
HMSS-policy

Vårt mål er å unngå uønskede 
hendelser. Vi skal ikke ha person-
skader og vi skal  beskytte verdier 
og miljø. Alt arbeid skal utføres på en 
sikker måte. Vi vil forsikre oss om at 
både ansatte og leverandører er kjent 
med sitt ansvar for egen sikkerhet og 
sikkerheten til de som arbeider 
sammen med dem.

SIKKERHET

Vi skal beskytte personell, materielle 
eiendeler og dokumenter ved hjelp av 
fysiske og elektroniske verktøy. Vi har 
adgangskontroll og sikringssystem 
som øker tryggheten for den enkelte 
og minimerer risikoen for uautorisert 
adgang til våre bygg og områder.

FYSISK SIKRING

Vi skal beskytte informasjon og 
ivareta konfidensialitet, integritet 
og tilgjengelighet. Dette gjør vi ved 
hjelp av tekniske verktøy, krav, 
spesifikasjoner og instrukser som 
sørger for at vi kun gir tilgang til 
autoriserte brukere. 

IT-SIKKERHET

Ansatte som er på oppdrag i utlandet 
for Aibel skal alltid få bistand ved 
endringer i risikobildet. Ved hjelp av 
globale sikkerhetsoppdateringer vil vi 
jobbe proaktivt for å redusere risikoen. 
Gode kommunikasjonsverktøy og 
lett tilgjengelig assistanse skal øke 
tryggheten til den enkelte. 

REISESIKKERHET

Vi skal etterleve ISPS-regelverket 
gjennom regelmessige revisjoner, 
treninger og verifikasjoner for å ha 
god sikring og beredskap ved våre 
havner.

ISPS/HAVNESIKRING

Vi utfører våre aktiviteter på en måte 
som ivaretar godt arbeidsmiljø samt 
god helse og trivsel. For å oppnå de 
beste HMSS- resultater i hele organ-
isasjonen, må alle ledere tydelig vise 
gjennom egen handling viktigheten 
av dette. 

ARBEIDSMILJØ, HELSE OG 
TRIVSEL Vi skal ha effektiv bruk av materialer 

og energi, og minimere avfall og 
negativ innvirkning på miljøet. Vi skal 
være en foregangsbedrift som jobber 
for å beskytte og ivareta miljøet både 
i egen virksomhet og med samfunnet 
rundt oss.

MILJØSTYRING 

Godt helse-, miljø-, sikkerhets- og sikringsarbeid er fundamentalt for å oppnå våre forretningsmål 
og møte forventningene til våre interessenter. I Aibel skal vi gjennomføre vår forretningsvirksomhet 
på en lovmessig, etisk og sosialt ansvarlig måte. Det samme forventer vi av våre partnere og 
leverandører. 

Ved hjelp av styringssystemet vårt, skal vi systematisk og kontinuerlig forbedre HMSS-arbeidet 
i samarbeid med våre ansatte, gjennom aktiv involvering i 
beslutningsprosessene. Jeg og ledelsen vil definere utfordrende 
mål som vi følger opp og analyserer for å forbedre oss. I tillegg 
jobber vi kontinuerlig med å redusere negativ risiko og utnytte 
muligheter. 

For å få gode HMSS-resultater må alle bidra. Om noen oppdager 
aktiviteter som er til fare for seg selv, kollegaer, ytre miljø eller 
våre verdier, har de plikt til å stoppe og korrigere dette. 

Mads Andersen 
Konsernsjef Aibel AS

Utgitt 15.05.2015
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Mads Andersen 

HSSE policy

Our goal is to avoid all incidents, 
not have any injuries, and to protect 
values and environment. All work is 
to be performed in a safe manner. 
We will ensure that employees and 
subcontractors acknowledge their 
responsibilitity for the safety of 
themselves and those working with 
them. 

SAFETY

We will appropriately protect person-
nel, material assets and documents 
using physical and electronic tools. 
We have access control and assur-
ance systems that increase the safe-
ty of the individual and minimises the 
risk of unauthorised access to our 
buildings and areas. 

PHYSICAL SECURITY

We shall protect information, confi-
dentiality, integrity and accessibility. 
We will do this by providing technical 
utilities, requirements, specifications 
and instructions to ensure that only 
authorised users can access 
company information. 

