
 

 

Tid Sal Foredrag 

 

08:30-09:00  Registering 

 

Kaffe og prat 

 

09.00-09.15 
 

Sal 1 

 

Velkommen 

Kort presentasjon av agenda og målsetning for dagen. 

Lars Chr. Fredenlund, Adm dir. coBuilder 

 

ProductXchange et bransjeverktøy for bygg- og anleggsnæringen 

EBA var med å etablere BASS som nå er blitt ProductXchange. EBA har vært prosjektleder av EU 

prosjektet ChemXchange,  som har løst mye for næringen innen kjemikaliebruk. Nå er EBA 

sammen med sin Europeiske moderorganisasjon FIEC midt oppe i EU prosjektet ProductInfoX 

sammen med coBuilder. 

Kari Sandberg, Adm dir EBA 

 

 

09:15-10:30 
 

Sal 1 

 

Byggevareforordningen - Innkjøp og bruk av byggevarer i norske byggverk 

Hvilke krav stilles i dag til entreprenør, underentreprenør (UE) og leverandører rundt salg, 

montering og bruk av byggevarer.  Hva sier SAK, TEK, DOK om dokumentasjon, og hvordan 

henger dette sammen. Hvordan dokumenteres produkter, moduler og byggesett? CE-merking hva 

betyr dette? Myndighetene har vært på kontroll hos produsentene, hva fant de? 

Mathieu Veulemans, Direktoratet for Byggkvalitet 

 

Bruk av ProductXchange i Veidekke  

Vi får høre fra Veidekke hvorfor bruken av ProductXchange i prosjekter er viktig. Hva betyr dette 

for produsenter, grossister og underentreprenører. 

 

Veidekkes strategi og leverandørkrav, Ole Jakob Nes, Innkjøpssjef  

Miljø i Veidekke, Pia Kruse, Miljøleder 

Hvorfor er ProductXchange viktig for Veidekke, Odd Inge Aaheim, HMS-Sjef Anlegg 

 

10.30-10.45   Pause 

 

 

10:45-12:00 
 

Sal 1 

 

BREAAM NOR – hvordan påvirker dette valg av byggevarer / Nytt i 2015    

Det er under utarbeidelse en ny «BREEAM-NOR 2015» som vil påvirke aktørene. I tillegg pågår et 

nordisk prosjekt - «Nordic Guide to Sustainable Materials» som kommer til å legge føringer for 

hvordan BREEAM-NOR ser ut framover. Vi får en status av arbeidet som pågår. 

Kjersti Folvik, Daglig Leder, Norwegian Green Building Council 

 

Nye rutiner og verktøy i ProductXchange 

Gjennom en rekke arbeidsgrupper har man jobbet frem mange ting: systemfilter på kjemikalier, 

risiko- og substitusjon krav rundt merking av kjemikalier, nye rutiner for kvalitetskontroll av 

Sikkerhetsdatablad og arbeidstakerregister for ansatte. 

Morten Berntsen, Teknologisk Institutt 

 

Produktdokumentasjon i BIM-prosesser 

coBuilder har etablert datter selskap i England. Gjennom vår erfaring derfra samta andre 

Europeiske land ønsker vi å fortelle litt om hva som skjer rundt produktdata og BIM.  

coBuilder er nå også medlem av buildingSMART international og er en stor pådriver for å forenkle 

prosesser på byggeplassen. 

Lars Chr Fredenlund, Adm dir. coBuilder 

 
  

Agenda 

 
 
Kompetanseseminar  
– produktdata og dokumentasjon i byggenæringen  
 
Thon Hotel Arena, Torsdag 15 Oktober,   
Nesgata 1, 2004 Lillestrøm 
Påmelding 
 

  
 

http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=414B584672474B5A427540&EventId=47425F45754043514771&SessionId=474B5D407442445A4271


12:00-13:00 Sal 2 Du er invitert til å levere dokumentasjon til et prosjekt i ProductXchange  

 

For utførende aktører (og andre som vil vite mer om systemet) 

 
Vi graver litt i rutiner bedriften bør ha for at dette skal gå best mulig. Det er en rekke funksjoner 

som vi ser nærmere på: 

Hva gjør jeg når jeg får invitasjon 

Inviter din samarbeidspartner 

Søk i varedatabase med nesten 2 millioner varer kan by på utfordringer 

Automatisk leveranse av varebasert dokumentasjon 

Automatisk leveranse av dokumentasjon på prosjekt leveranser (ny løsning) 

BREEAM krav, hvordan løses dette 

Lovpålagt dokumentasjon 

Symboler i ProductXchange 

Bransjefilter og substitusjon av produkter 

Tilby miljø- og helsevennlige produkter 

Annet 

 

Det er i dag over 10.000 brukere av systemet fordelt på over 3.500 bedrifter. Vi tar en gjennomgang 

som kanskje gir ny informasjon til mange. 

 

Emir Evlic, Senior konsulent, coBuilder 

 

12:00-13:00 Sal 1 Dokumentasjon av varer levert coBuilder  

 

For produsenter, grossister og forhandlere 

 

Hvordan behandles varemaster og varer levert coBuilder. Er produktene dokumentert i henhold til 

lovkrav, og hva slags informasjon får brukere av ProductXchange. Vi forteller litt om muligheter 

og utfordringer: 

Oppdatering av varemaster, problematikk rundt dette 

Selger man produkter som ikke er dokumentert i henhold til lovkrav? 

Hvordan kan man dokumentere produkter som leveres til BREEAM prosjekter? 

Tilby miljø- og helsevennlige produkter  

 

coBuilder CONNECT - automatisk leveranse av varer til prosjekter 

Leveranse av varedata, prosjektID og organisasjon er sentralt for å få dette til på en god måte. Vi 

forteller litt rundt hvilke utfordringer vi erfarer, og hvordan systemet fungerer. (Eks: Optimera, 

Wurth, Motek etc.) 

 

Nytt! - coBuilder CONNECTdoc - automatisk leveranse av dokumenter til prosjekter 

Leveranse av dokumentasjon for produkter- moduler- løsninger som produseres og leveres for det 

enkelte prosjekt. Overføring av dokumenter fra leverandørenes egne datasystemer 

(Eks: betongelementer, vinduer, dører, fasader etc.) 

 

 

Nytt! GoBIM og DoPcreator 

Kort innføring i opparbeidelse av produktdata template (product data template) samt leveranse. Vi 

viser hvordan vi kan ta steget vekk fra pdf til produktdat. 

 

 

Lars Chr. Fredenlund, Adm.dir. coBuilder og Henning Kongsgård, IT-sjef, coBuilder 

 

 

13:00-13:45 
  

Lunsj 

 


