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1. Innovative	løsninger	og	spesialkompetanse	

ØPD Group AS ble etablert i 2006, men bygger på stolte tradisjoner fra 1955 - med utgangspunkt i 

Brødrene Sørensen AS.  

I tillegg til nødvendig kapasitet og gode fasiliteter, er faglig dyktighet, fleksibilitet og god service en 

selvfølge for vår bedriftsfilosofi. 

ØPD Group AS er en spesialleverandør innen infrastruktur med fokus på innovative løsninger og 

spesialkompetanse innen termoplaster og inshorearbeider.  

Divisjonsstruktur 

ØPD Contracting AS (Entreprenør)- utførelse av spesialentrepriser 

� Anlegg inshore –undervannsentrepriser og sjøledninger, dykk, ROV og sjøtjenester.

� Kraft og service   fornybar energi, kraftstasjoner, fjernvarmeanlegg, naturgass og sjøkabler.

� Anlegg onshore   vann og avløpsanlegg til hus og hytter, sveising av PE rør.

ØPD Solutions AS (Produksjon) - engineering og installasjon av spesialprodukter 

� Plastmekanisk –produktutvikling og bygging av spesialkonstruksjoner i termoplast

� Industrirørlegger  – rørgater i termoplast, brumontasje, fabrikkmontasje, varmesentraler

� Rotasjonsstøper  – produksjon av spesialkonstruksjoner i termoplast, egenutviklet og 

leieproduksjon

ØPD Distribution AS - salg og distribusjon av spesialmateriell

Salg og distribusjon av spesial og std. rør i termoplast, salg og distribusjon av spesial og std. 

sveisemaskiner og produktivitetsverktøy for rørinstallasjon 

Salg og distribusjon av egenutviklede termoplastkonstruksjoner. 
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Unik rotasjonsstøp 

Vi er Norges eneste rotasjonsstøpefirma med hovedsatsingsområde innenfor VA og infrastruktur. 

Selskapet har kompetanse på Europeisk toppnivå og et internasjonalt nettverk. Vi kan produsere 

produkter med volumer i størrelsesorden 0,1m3 til 66m3. Vi utvikler produkter i samarbeid med 

kunder, og har i tillegg en rekke egenutviklede produktserier innenfor VA, infrastruktur, fornybar 

energi, industri og fiskeoppdrett. I 2011 ferdigstilte ØPD GROUP en innovativ termoplastkonstruksjon 

for Fred Olsen i USA, ifm et offshore vindmøllefelt. For dette prosjektet mottok ØPD GROUP 

Nyskapingsprisen til NHO Telemark og kom videre til nasjonal finale.  

Våre produkter kan erstatte en rekke tradisjonelle produkter laget av f.eks. betong og glassfiber. 

Termoplast er 100% korrosjonsfritt, ikke elektrisk ledene eller magnetisk, samt bestandig mot de 

fleste kjemikalier og mineraler. Materialet er fleksibelt og kan helsveises. Vi er eksperter på 

”skreddersøm” av rørdeler og plastkonstruksjoner innen PE, PP, PVC, PVDF og ABS og er godkjent 

opplæringsbedrift som fører til fagbrev innen: 

� Plastmekaniker 

� Termoplastfaget 
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2. NoHarm™	produktserie	
NoHarm™ er en produktserie under utvikling hos ØPD Solutions AS, med hensyn på å øke sikkerheten 

langs Norges veier, for trafikanter og veiarbeidere. ØPD Solutions AS vil utvikle innovative, 

miljøvennlige og trafikksikre produkter i polyetylen.  

3. NoHarm	PolyHog™	
ØPD Solutions AS andre produkt innen NoHarm™ serien er NoHarm PolyHog™. NoHarm PolyHog™ er 

en fleksibel, korrosjonsfri og trafikksikker veibarriere med store logistikkmessige fortrinn. NoHarm 

PolyHog™ har mange bruksområder; bl.a. som midtdeler, sperrebukk eller kjøresterkt 

byggegjerdefundament. Med bare 80 kg i egenvekt er det ett lett alternativ og kan enkelt flyttes på 

av to personer uten hjelpemiddel. Dette gjør det enkelt og billig med opplasting, transport, lossing og 

montering. Som vegbarriere er NoHarm PolyHog™ kun testet med vann, men som sperrebukk eller i 

andre funksjoner kan den også fylles med for eksempel grus for å gi enda høyere egenvekt etter 

installasjon. 

NoHarm	PolyHog™	har	mange	bruksområder.	

Ved å bruke NoHarm PolyHog™ som midtdeler kan den for eksempel fylles med frostsikker væske på 

strategiske plasser langs en veistrekning og ved ulykker kan disse tappes for væske ved hjelp av en 

bunnplugg og frakobles og bæres til side, slik at utrykningskjøretøy kan passere eller vende.  

