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Vision Zero familien

• Miljø: Forurening, affald osv. 

• Mad og drikke: Sukker, fedt, kalorier, osv.

• Samfund: Terror, vold, trusler, mobning, chikane, skader, selvmord, osv.

• Patientsikkerhed, brandsikkerhed, trafiksikkerhed, osv.

• Planlægning og produktion

• Sikkerhed, sundhed & trivsel
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www.visionzero.global (lanceret d. 4/9-2017)

Model baseret på: Zwetsloot, Leka, Kines (2017). Vision Zero: from accident prevention to the promotion of 

health, safety and wellbeing at work. Policy and Practice in Health and Safety, 15(2), 88-100.

• En vision om, at alle arbejdsulykker, 

skader og sygdomme kan forebygges

• En proces - snarere end et mål

• At opbygge en forebyggelseskultur som 

integrerer både sikkerhed, sundhed og 

trivsel



Visionzero.global – status oktober 2019



VisionZero.global - kampagne

• Arbejdsmiljøcentret

• BFA Bygge og Anlæg

• Chrono Consult

• CRECEA

• COOP

• COWI

• DHI

• DI

• DTU

• HOFOR

• LEGO

• Lidl

• Medhjælp

• MOE

• NCC

• NIRAS

• Novo Nordisk

• Rambøll

• Region Midtjylland

• Slots- og Kulturstyrelsen

• Tscherning

• Wicotech Kirkebjerg

• Züblin

Eksempler på virksomheder og partnere i Danmark (2019)



1. Tag lederskab og vis engagement 

2. Identificer farer og kontroller risici 

3. Definer målsætninger og udvikle programmer 

4. Skab et sikkert og sundt system, der gør dig velorganiseret 

5. Sørg for optimal sikkerhed og sundhed i maskiner, udstyr og 

arbejdspladser 

6. Opgrader kvalifikationer og udvikle kompetencer 

7. Invester i mennesker og motiver gennem deltagelse og involvering

Vision Zero – 7 Golden Rules



Vision Zero – 7 golden rules



Vision Zero Guidelines 

14+ forskellige sprog



Vision Zero app: ‘Seven Golden Rules’



ISO 45001-2018

International Organization for Standardization

• ISO 9001: Quality management (2014)

• ISO 14001 Environmental management (2015) 

• ISO 45001-2018: Occupational Health and Safety

Udvider på OHSAS18001-2007: F.eks. større fokus på lederskab, 

medarbejderindflydelse, planlægning, fareidentifikation, sygdom mv.

Sammenhæng: Forretningsstrategi, -processer og ledelsessystem



EU studie – Virksomheder med 

‘Vision Zero’ for arbejdsmiljø

• 7 EU-lande, 27 virksomheder

• Interview, spørgeskema og nationale workshops

• 8819 spørgeskema respondenter

• 69 % medarbejdere, 31 % ledere og mellemledere 

• 13 industrivirksomheder (51 % respondenter)

• 7 bygge- og anlægsvirksomheder (28 %)

• 7 andre sektorer (21 %)

Referencer: Zwetsloot, Kines et al., 2015 & 2017a, b, c



Vision Zero for arbejdsmiljø

Forpligtigelse

• Fra virksomhedsejerne, -ledere og medarbejdere

• Gennem politik, planlægning, procedure og praksis

• Alle arbejdsulykker og –skader er forebyggelige

En proces – ikke et mål !!



AM kontrolstrategi AM forpligtigelsesstrategi

AM er målrettet AM er en rejse, en proces

Forebyg skader & sygdomme Skab sikkerhed og sundt arbejde 

AM programmer AM er en integreret del af forretningen

AM styring/management AM lederskab

AM ejet af få AM ejes af alle

Benchmark på skader og 

sygdomme 

Benchmark på god praksis og 

positive og proaktive AM indikatorer

AM er en omkostning AM er en investering

Medarbejdere en del af 

problemet
Medarbejdere en del af løsningen

AM hændelser er nederlag Hændelser er muligheder for læring

AM systemer AM kultur og læring

Traditionel AM tilgang og Vision Zero



Vision Zero: God praksis

• AM forpligtigelse - en del af ansættelsessamtaler for alle

• Onboarding: Sikre relevant, kvalificeret og struktureret introduktion, 

instruktion, supervision og opfølgning

• Integreret del af forretningsstrategi, -processer og ledelsessystem

• Involver stakeholders, forretningspartnere osv.

