Av Anne Nilsson, www.argentum.se, juni 2010

Ruukki Sverige: ”Argentums system Chemsoft är flexibelt,
funktionellt och lättanvänt”
Här intervjuas Ingemar Andersson, kvalitets-, miljö- och säkerhetsansvarig på Ruukki Sverige
AB:s fabrik i Anderslöv, om kemikalier och samarbetet med Argentum.
Varför är det viktigt att arbeta med kemikaliefrågor just för er?
– När det gäller just kemikalier finns det många lagar som du som användare måste ha koll
på. Vid vår anläggning i Anderslöv har vi en målningslinje för plåt. Det innebär att vi har
många och farliga kemikalier, eftersom det krävs mycket för att få plåten ren och färgen att
fästa. Färgen i sig är också en kemikalie. I och med att vi har många kemikalier underlättar
det att ha ett system och en organisation för informationsinhämtning.
Vilken konkret nytta har ni av samarbetet med Argentum?
– Det handlar framför allt om löpande uppdatering av säkerhetsdatablad och att ha dessa
lättillgängliga. Tack vare Argentums it-verktyg Chemsoft slipper vi själva hålla dem aktuella.
Chemsoft underlättar det dagliga arbetet när vi till exempel lätt från systemet kan hämta ut
vilka skyddsåtgärder som vi måste vidta när vi använder olika kemikalier.
Varför har ni valt att jobba tillsammans med just Argentum?
– Tidigare hade de svenska delarna av Ruukki olika datasystem för kemikaliehantering, vilket
innebar att det var omöjligt att skapa sig en överblick. Vi såg en klar fördel med ett
gemensamt system som dels kan minska antalet kemikalier, dels kan hjälpa oss att leva upp
till miljömål, lagar och alla andra krav som ställs på oss. Dessutom kan vi göra en ekonomisk
vinst genom samordnade inköp. Argentums Chemsoft är mycket flexibelt, funktionellt och
lättanvänt i den dagliga användningen och administrationen. Att modulen för just
riskbedömning är enkel är extra bra. En ytterligare fördel är att Argentum också har kunder i
till exempel Finland och öststatsländer. Ruukki är ju en finsk koncern och vi ser det som en
möjlighet att införa Chemsoft i hela koncernen.
Hur upplever ni bemötandet från Argentums sida? Deras engagemang? Deras
kompetens inom kemikalieområdet?
– Vi har hela tiden blivit positivt bemötta oavsett om det har handlat om utbildning eller
frågor per telefon. De är enkla och trevliga att samarbeta med, har god kemikaliekompetens
och kan svara på våra frågor.
Vad tycker ni Argentum kan bli ännu bättre på?
– De skulle hjälpa oss att bygga upp en databas med våra säkerhetsblad, men det har tagit
längre tid än planerat. Det kan i och för sig också bero på oss själva en del. När Argentum har
ställt frågor tillbaka till oss har de inte fått svar med vändande e-post. Men de skulle kunna ha
en annan styrning, genom att de stressade på oss mer, så att vi tillsammans håller tidplanen.

Skulle ni vilja rekommendera andra medelstora och stora organisationer att använda
Argentum i sitt kemikaliearbete? Varför?
– Självklart! Framför allt därför att vi redan nu märker att vi kan minska antalet kemikalier i
organisationen. Genom olika användarbehörigheter i Chemsoft kan vi lätt se vad andra
enheter använder för kemikalier. Jag kan med min behörighet i systemet till exempel se vilka
kemikalier som Virsbo-fabriken har. Kommer mina medarbetare med tips om en ny olja, kan
jag kolla upp om den redan används i Virsbo. Saknar Virsbo-fabriken den har de kanske
istället en annan olja med precis samma funktion. Då är det bättre att vi tar in den.
Hur ser ni på ert framtida samarbete med Argentum? Kan ni tänka er att utöka
samarbetet inom kemikalieområdet?
– Absolut kan vi tänka oss ett utökat samarbete. Vi har redan påbörjat diskussioner om att
köpa till en modul så att vi enkelt kan få ut kemikalielistor till kommunerna, som nu kräver
information även om samtliga ingående ämnen i kemikalierna och mängderna. Vi är ju
tillståndspliktiga i Anderslöv, i och med målningslinjen, så vi rapporterar till länsstyrelsen
först och främst. De har dock ännu inte börjat kräva någon förfinad kemikalielista.
Vad konkret fick er för ett tag sedan att byta leverantör av kemikaliehanteringssystem
och istället välja Argentum?
– När vi väl skulle upphandla ett gemensamt system inom den svenska delen av Ruukki valde
vi Argentum. Anledningen till bytet var att vi med deras Chemsoft fick flera möjligheter att
själv anpassa informationen i systemet. Det webbaserade system som vi hade tidigare var mer
låst. Det här kändes helt enkelt mer flexibelt och lättanvänt för den dagliga användningen och
administrationen.
FAKTA/Ruukki Sverige AB
Verksamhet: Ruukki Sverige AB ingår i den finska börsnoterade Rautaruukki-koncernen
som levererar metallbaserade komponenter, system och totalkoncept till byggsektorn och
verkstadsindustrin. Koncernen har ett brett produkt- och servicesortiment inom
metallprodukter och har verksamheter i 27 länder. Koncernen använder sig av
marknadsföringsnamnet Ruukki. Ruukki Sverige har säljkontor, tekniska center och
produktionsanläggningar utspridda över hela landet. Deras expertis är fördelad i tre områden:
byggverksamhet och infrastrukturbyggande; lösningar och koncept för mekanisk
verkstadsindustri samt stål- och metallprodukter. Fabriker finns i Anderslöv, Virsbo och
Halmstad.
Huvudkontor: Halmstad
Administrativ vd: Peter Kristiansson
Antal anställda: 450
FAKTA/Samarbetet med Argentum
Ruukki Sverige beslutade hösten 2009 att byta leverantör av kemikaliehanteringssystem. De
använde tidigare olika enklare webbaserade lösningar på fabrikerna, med blandade
erfarenheter, men valde att gå över till ett gemensamt. Valet föll på Argentums Chemsoft med
dess större möjligheter.
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