Företagspresentation

Verksamhet
Pentagram AB:s verksamhet innefattar konstruktion samt byggnation av försörjningsramper för bussar till trafikentreprenörer, kommuner och landsting m.fl. Med modern
teknik, hög kompetens och en funktionsgaranti är vi det naturliga valet av leverantör.
Vi levererar produkter för värme, tryckluft, laddning samt gastankning. Vårt egna
System P8 är idag en standard för koppling mellan buss och försörjningsramp.
Vi har dessutom den oslagbara kombinationen av tekniskt fastighetsförvaltning och
rampkunnande som ger kunden en unik möjlighet att få grepp på teknik och ekonomi.
Vi ger hela bilden från värmeproduktion till hur energinotan utvecklas. Pentagram AB
projekterar, producerar, installerar och underhåller systemen efter kundens önskemål.
Därmed ger vi er en helhetsleverantör och inte bara ett nytt system.

Historia
Pentagram AB startade 1999 och har i egen regi utvecklat produkter och tjänster,
idag är vi en komplett leverantör av moderna försörjningsramper. Våra produkter
finns i dag från Umeå i norr till Trelleborg i söder. Våra största installationer finns i
Malmö samt Göteborg där anläggningar upp till 140 fordon byggts.
Installationerna är lätta att känna igen på den karakteristiska blå färgen.
Där du ser en blå låda – där finns Pentagram AB och moderna försörjningsramper.

Finansiering
Ibland kan det vara bättre att leasa än att
köpa. Det ger en god kostnadskontroll och
en fast avgift varje månad som är lätt att
budgetera. Vi erbjuder olika lösningar och
har samarbete med flera av marknadens
ledande finansbolag.
Den som hyr har alltid tillgång till de senaste
modellerna. Hos oss talar vi inte om att hyra
i vanlig mening. Vi ger dig nyckelfärdiga
lösningar med funktionsgaranti till offererade
priser. Låt oss ta en diskussion för att bidra till
en bra budget- och likviditetshantering.

Pentagram AB:s fördelar
När du har Pentagram AB som leverantör
får du:
•

Det bästa systemet på marknaden.

•

Sänkta driftskostnader

•

Olika finansieringslösningar

•

Lång garanti på produkter och
utförda arbeten.

•

Miljövänliga system & installationer

•

Ett oslagbart teknisk kunnande.

Kvalitets- och miljödokument
Företaget
Affärsidé
Pentagram AB levererar moderna försörjningsramper till företag inom kollektivtrafik för gastankning, värme, laddning och tryckluft med omsorg om människor, miljö och ekonomi.
Vision
Pentagram AB skall vara den självklara samarbetspartnern inom försörjningsramper med vår
unika kompetens och vårt starka nätverk.
Verksamhet
Pentagram AB konstruerar och bygger försörjningsramper för trafikentreprenörer, kommuner
och landsting med flera. Med modern teknik, hög kompetens och funktionsgaranti skall vi vara
det naturliga valet av försörjningsramper. Teknisk fastighets- och förvaltningskompetens i kombination med rampkunnande skall ge Pentagram AB:s kunder möjlighet att få kontroll på både
teknik och ekonomi. Pentagram AB levererar också produkter som vvx-enheter, kopplingssystem
och laddaggregat för bussar samt utrustning för gastankning.

Mål
Verksamhetens mål inom våra succékriterier fastställs och följs upp varje år.
Kvalitets och miljöledningssystem
Pentagram AB skall förutom uppsatta miljö- och kvalitetsmål arbeta med ISO 9000 samt ISO
14001 som referenser för miljö- och kvalitetsarbete.
Kvalitet
Pentagram AB strävar alltid efter högsta möjliga kvalité i utförda projekt. Det uppnår vi genom
en ständig dialog med våra kunder och kompetensutveckling av vår personal samt hårda krav
på våra samarbetspartners.
Organisation
Pentagram AB:s verksamhet utgår ifrån Täby i Stockholm. Arbetstid är generellt på dagtid och
det rutinlagda arbetet schemaläggs veckovis.
Kompetensutveckling
Kompetensutveckling av medarbetare sker såväl externt som internt. All utbildning dokumenteras.
Personalen är vår viktigaste resurs.
Dokumentation
Vi dokumenterar våra ritningar, manualer och protokoll mm. Vi använder gemensamma verktyg som Autocad, Elprocad, MS Word och Excel för framtagande av dokument i egen regi.
För manualer svarar våra leverantörer och tillverkare. Vi använder i huvudsak manualer på
svenska och där så är lämpligt översätter vi även utländska manualer. Vår strävan är alltid att
kundens personal skall ha manualer eller lathundar på svenska.
Arkivering
Arkivering av ritningar, manualer och andra viktiga handlingar sker enligt fastställda rutiner.