• Vision Zero virksomheder - ledernetværk

• Monitorering: Reaktive- og proaktive mål (KPI) / benchmark



Proaktive mål: fx tavle-/toolboxmøder

 Politik: Integrer AM i møder Objektive

 Uddannelse

 Træning

 Afholdelse (antal, frekvens)

 Opfølgning

 Handling

 Evaluering

 Læring Subjektive



Proaktive mål: fx AM runderinger 

 Politik: Integrer AM i runderinger Objektive

 Uddannelse

 Træning

 Afholdelse (antal, frekvens)

 Opfølgning

 Handling

 Evaluering

 Læring Subjektive



Proaktive processer

Integrering af sikkerhed, sundhed og trivsel (SST)

1. Diskussioner inden opgaver påbegyndes – tavlemøder, toolboxmøder (antal)

2. Evaluering på tiltag ved risikovurderinger (%)

3. Onboarding – integrering af SST i introduktion og opfølgning (%)

4. Organisation - overholdelse af SST standarder ved organisatoriske ændringer (%)

5. Maskiner og værktøjer - overholdelse af SST standarder ved indkøb og

vedligholdelse (%)

6. Leder- og medarbejdertræning i SST (%)

7. Opfølgning på forslag til forbedringer af SST fra medarbejdere (%)



Leading indicator – Fact Sheets

Under udarbejdelse i 2019 – lanceres i 2020!!

• Key concepts

• How to measure

• Aims

• Rating

• Limitations

• Good practice

Download fra: nfa.dk/leadingindicators



Passiv

Reaktivt

Aktiv

Proaktivt

UdviklendeKulturer

• Sikkerhed

• Sundhed

• Trivsel

Vision 

Zero

Hvor er:

• Topledelse

• Mellemledelse

• Medarbejdere

• AM Organisation 

HMU, MED



Pete Kines

pki@nfa.dk

Tak for jeres opmærksomhed!



Vision Zero 
– en ny metode til at styrke arbejdsmiljøet
Ved arbejdsmiljøchef Anne Sofia Lønvig, Slots- og Kulturstyrelsen



Dagsorden

Intro til SLKS & Anne Sofia

Vision Zero og strategi

SLKS’ ansvar og sikkerhedsledelse

SLKS & Vision Zero inkl. eksempler



Ejendomme

For at skifte mellem de 
forskellige niveauer brug 

Overskrift fylder 



Slots- og Kulturstyrelsen - Hvem er vi?

Kulturministeriet
Departementet



Interne arbejdsmiljørådgiver
Slots og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen 2013 –
SikkertArbejde 2013 - (bierhverv)
Alectia 2004 – 2012
El og VVS branchens BST 2004

Cirka 15 års arbejdsmiljøerfaring

Uddannelse:
Diplom i ledelse, CPH Business
Master i sundhedspædagogik, DPU
Merkonom, Niels Broch (grundfag)
Konsulent og projektleder kurser

Arbejdsmiljø, netværksleder, JUC



SLKS’ arbejdsmiljøvision

Slots- og Kulturstyrelsen tror på, at alle 

arbejdsulykker er forebyggelige og arbejder 

med en vision om nul-ulykker. 

Det betyder, at Styrelsen først og fremmest vil 

arbejde for at integrere et sikkert og sundt 

arbejdsmiljø i alle SLKS’ aktiviteter på 

bygge-, have- og teknikprojekter, som udover 

at opfylde lovgivningen i praksis også forbedrer 

produktiviteten.



Visionens pejlemærker

Vi vil være dem

• De andre gerne vil lære af

• De dygtige håndværkere helst vil arbejde for

• Der spreder positiv udvikling i branchen



Antal byggeprojekter

Igangværende
byggesager

2017 322

2016 341

2015 256

2014 274

Største byggesag:   333 mio. kr.
Mindste byggesag:   10.000 kr.



