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Markedsleder  
GRP overføringsledninger
Amiblu Norway AS, tidligere 
Amiantit Norway AS, er en 
ledende produsent av blant 
annet GRP RØR og tilbyr et 
omfattende produktsorti-
ment. Aminatit Norway AS og 
hovedkonkurrent Hobas AS 
har nettopp gjennomført en 
fusjon og det nye navnet på 
selskapet er Amiblu Norway 
AS. Det nye selskapet vil fort-
satt markedsføre og selge de 
to merkenavnene Flowtite og 
Hobas fra selskapets hoved-
kontor i Sandefjord.

Fusjonen
«Vi har to varemerker, Flowti-
te og Hobas, to store firmaer 
i europeisk sammenheng 
som fusjonerte til Amiblu 
internasjonalt, og som nasjo-
nalt ble Amiblu Norway AS, 
den 28. mai 2018» sier adm. 
direktør Jarle Hausberg.

Flowtite
Flowtite er Amiblus ledende 
produkt innenfor vann, av-
løp og kraftverk. GRP-rørene 
(Glassfiber Reinforced Plas-
tic) representerer egenskaper 
som gjør dem meget kost-
nadseffektive; lav vekt, lang 
levetid, korrosjonsfrie, og 
tilnærmet vedlikeholdsfrie. 
Dette bidrar til god totaløko-
nomi i prosjekter. 

Produksjonsmetoden gjør 
Flowtite-rørene svært sterke 
samtidig som rørmaskinen 
har stor kapasitet og kan pro-
dusere inntil 500 meter om 
dagen. 

Glassfibertrådene vikles på i 
en kontinuerlig prosess hvor 
oppkuttet glassfiber, sand og 
polyester inngår. Styrken på 
rørene bestemmes av blan-

dingsforholdet av de ulike 
komponentene. Flowtites 
GRP-rør har i nærmere 40 år 
demonstrert de beste egen-
skaper under de fleste for-
hold og er i dag ledende for 
vann og avløp verden over. 

Deltagelse på messen
«Vi har deltatt på denne 
messen i en årrekke. Hele 
veien siden starten i 1968 
med Jotun som eier har pro-
duktet og varemerket vært 
Flowtite.» Selskapet har i lø-
pet av denne perioden skiftet 
selskapsnavn 7- 8 ganger. 

Markedsområder
Selskapet er markedsleder på 
GRP-rør innenfor glassfiber-
rør - termoplastrør.
På store overføringslednings-
prosjekter er det bare stålrør-
produkter som er konkurrent. 
«Den eneste leveransen vi 
har tapt for er den ledningen 
som ligger i gata her. Vi er 
en liten aktør på rør generelt, 
men store på større rør.»

Videre forteller duoen i Ami-
blu at «Vi er størst i Norge på 
vannkraft. På kommunaltek-

nikk er vi leverandør først og 
fremst på leveranser av større 
rør fra 600 mm og oppo-
ver. På overføringsledninger 
har vi levert til for eksempel 
IVAR IKS.  Generelt sett er vi 
stor på de store leveransene 
– mest på drikkevannsiden – 
ikke så store på avløpssiden 
i Norge. Når det gjelder rør-
markedet generelt målt i km, 
volum etc,. så er vi små.»

I forbindelse med utbygging 
av terminal 2 på Gardemoen 
har selskapet levert mange 
av sine GRP-rør, mens kum-
mene er av betong.

Oslo kommune 
«Snart går 90% av alt drikke-
vann i Oslo kommune gjen-
nom våre GRP-rør. Det er vi 
veldig stolte av» sier salgssjef 
Rune Amundsen.

Konkurransefortrinn
«Korrupsjonsfritt og miljø-
vennlig produkt, med en le-
vetid på mer enn 150 år. Ser 
vi på reinvesteringstakten for 
rør i Norge, som pr i dag er på 
over 200 år, så har våre GRP-
rør et konkurransefortrinn 
gjennom vår måte å produse-
re på» avslutter de glade ne-
storene på GRP-rør i Norge, 
salgssjef Rune Amundsen og 
adm. direktør Jarle Hausberg.

Merkevarene Flowtite og Hobas har fått nytt selskapsnavn: Amiblu Norway AS. Selskapet med base 
i Sandefjord og opprinnelse fra gamle Jotun har 50 års jubileum i 2018 med merkevaren Flowtite. 
Rune Amundsen, salgssjef (til venstre) og Jarle Hausberg, adm. direktør, er klar for nye utfordringer 
og Miljø og Teknikk 2019. Foto: Kjell M. Jacobsen

Daglig leder: ............................................. Jarle Hausberg

Omsetning 2017: ................................... 130.972 mill. kr

Driftsresultat 2017: ................................. 1.835 mil. Kr

Antall ansatte: .......................................... 7
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