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Syfte
Vi skall medverka till att minska de miljöproblem samhället orsakar. Vi skall vara
en del av det nätverk som arbetar för att samhällets olika verksamheter miljöanpassas och utgår från vad jorden långsiktigt tål.
Övergripande
Genom Trivectorbolagens verksamhet inom hållbara transporter, informationssystem för kollektivtrafiken och processbaserad verksamhetsutveckling har Trivector
goda möjligheter att aktivt bidra till att ställa om samhället i hållbar riktning. Vårt
övergripande miljömål är att våra tjänster och produkter ska bidra till en positiv
miljöutveckling samt att alla aktiviteter som har samband med företagets verksamhet ska ge minsta möjliga miljöbelastning.
Vårt miljöarbete skall kännetecknas av helhetssyn, långsiktighet och livscykeltänkande för processer, produkter och tjänster. Vi skall sträva efter att ständigt förbättra miljöprestandan i våra projekt och i vår verksamhet och att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Trivector skall vara ett föredöme vad gäller miljöanpassning av den egna verksamheten. Utöver att följa gällande lagkrav och andra regler skall vi minska vår verksamhets miljöbelastning med särskild tonvikt på resande och energiutnyttjande.

Miljöanpassade tjänster och produkter
Trivector utvecklar och sprider nya metoder, ny kunskap och ny teknik. Vi kan
därmed, genom att organisationer och företag nyttjar våra tjänster och produkter,
påverka miljön i positiv riktning.
Vi skall i våra projekt framhålla miljöaspekter genom att beakta och förebygga negativ miljöpåverkan, åstadkomma miljöförbättringar samt avstå ifrån projekt som
uppenbarligen leder till ökad miljöbelastning.
Genom vår kunskap skall vi påverka och ställa krav på kunder, leverantörer och
andra samarbetspartners i miljöfrågor.
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Vi erbjuder och efterfrågar medarbetare med stora kunskaper om miljö och hållbarhet. Vi skall fortlöpande ordna utbildningsinsatser för att ytterligare stärka personalens miljökompetens. Alla anställda skall aktivt samla, utveckla och sprida
kunskap om miljö. Arbetsmiljön skall ge utrymme för kreativa lösningar som bidrar till att miljöproblemen minskar.

Effektiv resursanvändning och minskad klimatpåverkan
Vi skall arbeta systematiskt för att miljöanpassa verksamheten och minska miljöbelastning och slöseri med naturresurser. Målet är att minimera resursanvändningen och uteslutande använda miljöanpassade varor och material. Miljöaspekterna skall vägas in vid alla inköp. Avfall som verksamheten ger upphov till
ska återvinnas i så stor utsträckning som möjligt, med syfte att bidra till en cirkulär
ekonomi.Vi skall sträva efter att minska vår klimatpåverkan från såväl resor som
energianvändning. Vid val av resor i tjänsten skall alltid så hållbara alternativ som
möjligt användas om det inte finns goda argument emot i det enskilda fallet. För
transporterna gäller en särskild mötes- och resepolicy.
Uppföljning av miljöarbetet
Vårt miljöarbete skall följas upp genom mål i verksamhetsplaneringen, i ledningssystemet och via hållbarhetsredovisningen.
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