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Ambitionen är att ligga steget före i branschens utveckling och därför arbetar vi aktivt
med miljöstyrning.
Miljömedvetenhet är en viktig del på ESTAB, El & SystemTeknik AB.
Vi har identifierat vår miljöpåverkan och arbetar aktivt med att minska den. Vår största
miljöpåverkan är allt material som vi monterar. För att minimera miljöpåverkan finns det
idag mer miljövänliga materialval. Vi använder med fördel halogenfria plastprodukter och
PVC- och blyfri kabel. Vi arbetar aktivt med att minimera användandet av kemikalier.
Restprodukter sorteras och lämnas alltid till först och främst återvinning eller om inte detta
går till destruktion.
Vi ser det som en självklarhet att informera våra kunder om miljövänliga och
energieffektiva produkter och tekniklösningar.
Ytterligare en stor miljöpåverkan är våra servicebilar. Vi arbetar aktivt med att modernisera
vår bilpark och nyttja mer bränslesnåla och bränsleeffektiva alternativ. Vår ambition är att
utbilda oss samt vara uppdaterade i ECO-driving där vi i så stor utsträckning som möjligt
ges kunskaper om hur vi genom bara vårt egna beteende kan värna och minska vår
miljöpåverkan.
Vi är noga med vår arbetsmiljö. Vår ambition är att alla som arbetar på ESTAB ska trivas
och känna stor tillit till varandra. Vi ser även att trivsel och ansvarstagande stärker
effektiviteten och inte minst ger en allmänt trevligare vardag.
Inom vårt område är El-säkerhet den klart största arbetsmiljöfrågan. Vi arbetar mycket
aktivt med att identifiera risker och arbeta för att minimera dessa. Det avspeglar sig på vårt
oerhört ambitiösa sätt att arbeta genom att hela tiden följa föreskrifter, standarder och
arbetsmetoder som säkerställer person – och egendomssäkerhet.


Vi utbildar oss fortlöpande i elsäkerhet, har verktyg för att med automatik kunna
ta del av de senaste regelförändringar som kan tänkas införas.



Vi arbetar uteslutande med materiel och utrustning som håller högsta kvalité.



Våra testinstrument är säkerhetsklassade och genomgår kalibrering efter
individuellt behov.



Vårt sätt att förhålla oss till arbetet genom planering och upplägg utgår alltid
främst ur person – och egendomssäkerhet.



Vår förmåga att se till olika anläggningars helhet stärker säkerhetstänkandet vad
gäller kunders totala drift – och anläggningsekonomi vilket borgar för ett
minimerande av användandet av miljöpåverkande materiel och tjänster under
anläggnings- delens livstid.
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Vid igångsättandet av varje nytt projekt upprättas en specifik miljö/arbetsmiljöplan
utarbetad efter en genomtänkt och genomarbetad mall.
Där säkerställs


minimerandet av miljöpåverkan baserat på specifik miljöprojektplanering



anställdas arbetsmiljö baserat på specifik arbetsmiljöprojektplanering



kunders arbetsmiljöpåverkan baserat på specifik arbetsmiljöprojektplanering



planering och minimering av negativt miljöpåverkande åtgärder



planering och maximering av positivt miljöpåverkande åtgärder

Vår ambition med samtliga projektspecifika miljö/arbetsmiljöplaner är att de ska generera
förbättringar utan att för den skull bli administrativt betungande eller onödigt
byråkratiska. Vi arbetar hårt för att effektivisera och standardisera planeringen så att
största möjliga projektspecifika vinst ska erhållas.
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