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SÄKERHET PÅ ZÜBLIN 





ARBETAR DU SÄKERT 
MED RÄTT UTRUSTNING…

... ELLER INTE?



HAR DU PLANERAT NÄSTA 
ARBETSMOMENT PÅ ETT 
SÄKERT SÄTT…

... ELLER INTE?



HAR DU LÄST ALLA 
VARNINGSSKYLTAR….

... ELLER INTE?



SER DU DIG FÖR NÄR DU 
RÖR DIG PÅ 
BYGGARBETSPLATSEN...

... ELLER INTE?



DITT LIV KAN FÖRÄNDRAS 
PÅ ETT ÖGONBLICK...

BESTÄM DIG FÖR SÄKERHET



Varför är

säkerhet så

viktigt för oss?
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Varje dag är vi över 70 000 medarbetare världen över som

arbetar på våra project, tillsammans med våra kunder och

samarbetspartners. 

Över 42 000 av dessa medarbetare arbetar på 12 400 

byggarbetsplatser – varje år.
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I vårt dagliga arbete beter vi oss ofta olika när det gäller

säkerhet. Det kan resultera i olyckor med potentiellt allvarliga

konsekvenser. 

Att halka, snubbla och falla är bland de vanligaste 

olyckorna. Särskilt tragiskt är det när olyckorna leder till att 

någon dör eller skadas för livet.



Säkerhet är vår

högsta prioritet!
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Det finns ingenting mer värdefullt än ett långt och friskt liv.

Därför har vi satt ett tydligt mål för hela koncernen: Att få ner 

antalet allvarliga olyckor och förlorade arbetstimmar till noll.

Vi tar oss an den här utmaningen med följande budskap:

“Vision Zer – Noll Olyckor”



På byggarbetsplatsen eller på kontoret, sekunderna före 

nästa arbetsmoment kan avgöra…
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Om vi kommer hem till vår familj friska och glada.
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Om vi kan utföra våra arbetsuppgifter nästa dag med 

samma energi som i dag.

Om vi orkar att ha en aktiv fritid.



1>2>3 Bestäm dig för säkerhet

Alla åtgärder och ämnen som berör säkerhet och hälsa

samlas under samma paraply.
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Stanna!
Ta dig tid och bedöm situationen

innan du sätter igång. Sekunderna

innan nästa arbetsmoment är

avgörande!
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Tänk!
Tänk igenom nästa planerade

arbetsmoment, förbered dem 

ordentligt och prioritera en säker

arbetsmiljö och ett säkert arbete.
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Handla!
Agera ansvarsfullt och 

arbeta säkert. Sätt 

säkerheten först – för dig 

och ditt team.
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Tillsammans för

en tryggare

arbetsmiljö!



Vårt gemensamma mål når vi bara om alla bidrar. Vi kan

bara skapa en säker arbetsmiljö om vi arbetar

tillsammans som ett team.
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Ledningen

Arbetsledare

Arbetsmiljö-
ombud

Övriga
representanter

Yrkesarbetare
och tjänstemän
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LEDNINGEN

Det är vårt ansvar att

skapa förutsättningarna

som krävs. Eftersom

säkerhet är värt det!

Säkerheten och tryggheten för våra anställda, 

liksom för våra kunder och underentreprenörer, 

är vår högsta prioritet.
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ARBETSLEDARE

När det gäller säkerhet är vi konsekventa och

kompromisslösa. 

En del av vårt arbete handlar om att vara förebilder och att

motivera våra medarbetare att vara uppmärksamma när det 

gäller att arbeta säkert.

Vi kräver samma sak av våra underentreprenörer och de som

befinner sig på byggarbetsplatsen tillfälligt.



Vi erbjuder råd, utbildningsmaterial, utbildning och hjälp när

det gäller säkerhet. Vi fungerar som kontaktpersoner för alla

frågor gällande arbetsmiljö inom koncernen.

Vi stöttar ledningen, arbetsledarna och medarbetarna i att

genomföra alla åtaganden gällande arbetsmiljö.
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SÄKERHETSFÖRETRÄDARE



I vår koncern finns många som arbetar förebyggande när det 

gäller en säker arbetsmiljö. De finns tillgängliga för alla

anställda för råd och stöd om det behövs.

Det finns:

Företagsläkare

Företagspsykologer

Räddningstjänst

Fackliga representanter

Ansvariga för brandsäkerhet och utrymning
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ÖVRIGA REPRESENTANTER



Vi är medvetna om vikten av att arbeta säkert, både på 

byggarbetsplatsen och på kontoret.

Den här medvetenheten leder till ökad säkerhet – för oss och 

för våra kollegor och medarbetare.

Tillsammans gör vi ett säkert lagarbete möjligt.
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YRKESARBETARE OCH TJÄNSTEMÄN



Så här
praktiserar vi 
säkerhet på
ZÜBLIN



Seminarium

E-learnings och regelbunden säkerhetsutbildning

Statistik och analys av olyckor, tillbud och riskobservationer används som

verktyg för att lära av tidigare erfarenheter

Personlig skyddsutrustning och skyddskläder tillhandahålls alla anställda

på byggarbetsplatserna

Skyddsronder genomförs med en säkerhetsapp för att kunna utvärdera

och bearbeta detaljerade analyser vid varje givet tillfälle
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VÅRA ÅTGÄRDER SÅ HÄR LÅNGT



Fortsatta uppdateringar via STRAnet

Koncernövergripande regler och förhållningssätt

Informationsmaterial för alla anställda (posters, broschyrer)

Utrustning på byggarbetsplatser och andra arbetsplatser (t 

ex banderoller på staket)

Koncernövergripande säkerhetsdagar under 2019

Trailer och nya bilder

Återkommande artiklar i personaltidningen
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KOMMANDE ÅTGÄRDER



Mer information
finns på
123.strabag.com


