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FØr HAdde Vi BAss. det tverrfaglige 
verktøyet for håndtering av hMs-doku-
mentasjon og produktdatablader har blitt 
en bransjestandard i hele byggenæringen. 
Men rørgrossistene har holdt seg unna 
Bass. det har blant annet ført til at nVs og 
andre større rørleggerfirmaer har måttet 
gjøre omfattende og kostbart manuelt 
arbeid med å få lagt inn riktig dokumenta-
sjon i det hovedentreprenør-pålagte Bass-
systemet. det har man nemlig måttet gjøre 
for å få lov til å jobbe med de store. 

nå har BAss vokst og utviklet seg 
til ChemXchange, et verktøy som er 
større, mer omfattende, mer avansert 
og mer internasjonalt enn BAss. Men 
likevel skal det være enklere i bruk. det 
elektroniske informasjonssystemet for kje-
misk informasjon beskrives som ett av de 

viktigste miljøprosjekter i den europeiske 
byggenæringen på mange år. den norske 
entreprenørforeningen Bygg og anlegg - 
eBa, har ledet det eU-finansierte prosjektet. 
nrl har hatt en sentral rolle i utviklingen. 

– gjennom chemXchange får vi endelig 
et felles europeisk elektronisk informasjons-
system for kjemikalier og faste produkter. 
det gir økt sikkerhet i forbindelse med 
bruk av kjemiske stoffer på norske 
byggeplasser og bedre data på faste 
produkter, sier adm. direktør jon sandnes 
i entreprenørforeningen for Bygg og an-
legg - eBa.

storbruker Byggenæringen er den stør-
ste industrisektoren i europa. Bare i norge 
er bygg- og anleggsbransjen med sine 
tusenvis av byggeplasser, storbruker av 
kjemikalier og kjemikalieholdige produkter.

– gjennom chemXchange får vi et dy-
namisk og brukervennlig verktøy som både 
forenkler kjemisk risikovurdering og bidrar 
til miljøriktig og sikker kjemikaliehåndte-
ring på byggeplass. For faste produkter 
gir systemet helt nye muligheter for å 
innhente teknisk informasjon og mil-
jødata. samtidig gir chemXchange langt 
bedre muligheter for å etablere bedre ruti-
ner for kommunikasjon i leverandørkjeden, 
sier jon sandnes.

Frem til i dag har man først og fremst 
benyttet stoffkartoteksystemet Bass. det 
har over 15 000 sikkerhetsdatablader som 
omhandler kjemikalier og stoffer som be-
nyttes på norske bygge- og anleggsplasser.

Prosjekt – i tillegg til eBa var norges 
rørleggerbedrifters landsforening(nrl) og 
Maler- og byggtapetsermestrenes lands-

Alt på ett nett
Bransjesystemet BASS har blitt ChemXchange. Det er større, bedre og mer nyttig for hele 

bygge-verdikjeden enn noen gang. Unntatt rørgrossistene. 
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 LAnserinGen av ChemXchange fikk stor oppmerksomhet. F.v. Lars Chr. Fredenlund i CoBuilder, Jon Sandnes i EBA og Berit 
Bull-Gjertsen frontet nyheten sammen.
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forbund (MlF), initiativtagerne til utvikling 
av chemXchange sammen med norsk 
Teknologi og norges Bilbransje Forbund, 
opplyser koordinator for prosjektet, Berit 
Bull-gjertsen.

Men utviklingsprosessen har involvert 
en lang rekke europeiske selskaper og 
organisasjoner, bl.a den europeiske entre-
prenørorganisasjonen Fiec. Fra norsk side 
har coBuilder As, Teknologisk institutt 
og skanska norge As deltatt som ak-
tive prosjektpartnere.

– Hva er egentlig forskjellen på BASS og 
ChemXchange? 

– det nye i chemXchange er at systemet 
har med seg informasjon og dokumenta-
sjon om faste produkter, ikke bare kjemi-
kalier. det nye systemet er europeisk, og 
teknologien er en helt annen. På kjemika-
liesiden kan vi nå mye lettere ta inn bygg-
herrekrav som BreeaM. alle entreprenører 
som bygger etter den metodikken er veldig 
opptatt av at produktene ikke inneholder 
visse stoffer, sier lars christian Fredenlund. 
han er administrerende direktør i coBuilder, 
som er teknisk leverandør av systemet bak 
Bass og chemXchange. 

Praktisk
– Hvilken praktisk betydning får ChemX-
change for rørleggere? 

– Ting går raskere, og det blir enklere å 

få tak i sikkerhetsdatablader og produktdo-
kumentasjon. innenfor fysiske produkter 
blir det jo en helt ny verden. rørbransjen 
har en stor utfordring i dokumentasjons-
håndtering på produkter. Tilfredsstiller et 
produkt som skal monteres i bygget gjel-
dende standarder? sporbarhet, da: hvem 
er det egentlig som har produsert det? 
når du leverer produkter til et prosjekt kan 
byggherren sette krav til at produktene skal 
ha den og den typen dokumentasjon. alt 
er tilgjengelig i chemXchange, sier Freden-
lund. 

all sinTeF-dokumentasjon på VVs-
produkter blir tilgjengelig i chemXchange. 
kostnadene ved å bruke systemet er de 
samme som for Bass. det vil si null kost-
nad for bedrifter som omsetter opptil 
ti millioner kroner årlig, og en variabel 
avgift etter omsetning derover. 

På entreprenørsiden er man ikke i tvil 
om at chemXchange er den riktige platt-
formen for distribusjon av dokumentasjon 
mellom partene i prosjekter. Tekniske en-
treprenørvirksomheter de som drar størst 
fordeler ut av systemet, om vi skal tro Tom 
ivar Myhre i Bache-gruppen. 

Kontroll
– chemXchange gir tekniske entreprenører 
en mulighet til å få kontroll på hele produk-
tbruken. styring, produktvalg og kostnad-

sreduksjon. Pluss at formidlingen av infor-
masjon til kundene, enten det er direkte til 
byggherren eller en entreprenør som oss, 
blir betydlig lettere. For virksomhetene 
betyr det både bedre håndtering av 
regelverket og smartere organisering. 
ikke bare på kjemikalier, men nå også på 
faste produkter. de nye tekniske forskrift-
ene er kjempekrevende på dokumentasjon 
av produkter, og her har vi løsningen, sier 
Tom ivar Myhre. 

han sitter selv i bransjens styringsgrup-
pe for Bass, der nrl også er representert. 

aktørene bak det bransjeeide Bass og 
nå altså chemXchange har gjentatte gan-
ger prøvd å få rørgrossistene med på leken. 
de er – satt litt på spissen – det siste led-
det i verdikjeden som holder seg utenfor. 
chemXchange vet de ikke noe særlig om, 
men de har det ikke travelt med å bli med. 

– nrF sin forståelse av chemXchange er 
at det i det vesentligste er en videreføring 
av funksjonalitet kjent fra giftkartoteksys-
temet Bass. nå har vel ingen av oss her 
forutsetninger for å svare på hva det er 
og hvilken betydning det kan få, rett 
og slett fordi vi ikke er informert om 
hva det nye systemet omfatter. Men det 
vi hører og leser er at det er tilsvarende 
tjeneste, med noen nyheter. løsningen 
er den samme: håndverkerne benytter 
chemXchange i stedet for Bass, og på den 

 sAMLer: – All dokumentasjon på ett sted. Det er bra, sa EBA-sjef Jon Sandnes på den internasjonale lanseringskonferansen. 
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