Bruksområdet varierer fra midlertidige midtdeler eller sperringer på trafikkert vei til midlertidige 

sperringer på veiutbygginger, flyplasser, parkeringsplasser, havner og anlegg.  

NoHarm	PolyHog™	er	sikker	for	bilister.	

NoHarm PolyHog™ er testet hos Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI) etter EN1317 og 

har fått dokumentert lave ASI verdier. ASI er en forkortelse for «Acceleration Severity Index» og 

beskriver påkjenning på bil og fører ved påkjørsel. På en skala fra 02 har NoHarm PolyHog™ fått 

score på 0,5. 

NoHarm	PolyHog™	er	enkel	å	installere.	

NoHarm PolyHog™ veier kun 80 kg pr enhet, noe som er typisk 95% lettere en tilsvarende produkt i 

betong. Den er enkel for to personer å montere og man trenger ikke stort og tungt utstyr i 

monteringsjobben.  Etter montering kan den fylles med vann eller  vann med frostsikring. Da får den 

en solid vekt som sikrer at den står stabilt og er et sikkert hinder for trafikk. Den lave vekten betyr at 

man kan frakte flere enheter på lastebil og gjør at man sparer kostnader på logistikk. 

NoHarm	PolyHog™	er	miljøvennlig	

NoHarm PolyHog™ er laget av Polyetylen (PE) og er 100% gjenvinnbar. I tillegg til den lave vekten og 

fordelen med lav utslipp ved transport, bidrar materialet til «grønnere» norske veier. 

NoHarm	PolyHog™	er	unik.	

NoHarm PolyHog kan leveres i forskjellige farger, avhengig av bruksområde. Som vegbarriere leveres 

den i rød, gul eller hvit utførelse. For andre bruksområder kan NoHarm PolyHog™ leveres i flere 

farger . Ved å bruke NoHarm PolyHog™ som midlertidig sperringer på veiutbygginger, flyplasser, 

parkeringsplasser, havner og anlegg får man en trafikksikker hindring, som er enkel å fylle og tømme. 
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Etter tømming kan disse enkelt flyttes til nye områder. NoHarm PolyHog™ har i tillegg til dette, 

utsparinger tilpasset Rosings byggegjerde. Med dette oppnås en trafikksikker sperring av et område, 

som sikrer trygt arbeid på avsperret område og som sørger for et godt og solid fundament for 

Rosings byggegjerde. Utsparinger for pallegafler sørger også for at små dyr som frosk og lignende har 

krysningsmuligheter. 

NoHarm PolyHog™ kan også benyttes sammen med rekkverk i by og tettbebygde strøk for å regulere 

trafikkbildet for myke trafikanter og stillasbeskyttelse. NoHarm PolyHog™ kan også være fundament 

for støyskjermer. 

4. Tekniske	detaljer	

5. Installasjonsguide	
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NoHarm PolyHog™ kan installeres på de fleste underlag. Ved bruk til trafikksikring iht EN1317T1 må 

underlaget være plant og tørt. Sett i sammen NoHarm PolyHog™ elementene i ønsket lengde1. 

Elementene kobles sammen med låsepinnen. Pass på at hullene i låsepinnen står opp mot toppen av 

NoHarm PolyHog™ og at hullene står parallelt med elementene. NoHarm PolyHog™ leveres med 

bunnpropp. Påse at denne er skrudd godt til. Denne kan evt. byttes ut med en tappeventil om 

ønskelig. Noharm PolyHog™ er nå klar til fylling.  

Ved bruk av væske åpnes et av lokkene på toppen for fylling. Påse at det fylles >90% av maksimal 

kapasitet. Ved døgntemperatur over 5oC kan vann benyttes. Ved fare for frost må vann tilsatt 

frostvæske benyttes. Eksempler på frostvæske er: 

Formiater 

Glykol 

Saltløsninger 

Ved bruk av Aviform L50, benyttes følgende blandingsforhold for å oppnå ønsket nedre 

temperaturgrense: 

1
 Typetestingen for EN1317T1 er utført med 33 sammenføyde NoHarm PolyHog™. 
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Se datablad fra leverandør for håndtering og oppbevaring av frostvæske. 

Ved fylling med sand eller grus, benyttes begge åpningene på toppen for å få massene jevnt fordelt. 

NB. NoHarm PolyHog™ er kun testet fylt med vann. Det er foretatt finite element analyser med 

sand, men dette er ikke fysisk testet. Dersom NoHarm PolyHog™ fylles med annet enn (frostsikker

) væske med lignende egenskaper som vann er dette kjøpers eget ansvar. 

Fest lokkene godt og fest evt. byggegjerder eller støyskjermer. Rosings byggegjerder med lengde 

2200mm passer til NoHarm PolyHog™.  


