
Knut Claussen som er ansvarlig for ProductXchange hos Chr. M. Vestrheim AS mener automatisk levering av dokumentasjon gjør hverdagen enklere 

samt at de som faglig utførelsesbedrift fremstår mer kvalitetsbevisst.
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- Automatisk levering av 
dokumentasjon gjør 
hverdagen enklere
Når en rørlegger nå handler hos Ahlsell, Brødrene Dahl eller Heidenreich, vil produktdokumentasjon 
automatisk leveres i et byggeprosjekt registrert i ProductXchange. Rørlegger Knut Claussen hos Chr. 
Vestrheim AS mener den nye løsningen gir store tidsbesparelser, og ikke minst sikrer kvaliteten på 
bestillingene.
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Dette gjør ikke bare hverdagen enklere for en rørlegger som stadig møter mer dokumentasjonskrav – men det sikrer også en bedre 
kvalitet i levering til oppdragsgiver.

Rørlegger Chr. M. Vestrheim AS i Bergen er en av mange rørleggere som synes det er veldig bra at deres leverandører nå automatisk 
leverer nødvendig produktdokumentasjon og produktdata til deres prosjekter i ProductXchange.

Knut Claussen som er ansvarlig for ProductXchange hos Chr. M. Vestrheim AS mener automatisk levering av dokumentasjon gjør 
hverdagen enklere samt at de som faglig utførelsesbedrift fremstår mer kvalitetsbevisst.

- Ahlsell er den grossisten vi handler mest av, og etter at Ahlsell startet å levere automatisk opplever vi at vi sparer mye tid på 
dokumentasjonsarbeidet, både for vår interne HMS og KS, men også i forhold til hva vi leverer fra oss til våre oppdragsgivere. I dagens 
marked er det stadig viktigere å fremstår som seriøs og pålitelig, og derfor hilser vi denne etterlengtede løsningen veldig velkommen.

Trygve Nævdal i Ahlsell Norge mener forenkling og sikring av kvalitet for deres kunder er et viktig fokus.
- Chr. M. Vestrheim AS er en god kunde av oss i Bergen, og hos oss i Ahlsell er det viktig at vi hjelper våre kunder i deres hverdag så 
godt vi kan. Enhver form for forenkling som i tillegg sikrer en bedre kvalitet, vil i så måte være positivt for oss. Bruk av 
bransjesystemet hjelper både oss og våre kunder i å dokumentere produktenes egenskaper, slik at vi er sikre på at produktene 
samsvarer med kravene som stilles til de ulike systemene som skal bygges. Fra å til stadighet få spørsmål og mailer fra kunder som 
øsnker å få tilsendet produktdokumentasjon på produktene de kjøper av oss, er det nå atskillig enklere da dette distribueres til kunden 
automatisk ved varekjøp. Her sparer vi mye tid, som vi nå kan bruke for å fremstå som en enda bedre leverandør for våre kunder, sier 
Nævdal

Det er ikke bare Ahlsell Norge som har denne løsningen på plass. Brødrene Dahl og Heidenreich har alle samme løsning implementert 
hos seg – sier Lars Chr Fredenlund i coBuilder AS.

Gunnar Aftret, direktør for forretningsutvikling i Brødrene Dahl, sier at avtalen med coBuilder sikrer at tilstrekkelig, korrekt og oppdatert 
dokumentasjon er tilgjengelig for alle VVS-produkter du heretter kjøper hos Brødrene Dahl.
- Vi har tilbudt omfattende dokumentasjon lenge, men gjennom avtalen med coBuilder blir denne standardisert på tvers av 
byggeplassen. Uavhengig av hvilken leverandør du tilfeldigvis har handlet med blir dataene liggende på din konto i ProductXchange, 
sier Aftret.

Rørentreprenørene er er også veldig positive til at de største VVS-grossistene nå har fått en løsningen på plass.
- At de største VVS-grossistene nå kan distribuere automatisk til bransjesystemet, markerer et stort skifte for bransjen og vil gi en 
enklere hverdag for oss alle, sier Tor Backe, adm. dir. i Rørentreprenørene Norge.

Backe er av den oppfatning at dette vil løfte hele næringen og favorisere de VVS-entreprenørene og rørleggerne som driver innenfor 
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regelverket og tar gjeldene krav til dokumentasjon på alvor.

- Det er ikke lenger slik at du kan tillate deg å montere ei kran som ikke er dokumentert i henhold til regelverket. Den som ikke har 
dokumentasjonen i orden må i verste fall gjøre jobben på nytt, sier Backe.

Om productXchange:
Rørentreprenørene har stått bak ProductXchange sammen med flere andre bransjeforeninger siden oppstarten i 2001. Systemet helper 
brukerne med å oppfylle lov- og markedskrav samtidig som man samler data i buildingSMART Data Dictionary format. For bedrifter 
med omsetning under 5 millioner kroner, vil bruken av ProductXchange være gratis.
Utviklingen av ProductXchange har skjedd gjennom to EUfiansierte prosjekter, og er et system som kan brukes i alle land i europa.
ProductXchange i Norge inneholder mer enn to millioner produkter med tilhørende ytelseserklæringer, manualer, egenskaper og all 
annen dokumentasjon du måtte etterspørre. Systemet har mer enn 3500 ulike brukerbedrifter innenfor bygg og anlegg.
ProductXchange sørger for at dokumentasjonen blir konsistent for hele bygget og sikrer at alle krav, forskrifter og standarder blir 
overholdt. Dokumentasjonen kan hentes ut når som helst og overleveres på oppfordring
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