Vårt kvalitets- och
miljöarbete

MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE
Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt
ISO 9001.
Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat och systematiskt med ständiga förbättringar och utveckling inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
För våra kunder är ISO-certifieringen en garanti för att vi alltid erbjuder den
bästa lösningen av temporära lokaler.

INTEGRERAT LEDNINGSSYSTEM
Inom Temporent finns ett integrerat kvalitets-, miljölednings-, och arbetsmiljösystem uppbyggt, infört och som underhålls i enlighet med de internationella
standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 samt föreskriften Systematiskt
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
För oss är kvalitet, miljö och arbetsmiljö begrepp som är beroende av varandra.
Miljö är i stor utsträckning lika med kvalitet eller åtminstone en dimension av
kvalitet. En god arbetsmiljö i våra modulsystem och även i våra egna kontorslokaler är även det en del av vår totala kvalitet. Mot bakgrund av detta är före
tagets kvalitets-, miljölednings- och arbetsmiljösystem integrerat, så att de
upplevs som ett ledningssystem istället för tre.
Övergripande strategiska mål avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö, liksom
flera detaljerade mål fastställs och följs upp enligt rutiner i ledningssystemet.

KVALITETSPOLICY
Vi ska vara lyhörda för våra kunders behov, åsikter och erfarenheter. Vi ska
erbjuda kunden den bästa lösningen av temporära lokaler.
Våra kunder garanteras ett ändamålsenligt utformat produktsystem med stor
flexibilitet och framför allt, av kunden ansedd hög kvalité.
Genom att visa kunden vårt engagemang och vår pålitlighet ska vi ha marknadens bästa renommé.
Vi ska tillgodose våra kunders lokalbehov. Vi skall leverera snabbt och felfritt. Vi
ska hålla en hög servicenivå under hela hyrestiden.
För oss på Temporent är det naturligt att följa upp våra kunders åsikter och
erfarenheter. De hjälper oss i vår strävan att ständigt utveckla vårt kvalitets
arbete.

MILJÖPOLICY
Med hjälp av vårt miljöarbete ska vi utveckla vår verksamhet och därmed skapa
nya affärsmöjligheter.
• Vi ska arbeta målinriktat och systematiskt med ständiga miljöförbättringar.
• Miljöaspekterna skall beaktas vid utveckling av produkter och metoder.
• Vi ska uppfylla kraven i lagar, förordningar och övriga krav som Temporent
berörs av.
• Vi ska utveckla ett personligt ansvar hos medarbetarna genom utbildning,
information och aktiv medverkan i miljöarbetet.
• Våra leverantörer ska involveras i miljöarbetet.
• Vi ska undvika material och metoder med miljörisker.
Grunden för vårt miljöarbete indelas i tre övergripande områden, de är:
• Att ta hänsyn till och minimera miljöpåverkan vid utveckling av nya och
befintliga modulsystem under hela livscykeln.
• Att utnyttja och hantera befintligt bestånd av moduler och tillbehör på ett
sätt som reducerar miljöpåverkan.
• Att minska miljöbelastningen från av oss beställda/utförda transporter i
relation till transportvolymen.

KLIMATPÅVERKAN
En av vår verksamhets mest betydande miljöaspekter är transporter. Sedan
2010 klimatkompenserar vi alla våra modultransporter genom köp av utsläppsrätter. Därigenom stödjer vi också Naturskyddsföreningens klimatarbete.
Vi har också identifierat hyresgästernas energiförbrukning för uppvärmning
som en viktig aspekt. Vi driver därför flera utvecklingsprojekt med syfte att
minska energiförbrukningen i såväl nyproducerade moduler som i befintliga
moduluppställningar. Till exempel uppfyller nyproducerade KLOSS-moduler de
höga kraven i BBR24.
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ENERGIPOLICY
Vi ska främja energieffektiva lösningar inom alla led i vår verksamhet. Arbetet
med energieffektivisering ska ses som en kontinuerlig förbättringsprocess.
Vi har följande ambitioner för vårt energieffektiviseringsarbete:
• Energieffektivisering skall göras utifrån ett livscykelkostnad- (LCC) perspektiv.
• Vi ska kontinuerligt arbeta fram nya energimål, som ska följas upp löpande.
• Resultat och nya rön från forskning och utveckling ska beaktas i vårt eget
arbete med att energieffektivisera vår verksamhet.
• Vid inköp av tjänster och material ska energipolicy och våra energiaspekter
beaktas.
• Våra uthyrningsprocesser ska utvecklas så att de är så energieffektiva som
möjligt.
• Vi ska ge våra anställda de resurser och kunskaper som behövs för att uppfylla kraven i denna policy.

ARBETSMILJÖPOLICY
I vår egen arbetsmiljö skall vi sträva efter att skapa en arbetsmiljö som präglas
av öppenhet, sammanhållning och hälsa. Alla medarbetare skall ges möjlighet
att påverka och utveckla sin arbetsmiljö.
För våra kunders behov skall vi leverera lokaler med förutsättningar för att
skapa en bra fysisk arbetsmiljö med avseende på inneklimat, ljus och akustik.
Våra entreprenörer ska kunna utföra sitt arbete säkert och med god marginal
följa de regler som gäller för deras arbetsmiljö. Dessa förutsättningar skapar vi
i våra projekt genom noggrann planering, samordning och produktutveckling.
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ALLT SKA STÄMMA,
ÄVEN FÖR TEMPORÄRA LOKALER
Temporent arbetar med ett helhetsperspektiv i utvecklingen av nya modulsystem och nya lösningar. De ska förena trivsel och funktion med ekonomi och
miljöhänsyn.
Det ska vara trivsamt och behagligt att arbeta i våra lokaler, samtidigt som
miljöbelastningen ska vara så låg som det det bara är möjligt. Vår strävan är
givetvis att kunna erbjuda miljöanpassade lokaler till rimliga kostnader.
För temporära lokaler kompliceras frågan av vad som lönar sig på kort sikt,
både ekonomiskt och miljömässigt. Enligt vår mening måste temporära lokaler
vara hållbara, när det gäller såväl trivsel som miljö och ekonomi.
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