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En stark säkerhetskultur är en central
del av Lundin Petroleums
verksamhetsframgång.
Inledning:
Att förebygga olyckor och ohälsa är viktigt för att Lundin
Petroleum ska kunna bedriva effektiv verksamhet. I
enlighet med bolagets uppförandekod bedriver Lundin
Petroleum sin verksamhet på ett sätt som skyddar
människor och egendom och följer alla tillämpliga lagar.

Hälso- och säkerhetsfaror måste identifieras och
nuvarande samt potentiella risker måste förebyggas,
åtgärdas eller kontrolleras. Verksamhetsländer förväntas:

•

Säkerställa att lämplig personlig skyddsutrustning
(PPE) finns på plats och att samtliga medarbetare
vet hur sådan utrustning ska användas och
underhållas.

•

Se till att samtliga medarbetare förstår och följer
säkra arbetsrutiner.

•
•

Se till att riskåtgärdande rutiner finns på plats.

Krav:

•

I enlighet med koncernens ledningssystem för HSE
(Green Book) har dotterbolags- eller
områdeschefer i respektive verksamhetsland
ansvar för att implementera policys för hälsa och
säkerhet, sätta upp mål och rapportera resultat.

•

Verksamhetschefer ska inom sina organisationer
tilldela roller och ansvarsområden för HSE och
tillhandahålla utbildning för att säkerställa att
tillräcklig kunskap och förmåga finns.

•

För att koncernens mål om inga dödsfall eller
olyckor ska kunna uppnås ska det i varje
verksamhetsland finnas lokala chefer för hälsa och
säkerhet med expertkunskap.

•

För att minska riskexponering krävs systematisk
identifiering och hantering av risker, med lämpliga
riskbedömningar och uppföljande åtgärder.

•

I varje verksamhetsland ska det upprättas
nödsituations- och beredskapsplaner som hjälper
koncernen att minska effekterna av operativa
risker. Denna strategi minskar också hot mot
verksamheten och skyddar våra aktieägares
intressen.

Målsättning:
Lundin Petroleums målsättning för hälsa och säkerhet är
att förse medarbetare och uppdragstagare med en säker
arbetsmiljö samt en trygg miljö för andra som kan utsättas
för risker på grund av bolagets aktiviteter.
Kontroll och styrning av hälso- och säkerhetsfrågor ska
övervägas i alla stadier av operativa och kommersiella
aktiviteter.
Förväntningar:
Olyckor kan förebyggas. För att främja en säkerhetskultur
som effektivt förhindrar olyckor ska lokal ledning tydligt
definiera mål för hälsa och säkerhet, vilket inkluderar att:

•
•
•
•
•
•

Främja en hälsosam arbetsmiljö
Förhindra arbetsskador och arbetsolyckor
Minska risker för medarbetare
Minska hälso- och säkerhetsfaror

Genomföra grundligt och regelbundet underhåll av
utrustning.

Lundin Petroleum värdesätter de anställda och ser deras
välbefinnande som en viktig del av verksamhetens
framgång.
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