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Skal skape trygghet i avfallshåndtering og riktige 
løsninger 
– Vi skulle svært gjerne vært på konferanse og utstilling for å 
treffe folk, det er alltid hyggelig og ikke minst nyttig, sier Aas.

Han legger til at de opplever at mange er usikre på hvordan  
de skal håndtere avfallet fra sine prosesser. SINTEF Norlab 
kan derfor være en diskusjonspartner for de som trenger det.

– Vi er ikke en forskningsinstitusjon, men leverer det lille ekstra 
i tillegg til våre standardanalyser, fortsetter Aas.

Firmaet vet hvor viktig resultatene er for sine kunder,  og for 
SINTEF Norlab er det derfor ønskelig å bidra til å finne de 
riktige løsningene.

Avdelingsingeniøren forteller at det er bare å ta kontakt:

– Vi vil oppfordre folk til å ta kontakt for avklaringer og disku-
sjoner rundt løsninger – det koster ingenting å spørre!

ET SELSKAP I VEKST – FLERE AVDELINGER OG NYE 
AKKREDITERINGER

SINTEF Norlab fokuserer i 2021 på stadige forbedringer og 
effektiv håndtering av sine oppdrag.

–  I 2020 fikk vi opp akkrediterte analyser av asbest, og vi 
jobber stadig med utvidelser av vår akkreditering, forteller Aas 
og påpeker at de også dekker flere områder av Norge.

– Etter fusjonen mellom SINTEF Molab og Kystlab er vi nå 
lokalisert på 13 steder i landet, og vi ønsker å bistå det lokale 
næringslivet med gode og praktiske løsninger for å få utført sine 
nødvendige analysetjenester.

Dette gjelder enten analysene 
utføres lokalt eller gjennom 
samarbeid på tvers av loka
sjonene.

– Gode logistikkløsninger 
er en del av jobben vår, 
avslutter avdelings
ingeniøren.

BEDRIFTSPRESENTASJON                             ANNONSEINNHOLD

SINTEF NORLAB  
– en løsningsorientert samarbeidspartner

Telefon: 404 84 100
Postboks 611, 8607 Mo i Rana 
Epost: info@sintefnorlab.no
sintefnorlab.no

Nyskapende og Innovativ bedrift

– Vi opplever ofte et behov for og et ønske hos våre kunder om å diskutere ulike utfordringer de har i sin produksjon, for 
å finne en god løsning for undersøkelser og analyser. Vi ønsker å være der for våre kunder på denne måten og med  
våre 13 lokasjoner har vi stor nærhet og er lett tilgjengelige, sier Eirik Aas som er avdelingsingeniør i SINTEF Norlab.

Eirik Aas, avdelingsingeniør i 

 SINTEF Norlab

SINTEF Norlabs ingeniører finner gode løsninger

Avfallsfraksjoner kan være utfordrende

SINTEF Norlab tar i mot og analyserer prøver - 13 lokasjoner


