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Merking av stoffer
EU blomsten
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Miljø
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Kjemikalier

Byggevareforordningen
REACH

Sikkerhetsdatablad

Produktegenskaper

ProductXchange
– et multiverktøy
Som forsiden av denne brosjyren viser er det mange ting man skal ta hensyn
til når man er byggherre, prosjekterende eller utførende aktør i Byggog
Anleggsnæringen. Det Europeiske systemet ProductXchange er utviklet
for å løse utfordringer innenfor kjemikaliehåndtering og innsamling av
produktdokumentasjon for produkter i Norge og Europa.
I ProductXchange kan aktørene enkelt distribuere og samle
inn sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monterings-
veiledninger, miljødokumentasjon mm. I verktøyet har man
stoffkartotek som viser om produkter inneholder stoffer på
EUs stofflister, nasjonale myndighetslister, og om det bør
substitusjonsvurderes.

REACH-forordningen
Ytterligere innstramninger fra 31. mai 2013
REACH erstattet i 2007 norske lover og forskrifter som gjaldt
kjemikalielovgivning. Det viktigste «dokumentet» i REACH
er et Sikkerhetsdatablad (SDS), dette skal følge et merke
pliktig kjemikalie. Innholdet i et SDS øker og blir mer innfløkt,
noe som setter større krav til bedriftene i forhold til å forstå
hva innholdet består av. Nytt er det også at man på stoffer og
stoffblandinger (f.eks. maling) på enkelte produkter vil motta
ett eller flere eksponeringsscenarier som enten kan inn-
arbeides i SDS eller som legges ved som vedlegg, da er det
et extended Safety Data Sheet (eSDS).
Men en rekke krav hjemles også i byggherreforskriften, for-
skrift om utførelse av arbeid, forskrift om tiltaksog grense-
verdier, produktkontrolloven mfl. Dette setter strenge krav
til bl.a. risikovurdering og substitusjon.
Det er også nå en rekke ulike lister å forholde seg til som
f.eks. begrensningslisten, autorisasjonslisten, kandidatlisten,
SINlisten og Prioritetslisten. Alle disse listene ligger i Product
Xchange og man vil enkelt se om et produkt inneholder et
stoff på en av disse listene.

Endringer i Tekniske krav til byggverk (TEK)
1. januar 2014 trådte den nye byggevareforordningen i kraft i
Norge, og den vil være styrende for hvilke krav som settes til
produkter i byggverk gjennom TEK (Byggteknisk forskrift)
og SAK (Forskrift om saksbehandling i byggesaker). Dette
vil igjen påvirke krav til byggherre, prosjekterende og utfø
rende aktører som får ansvaret for å dokumentere produkter,
moduler og prefabrikkerte enheter. Det er viktig å huske på
at det er TEK som setter de nasjonale krav til bruk av produk
ter i byggverk, og som fastsetter ytelseskravene i Norge. Utførende er også ansvarlig for at gjeldende anvisning for innbygging og montasje foreligger for de produkter som anvendes.
Bakgrunnen for endringene i TEK er den nye Byggevarefor
ordningen som ble gjeldende i Norge fra 1. januar 2014. Her
stilles det strengere krav til produktdokumentasjon av bygge
varer og nye krav til hvordan dokumentasjonen skal distri
bueres. Det nye dokumentet Ytelseserklæring skal gjøres
tilgjengelig for kjøper av byggevaren, sammen med (monte
rings)anvisninger og sikkerhetsinformasjon. For mer informa
sjon om dette, se www.dibk.no
Byggevareforordningen vil i så måte gjøre det enklere å få tak
i produktdokumentasjon, og dermed hjelpe byggherre, pro
sjekterende, og utførende med å tilfredstille forskriftskrav.

BREEAM og miljødokumentasjon

Automatisk leveranse av dokumentasjon

I BREEAM NOR, den norske tilpasningen av BREEAM, er
det krav om å dokumentere at byggevarer har lav miljøbelastning, at emisjonskrav tilfredsstilles og at det er fravær av
verstingstoffer i produktene. Sjekkliste A 20 er basert på Mil
jødirektoratets verstingstoffliste som viser hvilke stoffer som
kan forekomme i ulike produkttyper. Fravær av disse stoffene
skal dokumenteres ved hjelp av én av følgende dokument
typer: Svanen/Blomsten, Sintef Teknisk Godkjenning (datert
f.o.m.01.01.2010), EPD med oppgitt kjemikalieinnhold, eller
en egenerklæring fra produsent. For å dokumentere lav mil
jøbelastning oppfordres bruk av produkter som har miljø
merket Svanen/Blomsten. Tilfredsstillelse av emisjonskrav
kan gjøres gjennom sertifiseringsordninger som f.eks. M1
og Emicode.

En rekke aktører som Optimera, Byggmakker, Würth, Motek,
Maxbo, Neumann, E. A Smith, Ahlsell, Malorama m.fl. har en
integrasjon mot ProductXchange som gjør at man ved vare
kjøp automatisk får levert Sikkerhetsdatablad, Ytelseserklæ-
ringer, monteringsveiledninger, miljødokumentasjon mm.

Etterspørselen av BREEAMdokumentasjon er sterkt økende
i Norge, og ved bruk av ProductXchange vil du spare mye
tid på innsamling av denne dokumentasjonen. Systemet har
produkter som har én eller flere av dokumentene som etter
spørres i forbindelse med Sjekkliste A 20, og systemet er til
enhver tid er oppdatert i henhold til EPD’er som er publisert
på epd-norge.no. I tillegg så kan du enkelt finne frem til pro
dukter som tilfredsstiller emisjonskrav, da systemet blant
annet gir deg tilgang på produkter som har sertifikatene M1
og micode.

BuildingSMART og dataordbok
(bSDD - buildingSMART Data Dictionary)
Vi har siden oppstarten av ProductXchangeprosjektet sett
at det er avgjørende å bygge systemet på en plattform som
kommuniserer med BIM (Building Information Model) ver
den. BIM utveksles som en fil, som heter IFC (Industry Foundation Classes), og kan enkelt berikes med informasjon fra
eksterne objekt bibliotek eller varekataloger.
Vi har sammen med selskapet Catenda finansiert og utviklet
Peregrine som nå er den offisielle plattformen for Building
SMART Data Dictionary. Det betyr at alle data vi samler inn
rundt produkter nå vil være knyttet opp slik at man kan nyt
tiggjøre seg av informasjonen på mange måter. Aktører som
er opptatt av dette vil ønske dette velkommen.

Europeiske krav

(REACH, Byggevareforordningen)

Nasjonale krav

(TEK, SAK, Forskrift om utførelse av arbeid, NS-standarder, Prioritetslisten)

Markedskrav

(BREEAM, BIM m.m.)
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