SPECIALISTKOMPETENS

Det hållbara kontoret
För att hela tiden utveckla och höja ambitionerna i hållbarhetsarbetet, tillsammans med våra
kunder, har vi tagit fram konceptet Det hållbara kontoret. Vi arbetar både rent praktiskt med material
och produktval, men även med kontoret som ett verktyg för att synliggöra hållbarhet.
En cirkulär inredningsmodell innebär i detta fall att ta hela
inredningens eller produktens livscykel i beaktande för att
minska klimatpåverkan och resursanvändning. Det påverkar
bland annat val av nya produkter avseende farliga ämnen.
Det innebär också att vi arbetar på olika sätt med återbruk.
Material och produkter väljs inom ett antal kriterier, utifrån ett
livscykelbaserat synsätt.
En hälsosam inomhusmiljö avseende dagsljus, akustik
och sunda materialval (emissioner). Undersökningar visar
att vi spenderar ungefär 90 procent av vår tid inomhus och en
stor del av den tiden befinner vi oss på vår arbetsplats. Vi är
övertygade om att kontorsmiljön spelar stor roll för hur vi mår
och vad vi presterar på jobbet.
Skapa hållbara beteenden. Fysiska miljöer stödjer olika
beteenden. Hur kan vi uppmuntra de mer hållbara, göra det
”lätt att göra rätt”? Till exempel genom att utforma en planlösning eller inredning som uppmuntrar till minskat stillasittande
på kontoret skapar vi en mer hälsosam inomhusmiljö.

KONTAKT HÅLLBARHET INOM INREDNINGSARKITEKTUR
anna.holst@temagruppen.se

Kontoret är ett bra verktyg att visa hållbarhet. Vi är experter
på att förmedla synsätt och värderingar genom den fysiska
miljön. Tillsammans med kunden tar vi fram ett måldokument
där vi definierar fokus för hållbarhetsarbetet i projektet och vilka
frågor om ska lyftas fram. Kontoret kan fungera som ett verktyg
i våra kunders hållbarhetsarbete genom att synliggöra och
sprida intresse kring hållbarhet, både internt och externt.

DET HÅLLBARA KONTORET

• Koncept med målbilder avseende hållbarhet.
• Kontroll av produkter och material avseende
farliga ämnen och emissioner.
• Hållbarhetscoach som stöd genom hela projektet.
• Tillval som Workshop kring hållbara beteenden,
Dagsljusanalys och Akustik.

