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Redegjørelse for ATE AS sitt kvalitets - og miljøstyringssystem.
ATE AS benytter seg av Argus sitt kvalitet - og miljøstyringssystem, som er en dokument database
med et omfattende innhold av bransjetilpassede dokumenter, som lett lar seg tilpasses virksomhet i
bygg og anlegg. Databasen har egne dokumentsammensetninger med grunnlagsdokumenter for både
overordnet systemer og prosjekt relaterte systemer.
For hvert nytt prosjekt laster ATE AS siste revisjoner av nødvendige dokumenter fra databasen.
Dokumentene prosjekt-tilpasses byggherre krav, hvilket medfører at vi har en meget god miljø – og
kvalitetsstyring på våre prosjekter.
Følgende kapitler angir strukturen på vår dokumentasjon i prosjektene:
Kapittel 001 – Organisasjonsplan
Kapittel 002 – Styringsrutiner
Kapittel 003 – HMS
Kapittel 004 – Risikovurdering og SJA
Kapittel 005 – Avvikssystem
Kapittel 006 – Vernearbeid
Kapittel 007 – Hensynet til ytre miljø
Kapittel 008 – Kontrakter, UE avtaler og innkjøp
Kapittel 009 – Tegninger og prosjekterte løsninger
Kapittel 010 – Fremdriftsplaner
Kapittel 011 – Kvalitetssikring og kontroll
Kapittel 012 – Endringer og tillegg
Kapittel 013 – Byggherre og offentlig myndighet
Kapittel 014 – Overlevering og sluttdokumentasjon
Kapittelinndelingen skal benyttes i alle våre prosjekter, uansett størrelse. De fleste kapitler i
strukturen er mapper som både vil inneholde egne kvalitetssikringsdokumenter og tilførte
dokumenter fra prosjektet. Enhver faglig leder hos oss vil forstå hvordan malen brukes. Vi har
selvsagt prosjekter, hvor bare deler av strukturen er i bruk. Imidlertid skal det gode grunner til for å
avvike fra vår faste mal.
Argus AS vedlikeholder og reviderer databasen forløpende ved endringer i berørte lover og
forskrifter. I tillegg til dette har vi våre egne revisjoner 1 gang i året.
ATE AS er i tillegg en miljøfyrtårnbedrift, og har dermed gode rutiner for miljøstyring.
Dersom det er ønskelig kan byggherren også få tilgang til kvalitets – og miljøstyringssystemet til
ATE som gjestebruker.
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