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Vi ønsker at definere og udbrede arbejdsmiljøpolitikken i Alfa Laval Kolding. Vi ønsker at kende, 
løbende opdatere og handle på de risici, vi har: 

• Acceptere risici 

• Plan eller driftsstyring for risici 

• Eliminer risici  
 
Politikken er gældende for Kolding siten og i øvrigt medarbejdernes fysiske arbejdssted. 
Medarbejdernes arbejdssted er både Albuen 31 og ophold på andre AL sites samt når 
medarbejder arbejder eksternt såsom på rejser, kundebesøg, leverandør besøg mv. 
 
Det er ledelsens ansvar, at medarbejderne har kendskab til politikken. Der er alle 
medarbejderes ansvar at efterleve politikken. Ved den årlige ledelsesevaluering vurderes det, 
om der er anledning til ændring af politikken. Månedligt bliver alle arbejdsmiljøpræstationer 
opdateret og kommunikeret til AMU, AMO samt til alle via Alfa Lavals intranet. Kvartalsvis 
rapporteres arbejdsmiljøpræstationer prioriteret i strategien til Corporate. 
 
Vi ønsker, at politikken og handleplaner afspejler Alfa Lavals Corperate Health & Safety 
strategi.  

Alfa Laval Kolding arbejder systematisk på at skabe et sundt, sikkert og godt fysisk - og psykisk 
arbejdsmiljø.  

For vore medarbejdere vil vi opnå: 

• et attraktivt, sundt og sikkert fysisk- og psykisk arbejdsmiljø. 

• at alle tager ansvar for egen arbejdsmiljømæssig adfærd og samtidig tager medansvar for 
kollegers arbejdsmiljømæssige adfærd. 

• at alle er sunde og raske, trives og føler arbejdsglæde. 

• at de arbejdsmiljømæssige aspekter er tænkt ind allerede under projekteringen og ved 
metodevalg. 

• at alle er tilstrækkeligt uddannede og trænede, så vi er i stand til, som minimum, at opfylde 
lovkrav og de lokale standarder, processer og kan bruge værktøjerne i det daglige arbejde. 

• at vi gennem vore arbejdsmiljømålsætninger arbejder med at forebygge skade og 
arbejdsrelateret sygdom. 

• at vi arbejder proaktivt for løbende at forbedre arbejdsmiljøet, arbejdsmiljøledelsen og 
arbejdsmiljøpræstationer. 

 
For vore besøgende vil vi opnå: 

• at de færdes sikkert på virksomheden og ikke kommer til skade. 
 
For omverdenen vil vi være kendt for: 

• at være en virksomhed, der har et sundt, sikkert og attraktivt arbejdsmiljø. 

• at være en virksomhed, der overholder alle relevante lovmæssige krav samt 
arbejdsmiljøkrav inden for Alfa Laval. 