IT SECURITY

Employees on assignment for Aibel 
abroad will always be assisted in 
relation to risk changes. With the 
aid of global security updates, we 
will proactively work to reduce risks. 
Good communication tools and 
easily accessible assistance shall 
increase the safety of the individual. 

TRAVEL SECURITY

We shall comply with the ISPS 
regulations through regular audits, 
training and verifications to ensure 
strengthened security and 
emergency response at our ports. 

ISPS / PORT SECURITY

We perform our activities in a 
way that ensures good working 
environment, health and well-being. 
In order to achieve good HSSE 
results in the entire organisation. All 
our leaders must clearly demonstrate 
the importance of this through own 
behaviour.

WORKING ENVIRONMENT, 
HEALTH AND WELL-BEING

We will operate through efficient use 
of materials and energy, with minimal 
waste generation and negative 
impact on the environment. We will be 
a leading company, which in its own 
business and in cooperation with the 
society focuses on protecting and 
safeguarding the environment. 

ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT

Good work within the field of Health, Safety, Security and Environment is fundamental to achieve our 
business goals and meet expectations from stakeholders. In Aibel we shall conduct our business 
in a legal, ethical and socially responsible manner. We expect our partners and suppliers to do the 
same. 

With the aid of our management system, we shall systematically and continously improve our HSSE 
work together with our employees, through active involvement in the decision-making processes. 

The management and I will define challenging goals, which we 
will monitor and analyse to improve our results.  In addition, 
we continually work on reducing negative risk and utilizing 
opportunities.

To achieve good HSSE results, everyone must contribute. If 
anyone detects activities that endanger oneself, colleagues, 
the environment or our assets, they have a duty to stop and 
correct it. 

President and CEO of Aibel AS
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S

E
C

U
R

IT
Y

H
S

E

Latest revision: 27.04.2021



นโยบาย ความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
การรกัษาความปลอดภยั และสิ�งแวดลอ้ม (HSSE)

เราจะปกป้องบคุลากร ทรัพยส์นิที�เป็นวสัดุ
และเอกสารอยา่งเหมาะสม โดยใชเ้ครื�องมอื
ทั �งทางกายภาพและทางอเิล็กทรอนกิส ์
เรามกีารควบคมุการเขา้ถงึและระบบ
รับประกนัที�จะเพิ�มการรักษาความปลอดภยัของ
บคุคลและลดความเสี�ยงของการเขา้ตวัอาคาร
และสถานที�โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน สขุภาพ 
และคณุภาพชวีติที�ด ี
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การบรหิารจดัการสิ�งแวดลอ้ม

การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ

ความปลอดภัย

Mads Andersen, 
President and CEO

วนัที�ตพีมิพ ์15.05.2558
ฉบบัแกไ้ขลา่สดุ27.04.2564

การบรหิารจัดการระบบความปลอดภยั อาชวีอนามยั การรักษาความปลอดภยั และสิ�งแวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพ (HSSE)
คอืหลกัการขั �นพื�นฐานเพื�อใหบ้รรลเุป้าหมายตา่งๆ ในการดําเนนิธรุกจิ รวมถงึบรรลคุวามคาดหวงัจากผูม้สีว่นไดเ้สยีขององคก์ร
เราดําเนนิธรุกจิโดยปฏบิตัติามกฎหมาย จรยิธรรม และมคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม โดยเราหวงัวา่หุน้สว่น
และซพัพลายเออรข์องเราจะปฏบิตัเิชน่เดยีวกนั

ระบบบรหิารจัดการของเราชว่ยใหเ้ราสามารถพัฒนางานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั การรักษาความปลอดภยั และสิ�งแวดลอ้ม 
(HSSE) รว่มกบัพนักงานของเราไดอ้ยา่งเป็นระบบและตอ่เนื�อง โดยผา่นการมสีว่นรว่มในกระบวนการตดัสนิใจตา่งๆ 
อยา่งกระตอืรอืรน้

คณะผูบ้รหิารและตวัผมเองจะกําหนดเป้าหมายที�ทา้ทายที�เราจะใชว้เิคราะหแ์ละตดิตามเพื�อปรับปรงุผลการทํางาน นอกจากนั�น
เรายงัมกีารบรหิารจัดการเพื�อลดความเสี�ยงอยา่งตอ่เนื�อง รวมไปถงึการใชโ้อกาศ 
ใหเ้กดิประโยชน ์
ความรว่มแรงรว่มใจของทกุคนในการดําเนนิงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
การรักษาความปลอดภยั และสิ�งแวดลอ้ม (HSSE) จะทําใหเ้ราบรรลผุลลพัธท์ี�ด ี
หากใครพบเห็นวา่มกีจิกรรมใดที�จะทําใหเ้กดิอนัตรายตอ่ตนเอง เพื�อนรว่มงาน 
กระทบตอ่สิ�งแวดลอ้ม หรอืทรัพยส์นิของเราสามารถหยดุยั �งและแกไ้ขงานนั�นใหถ้กูตอ้งได ้

