
Kvalitetspolitik: 

Kundens ønsker bliver omsat til forståelige specifikationer og ordre-

bekræftelser, som fremsendes til godkendelse inden opstart af pro-

jektet i form af en KM plan.  

Projektændringer styres sikkert i hele forløbet.  

Aftalte leveringstidspunkter overholdes. 

Arbejdet kontrolleres som anført i kontrolplanen ved anvendelse af 

evt. egenkontrolskemaer som tilpasses projektet. 

Vi overholder gældende lovgivning og andre relevante bestemmel-

ser på kvalitetsstyrings-området. 

Miljøpolitik: 

Vi vil overholde gældende miljølovgivning og andre relevante be-

stemmelser. 

Vi vil gennemføre virksomhedernes aktiviteter med den mindst 

mulige forurening af det ydre miljø under hensyntagen til de tekni-

ske og økonomiske muligheder. 

Vi vil genanvende materialer m.v. ved udførsel af projekter/

opgaver, i det omfang det er muligt, for herved at minimere byggeri-

ets miljømæssige konsekvenser. 

Vi vil efterspørge, hvor det er muligt, miljøvenlige produkter og 

ydelser. 

Ved ulykke/uheld med personskade på mindre ar-

bejdssteder ringes der 112 - alarmcentralen. Bered-

skabsplan/procedure forefindes i medarbejderhåndbø-

gerne for medarbejdere i virksomhederne. 

Alle mandskabsbiler er udstyret med førstehjælpskas-

se. De biler der anvendes til arbejde på gas-relaterede 

opgaver er også udstyret med brandslukker. 

Da vi arbejder aktivt med forebyggelse af ulykker,  

nær-ved-hændelser og erhvervsbetingede lidelser skal 

disse indberettes. For ansatte hos underentreprenører 

forventer vi at evt. ulykker bliver indberettet til AT, 

arbejdsskadestyrelsen og evt. forsikring såfremt de 

skulle ske ved arbejde for os. Ligeledes forventer vi at 

blive underrettet om ulykken ved henvendelse til sik-

kerhedslederen i virksomhederne. 

Vi er overbevist om at du er lige så motiveret som os, 

når det drejer sig om at forbedre branchens ulykkes-

statistik og samtidig gøre din egen hverdag bedre med 

hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø. Derfor håber vi 

at du vil have forståelse for dette initiativ samt tage et 

aktivt medansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø og 

gøre hvad du kan for at vi alle kan færdes sikkert på 

arbejdspladsen. 

Husk! Arbejdsmiljø og sikkerhed er noget 

vi tager alvorligt.  

Med venlig hilsen 

I. Anker Andersen A/S         Jord, Beton & Anlæg A/S 

    Lars S. Lorentzen               Mogens Jensen 

Gældende udg.: april 2018 

Erstatter udg.: juni 2017 

hos IAA  

       og JBA. 



Kære kollega hos, eller som underentreprenør for,      

I. Anker Andersen A/S eller Jord, Beton & Anlæg 

A/S! 

Hos IAA  og JBA vil vi gerne arbejde aktivt med for-

bedring af arbejdsmiljø, kvalitet, miljø og sikkerhed 

for dig som medarbejder eller kollega, ikke alene ved 

at overholde arbejdsmiljølovgivningen og andre gæl-

dende regler, men også ved at forebygge at overtræ-

delser sker. 

Derfor har vi udarbejdet et ledelsessystem for arbejds-

miljø, kvalitetsstyring og miljø som et fundament for 

hvad retning vi alle skal trække i indenfor hvert af 

områderne, bl.a. er vores ”normale” arbejder kortlagt 

til brug for arbejdsinstruktioner og videre arbejde med 

vores APV. Vi har arbejdspladsbrugsanvisninger og 

brugervejledninger som loven foreskriver samt der er 

opstillet regler og krav til vores sikkerhed og arbejds-

miljø. 

Da du, i kraft af det firma du repræsenterer, nu arbej-

der sammen med os på denne plads, vil vi gerne have 

at du også som minimum overholder arbejdsmiljølov-

givningen og andre gældende regler. Det betyder ikke 

at du/i skal have et system som vi har, men at du skal 

overholde de regler og love der er gældende for det 

arbejde du udfører. 

Anvend altid personlige værnemidler hvor det er på-

krævet. 

Lovgivningen foreskriver bl.a.: 

 - Hjelm skal bl.a. bæres ved arbejde ved       

kran/grab bil (Dette gælder også for den der 

styrer grabben.) og ved arbejde som håndmand 

i nærheden af gravemaskiner og lign. 

 - Godkendte sikkerhedsko skal altid bæres på  

arbejdsstedet. (Ikke træsko af nogen art!!) 

- Høreværn skal anvendes af brugeren af maski-

ner der larmer mere end 85 dB samt af de kolle-

ger der opholder sig i umiddelbar nærhed. 

- Synlighedstøj (Klasse 3) skal altid anvendes ved 

arbejde på/ved vej .                                         

Tøj skal være mærket med firmaets eget navn 

og ikke andre firmaers navn eller logo, så 3. 

person tydeligt kan se hvem der arbejder på 

stedet. 

 

 - Sikkerhedsbriller, støvmaske, handsker m.m.  

anvendes ved brug af maskiner eller ved andet 

arbejde hvor det er foreskrevet i maskinens /

materialets brugervejledning, i  gældende ar-

bejdsinstruktion eller efter gældende lov og 

regler. 

- Hav altid brugervejledninger og arbejdsplads-

brugsanvisninger ,på det materiel, de maskiner 

og det kemiske materiale du anvender, på ar-

bejdsstedet. 

-Husk kun at anvende godkendte stropper/

kæder til løft!! 

Vi forventer at du efterlever ovenstående regler da 

disse ting er med til at vi alle kan overholde lovgiv-

ning samt forebygge bl.a. ulykker.  

Virksomhedernes  arbejdsmiljørepræsentanter er : 

Lars Mathiesen og Christian Hansen 

 

Virksomhederne har en fælles overordnet politik, 

der, gennem dygtige medarbejdere, hårdt arbejde og 

ikke mindst godt håndværk, stræber efter: 

- At være etableret som førende entreprenør på naturgasområ-

det. 

- At være foretrukken samarbejdspartner ved udførsel af led-

ningsarbejder. 

- At altid leve op til forventningerne fra vores kunder, så det 

gode samarbejde kan udvikles. 

Den overordnede politik suppleres af følgende delpoli-

tikker for arbejdsmiljø, kvalitet og miljø. 

Arbejdsmiljøpolitik:  

Vi accepterer ikke ulykker og har nul ulykker som ambition, hvilket 

vi vil opnå gennem forebyggelse, omhyggelighed og ved alle at tage 

ansvar for vores handlinger. 

Vi vil altid overholde arbejdsmiljøloven samt andre relevante gæl-

dende love og regler og vi forpligtiger os til at sørge for et sikkert 

og sundt arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere. 

Vi vil løbende forbedre arbejdsmiljøet ved at lære af egne og andres 

erfaringer samt, i det daglige arbejde, at have fokus på at forbedre 

de enkelte arbejdsopgaver med udgangspunkt i medarbejdernes 

arbejdsmiljø. 


