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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.

SIKRING

HMS

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.
ARBEIDSMILJØ, HELSE OG
TRIVSEL
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 organisasjonen, må alle ledere tydelig vise
gjennom egen handling viktigheten
av dette.

MILJØSTYRING

SIKKERHET

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.

Vårt mål er å unngå uønskede
hendelser. Vi skal ikke ha personskader 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.

FYSISK SIKRING

REISESIKKERHET

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.

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.

IT-SIKKERHET

ISPS/HAVNESIKRING

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.

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

Mads Andersen
Konsernsjef Aibel AS
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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.

SECURITY

HSE

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.
WORKING ENVIRONMENT,
HEALTH AND WELL-BEING

ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

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.

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.

PHYSICAL SECURITY

TRAVEL SECURITY

We will appropriately protect personnel, material assets and documents
using physical and electronic tools.
We have access control and assurance systems that increase the safety of the individual and minimises the
risk of unauthorised access to our
buildings and areas.

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.

IT SECURITY

ISPS / PORT SECURITY

We shall protect information, confidentiality, 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.

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

Mads Andersen
President and CEO of Aibel AS

SAFETY
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.

นโยบาย ความปลอดภ ัย อาชวี อนาม ัย
การร ักษาความปลอดภ ัย และสงิ� แวดล้อม (HSSE)

ว ันทีต
� พ
ี ม
ิ พ์ 15.05.2558
ฉบ ับแก้ไขล่าสุด27.04.2564

ิ ธิภาพ (HSSE)
การบริหารจัดการระบบความปลอดภัย อาชวี อนามัย การรักษาความปลอดภัย และสงิ� แวดล ้อมอย่างมีประสท
ี ขององค์กร
คือหลักการขัน
� พืน
� ฐานเพือ
� ให ้บรรลุเป้ าหมายต่างๆ ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงบรรลุความคาดหวังจากผู ้มีสว่ นได ้เสย
ั ต
ิ ามกฎหมาย จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสงั คม โดยเราหวังว่าหุ ้นสว่ น
เราดําเนินธุรกิจโดยปฏิบต
ั พลายเออร์ของเราจะปฏิบต
่ เดียวกัน
และซพ
ั เิ ชน
ระบบบริหารจัดการของเราชว่ ยให ้เราสามารถพัฒนางานด ้านความปลอดภัย อาชวี อนามัย การรักษาความปลอดภัย และสงิ� แวดล ้อม
ิ ใจต่างๆ
(HSSE) ร่วมกับพนักงานของเราได ้อย่างเป็ นระบบและต่อเนือ
� ง โดยผ่านการมีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสน
อย่างกระตือรือร ้น

HSSE

คณะผู ้บริหารและตัวผมเองจะกําหนดเป้ าหมายทีท
� ้าทายทีเ� ราจะใชวิ้ เคราะห์และติดตามเพือ
� ปรับปรุงผลการทํางาน นอกจากนัน
�
ี� งอย่างต่อเนือ
้
เรายังมีการบริหารจัดการเพือ
� ลดความเสย
� ง รวมไปถึงการใชโอกาศ
ให ้เกิดประโยชน์
ความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในการดําเนินงานด ้านความปลอดภัย อาชวี อนามัย
การรักษาความปลอดภัย และสงิ� แวดล ้อม (HSSE) จะทําให ้เราบรรลุผลลัพธ์ทด
ี� ี
หากใครพบเห็นว่ามีกจิ กรรมใดทีจ
� ะทําให ้เกิดอันตรายต่อตนเอง เพือ
� นร่วมงาน
ิ ของเราสามารถหยุดยัง� และแก ้ไขงานนัน
� ให ้ถูกต ้องได ้
กระทบต่อสงิ� แวดล ้อม หรือทรัพย์สน

สภาพแวดล้อมในการทํางาน สุขภาพ
และคุณภาพชวี ต
ิ ทีด
� ี

การบริหารจ ัดการสงิ� แวดล้อม

เราดําเนินงานในทุกๆกิจกรรมด ้วยวิถท
ี าง

เราจะดําเนินงานโดยใช ้วัตถุดบ
ิ และพลังงาน

เพือ
� ให ้มัน
� ใจว่าองค์กรมีสภาพแวดล ้อม
ในการทํางาน สุขภาพ และคุณภาพชีวต
ิ ทีด
� ี
เพือ
� ผลประเมิน HSSE ทีด
� ท
ี วั� ทัง� องค์กร
ผู ้นํ าของเราทุกคนจะต ้องแสดงให ้เห็นถึง
ความสําคัญของจุดนีอ
� ย่างชัดเจน

