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 Verksamhetspolicy  
 
 
 
HERCULES projekterar och utför djupgrundläggningsentreprenader samt 
tillverkar betongpålar och armering. 
 
Denna policy är tillsammans med vår uppförandekod ett stöd och ett åtagande för 
alla medarbetare och beskriver hur Hercules på ett ansvarsfullt sätt bedriver 
verksamheten. Detta är grunden till ett hållbart Hercules. 
 
Våra värderingar: ärlighet, tillit, respekt och framåtanda ska avspeglas i vår relation 
till varandra och till vår omvärld. I detta ingår att alltid följa lagar och krav.  
 
Vid val av produkt och metod ska vi alltid ta stor hänsyn till kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö, med särskilt fokus på våra betydande risker.  
 
Vi följer regelbundet upp och utvärderar vårt arbete genom våra mål. Det ger oss 
nöjda kunder och ägare samt engagerade medarbetare samtidigt som vi verkar för 
ett långsiktigt hållbart samhälle. Engagemang och delaktighet hos såväl ledare som 
medarbetare är avgörande för att lyckas nå våra mål. Detta uppnås bland annat 
genom löpande återkoppling. 
 
Genom att arbeta systematiskt med ständiga förbättringar och förebyggande arbete 
kan vi undvika olyckor och fel samt onödiga kostnader. Vi är lyhörda för synpunkter 
och önskemål från våra olika intressenter, de hjälper oss att utvecklas och lyckas 
ännu bättre i framtiden.  
 
Vårt arbetssätt beskrivs i verksamhetssystemet. Genom att följa det säkerställer vi 
att vi arbetar enligt denna policy. 
 
Vi sätter säkerheten främst (fysiska och psykosociala arbetsmiljön), vår vision är 
noll olyckor. Detta kan vi nå genom att arbeta systematiskt med riskbedömningar 
och arbetsberedningar, rapportera alla tillbud och olycksfall och våga säga ifrån 
genom att ta Time Out. 
 
Vi strävar efter att göra rätt från grunden. Genom god planering och att tillvarata 
allas kompetens och erfarenheter säkerställer vi kvalitet i utförandet och undviker 
slöserier. 
 
Vi vill minimera vår miljöpåverkan främst genom minskade utsläpp från och 
användning av oljor, diesel och annan energi. Vi vill optimera konstruktioner för 
minskad användning av stål och betong, och arbetar även med att minska 
omgivningspåverkan från buller. 
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