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Inledning

Denna miljöplan skall ge förutsättningar för en ur alla aspekter optimal hantering av
miljöfrågor och skapa tilltro till att RÖRSVETS har kompetens, resurser och
organisation att leva upp till målsättningen inom projektet.
Syftet är också att RÖRSVETS´s leverantörer och underleverantörer lever upp till de
miljökrav som satts upp på projektet.
Miljömålen för projektet skall vara kända av alla berörda för att öka engagemanget,
miljömedvetandet och kunskapen i miljöfrågor på arbetsplatserna.
RÖRSVETS´s mål är att anpassa hela verksamheten till kraven i den internationella
standarden för miljö ledningssystem ISO 14001. Införande av detta i bolaget sker
successivt genom bland annat information och utbildning av personalen samt
inventering av förekommande miljöaspekter.
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Omfattning

Denna miljöplan som är anpassad till miljöledningssystemet ISO 14001 gäller för
”projektet” och skall vara vägledande vid utförande av samtliga aktiviteter inom detta
projekt.
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Miljöplanen skall ses som ett komplement till kvalitetsplanen. I generella frågor om
exempelvis styrning och kontroll av verksamheten samt ansvar och befogenheter i
projektet hänvisas därför till kvalitetsplanen.
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Projekt information

Projekt nr.;

”år”-xx

Projekt Namn ;
Uppdragsbeskrivning;
Tider:

Projektstart 200_-__-__
Projektslut 200_-__-__
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Miljöpolicy

Miljöpolicy
för
RÖRSVETS I SVERIGE AB
RÖRSVETS kan i sin verksamhet påverka miljön, vi skall därför vara aktsamma om
den och medverka till en långsiktig hushållning av dess resurser vid val av material,
produkter och tjänster.
De övergripande målen skall vi uppnå genom att:
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•

Göra policyn känd för samtliga medarbetare och tillämpa den i hela företaget.

•

Höja medarbetarnas kompetens i miljöfrågor samt aktivt söka ny kunskap och
kompetens genom att följa forskning och utveckling.

•

Ta fram miljöledningsprogram baserat på de fastställda miljömålen.

•

Verka för en miljövänlig utveckling genom öppenhet för samarbete med
beställare, leverantörer samt andra entreprenörer och företag.

•

Ständigt arbeta för att minska och förebygga föroreningar.

•

Uppfylla tillämplig miljölagstiftning samt övriga föreskrifter och krav som
företaget berörs av.

•

Främja källsorteringen av restprodukter genom att använda återvinningsbart
material och emballage.

•

Utveckla och underhålla ett Miljösystem för styrning av miljöfrågorna och
därmed integrera ovanstående kriterier i det dagliga arbetet.
Miljöaspekter

I samråd med beställaren skall de miljöpåverkande aktiviteter identifieras samt
redovisas under denna rubrik.
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Lagar och andra krav

Verksamheten har rutiner och system som säkerställer att verksamheten har tillgång
till och kännedom om de lagstiftning som berör miljöarbetet samt övriga krav som är
relaterade till miljöområdet.
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Projektorganisation

Ombud;

Tommy Söderholm

Tel. 070-731 12 90

Projektledare;

Tel. 070-

Miljöansvarig projekt;

Tel. 070-

Inköpsansvarig;
Adress;

Tommy Söderholm

Tel. / 070-731 12 90

RÖRSVETS AB
Sätrahöjden 24
806 34 GÄVLE
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Utbildning

All personal vars arbete kan medföra betydande miljöpåverkan skall ha erhållit
lämplig utbildning i form av information, kurs, praktik etc.
Personalen på projekten erhåller genomgång av miljöplanen för att få kännedom om
innehållet.
9

Inköp

Miljöaspekterna skall vägas in vid val av leverantörer och underleverantörer.
Krav på leverantörerna kan vara information om produkten ( sammansättning,
miljöpåverkan, miljömärkning etc.) och om leverantörens eget miljöarbete.
Kravet på underleverantörerna innebär normalt att de skall följa samma riktlinjer för
miljöarbetet som gäller RÖRSVETS.
För att begränsa mängden avfall och förpackningsmaterial kommer så långt det är
möjligt använda återvinningsbara produkter och material.
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Förvaring, skydd och leverans

För projektet finns det tre alternativa platser där vi hanterar eller förvarar material
eller produkter som vi är ansvariga för, eget lager, underentreprenörens lager och
byggarbetsplatsen på anvisad plats.
Vid all hantering av gods skall noggrannhet och fi iakttagas enligt de anvisningar som
ursprungsleverantören lämnar.
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Hantering av restprodukter

Hanteringen av de mest frekventa restprodukterna i projektet sker enligt
nedanstående sammanställning.
- Stål : rör, delar, smide, m.m.

Uppsamling på montageplatsen för hämtning
och transport till skrotfirma för återvinning.

- Koppar : rör, delar, m.m.

Uppsamling på montageplats för hämtning och
transport till skrotfirma för återvinning.

- Mässing : rördelar, ventiler,
kranar, skruvar mm

Uppsamling på montageplats för hämtning
och transport till skrotfirma för återvinning

- Rostfritt : rör, delar, diskbänkar,
utslagsbackar, skruvar mm

Uppsamling på montageplats för hämtning
och transport till skrotfirma för återvinning.

- Kartong och träemballage

Uppsamling på montageplatsen för hämtning
och transport till förbränning.

- Papper: emballage, tidningar,
kopieringspapper, m.m.

Uppsamling på montageplats för transport
till återvinning.

- Kemiska produkter; färg lim
betpasta, m.m.

Uppsamling på montageplatsen för vidare
transport till återvinningsstation

- Batterier: från maskiner, lampor,
fordon, m.m.

Uppsamling på montageplatsen för vidare
transport till återvinningsstation
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Korrigerande åtgärder

Orsaker till väsentliga avvikelser och mindre upprepade avvikelser, samt klagomål
från kund, skall analyseras och dokumenteras samt utgöra underlag för
förbättringsarbete.
Åtgärder skall vidtagas för att förebygga att avvikelser inträffar.
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Arbeten med särskild risk

14

Nödlägesberedskap

Vid olyckor och nödsituationer skall någon eller några av nedanstående kontakter tas
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för att snabbt kunna förhindra eller mildra den eventuella miljöpåverkan som kan
tänkas uppstå.
I akuta nödsituationer kontaktas SOS Alarm.
Vid andra nödsituationer kontaktas i första hand RÖRSVETS´s alternativt beställares
projektledning
15

Nyckelpersoner

- RÖRSVETS´s projektledare:

Tel. 070-

- Beställarens kontaktpersoner.
Tel. 070- RÖRSVETS´s försäkringshandläggare
16

Tel. 070-731 12 90

Olycksfallshjälp

Vid behov av snabb hjälp eller information ex. Ambulans, Läkare, Brandkåren, Polis,
Giftinformation, etc.
SOS Alarm tel. 112.
För information om produkter kontaktar,
- Leverantören av varan.
- Grossisten .
- Giftinformationscentralen, tel 08-33 12 31.
- Kemikalieinspektionen, tel 08-730 57 00.
- Sprängämnesinspektionen, tel 08-764 96 60.
•

Vid behov av saneringsarbeten, högtrycksspolning, slamsugning

•

Vid behov av assist på arbetsplatsen

•

Rör och El jour

•

Intransporter, bevakning

•

mm