ด ้วยการทําให ้เกิดของเสียและผลกระทบ
ต่อสิง� แวดล ้อมน ้อยทีส
� ด
ุ เราจะเป็ น
� นํ าทีด
บริษัทชัน
� ําเนินธุรกิจและ
ให ้ความร่วมมือกับสังคมในการมุง่ เน ้น
การปกป้ องและคุ ้มครองสิง� แวดล ้อม

ด ้วยการประพฤติปฏิบต
ั เิ ป็ นแบบอย่าง

เป้ าหมายของเราคือการหลีกเลีย
� ง
อุบต
ั เิ หตุทงั � หมด โดยไม่มผ
ี ู ้ได ้รับบาดเจ็บ
และปกป้ องค่านิยมและสิง� แวดล ้อม
งานทัง� หมดจะดําเนินการด ้วยวิธท
ี ป
ี� ลอดภัย
เราจะดูแลให ้แน่ใจว่าพนักงานและผู ้รับเหมาช่วง
ตระหนักถึงความรับผิดชอบของพวกเขา
ในส่วนของความปลอดภัยของตนเอง
และผู ้ทีร� ว่ มงานด ้วย

การร ักษาความปลอดภ ัยทางข้อมูล
สารสนเทศ

การร ักษาความปลอดภ ัยของท่าเรือ/
ISPS

ิ ทีเ� ป็ นวัสดุ
เราจะปกป้ องบุคลากร ทรัพย์สน

การรักษาความปลอดภัยทางข ้อมูล สารสนเทศ

การรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ/ ISPS

และเอกสารอย่างเหมาะสม โดยใช ้เครือ
� งมือ

เราจะปกป้ องข ้อมูล ความลับ ความสมบูรณ์

เราจะปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อบังคับว่าด ้วยการรักษา

ทัง� ทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์

และสภาพพร ้อมใช ้งาน เราจะดําเนินการ

ความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ

เรามีการควบคุมการเข ้าถึงและระบบ

ดังกล่าวโดยมีเครือ
� งมือ ข ้อกําหนด ข ้อจํากัด

ระหว่างประเทศ (ISPS) ด ้วยการตรวจสอบ

รับประกันทีจ
� ะเพิม
� การรักษาความปลอดภัยของ

และคําแนะนํ าด ้านเทคนิค เพือ
� ให ้แน่ใจว่า

การอบรม และการพิสจ
ู น์ยน
ื ยันอย่างสมํา� เสมอ

� งของการเข ้าตัวอาคาร
บุคคลและลดความเสีย

มีเฉพาะผู ้ทีไ� ด ้รับอนุญาตเท่านัน
� ทีส
� ามารถ

เพือ
� คงไว ้ซึง� มาตรการรักษาความปลอดภัย

และสถานทีโ� ดยไม่ได ้รับอนุญาต

เข ้าถึงข ้อมูลของบริษัทได ้

ทีเ� ข ้มงวด และการรับมือเหตุฉุกเฉินในบริเวณ

การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
ความปลอดภัย อาชวี อนาม ัย และสงิ� แวดล้อม

ความปลอดภัย

ท่าเรือของเรา

การรั กษาความปลอดภั ยในการเดิ นทาง
พนักงานของไอเบลทีไ� ด ้รับมอบหมายให ้ไปปฏิบต
ั งิ านในต่างประเทศจะได ้รับความช่วยเหลือ
� งอย่างเต็มที� เนือ
ทีเ� กีย
� วกับการเปลีย
� นแปลงในด ้านความเสีย
� งจากข่าวสารด ้านการรักษาความปลอดภัย
� งได ้อย่างมัน
สากลทีม
� อ
ี ยู่ ช่วยให ้เราสามารถดําเนินมาตรการบรรเทาความเสีย
� ใจ นอกจากนี�
� สารทีด
เครือ
� งมือสือ
� แ
ี ละความช่วยเหลือทีเ� ข ้าถึงง่ายยังช่วยเพิม
� ความปลอดภัยของบุคคลากรได ้อีกทางหนึง�

Mads Andersen,
President and CEO

