Kemikaliegranskningsfunktionen

Lansering av Chemsoft 2015
Trafikverkets Kemikaliegranskningsfunktion
lanserar den 23 mars 2015 en ny version av
kemikaliehanteringssystemet Chemsoft.
Tack vare många bra förslag och idéer från er användare blir nu
systemet ännu mer anpassat för er verksamhet med fler möjligheter!
I det här informationsbladet presenteras de största nyheterna.
Informationstillfällen kommer att genomföras i samband med
lanseringen; mer information om detta finns sist i informationsbladet.

Inloggningsuppgifter
Ansökan om inloggningsuppgifter i Chemsoft 2015 görs
direkt på inloggningssidan i programmet. När ett nytt konto
är skapat får du som användare inloggningsuppgifterna med
e-post. Du som redan är användare och har
inloggningsuppgifter sedan tidigare kan fortsatt använda
dessa i Chemsoft 2015. Du kan själv välja att ändra ditt
lösenord så att du får ett lösenord som är lätt att komma
ihåg.
Länk till Chemsoft kommer precis som vanligt att finnas på Trafikverkets webb.

FAQ
Vi har skapat en ny informationflik med möjligheter att söka efter information kring systemet och våra
rutiner. Där har vi samlat de vanligaste frågorna som du kan söka efter och få svar på.

Rapporter och årsbokslut
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För dig som har upprättat din kemikalieförteckning i Chemsofts organisationsflik finns nu möjlighet
att ta ut ett antal rapporter för projektet. Rapporterna kan utgöra stöd för att följa upp arbetet med
utfasning och substitution. Du kan bland annat se andelen använda A, B eller C-produkter i ditt
projekt samt fördelningen per produkttyp.
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Du kommer också att kunna göra årsbokslut och få ut en rapport med din kemikalieförteckning och
förbrukade mängder för ett visst år eller en viss period.

Organisationsfliken
Projekt i organisationsfliken kommer att kunna märkas med olika behörigheter. Det innebär att du
som användare kan få möjlighet att se fler projekt än ditt eget inom en viss behörighetsgrupp. Detta
har efterfrågats bl a av entreprenörerna där det nu är möjligt att få behörighet i organisationsfliken på
entreprenörsnivå. Syftet är bl. a. att få till stånd erfarenhetsutbyte och underlätta produktvalsarbetet.
Om du som användare vill ha den möjligheten, kontakta Kemikaliegranskningsfunktionen.

Rapportera C-produkter

För de produkter som får utlåtande C-utfasning ska förbrukade mängder årligen rapporteras in till
Kemikaliegranskningsfunktionen enligt de särskilda villkoren. För att underlätta detta förfarande
finns nu en egen flik i Chemsoft där rapportering ska ske.

Arkivering av gamla produker
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I det nya systemet kommer produkter med säkerhetsdatablad som är äldre än 7 år att arkiveras
automatiskt. Sex månader innan arkiveringen sker aviseras detta i produktlistan och i
kemikalieförteckningarna med en arkiveringssymbol:
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Genom att automatiskt arkivera produkter med gamla säkerhetsdatablad säkerställer vi att
Trafikverkets kemikaliehanteringssystem hålls uppdaterat och innehåller aktuella produkter som
används i projekten.
Produkter som arkiveras kommer inte längre att finnas sökbara i Chemsoft. Arkiverade produkter som
finns kopplade till en kemikalieförteckning i organisationsfliken kommer dock fortfarande ligga kvar i
förteckningen. Att produkten är arkiverad synliggörs genom att produkten i listan är gråmarkerad.
Vi kommer i samband med lansering av Chemsoft 2015 se över produkterna i systemet och arkivera
produkter som inte är aktuella.

Dokument & Mallar
Mallarna för produktvalsanalys, farobedömning, riskanalys, samt kemikalieförteckning (som nu finns
på trafikverkets webb) kommer att finnas för nedladdning direkt i systemet.
Du vet väl att det även sedan tidigare är möjligt att länka dina dokument med produktvalsanalys,
farobedömning och riksanalys till produkterna i kemikalieförteckningen? Detta förfarande underlättas
ytterligare nu när mallarna finns i systemet.

Ändring av status

från ska ej granskas till ej märkningspliktig

Ej märkningspliktiga kemiska produkter samt produkter som är undantagna från granskning enligt
TDOK 2010.310, kap 3.2 ska inte skickas in för granskning till Trafikverkets
kemikaliegranskningsfunktion. Om dessa produkter trots allt skickas in får de i dag utlåtandet !-ska ej
granskas. Av de undantagna produkterna enligt TDOK som får klassningen !-ska ej granskas finns det
produkter vars kemiska innehåll egentligen motsvarar en klassning som A-tillåten eller Briskminskning. Detta har påpekats av användare och uppfattats som ett inkonsekvent arbetssätt som
försvårar uppföljning och produktval eftersom klassningen inte speglar produktens kemiska innehåll.
I samband med lanseringen av Chemsoft 2015 genomför vi en förändring i våra granskningsrutiner
som innebär att de undantagna produkter som skickas in för granskning istället kommer att granskas
utifrån de kemiska egenskaper som produkterna har. De kommer alltså att granskas som ett A i de fall
det kemiska innehållet motsvarar ett A och B i de fall det motsvarar B osv.
Observera att de undantagna produkterna i fortsättningen precis som vanligt kommer att vara
undantagna från granskning. Detta kommer även att framgå av granskningsutlåtandet. Det är de
produkter som, trots att de är undantagna från granskning, ändå skickas in som kommer att beröras.

En omgranskning av Chemsofts produkter i gruppen !-ska ej granskas kommer att ske fram till
lanseringen av nya Chemsoft 2015. Det stora flertalet av produkterna i gruppen !-ska ej granskas är ej
märkningspliktiga produkter och kommer enbart byta namn till !-ej märkningspliktig, vilket speglar
dess kemiska innehåll. Övriga produkter i gruppen ! kommer att omgranskas till A eller B utifrån dess
kemiska innehåll.
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Informationstillfällen
Onsdag 25 mars kl 09.00-11.00 samt torsdag 26 mars kl 09.00-11.00 kommer
kemikaliegranskningsfunktionen genomföra informationstillfällen då vi går igenom och visar de nya
funktionerna. Vi kommer bland annat att gå igenom hur du ansöker om inloggningsuppgifter, hur du
använder den förbättrade sökfunktionen samt hur du upprättar en kemikalieförteckning och använder
dig av rapportfunktionen för att exempelvis följa upp substitutions- och utfasningsarbete i projekten.
Vi kommer också att ha tid för frågor kring det nya systemet.
Ingen föranmälan för informationstillfällena behövs. Välj den dag som passar dig bäst och gå in på
Lync-länken nedan för att koppla upp dig till mötet:
https://meet.trafikverket.se/anna.reuithe/FJ44KB3D
Om du av någon anledning inte kan vara med via Lync kan du istället ringa in från din telefon på: 010123 88 88. Du behöver då ange konferens-ID: 50193566. Vi rekommenderar dock att använda Lync för
att kunna se visningarna i programmet live.
Vi ser fram emot att höras under dessa dagar- ni är naturligtvis även välkomna att höra av er med
frågor när som helst!
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