ISO 14001
ISO 14001 er et miljøledelsessystem, som
AarBus bruger til at strukturere, målrette og
synliggøre sit miljøarbejde.
Miljøledelsessystemet danner grundlag og
forudsætninger for, at alle i AarBus, som er
omfattet af systemet, gennem en systematisk
indsats kan arbejde mod at indfri AarBus’
overordnede miljøpolitik, miljømålsætninger
og miljømål.

Som illustreret nedenfor er arbejdet med at
forbedre miljøet en løbende, aldrig afsluttet
proces.

Aarbus
Station Nord
Stokagervej 15
8240 Risskov

Det skal du vide om
miljø i AarBus

Station Vest
Munkevejen 4
8381 Tilst
Station Syd
Jegstrupvej 5
8361 Hasselager

Telefon: 7240 9900
aabus@aarbus.dk

Hvis du vil vide mere…
Der er adgang til miljøledelsessystemet på computeren i
chaufførstuerne på stationerne
og i midtbyen.

Til leverandører og
samarbejdspartnere

Miljøpolitik

Væsentlige miljøforhold

AarBus er et moderne selskab, som
varetager driften af buskørsel i den
kollektive trafik.

I AarBus arbejdes der med 7 væsentlige
miljøforhold.

samarbejdspartner…
Disse 7 miljøforhold er:

AarBus vil aktivt påvirke og hjælpe
samfundet til en bæredygtig
miljømæssig udvikling. Derfor vil
miljøhensyn være en integreret del af
det daglige arbejde i forbindelse med
afvikling af den daglige drift. AarBus vil
derfor:
•

•

•

•

som minimum overholde
gældende love og
myndighedskrav på miljøområdet.
arbejde aktivt for løbende at
forbedre vores miljøindsats ved at
opstille ambitiøse og inspirerende
mål og samtidig forebygge
forurening.
reducere miljøpåvirkningerne fra
driften af vores busser, værksted,
klargøring mv. ved at optimere
udnyttelsen af materialer, diesel,
energi og vand, samt bestræbe os
på at nedbringe mængden af
affald og udledninger til luft, jord
og vand.

Som leverandør og

DDerfor:

•

Undgå tomgangstid. Motoren skal
stoppes ved endestationen.

•

Sluk maskiner, som ikke er i brug.
Også din PC, når du forlader dit
arbejde.
Lad ikke vandhanen Vand
løbe. Forbrug
Diesel

•

mindst muligt.
•

Sluk lyset efter dig.

•

Sortér dit affald. Der er flere
forskellige containere. Se
skiltningen, før du bruger dem.

Varme
•

……skal du være med til at passe på miljøet!

Div. olietyper

Kør miljørigtigt. Det vil nedbringe
udledningen af miljøskadelige
stoffer.

•

Sluk lyset efter dig.

•

Sluk maskiner, som ikke er i
brug.

•

Lad ikke vandhanen løbe.
Forbrug mindst muligt.

•

Sluk lyset efter dig.

•

Hold porte, døre og vinduer
lukkede, når de ikke bruges.

•

Sortér dit affald. Der er flere
forskellige containere. Se
skiltningen, før du bruger dem.
Tag kemikalier med efter dig.

•

Gør dig synlig, når du leverer
diesel til AarBus’ anlæg. Opsæt
f.eks. kegler, så du undgår
påkørsel.

I tilfælde af uheld/brand:
Affald

Dæk

sikre at vores medarbejdere,
samarbejdspartnere og
offentligheden kender vores
miljøpolitik.

Energi

1)
2)
3)

Stands ulykken
Er det ikke muligt, så ring 112
Kontakt altid AarBus’ Driftscenter
og fortæl hvad der er sket på tlf.
7240 9933.

