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NCC’s politik for sundhed og sikkerhed   

 
FORMÅL 

Denne politik er grundlaget for vores arbejde med at skabe og opretholde et sundt og sikkert 
arbejdsmiljø ved at eliminere farer, reducere risici og øge bevidstheden blandt medarbejdere, 
eksterne partnere, besøgende og leverandører. NCC’s politik for sundhed og sikkerhed skal 
bidrage til vores vision om nul ulykker på vores arbejdspladser. Tænk sikkert – Arbejd sikkert 
– Vær sikker.  

 
OMFANG  
Denne politik omfatter det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø i NCC og i de omgivelser, der 

påvirkes af NCC’s arbejde. Politikken gælder for alle NCC’s medarbejdere og øvrige, der 

arbejder på eller besøger NCC’s arbejdspladser. Alle NCC’s medarbejdere, eksterne partnere 

og leverandører skal handle på en sikker måde og altid tage hensyn til sundhed og sikkerhed.   

 
STRATEGI  
NCC har følgende strategi for at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø: 

• Alle har et ansvar for at være engagerede og deltage i at skabe sunde og sikre 
arbejdspladser. Alle, der arbejder på NCC’s arbejdspladser, har mandat til og ansvar for 
at kræve ”Time Out” og handle, hvis de opdager en risiko eller en risikofyldt adfærd.  

• Produkter, leverandører og metoder skal altid vælges med hensyntagen til sundhed og 
sikkerhed.  

• Risikoen for ulykker og dårlig sundhedstilstand identificeres ved løbende kortlægning, 
bedømmelse og vurdering af alt arbejde. Målsætningen er at eliminere farer og reducere 
arbejdsmiljørisici på et så tidligt stadie som muligt. Det gælder i særdeleshed i 
forbindelse med særligt risikofyldt arbejde som fx arbejde i store højder, tunge kranløft 
og arbejde i trafikerede omgivelser. 

• NCC tilbyder kurser tilpasset vores arbejdsmiljøer for at nå det højeste niveau af 
kompetencer inden for sundhed og sikkerhed blandt vores medarbejdere og øvrige, der 
arbejder på NCC’s arbejdspladser. NCC kommunikerer og deler succesfulde 
arbejdsmetoder og erfaringer inden for NCC med leverandører og i branchen for at 
styrke vores sikkerhedskultur.  

• Via regelmæssig opfølgning og tilbagemelding til ledelsesgrupper udstikkes rammer, mål 
og aktiviteter med det formål til stadighed at forbedre sikkerheden, forebygge risici for 
ulykker og dårlig sundhedstilstand samt udvikle virksomhedens ledelsessystem. 

• Hos NCC skal alle følge gældende lovgivning og krav.  

• NCC skal i samråd med og gennem deltagelse af medarbejdere og 
medarbejderrepræsentanter bidrage til at udvikle et godt arbejdsmiljø.  
 
 

KOMMUNIKATION 

NCC’s sundheds- og sikkerhedspolitik er kommunikeret ud og er tilgængelig på NCC’s 
intranet. 

 
 