Arbejdsmiljøledelse og organisering

80 SLKS
kolleger 

6 MELLEMLEDERE

DIREKTØR



SLKS – Kendetegn

• Ledelsen vil arbejdsmiljø

• Store og små projekter

• Restaurering af bevaringsværdige bygninger 

• ‘Besværlige’ projekter 

• Sikkerhedsgodkendelse

• Synlig bygherre

• Kvalitet = godt arbejdsmiljø 

• Evaluerer projekter (store)

• Deltager aktivt i brancheudvikling

• Vil støtte vores am-koordinatorer



Styrker organisationen 

til at håndtere 

arbejdsmiljøarbejdet 



METODE: Vision Zero - Et mind-set

Kilde: ”Arbejdsmiljøkulturer og Vision Zero”, Pete Kines, seniorforsker, psykolog og Ph.d.-civilingeniør



METODE: Vision Zero - Et mind-set

Kilde: ”Arbejdsmiljøkulturer og Vision Zero”, Pete Kines, seniorforsker, psykolog og Ph.d.-civilingeniør



METODE: Vision Zero - Et mind-set

Spørgsmål:

Hvor mener du, at SLKS er på de to trapper? 
Og hvorfor?

Hvad kan du gøre for at komme højere op på 
trapperne?



Vision Zero - Fra ulykker til sikkerhed

Hvis ikke

• Hvor mange må komme til skade?
• Er det i orden, at XX medarbejdere 

kommer til skade næste år?
• Hvem skal være den næste?

Vision Zero: En vej mod nul-ulykker 
(med genveje og forhindringer)



FORPLIGTIGELSE

Involvering og opbakning fra 

HELE ORGANISATIONEN 

inkl. ejere, LEDERE og medarbejdere

- ALLE skal tage ansvar



Vision Zero - fokus

• Bygbare projekter

• Fokus på nyansatte

• Flere kursustimer 

• Projektledernes arbejdsmiljøopgaver

• Videndeling og byggeplads

• App til sikkerhedsrundering

• Arbejde med nærved ulykker

+ forsat: SLKS’ Projektmodel, uddannelse, sparring, branchearbejde  mv.



SLKS & Vision Zero, mellemledere

• Hvordan vil jeg som enhedschef fremadrettet støtte op om: 

At mine medarbejdere løfter arbejdsmiljøansvar og opgaver 

på bygge-, have- og teknikprojekter

• På mødet er du meget velkommen 

til at komme med ideer til, 

hvordan jeg bedst muligt kan 

bistå dig og dine medarbejdere



Vision Zero – nærved ulykker



Nærved ulykker, Afslutning

vinder 

=

BEDSTE LØSNING



Arbejdsmiljøledelse på alle niveauer

Sikkerhedsledelse vedrører 
ALLE 

• Hvad er arbejdsmiljøledelse?

• Hvordan bedriver jeg arbejds-

miljøledelse i forhold til:

- Det ansvar jeg har?

- De opgaver jeg arbejder med?



Arbjedsmiljøledelse og organisering

Direktør

Enhedschefer

Projektledere 

Strategisk niveau

Taktisk niveau

Operationelt niveau



Store projekter & SLKS’ projektledere

Får vi hvad vi betales for?

Vi får det vi be’r om!



Pilotprojekt – kan det bygge?



Projektering & bygbarhed



Succeskriterier - Projekter

Succeskriterie under projektering
Udfordrende arbejdsmiljøemner beskrives i 

udbudsmateriale, så forebyggende foranstaltninger 
kan prissættes af entreprenør

Succeskriterie under udførsel 
- At entreprenørerne kommer med 2-3 

arbejdsmiljøudfordringer, som de vil have ekstra 
fokus på at udføre sikkert og sundt. 
- Afholdelse af opstartsmøder med 

entreprenører inden opstart på pladsen.
- Alle entreprenører møder til sikkerhedsmøder.



