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I forbindelse med Norges-

lanseringen av bransjesystemet

ProductXchange, lanseres et

nasjonalt filter for identifisering av

kjemikalier som er underlagt

regelverkskrav eller som man bør

være spesielt oppmerksom på.

– Det nasjonale filteret vil bidra til å

redusere antallet helseskadelige og

miljøskadelige stoffer, sier HMS-sjef i

Backegruppen Tom Ivar Myhre, som leder

styringsgruppen i ProductXchange.  Myhre

kaller dette et gjennombrudd i arbeidet med

å øke kompetansen i verdikjeden, og

redusere bruken av kjemikalier med særlig

farlig innhold på norske bygg- og

anleggsplasser.  

– Dette vil helt klart effektivisere og trygge

hverdagen for alle aktører, fremholder Tom

Ivar Myhre.  

- Med et felles nasjonalt filter vil

byggebransjen kunne opptre mer enhetlig,

samtidig som det vil være enklere for
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– Byutviklingsmessig er det et meget klokt prosjekt. Og

siden vi greier å fly til månen, lar det seg nok også gjøre

å løse disse tekniske problemene.

Synkende grunn kan stanse bussterminal
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Massiv byggevirksomhet for skylda for at Bjørvika synker

og forskyver seg fortere enn man hadde trodd. Dette kan

 
 

 

 

 

http://www.byggfakta.no/
http://www.byggfakta.no/
https://www.facebook.com/pages/Byggfakta/484981708185822
https://www.facebook.com/pages/Byggfakta/484981708185822
https://www.facebook.com/pages/Byggfakta/484981708185822?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Byggfakta/484981708185822?ref=stream&hc_location=stream
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.byggfakta.no%2Fsynkende-grunn-kan-stanse-bussterminal-75463%2Fnyhet.html&h=hAQGdEYoq&enc=AZPtQ_ihhVA44O5T2F8q4CnIv6k-pviq3V_fhyOPK3MvKbjwcnY7TOBRSXuaDv0bQHEwp0EaJSx0le21LJnQKWJELLMIPZfNWlPjIju12tkF9Rkbd1cptycvm4ArIOGu3enHJH37vsPM0SbP7VPWd-kA&s=1


5/13/2014 Filter finner farlige kjemikalier

http://www.byggfakta.no/filter-finner-farlige-kjemikalier-73417/nyhet.html 2/5

samtidig som det vil være enklere for

byggevareleverandørene å forholde seg til

dette enn varierende krav fra

enkeltentreprenører.

 

Grundig prosess – bredt samarbeid

Det er Teknologisk institutt som har hatt det

det faglige ansvaret mens arbeidet med

etableringen av det nasjonale filteret, har

vært ledet av coBuilder AS på vegne av

myndigheter, bransjeforeninger og

entreprenører med forgreninger i ulike fag.  

Følgende aktører har vært involvert i

arbeidet:

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg,

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening –

VVS, Norsk Teknologi, Norges

Bilbransjeforbund, Skanska, Veidekke, Hent,

Caverion, Ø.M. Fjeld, Kruse Smithog Imtech

I tillegg har Arbeidstilsynet, Direktoratet for

byggkvalitet, Miljødirektoratet, Statsbygg,

Undervisningsbygg og VIRKE vært med som

observatører.

Fakta om ProductXchange

Bransjesystemet ProductXchange er utviklet

for å løse utfordringer innenfor

kjemikaliehåndtering og innsamling av

produktdokumentasjon for produkter i

Norge og Europa.

ProductXchange hjelper deg med å:

- Oppfylle lov- og kundekrav som f.eks

BREEAM materialkrav

- Få oversikt over kjemikaliebruken på dine

brukersteder/prosjekter

- Gjennomføre risiko- og

substitusjonsvurderinger

- Samle inn Sikkerhetsdatablader,

Ytelselseserklæringer, miljødokumentasjon

etc.

ProductXchange brukes av byggherrer,

entreprenører, grossister, forhandlere og

leverandører.

Mer informasjon om ProductXchange og det

nye nasjonale filteret finnes på

http://productxchange.com/no/Norge/KunderBrukere/Filteroppsett-

i-ProductXchange-/

http://productxchange.com/no/Norge/KunderBrukere/Filteroppsett-i-ProductXchange-/

