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Arbetssäkerhet  
hos ZÜBLIN

Oavsett om det är på byggplatsen, i trafiken eller på 
kontoret: Under arbetsdagen kan ett kort ögonblick 
förändra livet för alltid. För oss är det viktigt att alla 
kommer hem säkert och mår bra efter arbetet varje dag. 
För att uppnå det måste vi alla se till att vi verkligen lever 
med arbetsmiljön i fokus i vardagen. Vår grundtanke 
lyder därför: 

1>2>3 Bestäm dig för Säkerhet

1>2>3 står för tre viktiga steg: ”Stanna. Tänk. Handla.” 
De är till för att påminna dig om att stanna upp ett ögon-
blick och medvetet bestämma dig för att agera säkert - 
för dig själv men även för dina kollegor.

Låt oss tillsammans arbeta med att sänka antalet olyckor 
ännu mer och uppnå vårt mål ”Noll olyckor och bortfall”. 
Låt oss visa att 1>2>3 är av avgörande betydelse.

Thomas Birtel
Verkställande direktör STRABAG SE
i hela styrelsens namn

Bestäm också du dig för att sätta säkerheten  
först- med din underskrift tar du det första steget.

Vi prioriterar säkerhet och hälsa. Låt oss gemensamt, 
genom ansvarsfullt och uppmärksamt handlande, sätta 
säkerheten i centrum. Vill du bidra personligen? Har du en 
konkret fråga eller ett förslag till förbättringar? Det finns mer 
än 150 sakkunniga säkerhetspersoner som arbetar över hela 
koncernen. De hjälper dig och står till förfogande om du har 
frågor om säkerhet, arbetsmiljö  och hälsa. Din personliga 
kontaktperson och ytterligare information hittar du på  
STRAnet under Koncern > Arbetssäkerhet.

 Kära kollegor!

1>2>3 Bestäm dig för Säkerhet

För att få veta mer om 1>2>3 Bestäm dig för Säkerhet besök vår nya 
webbsajt på: 123.strabag.com

Säkerhet är 
vår högsta 
prioritet
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Solloreheniautlaestioria

Firmierung

Det finns ingenting som 
är mer värdefullt än att 
få ett långt och friskt liv

Varje dag arbetar mer än 70 000 
av våra medarbetare världen över, 
liksom många flera medarbetare 
hos våra uppdragsgivare och våra 
partnerföretag. Allas säkerhet 
och hälsa har högsta prioritet. 
Därför har vi ställt upp ett tydligt 
mål för hela koncernen: ”Vision 
Zero” - minska olyckor och 
bortfall i för att komma ner till 
noll.Detta mål kräver att alla 
bidrar personligen. För vi kan 
bara skapa riktig säkerhet som 
ett team.

Stanna
Ta dig tid och bedöm 
situationen innan du 
sätter igång. Sekunderna 
innan nästa arbetsmoment 
är avgörande!

I vardagen är dessa tre 
steg av avgörande 
betydelse:

 Tänk
Tänk igenom nästa planerade 
arbetsmoment, förbered dem 
ordentligt och prioritera en 
säker arbetsmiljö och ett 
säkert arbete.

Handla
Agera ansvarsfullt och arbeta 
säkert. Sätt säkerheten först – för dig 
och ditt team.

1>2>3 Bestäm dig för Säkerhet
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