har hatt et fungerende, 

sertifisert kvalitetssikringssystem siden 

1995. Systemet styrer alle rutiner og 

prosesser i bedriften, samt hvordan 

dette skal dokumenteres. Kvalitets-

standarden har gjennomgått flere 

revisjoner siden 1995, og Hallingplast 

oppgraders kontinuerlig etter de siste 

standardene. 

Vi var opprinnelig sertifisert etter NS-

EN9002, men gikk over til NS-EN9001, 

da denne også inkluderte produkt-

utvikling. I dag er vi sertifisert etter siste 

reviderte standard: NS-EN9001:2015.

Kravene til råmaterialene og de ferdige 

produktene er svært strenge. Halling-

plast har sitt eget laboratorium og utstyr 

for kvalitetssikring. Råmaterialene som 

tas inn fra Sverige, Finland, Tyskland, 

Østerrike og Belgia, blir daglig testet. 

Videre foretar vi en nøyaktig kontroll 

under selve produksjonen, samt av de 

ferdige produktene. Da sjekker vi blant 

annet innvendig trykk og innebygde 

spenninger. En kvalitetssjekk av produk-

sjonen kan ta opptil 36 timer, avhengig 

av produkttypen. Denne jobben alene 

krever tre mann på heltid.

Produktene må følge de strenge kravene 

i normene som er utarbeidet av norske 

og europeiske standardiseringsorgan, 

samt kundene sine krav på toppen 

av det hele. Alle produksjonene blir 

loggført, helt fra råvareinntaket. På 

den måten blir det mulig å spore hvor 

råvarene kommer fra og hvem som var 

ansvarlig for produksjonen - helt frem til 

kunden mottar varene.

Sertifisering gir 
trygghet og kvalitet

PRODUKTSERTIFISERING

På 80-tallet måtte man søke i hvert enkelt land for å få selge 

produkter. Alt ble regulert etter nasjonale regler. I begynnelsen 

av 2000 kom ønsket om å samordne sertifiseringene og ut-

arbeide internasjonale krav. Når et produkt blir godkjent i 

Norge, blir det automatisk godkjent også i hele Skandinavia. 

Slik har handelen på tvers av landegrensene blitt mye enklere.

ISO9001 

En ISO9001-sertifisering (International Organization 

for Standardization) er en bekreftelse, utstedt av et 

uavhengig sertifiseringsorgan, på at en virksom-

hets kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i en 

internasjonal standard. Dette legger grunnlag for 

samarbeid over landegrensene.

TILBAKEBLIKK
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1969 19771972 1979

HALLINGPLAST ETABLERES
Selskapet etableres av Kåre Tragethon og Tov Skarpås. 

Skarpås har drevet med plastrør tidligere, og Tragethon er 

bilmekaniker. Tragethon er i tillegg veldig kreativ og nysgjerrig 

på nye materialer. I Kleivi begynner de produksjonen av 

glassfiberarmerte produkter til forskjellige formål. 

HALLINGPLAST 
BLIR AKSJESELSKAP
Hallingplast endrer selskapsform, 

og blir ett aksjeselskap, med Kåre 

Tragethon som eneaksjonær

Hallingplast gjennom 50 år

PRODUKSJON 
AV FANGSTFELLER 
I forbindelse med en stor offensiv mot 

barkebillene på Østlandet produserer 

Hallingplast 50 000 fangstfeller i plast.

FABRIKKEN BRENNER NED 
Fabrikken brenner ned, og det investeres i maskiner 

for PE-rør-produksjon. Produksjonen består hoved-

sakelig av små vannledningsrør fra 20 mm til 200 mm. 

Disse ble stort sett levert til det lokale markedet.

1980 19881984 1992

UTVIKLER SLALOMPORTER 
TIL VINTER-OL
Vinter-OL for handicappede holdes på Geilo, 

og Hallingplast utvikler slalomportene til 

arrangementet.

STEINAR OVERTAR
Etter Kåre Tragethons bortgang overtar 

sønnen Steinar driften av Hallingplast. 

NYTT PRODUKT: 
FLERKAMMERRØR
Et nær revolusjonerende rør blir 

satt i produksjon – flerkammer-

rør. Disse rørene er av svært 

stor betydning der kommunika-

sjonen blir lagt om til fiberoptikk, 

og er en lisensproduksjon for 

Rehau Norge og Tyskland.

