
Sådan løser vi vores
udfordring



Hvordan får vi en sikkerhedskultur

1. Værdier og overbevisninger, hvad mener vi er vigtigt

2. Bevidsthed

3. Får tankegangen

4. Begynder at italesætte det.

5. Vi begynder at handle

6. Vi får det som vane

kultur

Det betyder at hvis vi ønsker en
præstationskultur, der er den
samme, som den måde vi opfører
os på, skal vi definer de
grundlæggende værdier, der skal
have udgangspunkt i vores
kerneværdier

Viden fra store leder:
• Udfordre, vær altid tror over

for din opgave
• Vær fremsynet og handel

fremadrettet.
• Tænk Win-Win
• Ha’ respekt ved at udvise en

holdning, der giver venlighed
på arbejdspladsen

• Ha’ fokus på opgaven

Inspiration: 4IMPROVEMNET



Hvordan forsøger Grundfos at påvirke
leverandørerne i byggeprojekter

Vi er arbejdsmiljøcertificeret, hvilket betyder at vi aktivt skal sørge for
at vi og vores leverandører overholder arbejdsmiljøloven.
Vi tro på at arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser kan undgås,
ved at:

Arbejde med en sikkerhedskultur, hvilket gør:
1. Vi stiller de sammen krav til leverandører som til os selv.
2. Vi stiller de samme krav til vores underleverandører.
3. Derfor stiller vi også disse krav til leverandører og

underleverandører ved byggeprojekter.



Hvordan forsøger Grundfos at påvirke
leverandørerne i byggeprojekter forsat

Disse krav udmønter sig bl.a. ved følgende:
• Alle tekniske hjælpemidler skal efterses efter faste intervaller

f.eks.
• Byggestrømstavler 3. mdr.
• Elektrisk håndværktøj 6. mdr.
• Løfte og anhugningsgrej 12. mdr.
• Har en skurby med gode parkeringsforhold.
• Skiller gående og kørende trafik ad på pladsen.
• Holder byggepladsen adskilt fra resten at Grundfos, også ved

indendørsprojekter.



Hvordan forsøger Grundfos at påvirke
leverandørerne i byggeprojekter forsat

Disse krav udmønter sig bl.a. ved følgende:
• Alle kemikalier skal anmeldes til vores arbejdsmiljøafdeling før

ibrugtagning.
• Deltager med arbejdsmiljøkoordinator i byggemøderne hver 14.

dag.
• Deltager på mønsterrunderingerne hver 14. dag.
• Går uanmeldte runderinger på byggepladserne.
• Har en holdning til, at alle vil opfylde pligten til, at have styr på

sikkerheden
• Alle har en form for systematik i deres sikkerhedsarbejde, nogen

skal måske hjælpes til at den bliver lidt bedre.
• Står til rådighed for eksterne leverandører mellem

sikkerhedsmøderne.



Hvad har vi opnået af resultater indtil nu
Gennemførte ombygning af Grundfos Centeret med følgende:
• 1 knækket tand, som følge af et stykke flyvende beton
• 1 forstuvet fod, som følge af fald på taget under opsætning af ventilationsrør.
• Alle gik med hjelm på pladsen, selv malerne, når de gik til og fra, hvor de malede.
• Mod slutningen af projektet, havde vi 40 mand på pladsen
• Projektet forløb over 1 år.

Før den igangværende ombygning af Nord 2 var Arbejdstilsynet på besøg, for at høre
om vores håndtering af ombygningsprojekter. De var godt tilfredse.
AT har været på besøg d. 29. september på byggepladsen og have kun en enkelt
bemærkning om flere fastgørelsespunkter på et stillads under opstilling.
2 mindre uheld med fravær, 1 fibersprængning ved løft af gipshejs, 1 ved flytning af
gipsplade.

Vi siger, hvad vi gør og gør, hvad vi siger.


