
R3 Entreprenør AS 
HMSK - policy



HMS - policy

• R3 Entreprenør er en av Norges største riveselskaper og skal gå foran i bransjen som en seriøs og samfunnsansvarlig 
aktør, også innen HMS.

• Selskapets retningslinjer for HMS skal være forankret i organisasjonens forretningsmodell, styringssystem og 
organisasjonskultur. Alt arbeid med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet likestilles med andre lederoppgaver.

• R3 Ent. forplikter aktivt å identifisere og redusere risiko for ulykker og redusert helse blant sine ansatte, og hvis mulig 
kunne tilby alternativt arbeid ved skader og sykdom.

• Vår ambisjon er at ansatte ikke pådrar seg skader som følge av arbeidsforhold, og at vi skal arbeide aktivt for å 
frambringe et helsefremmede arbeidsmiljø.

• Vår forpliktelse til HMS innebærer følgende:
➢ Vi har 0- visjon for skader og ulykker.

➢ Vi skal ha et proaktivt fokus på å identifisere risiko for ulykker og svekket helse blant våre ansatte.

➢ Tilrettelegge for og sikre arbeidstakermedvirkning og inkludering i HMS- arbeidet.

➢ Tilrettelegge for opplæring og kompetanseutvikling innen helse og arbeidsmiljø.

➢ HMS- er et lederansvar.

➢ Etterleve krav i arbeidsmiljølovgivningen, OHSAS- 18001, selskapets HMSK- styringssystem og kundekrav.

➢ Lære av hendelser gjennom kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser.



Kvalitets - policy

• R3 Entreprenør er en av Norges største riveselskaper og skal gå foran i bransjen som en seriøs og samfunnsansvarlig 
aktør, også innenfor arbeidet med kvalitet og kontinuerlig forbedring.

• Selskapets retningslinjer for kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring skal være forankret i organisasjonens 
forretningsmodell, styringssystem og bedriftskultur.

• R3 Ent. forplikter som et ledd i sitt kvalitetsarbeid å sikre at både planlegging og utførelse av oppdrag er i samsvar 
med interne, offentlige og kundespesifikke krav.

• Vår forpliktelse til kvalitet innebærer følgende:

➢ Ha kundefokus i alle prosesser og forbedringsarbeidet.

➢ Etterleve krav nedfelt i lovgivningen, ISO-9001, selskapets HMSK- styringssystem og kundekrav.

➢ Vi skal verifisere virkningsgraden til styringssystemet gjennom internrevisjoner. 

➢ Vi skal kun benytte seriøse leverandører og etablere systematiske rutiner for oppfølging av disse.

➢ Tilrettelegge for videreutvikling av ansatte gjennom opplæring og kompetanseheving.

➢ Ha en risikobasert tilnærming som hensyntar interne og eksterne forhold på en ansvarlig måte.



Miljø - policy

• R3 Entreprenør er en av Norges største riveselskaper og skal gå foran i bransjen som en seriøs og samfunnsansvarlig 
aktør, også innenfor arbeidet med ytre miljø.

• Selskapets miljøarbeid skal være forankret i organisasjonens forretningsmodell, styringssystem og bedriftskultur.

• R3 Ent. forplikter i alle oppdrag å ha full sporbarhet på alt riveavfall, samtidig sikre at miljøfarlig avfall saneres og 
behandles forsvarlig.

• Vår forpliktelse til miljøet innebærer følgende:

➢ Redusere vårt restavfall til et minimum og sikre forsvarlig håndtering av miljøfarlig avfall.

➢ Etterleve krav gitt i miljølovgivningen, ISO-14001, selskapets HMSK- styringssystem og kundekrav.

➢ Tilrettelegge for opplæring og kompetanseutvikling innen ytre miljø.

➢ Tilrettelegge for gjenbruk av tungmasser til nyttige formål, og dermed redusere behov for deponering.

➢ Vi skal vedlikeholde og kontrollere utstyr for å forebygge utilsiktet utslipp til ytre miljø.

➢ Vi skal etablere systematiske rutiner for oppfølging og evaluering av leverandørenes miljøpåvirkning.


