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Miljö-, kvalitets- och 
arbetsmiljöpolicy 

 
 

Borrföretagen 
Borrföretagen i Sverige ek för 

 
 
 
 
Borrföretagens miljöpolicy 
 
Borrföretagen arbetar för en borrbransch som i framtiden fortsättningsvis 
producerar geoenergi som ett miljövänligt alternativ för samhället.  
Borrföretagens miljöarbete är integrerat i verksamheten och ska leda till en 
positiv miljöutveckling för oss och vår omvärld. Att förhindra olyckor och 
skador bland Borrföretagens medlemmar är en viktig del av detta.  
Det innebär att vi erbjuder medlemmarna utbildning och ser till att öka 
kunskapen och förståelsen om hur borrbranschens miljöpåverkan kan hanteras 
på bästa sätt. Borrföretagen ser det som ett minikrav att leva upp till de lagar och 
förordningar som vi berörs av. 
 
 
Borrföretagens arbetsmiljöpolicy 
 
Målsättningen med Borrföretagens arbetsmiljöarbete är att få till en arbetsplats 
som upplevs utvecklande och stimulerande för medarbetarna.  
Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, genom att 
Borrföretagens medarbetare erbjuds friskvårdsarbete skapas förutsättningar för 
medarbetarna att främja sin egen hälsa. 
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Jämställdhet 
 
Vårt jämställdhetsarbete utgår ifrån att kvinnor och män oavsett etnisk, kulturell 
bakgrund och sexuell läggning erbjuds samma möjligheter att utvecklas så att 
deras personliga resurser kommer till sin rätt. 
 
Borrföretagens kvalitetspolicy 
 
Borrföretagen arbetar ständigt för att tillgodose medlemmarnas förväntningar på 
sitt medlemskap. Det innebär bland annat att erbjuda utbildning, medlemsmöte, 
information och forskning och utveckling för branschen. Borrföretagens nära 
kontakter med branschens (nationella och internationella) leverantörer bidrar till 
kontinuerlig utveckling till medlemmarna om produkter och tjänster för 
branschen.  
Genom samarbete med forskare och universitet kan Borrföretagens lobbyarbete 
för geoenergi och rent vatten fortsätta till berörda instanser och beslutsfattare. 
 
 
Trafiksäkerhetspolicy 
Alla transporter vi utför ska utföras med fokus på trafiksäkerhet och trygghet för 
både förare och medtrafikanter enligt gällande lagstiftning.   
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