เราจะดําเนนิงานโดยใชว้ตัถดุบิและพลงังาน 
ดว้ยการทําใหเ้กดิของเสยีและผลกระทบ
ตอ่สิ�งแวดลอ้มนอ้ยที�สดุ เราจะเป็น
บรษัิทชั �นนําที�ดําเนนิธรุกจิและ
ใหค้วามรว่มมอืกบัสงัคมในการมุง่เนน้
การปกป้องและคุม้ครองสิ�งแวดลอ้ม

เราดําเนนิงานในทกุๆกจิกรรมดว้ยวถิทีาง
เพื�อใหม้ั�นใจวา่องคก์รมสีภาพแวดลอ้ม
ในการทํางาน สขุภาพ และคณุภาพชวีติที�ด ี
เพื�อผลประเมนิ HSSE ที�ดทีั�วทั �งองคก์ร 
ผูนํ้าของเราทกุคนจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึ
ความสําคญัของจดุนี�อยา่งชดัเจน
ดว้ยการประพฤตปิฏบิตัเิป็นแบบอยา่ง

เป้าหมายของเราคอืการหลกีเลี�ยง 
อบุตัเิหตทุั �งหมด โดยไมม่ผีูไ้ดรั้บบาดเจ็บ 
และปกป้องคา่นยิมและสิ�งแวดลอ้ม 
งานทั �งหมดจะดําเนนิการดว้ยวธิทีี�ปลอดภยั 
เราจะดแูลใหแ้น่ใจวา่พนักงานและผูรั้บเหมาชว่ง
ตระหนักถงึความรับผดิชอบของพวกเขา
ในสว่นของความปลอดภยัของตนเอง
และผูท้ี�รว่มงานดว้ย

การรกัษาความปลอดภยัทางขอ้มลู 
สารสนเทศ

การรักษาความปลอดภยัทางขอ้มลู สารสนเทศ
เราจะปกป้องขอ้มลู ความลบั ความสมบรูณ ์
และสภาพพรอ้มใชง้าน เราจะดําเนนิการ
ดงักลา่วโดยมเีครื�องมอื ขอ้กําหนด ขอ้จํากดั 
และคําแนะนําดา้นเทคนคิ เพื�อใหแ้น่ใจวา่
มเีฉพาะผูท้ี�ไดรั้บอนุญาตเทา่นั�นที�สามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูของบรษัิทได ้

การรกัษาความปลอดภยัของทา่เรอื/ 
ISPS

การรักษาความปลอดภยัของทา่เรอื/ ISPS
เราจะปฏบิตัติามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการรักษา
ความปลอดภยัของเรอืและทา่เรอื
ระหวา่งประเทศ (ISPS) ดว้ยการตรวจสอบ 
การอบรม และการพสิจูนย์นืยนัอยา่งสมํ�าเสมอ 
เพื�อคงไวซ้ ึ�งมาตรการรักษาความปลอดภยั
ที�เขม้งวด และการรับมอืเหตฉุุกเฉนิในบรเิวณ
ทา่เรอืของเรา

การรักษาความปลอดภัยในการเดินทาง

พนักงานของไอเบลที�ไดรั้บมอบหมายใหไ้ปปฏบิตังิานในตา่งประเทศจะไดรั้บความชว่ยเหลอื
ที�เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงในดา้นความเสี�ยงอยา่งเต็มที� เนื�องจากขา่วสารดา้นการรักษาความปลอดภยั 
สากลที�มอียู ่ชว่ยใหเ้ราสามารถดําเนนิมาตรการบรรเทาความเสี�ยงไดอ้ยา่งมั�นใจ นอกจากนี� 
เครื�องมอืสื�อสารที�ดแีละความชว่ยเหลอืที�เขา้ถงึงา่ยยงัชว่ยเพิ�มความปลอดภยัของบคุคลากรไดอ้กีทางหนึ�ง
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