
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 samarbejdspartnere, besøgende og leverandører. NCC's 
arbejdsmiljøpolitik bidrager til vores vision om nul ulykker og brand på 
arbejdspladsen.  

Tænk sikkert – Arbejd sikkert – Vær sikker. 

 
 OMFANG 

Denne politik omfatter både det fysiske og det 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 en NCC-arbejdsplads. Alle NCC's medarbejdere, eksterne 

partnere og leverandører skal handle på en sikker måde og altid give sundhed og sikkerhed 

den højeste prioritet.  

STRATEGI 

NCC har følgende strategi for at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø: 
• Alle har et ansvar for at engagere sig og deltage i at skabe en sikker og sund 

arbejdsplads. Alle, der arbejder på NCC's arbejdspladser, har mandat til at kræve en 
"Time Out" og handle, hvis de opdager en risiko eller en risikofyldt adfærd. 

Produkter, leverandører og metoder skal altid vælges med sundhed og sikkerhed 
for øje. 

Risikoen for ulykker og sundhedsrelaterede skader identificeres gennem løbende 
kortlægning, vurdering og evaluering af alt arbejde. Målsætningen er at eliminere 
farer og reducere arbejdsmiljørisici på et så tidligt tidspunkt som muligt. Dette 
gælder især ved særligt højrisikoarbejde såsom arbejde i højden, tunge kranløft og 
arbejde i trafikerede omgivelser. 

NCC afholder kurser, der er tilpasset vores arbejdsmiljø, for at opnå det højeste 
kompetenceniveau inden for sundhed og sikkerhed blandt vores medarbejdere og 
andre, der arbejder på NCC's arbejdspladser. NCC kommunikerer og deler 
informationer om succesfulde arbejdsmetoder og erfaringer for at styrke 
sikkerhedskulturen. 

Via regelmæssig opfølgning og feedback til ledelsesgrupper udstikkes rammer, mål 
og aktiviteter, der har til formål at forebygge risikoen for brand, ulykker og 
sundhedsrelaterede skader og at udvikle virksomhedens ledelsessystemer. 

Hos NCC skal alle følge lovgivningen og andre gældende krav. NCC vil i samråd 
med medarbejderne og deres medarbejderrepræsentanter bidrage til at udvikle et 
godt arbejdsmiljø. 
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KOMMUNIKATION 

NCC's arbejdsmiljøpolitik er kommunikeret og er tilgængelig på NCC's intranet. 
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