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KVALITETS- och MILJÖPOLICY 
Ahrbom & Partner arbetar med restaurering, om- och tillbyggnad av kulturhistoriska byggnader samt nybyggnad, 
ombyggnad och inredning. Vår ambition är att hålla en hög kvalitet i det vi gör och ta tillvara varje projekts 
förutsättningar för långsiktiga och hållbara lösningar. Alla projekt vi arbetar med bidrar till utvecklingen inom 
kontoret och ger erfarenheter som vi tar med oss in i framtida projekt, det samma gäller för vårt miljöarbete. Hela 
verksamheten genomsyras såväl av höga kvalitets- och miljömål, som hållbarhet ur ett ekonomiskt, 
kulturhistoriskt och socialt perspektiv. Som arkitekter tar vi ansvar för kvaliteten i vårt arbete. Vi vill alltid möta 
våra beställares och brukares behov av väl fungerande och hållbara byggnader och inredningar. En av våra 
huvuduppgifter är att guida och lotsa den tekniska kompetensen rätt, genom vår erfarenhet, tekniska, konstnärliga 
och humanistiska kompetens. 

Genom vårt ledningssystem arbetar vi samordnat med kvalitets- och miljöfrågor i varje projekt. Alla som arbetar 
på A&P är väl insatta i och arbetar i enlighet med utgångspunkterna nedan.  

VI ÄR EN KOMPETENT och HÅLLBAR SAMARBETSPARTNER:  

 Vi är en kompetent samarbetspartner och rådgivare i arkitektoniska-, miljö- och hållbarhetsfrågor. 
 Vi ser nya möjligheter i det befintliga byggnadsbeståndet. 
    Vi säkerställer att uppdragens mål uppfylls och att beställarkrav, branschöverenskommelser, 

myndighetskrav och byggnadstekniska krav tillgodoses. 
 Vi verkar för att skapa nya långsiktiga estetiska och sociala värden samt att bevara och vårda 

befintliga kultur- och skönhetsvärden. 
 Vi tar ett helhetsansvar för vårt arbete genom att ställa krav på oss själva och våra samarbetspartners.  
 Vi kan inspirera våra kunder med nya idéer och kvaliteter, ibland utanför ramen av projektet. 
 Vi för en dialog om miljö och hållbarhet tillsammans med beställare och medverkar till höga 

ambitioner avseende miljö och hållbarhet. 
 Vi föreskriver sunda och hållbara material i så stor utsträckning som möjligt och förordar återbruk 

och återanvändning där så är möjligt. 
 Vi projekterar med ambitionen att minimera uppkomst av avfall och föroreningar. 
 Vi eftersträvar lågt klimatavtryck, bland annat genom att fokusera på LCA och genom att förorda 

arbete med klimatbudget tidigt i processen. 
 Vi skapar förutsättningar för naturliga kretslopp som ej medför föroreningar, vare sig i bygg- eller 

förvaltningsprocess. 
 Vi eftersträvar bra miljöval både i projekteringsarbetet, på arbetsplatsen och när vi reser i 

tjänsten.  

VI SÄTTER BESTÄLLAREN I CENTRUM: 

 Med hög ambitionsnivå skapar och upprätthåller vi långsiktiga relationer till våra beställare. Vi tolkar 
beställares och brukares önskemål på ett lyhört sätt och utifrån det bidrar vi till optimala lösningar. 

VI DRIVER VERKSAMHETSUTVECKLING: 

 Vi strävar efter att ständigt förbättra verksamheten. Vi använder vedertagna metoder för att identifiera 
och bedöma kvalitets- och miljöaspekter. Varje verksamhetsår ställs ett antal kvalitets- och miljömål upp 
som därefter utvärderas. 

 Vi höjer ständigt vår kompetens och vårt medvetande, följer forskning och utveckling och utbildar 
oss kontinuerligt inom miljö och hållbarhetsområdet. 

 Vi har rutiner för årlig utvärdering och ständig förbättring av ledningssystemet för kvalitet och miljö. 
    Vi ser till att kontorets samlade kunskaper och erfarenheter tas tillvara och utvecklas på bästa sätt 

genom kvalitetsutbildning och uppdatering av medarbetarnas kompetens. 
 Vi säkerställer kvalitetsnivån på det dagliga arbetet genom att arbeta med rutiner och mallar. Det hjälper 

oss också att arbeta samordnat och effektivt. 
 De handlingar vi upprättar håller hög kvalitet, dvs är korrekta, läsbara, innehåller relevant information 

samt är spårbara. 
 Vi tydliggör ansvarsområden i företagets organisation. 
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