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Erfaringer fra Bygg- og Anleggsnæringen

• System etablert i år 2001 av 10 bransjeforninger
• BASS

• ProductXchange

• Cobuilder Collaborate (nytt navn fra 2019)

• Utfordringer ved kvalitet på Sikkerhetsdatablader
• Kvalitetskontroll av SDS på vegne av brukere

• REACH, Byggevareforordning, Maskindirektivet ++

• Mange mindre bedrifter og vanskelig verdikjede

• Risikovurdering og substitusjon var fraværende

• Dialog med myndigheter

• Etablering av Produkt Datamal har vært sentral
• CAS-nummer

• H-setninger

• Forenklet SDS



• Ett mottakspunkt for SDS for alle foretak i næringen (3.500 foretak er brukere)

o «Å stille til rådighet» skal være en aktiv handling. Det å legge sikkerhetsdatablader på en leverandørs hjemmeside 
eller i en database er ikke nok.

• Kvalitetskontroll av innholdet sikkerhetsdatablad

o Virksomheten skal har rutiner for å sikre at sikkerhetsdatabladene har tilfredstillende kvalitet

o Feil i sikkerhetsdatablader skal meldes til leverandør

• Filter for uønskede iboende egenskaper

• Forenklet sikkerhetsdatablad

o Det ble utviklet en Produkt Datamal som data kopieres fra pdf til en database

o Sikrer lesbarhet for de viktigste data

o Siste fullversjon er tilgjengelig (lenke / QR kode)

• Eksponeringsregister

• Risikovurdering og substitusjonsmodul

o Ny modul kommer !

• Informasjonsblad kan lages i systemet

• QR kode for å nå stoffkartoteket

• Mobil APP med strekkodeleser for kontroll på brukersted (sjekker også filterkrav)



Digitalisering og bruk av digitale tvillinger i Bygg- og Anleggsnæringen

The as-designed model is based on input from the design teams which ultimately forms the 
basis for the as-built model that contains all the characteristics

of a building. #CEN #ISO #ASTM etc. standards opens a closed market

BIM enables Cobuilder to provide data to create Digital Twins which is a virtual 
representation of physical as-built asset by linking standardized data to 3D. This opens a new 

digital market on planned development, where assets are sold



Expert process to describe, author 
and maintain properties

Data templates for construction 
objects – Concepts and principles

Data templates for construction 
objects – Data templates based on 

European product standards 
under CPR

Nye norske standarder for digitalesere produktdata kommer

– åpner for bl.a substitusjon av faste materialer



Utvikling av Data Templates



Standardiserte Data Templates – for alle typer data !



Standardiserte Data Templates – for alle typer data !



Cobuilder Collaborate – stille krav til produkter (miljø, FDV etc)

- Be om den informasjonen man ønsker/trenger

• Egenskaper for brannpåvirkning (A2)

• Frigjøring av farlige stoffer i henhold til NS-EN 14351-1 (true)

• Glasstype (6-16G-ES4)

• Global oppvarming (114.71 kg. CO2-ekviv, LCA klasse A1-A3)

• Vekt (90 kg)

• Farge (S 1005-Y30R, fargekode iht. natural colour system)

• Garantitid (10 år, startid 01.03.2019)

Ny norsk “digital” standard NS-ISO 19650 åpner for å sette slike krav



Ny platform som gir mange nye muligheter
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Følg oss

Takk for meg !