Projekt
Vårt arbetsflöde vid projekt ser ut enligt nedan.
Definition av projekt: Vi bedömer resurstillgång och vilken kompetens som erfordras. Därefter
beräknar vid tids- och materialåtgång för att leverera ett fast anbud och ett budgetpris.
Upprättande av avtal: Muntliga beställningar besvaras med en skriftlig uppdragsbekräftelse
och formella förfrågningar besvaras med skriftligt anbud. Avtalsförslag och anbud säkerställs
och eventuella ändringar förs in.
Utförande av projekt: Efter ett startmöte med vår kund går vårt arbete med projektet igång.
Fullföljande av leverans: Pentagram AB utför arbetet med hjälp av utarbetade rutiner och
hjälpmedel.
Uppföljning av projekt: Verifiering av resultaten av vårt arbete sker med egenkontroll och intern
genomgång kontinuerligt under projektet. Gemensam kontroll genomförs tillsammans med kund
vid behov samt efter avslutat arbete.
Dokumentation: Alla projekt dokumenteras och eventuella avvikelser förs in i dokumentationen.

Personal
Pentagram AB:s mål diskuteras och delges alla medarbetare. Förankring genom utvecklings
samtal med individuella mål genomförs minst en gång per år. Kompetensutvecklingen i företaget
bygger på de mål och handlingsplaner som utvecklats för gruppen. Genomgångna utbildningar
dokumenteras.
Personalvård
Samtliga medarbetare genomgår årligen en omfattande dokumenterad hälsoundersökning hos
företagshälsovård. Kontinuerligt genomförs genomgång av rapporterade tillbud, olyckor och
eventuellt misstänkta arbetsrelaterade skador och sjukdomar. En gång per år, oftare vid behov,
genomförs en genomgång med personal av arbetsklimatet med förbättringsåtgärder.
Felanmälan
Felanmälan kan görs till tfn 08-756 62 00 och till mejl fel@xpnd.se eller fax 08-758 07 35.
Alla inkomna felanmälningar lagras i vårt FUH-system och därifrån skapas arbetsorder,
återrapport, statistik och annan användbar information.
Jourverksamhet
Pentagram AB har kompletta servicefordon där all utrustning finns för att klara av sedvanliga
uppdrag och för att återstarta en anläggning. Jouren och bussen handhas av en dedikerad och
ansvarig person från vecka till vecka. Vi skall alltid finnas tillgängliga.
Jourtfn: 08-756 62 00
Revision
Vi genomför ständigt revisioner av våra projekt och vår verksamhet. Genomförda revisioner
dokumenteras och betraktas som slutförda när eventuella ändringar och korrigeringar har
genomförts och verifierats.
Löpande
Pentagram AB följer löpande under byggskedets eller projektets gång upp kundens önskemål
så de motsvarar kravspecifikationen. Uppdragen följs upp avseende ekonomi, tekniska lösningar och kundtillfredställelse. Det dokumenteras i en erfarenhetsbank.
Slutmöten (Feed Back)
Varje större projekt innehåller ett slutmöte tillsammans med kund. Prestationen diskuteras,
dokumenteras och delges alla projektdeltagare. Eventuellt ges förslag till förbättringsåtgärder.

Miljö
Pentagram AB skall vara aktiva i arbetet för en varaktig och hållbar utveckling av miljön. Det
genom att verka för att vår miljöpåverkan i varje situation skall vara så liten som möjligt. Arbetet
omfattar såväl våra inköp, vårt arbetssätt, vår arbetsmiljö, transporter och våra samarbetspartner.
Genomförande av miljöplan
Vi verkar för en miljömedveten projektering och minskar ständigt vår egen påverkan på miljön.
Vårt miljöarbete syftar till att minska energiförbrukning, minska skadliga utsläpp och att minska
användandet av ändliga resurser.
Kommunikation av miljöplan
Miljöplanen och Pentagram AB:s intentioner skall löpande och vid varje projekt kommuniceras
till personal, entreprenörer och beställare. Miljöplanen skall vara proaktiv och ta största möjliga hänsyn till miljöpåverkan, arbetsmiljö och kvalité.
Våra målsättningar i miljöarbetet
Utbildning och information: Att löpande utbilda, informera och skapa ökad förståelse bland
anställda, samarbetspartners och kunder om miljöpåverkan. Att ha en utsedd miljösamordnare
på företaget.
Restprodukter:

