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Kort om Uponor group

Uponorkoncernen 2022

•Uponor tänker om och kring 
vatten för framtida generationer. 
Med våra system för säker distri-
bution av dricksvatten, energi-
effektivt inomhusklimat och på-
litliga infrastrukturlösningar berikar 
vi människors liv och vi är noterade 
på Nasdaq Helsingfors.

3,900 anställda

i genomsnitt €1.3 miljarder

omsättning ~80 Länder där Uponors

produkter säljs

länder där Uponor finns

representerat

17 produktionsenheter

2021



Uponor Infra AB 

ÖVER 50 ÅR I FRISTAD
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Uponor Infra i Sverige - Två företag med lång historia - blev ett

1929

• Wiik & Höglund trävaruhandel
grundas

1951-1955
• Plaströrstillverkning startar

1976

• Först i världen med att tillverka ett
plaströr i dimension 1600 mm

1952

• N. Lundbergs Fabriks AB grundas i
Sverige

1964
• Upo Plastic grundas i Finland

1982

• Varumärket Uponor introduceras
på marknaden

1984-1986

• Weholite introduceras på 
marknaden

2008

• Weholite dimension 3500 
tillverkas

Late 1990´s

• Den största plaströrstillverkaren i
världen

2013

• En fusion med Uponor Infrastruktur 
och företag Uponor Infra bildas2013

• En fusion med Uponor 
Infrastruktur och företaget
Uponor Infra bildas
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Produkter och Service för säker och hållbar infrastruktur

✓ Spillvattensystem

✓ Dagvattensystem

✓ Tryckrörssystem

✓ Kabelskyddsrörssystem

✓ Fjärrvärme & Fjärrkylesystem

✓ Markförlagda ventilationssystem

✓ Tanksystem

✓ Enskilda avloppssystem

✓ Brunnssystem

✓ Dräneringssystem

✓ Processvattensystem

✓ Intags- och utloppsledningar

✓ Skräddarsydda produkter

✓ Weholite

✓ Infrakulvertar
✓ Uponor Infra 360° Projektservice



• 160 anställda

• Total area: 150 000 m2

• Inomhusyta: 30 000 m2

• Produktionsvolym: 25 000 ton/år

• Extrudering

• Weholite och 

Strukturväggsrör

• Rotationsgjutning

• Designade lösningar

• Handtillverkning

• Cirka 40 lastbilar lastas eller 

lossas om dagen

Det här är vi!



Uponor och Hållbarhet

HÅLLBARA PRODUKTER FÖR HÅLLBAR FRAMTID
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Vår hållbarhetsagenda bygger på utvalda mål från FN:s

klimat- och miljömål

Uponor tänker hållbart!
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1. Anställda 2. Kundupplevelse
3. Innovativa produkter

och service
4. Kostnadseffektiva

processer

Integrera hållbarhet i 
ledarskap, utveckling, 
talanghantering och 
incitamentsprogram

Säkra etiskt uppförande
genom kontinuerlig utbild-
ning av vår uppförande-
kod

Insyn i produkterna

Kvalitet, varaktighet, 
pålitlighet, under-
hållbarhet och lång livs-
längd på våra produkter

Integrera hållbarhet i vårt
service-erbjudande

Vatten- och energi-
effektivitet

Hygien- och vattenkvalitet

Återanvändbart och 
återvinningsbart i slutet av 
produktens livscykel

Optimerade, låg miljö-
påverkan och åter-
vinningsbara förpackningar

Service för cirkulär ekonomi 
och resurseffektivitet

Reducera vårt klimatavtryck
av vatten och energi i linje
med Science Based Targets

Använda återvunna och 
återanvändbara råvaru-
material, kontrollerad åter-
vinning och återvinning av 
produktionsspill

Samarbete med leverantörer
för hållbar utveckling och 
transparent leverantörskedja

Dedikerade till FN:s Global Compact & Science Based Targets intiative

Värderingar, syfte och sätt att arbeta

Strategiska
pelare

Grund

2022-05-10



Vårt engagemang för hållbar konsumtion och tillverkning
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Uponor Blue Produkter 

kan vara hållbara på 

olika sätt: vilken råvara

som används och vilken

prestanda produkten

har

Vi hjälper våra kunder

att uppnå deras hållbar-

hets- och koldioxid-

reduktionsmål

Full insyn i våra pro-

cesser, hållbarhet och 

CO2 utsläpp kontroll-

erade av oberoende

tredje part

2022-05-10Uponor tänker hållbart!



Uponor Moving Forward

MOVING FORWARD TO A SAFE AND SUSTAINABLE FUTURE
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Vi minskar på växthusgasutsläppen för att bekämpa 

klimatförändringar

Steg för steg mot en koldioxidneutral tillverkning

Nära samarbete med råvarumaterialtillverkarna för att öka 

användandet av återvunnet material och att åter-

använda vårt skrot enligt rådande produktstandarder

Solfångare installerade på tillverkningsenheterna i Nastola, 

Finland och Appley Valley, USA

Från 2020 använder samtliga tillverkningsenheter i norden 

grön el

Dagliga och kontinuerliga förbättringar gör skillnad. T ex 

byta från vanliga glödlampor till LED-lampor och vi planerar 

för närvarande att återvinna värmen som alstras vid till-

verkning för uppvärmning av kontor i Polen

Uponor tänker hållbart!│11

Vi strävar efter kol-
dioxidneutral
tillverkning

2022-05-10





Uponor Blue Produkter

Minskar miljöpåverkan

Genom att välja en Uponor 

Blue produkt fattar du ett bra 

beslut som gynnar vårt 

klimat, idag och i morgon.

Med Uponor, Blue is the new 

green.

Uponor tänker hållbart!



Ultra Rib 2 Blue

• Första plastavloppsröret med minskat 

klimatavtryck upp till 70 %

• Bevisad livslängd – över 100 år

• Uppfyller dubbla Nordic Poly Mark 

kraven

• ISCC PLUS-certifierad tillverkning

• EPD-certifierat

• Grön el i tillverkningsenheten

Uponor tänker hållbart!



Installerat i Sigtuna

I samband med ett projekt i Sigtuna levererades 

de första rören Ultra Rib 2 Blue. 

Vi känner oss trygga med att prova Uponor 

Infras nya fossilfria rör. Givet Sigtuna kommuns 

miljöpolicy vill vi göra vårt bästa för att ständigt 

jobba för att driva hållbara projekt. 

Uponor Infras satsning med att reducera det 

fossila avtrycket ligger helt i linje med vår filosofi, 
säger Agneta Holm, chef Sigtuna Vatten.

Uponor tänker hållbart!



Insatser för klimatet i

Fristad

FLERA INITIATIV
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Många insatser

• Fossilfri energi används i fabriken

• Grön el

• Biogas

• HVO100 

• Grön fjärrvärme

• Upp till 15 % återvunnet råvarumaterial i 

produkterna

• ISCC Plus certifikat

Uponor tänker hållbart!



Koldioxidutsläpp - En nedåtgående trend!

Uponor tänker hållbart!
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