
 
 
 
 

 

 

 
På TK Elevator Sverige jobbar vi för att tillhandahålla en hållbar infrastruktur för byggnader och allt mer miljövänliga system för 
passagerartransport. Vårt mål är att hela tiden vara ledande inom kvalitet, användarkomfort, design, tillgänglighet samt hälsa och 
säkerhet. 
 
På TK Elevator Sverige är vårt åtagande att minska miljöavtrycket från våra produkter och processer fast förankrat i vår kultur och 
vårt synsätt. För att bli framgångsrika behöver vi nöjda kunder, produkter av hög kvalitet och ett långsiktigt miljöarbete. Med ett 
systematiskt kvalitets- och miljöarbete kan vi erbjuda våra kunder bästa möjliga kvalitet på våra produkter och tjänster med minsta 
möjliga miljöpåverkan.  
 
Vår Miljö- och Kvalitetspolicy definierar gemensamma principer för att driva och utveckla vår verksamhet och våra produkter mot 
klimatneutralitet och nära noll miljöpåverkan, samt att bidra till en hållbar samhällsutveckling. 
 

 Vi arbetar förebyggande mot föroreningar i vår verksamhet och strävar efter ständiga förbättringar i miljöarbetet. 
 Vi har beredskapsplaner för en eventuell miljöolycka. 
 Vi skall minst uppfylla och följa de krav som avser vår verksamhet inom miljöområdet. 
 Vi skall i möjligaste mån välja de produkter och tjänster som innebär mindre påverkan på miljön. 
 Våra medarbetare skall uppmärksamma, rapportera och medverka till att brister åtgärdas i miljöarbetet. 
 Vid förändringar i processer och vid inköp av ny utrustning eftersträva ökad miljönytta för såväl yttre som inre miljö. 
 Vi ska tillgodose kundernas krav och förväntningar av produkter och tjänster, detta avser såväl kvalitet som miljöhänsyn. 
 Våra produkter och tjänster skall motsvara såväl externa som interna kunders krav och behov. 

Våra mål driver oss framåt 
Genom fortlöpande förbättringar skall vi utveckla våra erbjudanden och vår egen förmåga. Vi strävar ständigt efter ett förbättrat 
kvalitets- och miljöarbete genom att:  

 Ta miljöhänsyn vid inköp av transporter, kemikalier och material.  
 Förebygga föroreningar från transporter, kemikalier och material. 
 Reparera reservdelar, i det fall det går, med hjälp av ITS i stället för att byta ut mot nya för att på så vis bibehålla 

utrustningens ursprungsskick. 
 Utföra långsiktiga moderniseringar där vi endast byter ut existerande material när det behövs, och då till mer 

energieffektiva lösningar.   
 Hushålla med kemikalier och material och på så sätt minimera mängden avfall som uppkommer i verksamheten.  
 Effektivisera våra arbetsprocesser genom att arbeta aktivt med ständiga förbättringar 
 Säkerställa att vi uppfyller lagkrav och andra bindande krav som ställs  på våra produkter och tjänster via revisioner och 

andra egenkontroller. 

Vi har hög kompetens 
Vår kvalitet skapas genom alla medarbetares kompetens, ansvar och engagemang. 
Vi säkerställer att vi har rätt kompetens i organisationen genom kontinuerlig utbildning, erfarenhetsutbyte och utveckling av vårt sätt 
att arbeta för att nå våra uppsatta miljömål. 
 
Vi tar ansvar 
Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan i alla led och i ett livscykelperspektiv. Därför ställer vi höga krav, inte bara på oss själva utan 
även på våra leverantörer, underentreprenörer och andra samarbetspartners. Alla som arbetar för TK Elevator Sverige har ett 
ansvar att följa denna policy och integrera miljö och klimat i sitt dagliga arbete.  
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