Minimera avfall
Maximera återanvändning
Maximera återvinning
Minimera deponering

Arbeta för att minimera energiåtgång
Arbeta med att minska användning av ändliga resurser
Arbeta för att minska skadliga utsläpp
		
Kemikalier: Minska och om möjligt utesluta användning av skadliga kemikalier.
Kontinuerligt inventera kemikalier som finns i arbetet och ta bort eller byta dessa mot miljövänligare alternativ.
Energi:

Inköp: Minimera inköp som leder till negativ miljöpåverkan. Att alltid välja leverantörer som
har ett uttalat miljöarbete när så är möjligt.
Teknik: Att använda och påverka andra att använda bästa möjliga teknik.
Uppföljning och revidering av miljöplan
Revidering och genomgång av miljöplanen sker löpande. Minst en gång om året genomförs
ett miljösamråd hos Pentagram AB. Då uppdateras och diskuteras förbättringar samt hur miljöplanen fungerat under året. Nya rön tas upp och implementeras i planen om möjligt. Vårt mål
är att ha en modern och proaktiv miljöplan. Pentagram AB strävar alltid efter att bli bättre.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljölagen är grunden för vårt arbete med arbetsmiljön. Årligen genomförs en större
genomgång med personalen om möjliga förbättringar i arbetsmiljön. Förbättringar genomförs
och dokumenteras. Vårt ledarskap bygger på ständig utveckling med hopp om en stimulerande arbetsmiljö. Det ger oss och våra kunder ett bättre resultat och därmed högre kvalité.

Miljöplan
Huvudområde

Målsättning

Åtgärd

Genomförande

Organisation

En organisation som ger ett
effektivt miljöarbete.

Utse en av medarbetarna till
miljösamordnare.
Kontinuerlig uppföljning av miljöplanen.

Kontinuerligt

Utbildning

Ökad förståelse och ökat
engagemang för miljöfrågor.
Kunskaper om det egna arbetes miljöpåverkan.

Genomföra utbildning i allmänna miljöfrågor av samtliga medarbetare.
Kommunicera miljöplanen till samtliga
medarbetare.
Utbildning i miljöfrågor relaterade till
den egna arbetsuppgiften.

Kontinuerligt

Kunder m.fl.

Kunder/leverantörer/partners Informera K/L/P om vårt miljöarbete.
skall påverkas i sitt miljö
Stödja utbildning av K/L/P i miljöfrågor.
tänkande och se det som en
Samarbeta med K/L/P i miljöfrågor.
naturlig del av sitt arbete.

Kontinuerligt

Restprodukter

Minimera avfallet.
Maximera återanvändningen.
Maximera återvinningen.
Minimera deponeringen.

Tillse att alla produkter som inköps ger
så lite avfall som möjligt och att de till
så stor del som möjligt kan återanvändas/återvinnas.

Kontinuerligt

Kemikalier

Minska kemikaliemängden
och nyttja mindre skadliga
ämnen.

Rutiner för kontinuerlig inventering av
Kontinuerligt
kemikalier som används i arbetet.
Övergång till mindre skadliga ämnen samt
minskning av det totala användandet.

Energi

Minska energiförbrukningen

Utbildning av berörd personal, såväl egen Kontinuerligt
som kundens på berörda anläggningar.
Information till kunder med förslag på
åtgärder som kan vidtagas.
Minimera transporter.
Kartlägga hur energin används och vilka
möjligheter det finns att minska andelen
av användandet av ändliga resurser.
Hänsyn skall tas till totalekonomin och
eventuella skadliga utsläpp.
Information till personal och kunder med
förslag på åtgärder de kan vidtaga för
att minska skadliga utsläpp.

Minska användandet av
ändliga resurser.

Minska skadliga utsläpp

Inköp

Vid val av produkter skall
noggrant urval ske.

Miljöpröva leverantörer/entreprenörer.
Vid inköp välja den mest miljövänliga
produkten.

Ny teknik

Påverka och använda ny
Stödja kunden i
miljöanpassad teknik i arbetet. framtagandet/användandet av nya
miljövänliga tekniklösningar.
Pröva miljöanpassade lösningar som
framtagits.

Kontinuerligt

Kontinuerligt

Pentagram AB, Box 2921, 187 29 Täby, Tel: 08-756 62 00, Fax: 08-758 07 35
Besöksadress: Kemistvägen 12 i Täby, www.Pentagram AB.se, info@Pentagram AB.se