KLOAKKLEDNING 
I STRANDAFJORDEN 
En 7800 meter lang kloakkledning legges vannveien fra Kleivi 

til Vangen i Ål. Over Strandafjorden blir den senket til bunnen, 

og ledningen får navnet «Sjøormen» i Strandafjorden.

KJØP AV LANGELANDBYGGET 
Hallingplast overtar Langelandbygget. Bygningen på 2500 m2 

skal i første omgang brukes som lager. 

ROALD 
KOMMER
INN I DRIFTEN
Steinars bror, Roald, er 

ferdig med skolegang, 

og blir med i driften 

sammen med Steinar. 
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AUTOVERNSTOLPER I PE-PLAST
Vegdirektoratet viser interesse for autovernstolper produsert 

 PE-plast, og utviklingen av disse aksellererer.

FØRSTE HALLINGTREFFET 
Hallingtreffet arrangeres for første gang, og blir oppstarten 

på en fin og uformell arena for faglig informasjon.

INN I O&G 
MARKEDET
Hallingplast leverer første 

rørledning til innvendig 

rustbeskyttelse av stålrør til 

oljesektoren.

UTVIKLING AV HALOCK 
I samarbeid med den tyske råvareleverandøren 

«Hüls» utvikles Halock-røret. Dette er en ny type 

rørsystem for bensinstasjoner, med stor miljøgevinst.

RØRDELER
Hallingplast starter med rørdeler! 

Det ble investert i maskiner og verktøy 

for å kjøre grunnavløpsrørdeler i PP til det 

skandinaviske og tyske markedet.

PE TRYKKRØR
PE Trykkrør med beskyttelseskappe 

(JAPI-pipe) ble tatt frem for No-Dig 

markedet i år 2000.

2006 20082007 2012

NYBYGG
Hallingplast investerer i 

ett nybygg på 3000 m2, 

samt produksjonslinje 

opp tom. 1000 mm. 

Dette arbeidet pågår frem 

til sommeren 2008.

NYTT 
KONTORBYGG
Nytt kontorbygg med 

inntil 17 kontorplasser ble 

bygget, og erstattet det 

gamle kontoret med kun 

6 kontorplasser.

INVESTERINGER
Samlet investering for Hallingplast 

var ca. 44 millioner norske kroner. 

ROALD FALLER FRA
Roald Tragethon, en av de to drivkreftene bak 

bedriften, faller fra. Bedriften innleder en ny fase, 

hvor organisasjonsutvikling blir hovedfokus.
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PASSERER 60 ANSATTE
Hallingplast passerer 60 ansatte, og 

omsetter ca. 457 millioner kroner.

BLIR HEDRET 
MED SIVAPRISEN
Hallingplast mottar prisen for å være en 

inspirasjonskilde til fremtidig innovasjon 

og industriutvikling i Norge.

MOTTAR EY-PRISEN
Hallingplast vant EY-prisen 

(Entrepreneur Of The Year Norge), 

kategori industri, for sin enestående 

produktutvikling og salg av produkter

som hevder seg på verdensmarkedet 

i konkurranse med Kina og Baltikum.

NY GENERASJON 
INN PÅ EIERSIDEN
Steinar sine tre sønner - Kåre, 

Sverre og Anders, kommer inn 

på eiersiden.

2013 20162015 2017

DATTERSELSKAP 
I SVERIGE
Etter 30 år med eksport til Sverige oppretter 

Hallingplast datterselskap i Sverige for å komme 

nærmere kundene våre i det markedet.

PODI-PIPE
Hallingplast lanserer PODI-pipe som 

er ett diffusjonstett vannledningsrør 

for installasjon i forurenset grunn.

SJØLEDNINGER 
Ferdig vektede sjøledninger (SESU-pipe) så 

dagens lys. Først ble disse produsert med bly som 

vektelement, men dette ble videreutviklet i 2014 

og erstattet med en mineralfylt kappe.

PLASTBELAGTE 
TRESTOLPER
WOPAS blir etablert som ett datterselskap 

av Hallingplast, og skal produsere plast-

belagte trestolper for å unngå miljøfarlig 

impregnering av trestolper.

PASSERER 50 ANSATTE
Hallingplast passerer 50 ansatte,

og omsetter 375 millioner kroner.
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