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“Vårt samarbete med
Argentum ger stora
konkurrensfördelar”
– Peter Hansen, miljöchef

Busslink i Sverige AB

Busslink ger service inom kollektivtrafik över hela Sverige och
erbjuder kompletta lösningar för
linjetrafikbuss i stad och landsbygd. Tjänsteutbudet täcker allt från
trafikplanering till att köra buss
och ge övrig kundservice. Dotterbolaget Tunabergs Taxi erbjuder
tjänster för färdtjänst och sjuktransporter. Tillsammans med SL,
Storstockholms Lokaltrafik, har
Busslink utvecklat världens största bussflotta med förnyelsebart
bränsle. Busslink ägs till 70 procent av Keolis, Frankrikes största
leverantör av kollektivtrafik, resterande 30 procent ägs av Storstockholms Lokaltrafik (SL), som
är trafikhuvudman i Stockholms
län.
Huvudkontor: Stockholm
Vd: Anders Lundström
Antal anställda: 5 200
Omsättning: 3 miljarder kronor

Varför är det viktigt att arbeta
med kemikaliefrågor just för er?
– I grunden är det ju lagstiftningen
inom arbetsmiljö och miljö som
styr oss, som i förlängningen ska
förhindra att våra anställda och
miljön skadas. Nu börjar också
kemikaliefrågorna komma in i affärsavtal som vi tecknar med länshuvudmännen i de olika länen. Vi
är dessutom en ganska stor verksamhet som är utspridd över landet.
Vilken konkret nytta har ni av
samarbetet med Argentum?
– Vi valde Argentum för att de
såväl erbjuder en programvara
som har kemister bakom den. Att
lägga upp ett register skulle du
kunna göra själv, eller låta någon
annan göra, men det är just kombinationen med deras kompetens
på området som vi vill åt. Särskilt
integrationen av deras Chemsoft
med vårt lagersystem, som vi köpt
till, är extra tidsbesparande. Det

sammanställer den mycket omfångsrika informationen om våra
kemikalier som miljökontoren nu
vill se i våra miljörapporter. Vi testkör för tillfället systemet och hoppas att det ska gå helt automatiskt
till nästa års rapportering. Avloppsreningsverken börjar också kräva
in omfattande information kring
kemikalierna och deras ingående
ämnen.
Varför har ni valt att jobba tillsammans med just Argentum?
– Genom Argentums granskningstjänst får vi hjälp med att bedöma kemiska produkter som olika
försäljare försöker sälja till oss.
Det känns bra, för många av dem
har väldigt välsmort munläder och
kan säga: Den här produkten är
jättebra, den är bara att dricka!
Men sedan skickar vi den vidare
för granskning till Argentum, som
kanske finner att den till exempel är allergiframkallande – och
sådana produkter är vi inte alls in-

tresserade av. De får varken skada
våra anställda eller miljön. Argentum gör det mycket mer effektivt
än vi själva skulle kunna göra och
de har ofta redan granskat en del
av våra produkter åt någon annan.
För en ganska billig peng får vi det
här gjort på ett snabbt och smidigt
sätt.
Hur upplever ni bemötandet från
Argentums sida? Deras engagemang? Deras kompetens inom
kemikalieområdet?
– Det har varit jättebra. De är
glada, trevliga, engagerade och
har bra kemikaliekompetens. När
de inte kan svara på vissa frågor,
hänvisar då vidare till den som
kan. Det känns betryggande.
Vad tycker ni Argentum kan bli
ännu bättre på?
– När vi införde själva programmet
var det inga problem, men sedan
ville vi också ha det uppkopplat
mot vårt lagersystem för att få ut
förbrukningen. Då blev det lite
rörigt med vår egen dataavdelning, tillverkaren av systemet för
lagret och deras it-tekniker. Det
hade känts mycket bättre om det
hade funnits en projektledare på
plats från Argentum som inte hade
gått förrän det blev helt klart. Men
Argentum har ändrat sina rutiner
efter detta.
Skulle ni vilja rekommendera
andra medelstora och stora organisationer att använda Argentum i sitt kemikaliearbete? Varför?
– Ja, men inte till våra konkurrenter! Det här blir helt klart en
konkurrensfördel för oss. Huvudmännen ställer sådana här avtal-

skrav kring kemkalier, som vi nu
kan garantera. Däremot klarar
inte våra konkurrenter av det riktigt ännu, utan de förlitar sig fortfarande på kanske inköpare eller
företagshälsovården, men det är
tillräckligt. Det har vi sett. Har du
inte väldigt strikta centrala inköp
och stämmer av med företagshälsovården, då tappar du greppet.
Med små depåer utspridda över
hela landet är det lätt hänt att du
springer och handlar kemikalier på
Konsum och plötsligt sitter du där
med halvgiftiga saker. Det är såväl
huvudmannarevisorer,
miljörevisorer som miljökontor som har
blivit imponerade när vi har visat
upp vårt system.
Hur ser ni på ert framtida samarbete med Argentum? Kan ni tänka er att utöka samarbetet inom
kemikalieområdet?
– Det kan inte bli så mycket bättre än vi har det. Men till hösten
ska de öppna sin databas med
40 000 produkter för oss, så att
vi själva kan söka information i
hela Chemsoft. Det blir en enorm
fördel. För att det ska lyckas gäller
det att veta respektive produkts
användningsområde, något som
idag är den svaga länken. Men Argentum har gjort ett upprop till tillverkarna om just detta. Det skulle
också vara bra om Argentum, som
oberoende part, löpande tog fram
en tio i topp-lista över de kemiska
produkter som ligger i fronten. Vi
har ju ett krav på oss att ständigt
byta till bättre produkter.
Varför tar ni på Busslink in en
extern part i form av Argentum
för att kontrollera era kemikalieinköp?
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– Därför att vi inte kan lita på våra
kemikalieleverantörer, de är säljare helt enkelt. Tidigare använde
vi företagshälsovården i bedömningarna av olika kemikalier, men
det kändes som om vi störde dem.
Vi var också lite osäkra på om de
verkligen var kompetenta för det
här. Att istället använda Argentum
känns självklart – de sysslar med
det på heltid och har koll på vad
de gör •

Samarbetet mellan
Busslink och Argentum
Busslink har sedan 2009 tagit
hjälp av Argentum med granskningar och utredningar av ett
antal kemiska produkter. Det har
exempelvis varit i samband med
att försäljare försökt sälja nya
produkter till Busslink och de har
velat ha en utomstående kontroll
av om produkterna är acceptabla
eller inte.
Busslink använder också Argentums system Chemsoft som håller
ordning på deras kemikalier och
där Argentum förser dem med
uppdaterade säkerhetsdatablad.
De använder även kopplingen till
lagersystem och rapporteringsdelen till tillsynsmyndigheter.

