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I ZÜBLIN





ER DU KORREKT SIKRET ...

... ELLER IKKE?



HAR DU FOKUS PÅ DET 
NÆSTE ARBEJDSTRIN ...

... ELLER IKKE?



ER DU OPMÆRKSOM 
PÅ FARESIGNALERNE ...

... ELLER IKKE?



ARBEJDER DU SIKKERT ...

... ELLER IKKE?



ET KORT ØJEBLIK KAN 
ÆNDRE DIT LIV FOR 
EVIGT ...

... VÆLG SIKKERHED



Hvorfor er
sikkerheden så 
vigtig for os?
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Hver dag er vi over 70.000 medarbejdere, der er i gang 
verden over sammen med vores kunder og 
samarbejdspartnere. 

42.000 af disse medarbejdere arbejder på 12.400 
byggepladser om året.
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I hverdagen praktiseres sikkerhed forskelligt. Dette kan 
medføre arbejdsulykker på arbejdspladsen, hvilket kan have 
alvorlige konsekvenser.

Snuble-, glide- og faldulykker er blandt de hyppigst 
forekommende ulykker i koncernen. Særlig tragiske er 
ulykker, hvor kollegaer omkommer eller bliver invalideret for 
livet.



Arbejdsmiljø og 
sikkerhed har 
førsteprioritet!
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Der er ikke noget mere værdifuldt end et sundt og raskt liv.
Derfor er det vores klare mål at nedbringe antallet af ulykker og 
tabte arbejdstimer til nul.

Vi møder denne udfordring med budskabet:

„Vision Zer – Nul Ulykker“ 



Sekunderne inden vores næste handling er afgørende for, 
om…
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vi kommer hjem til vores familier med helbredet i behold
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vi kan udføre vores arbejde igen næste dag med samme 
energi 

vi er friske i fritiden.



1>2>3 Vælg Sikkerhed
Under dette motto er alle emner og nødvendige tiltag for 
arbejdsmiljø og sikkerhed opsummeret under en fælles 
paraply.
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Stop!
Tag dig tid og vurder situationen 
– inden du går i gang. Sekunderne 
inden din næste handling er 
afgørende! 
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Tænk!
Sæt dig godt ind i din næste 
arbejdsopgave. Forbered 
opgaven godt, og gør dig 
klar til at arbejde sikkert. 
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Reager!
Sørg for at tage ansvar og 
arbejd sikkert. Vælg sikkerhed 
– både for din egen og for dit 
teams skyld! 
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Sammen om 
mere sikkerhed



Alle skal yde en personlig indsats. Vi kan kun skabe et 
sikkert arbejdsmiljø, når vi står sammen som ét team.
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Topledelse

Ledere

Arbejdsmiljø-
koordinatorer

Arbejdsmiljø-
repræsentanter

Timelønnede 
og

funktionærer
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TOPLEDELSE 

Det er vores ansvar at 
skabe de nødvendige 
rammer – også fordi et 
sikkert arbejdsmiljø giver 
værdi!

Sikkerheden for vores medarbejdere samt ansatte hos vores 
kunder og samarbejdspartnere har topprioritet hos STRABAG. 
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LEDERE

Vi er konsekvente og kompromisløse, når det handler om 
arbejdsmiljø. 

Vi agerer som forbilleder og motiverer aktivt medarbejderne til 
at arbejde sikkert – og vi kræver konsekvent det samme af 
vores samarbejdspartnere på byggepladsen.



Vi tilbyder rådgivning, dokumentation og træning, og vi 
fungerer både som formidlere og centrale kontaktpersoner 
med hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed i ZÜBLIN. 

Vi hjælper ledere og kollegaer med at iværksætte alle de 
nødvendige foranstaltninger til at skabe et sikkert arbejdsmiljø.
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ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER OG 
-KOORDINATORER



Over hele koncernen arbejder mange repræsentanter 
proaktivt med sikkerhed, og de kan yde støtte til alle kollegaer. 
Disse repræsentanter er: 

Erhvervslæger  
Erhvervspsykologer
Sikkerhedsrepræsentanter
Tillidsrepræsentanter
Førstehjælpere
Brand- og evakueringsuddannede
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ØVRIGE REPRÆSENTANTER



Vi er alle klar over vigtigheden af et godt arbejdsmiljø 
– hvad enten det er på byggepladsen eller på kontoret. 

Vores engagement giver en tryg arbejdsplads 
– både for os og for kollegaerne. 

Sammen skaber vi et sikkert arbejdsmiljø.
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TIMELØNNEDE OG FUNKTIONÆRER 



Sådan arbejder vi 
med sikkerhed i 
hele koncernen



Fælles vision for arbejdsmiljø
Afdelingsspecifikke seminarer og APV
E-Learning og regelmæssig træning
Brug af ulykkesstatistikker, Dashboards og Lessons Learned for at lære af 
tidligere episoder
Personlige værnemidler samt egnet arbejdstøj til alle ansatte på 
byggepladsen
Sikkerhedsapps til arbejdsmiljørepræsentanter, ledelse og øvrige aktører
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IGANGSATTE TILTAG



Nyheder på STRAnet
Koncerndirektiver og etisk kodeks 
Informationsmateriale til alle medarbejdere (fx plakater, 
opslagstavler, foldere, sikkerhedsbrochurer)
Udstyr til byggepladser og faste arbejdssteder (fx banner 
og paneler) 
Fælles sikkerhedsdage i koncernen
Video og billedmateriale
Artikler i teams magazine
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PLANLAGTE TILTAG



Yderligere oplysninger 
findes på STRAnet under 
DK Danmark  ZÜBLIN A/S 
og på 123.strabag.com/dk

https://123.strabag.com/dk
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