Målsætninger og egenkontrol







Stilladssikkerhed - brancheindsats



Stilladssikkerhed - brancheindsats



Sundsskadeligt støv



4 fokuspunkter der fremmer Vision Zero:

- Engagement

- Sikkerhedskommunikation

- Sikkerhedskultur

- Læring



Det gode samarbejde -Proceskontrakt

Fakta om byggesagen

Aftaler:

- Fælles målsætninger

- Spilleregler for god kommunikation

- Fælles risikolog og aftale for håndtering

- Med mere



Arbejdsmiljøfokus = out come

Fokus på fejl 
og ulykker

Fokus på det ekstra 
ordinære

Fokus på hverdags 
aktiviteter



Vision Zero & SLKS - kendetegn

• Øverste ledelse bakker op

• Er ‘aktive’ på pladserne

• Understøtter SLKS’ forebyggende arbejde

• Løsningsorienterede

• Har et ‘management system’

• Deler fejl med kolleger og vil gerne lære af dem

• Uddanner nyansatte 

• Gennemfører løbende kompetenceudvikling

• Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og kvalitet



SLKS & Vision Zero - bidrag

Overordnet forståelse der skaber retning og fællesfodslag

Samler arbejdsmiljøindsatserne

Understøtter SLKS’ forebyggende arbejde

Stiller krav til (mellem-)ledelsens deltagelse

Positive målsætninger

App til sikkerhedsrundering

Nærved hændelser



Opsamling Vision Zero

SKABE RETNING & FÆLLESFODSLAG

DET DER FÅR OPMÆRKSOMHED VOKSER

MENING

VÆRDI



ARBEJDSMILJØ - SLKS

Vi vil være dem:

• De andre gerne vil lære af

• De dygtige håndværkere helst vil 
arbejde for

• Der spreder positiv udvikling i 
branchen
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Gruppearbejde: Forbedring af adgangsveje
• Brug af Vision Zero i praksis

• Fokus på strategi og praktik

• Gør brug af jeres erfaringer

Et typisk problem…
• Langt fra byggepladstegning til virkelighed
• Adskillelse af kørende og gående
• Hvem etablerer og vedligeholder?
• Regn og frost kommer som en 

overraskelse
• Oplagring på adgangsveje



Gruppearbejde: Forbedring af adgangsveje

1. Find sammen 2-3 personer

2. Navnerunde

3. Drøft fra bygherreperspektiv

4. Drøft fra entreprenørperspektiv (hovedentreprenør med 
egenproduktion)

5. Notér ned undervejs i skema til eget brug

I får besked, når I skal skifte perspektiv



Gruppearbejde - opsamling

• Hvordan kan bygherren medvirke til at forbedre adgangsveje?

• Hvordan kan entreprenøren medvirke til at forbedre adgangsveje?

• Hvilke forskelle er der på bygherrens og entreprenørens 
handlemuligheder?

• Kan I selv se gavn af at bruge Vision Zero i jeres organisation?
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Refleksion over gruppearbejde/
perspektiver for Vision Zero



Vision Zero
Den 21. november 2019

FORENINGEN FOR BYGGERIETS 
SAMFUNDSANSVAR (FBSA)

Christina Schultz
Sekretariatsleder

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar – Borggade 111 – 1300 København K – TLF: 70201271 – www.FBSA.dk
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OM FORENINGEN FOR BYGGERIETS 
SAMFUNDSANSVAR (FBSA)

 Etableret i 2014

 Første brancheinitiativ på 
samfundsansvar

 Ca. 100 medlemmer på 
tværs af byggeriet

 Bygherrer, rådgivere, 
entreprenører, nedrivere
og materialeleverandører

 Videndeling og værktøjer



70FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR ∙ BORGERGADE 111 ∙ 1300 KØBENHAVN K ∙ TELEFON 7020 1271 ∙ WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSV AR.DK

CHARTER MED UDGANGSPUNKT I FN’S GLOBAL COMPACT OG 
VERDENSMÅLENE



71FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR ∙ BORGERGADE 111 ∙ 1300 KØBENHAVN K ∙ TELEFON 7020 1271 ∙ WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSV AR.DK

FN’S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING –
VERDENSMÅL 8



 DELMÅL 8.5: SKAB FULD BESKÆFTIGELSE 
OG ANSTÆNDIGT ARBEJDE MED LIGE LØN

 DELMÅL 8.6: HJÆLP FLERE UNGE I 
ARBEJDE, UDDANNELSE OG TRÆNING

 DELMÅL 8.8: BESKYT ARBEJDSTAGER-
RETTIGHEDER OG SKAB SIKRE 
ARBEJDSMILJØER



FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR ∙ BORGERGADE 111 ∙ 1300 KØBENHAVN K ∙ TELEFON 7020 1271 ∙ WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSV AR.DK 72

PARADIGMER FOR SAMFUNDSANSVAR
- SÆRLIGT VERDENSMÅL 8

Udarbejdet i samarbejde med 
advokatfirmaerne Horten og Bech-Brun med 
input fra medlemmer og brancheorganisationer 

Fælles værktøjer til nogle af de emner, som 
ofte løses individuelt i de enkelte organisationer

Ensartethed og genkendelighed – minimere 
transaktionsomkostninger og risici for de 
bydende

Gøre samfundsansvar til et 
forretningsparameter i udbudsmateriale 
og kontrakter 



FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR ∙ BORGERGADE 111 ∙ 1300 KØBENHAVN K ∙ TELEFON 7020 1271 ∙ WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSV AR.DK 73

DET FÅR DU SOM MEDLEM AF FBSA

 Indflydelse og adgang til et branchefællesskab af frontløbere 
inden for samfundsansvar i bygge-og anlægsbranchen

 Temamøder / workshops om samfundsansvar og 
verdensmålene

 Konkrete redskaber - der kan styrke din organisations 
samfundsansvar

 Brancherettede netværk og arbejdsgrupper til 
erfaringsudveksling 

 Ret til at bruge foreningens medlemslogo



TAK FOR I DAG

FOR MERE INFO OM FBSA:
CHRISTINA SCHULTZ

CS@FBSA.DK
MOB. 61 77 59 17

SE MERE PÅ: FBSA.DK

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar – Borggade 111 – 1300 København K – TLF: 70201271 – www.FBSA.dk
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Vi er en selvejende privat non-profit organisation og en del 
af Beskæftigelsesministeriet.

Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor 
mennesker og virksomheder lykkes. 

Det gør vi ved at stille brugbar viden og værktøjer til 
rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at 
fremme et arbejdsmarked med plads til flere. 

Derfor fokuserer vi på:

 Menneskers muligheder for job og uddannelse

 Medarbejderes muligheder for at blive i deres job

 Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet

Hvem er Cabi?
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 Flere end 6.100 medlemmer

 Arrangementer om forebyggelse, fastholdelse  og inklusion

 Sparring, viden, værktøjer og synlighed om din virksomhed

 Adgang til lokale netværksgrupper

 Gratis og uforpligtende medlemskab

Læs mere på cabiweb.dk/vnc

VirksomhedsnetværkCabi
- LANDETS STØRSTE NETVÆRK FOR SOCIALT ANSVARLIGE VIRKSOMHEDER

Netværket er for dig, der 
arbejder med ledelse, 

HR, økonomi, 
arbejdsmiljø eller som 

tillidsvalgt!



FN’s Verdensmål – Dine hverdagsmål
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GRATIS til din virksomhed – Trivsel

78

HOTLINE
 Ring og få råd

 Tlf: 8612 8855

REJSEHOLDET
 Få besøg ude hos jer

 Sparring og rådgivning

OPLÆG, SOM I DAG
 For min. 20 SMV’er

 1 times varighed 

NETVÆRKSGRUPPE
 Del erfaringer med andre 

virksomheder

https://www.cabiweb.dk/velliv/

https://www.cabiweb.dk/velliv/


FÅ GRATIS HJÆLP TIL SPORSKIFTE

Cabi samarbejder med Dansk Industri og CO-industri om at få flere 

virksomheder inden for udvalgte nedslidningstruede brancher til at søge 

puljen til sporskifte. Det betyder at du kan få:

 Få information og vejledning om mulighederne ved at bruge 

sporskifteordning

 Få hjælp til at komme i gang og strategisk rådgivning og sparring

 Få virksomhedsbesøg og evt. telefonisk opfølgning og hjælp til at 

udfylde ansøgningen. 

 https://www.cabiweb.dk/om-cabi/cabis-projekter/sporskifteordningen/

https://www.cabiweb.dk/om-cabi/cabis-projekter/sporskifteordningen/


TAK FOR I DAG


