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Arbeidsgruppens formål og arbeidsform
• Arbeidsgruppen deles i to delgrupper:

• Tapsbaserte sikkerhetsindikatorer
• Forutseende sikkerhetsindikatorer

• Arbeidsgruppen skal samarbeide for å forbedre styring av sikkerhet ved 
bruk av ulike sikkerhetsindikatorer:
• Standardisering av indikator-definisjoner
• Beste praksis for bruk av indikatorene
• Innovative løsninger for mål, målemetode og anvendelse
• Kriterier for gode indikatorer
• Innsikt i styrker og svakheter ved ulike indikatorer
• Andre forhold som kommer opp ved oppstart av arbeidsgruppen

• Arbeidsform – kommer tilbake til dette ved oppstartsmøte
• Oppstartmøte: 11.desember i Oslo



Sikkerhetsindikatorer
• Definisjon: et mål på en organisasjons evne til å kontrollere farekilder 

som kan lede til hendelser og tap
• Tapsbaserte sikkerhetsindikatorer

• Måler på organisasjonens evne til å kontrollere farekilder etter at hendelse/tap 
har inntruffet

• Forutseende sikkerhetsindikatorer
• «Tidlig varsel»: organisasjonens evne til å kontrollere farekilder er endret, før 

faktisk hendelse/tap inntreffer
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Rammeverk for ulykkesanalyse (Kjéllen og Albrechtsen, 2017)



Workshop om indikatorer 
vinter 2015/16

Workshop om indikatorer, 
Veidekke og NTNU 

Søkte om midler til støtte av FoU-
prosjekt i Prosjekt Norge og RVO-
fondet

Forskningsprosjekt høsten 
2016-17

Utvikling av indikatorer

Finansiert av RVO-fondet 
(Regionale verneombud) og 
Prosjekt Norges BAE-program

Styringsgruppe: Statsbygg, Statens 
vegvesen, Rambøll, Skanska, 
Veidekke, RVO

Forskningsprosjekt 
2018-19 

Videre utvikling og uttesting

Finansiert av RVO-fondet og 
Prosjekt Norges BAE-program

Samme styringsgruppe + 
Sykehusbygg 

Videreføring 2020->

Samarbeid for Sikkerhet Bygg og 
Anlegg (SfSBA) med egen 
arbeidsgruppe om 
sikkerhetsindikatorer

Søknader om finansiering av 
videre forskning

Videreutvikling og digitalisering av 
utviklete indikatorer

Utvikling av nye indikatorer

Forskningsprosjekt (2016-19): 
«Utvikling av forutseende indikatorer»



Barriereindikator utviklet og testet for 8 hendelsestyper
Eksempel: Forhindre fallende last ved kranløft

Hvilke elementer bidrar til å separere folk 
fra faresonen for løft?

Hvilke elementer bidrar til å forhindre 
ukontrollert bevegelse eller tap av last?



Feedback period
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Barriereindikator = % barrierelementer som fungerer



Tidligfase-indikator
• Utviklet kunnskapsgrunnlag: Hva kjennetegner tidlige faser i 

prosjekter som har en god sikkerhetsprestasjon i produksjon?

• Indikatorene: gir mål på prosjektets forventede kontroll på farekilder i 
produksjon på ulike punkter før oppstart av produksjon

Konsept-
utvikling

Konsept-
bearbeiding

Detalj-
prosjektering

Produksjon
Bruk & 

vedlikehold
Avvikling

Målepunkt 3

Målepunkt 1

Målepunkt 2



Faktorer: Beskrivelse: 

1. Mulighetsstudie 
 

- Mulighetsstudie er gjennomført og dokumentert mht økonomi, 
sikkerhet, livssyklus, interessenter, byggbarhet med mer 

2. Risikovurdering og 
risikohåndtering 

 

- Risiko som påvirker prosjektets måloppnåelse er identifisert og 
analysert (økonomisk risiko, fremdriftsrisiko, ulykkesrisiko, 
miljørisiko, mm).   

- Ulykkesrisikoregister er etablert  
- Risiko som er identifisert for senere faser er håndtert i grunnlaget for 

planlegging og innkjøp.  

3. Prosjektspesifikke risikoforhold 
 

- Prosjektspesifikke ulykkes-risikoforhold som byggherre bringer inn 
ved sine valg er identifiserte og tatt hensyn til i grunnlag for 
planlegging og innkjøp. Dvs. forhold som er spesielle ved det enkelte 
prosjekt og som ikke i tilstrekkelig grad er dekket av eksisterende 

krav i lover og forskrifter 
4. Vurderinger av fysiske forhold 

ved anleggsområde/byggeplass 

- Grunnundersøkelser for anleggsområdet/byggeplass er utført 

- Vurdering av naturfarer (skred, flom, etc) er utført 
- Vurdering av hensyn til risiko for 3.part er utført 
- Vurdering av trafikkforhold er utført 

5. Rammebetingelser  - Relevante reguleringer, sikringsforhold (”security”), nødvendige 
tillatelser, og andre viktige forutsetninger/premisser er identifiserte 
og håndterte  

6. Arkitektoniske og tekniske valg - De arkitektoniske og tekniske valgene som er tatt ivaretar sikkerhet.  
- Design er detaljert til et akseptabelt nivå.    

7. Fremdriftsplan og budsjett - Fremdriftsplan og budsjett med tilstrekkelig detaljeringsnivå er 
etablert.  

8. Byggherrens 
prosjektorganisasjon 

- Byggherrens prosjektorganisasjon er tilpasset kompleksitet til 
byggeobjektet. 

- Sammensatt prosjektgruppe av personer med nødvendig 
kompetanse og ulik erfaring  

9. Byggherrens prosjektleder - Prosjektleder med kompetanse og autoritet til å gjennomføre gode 

prosjekter.  
- Prosjektleder med emne til å skape engasjement.  
- Prosjektleder med emne til å balansere fremdrift, kostnader og 

sikkerhet.  
- Prosjektleder som kan vise til gjennomførte prosjekter med gode 

resultater (inkl. HMS-resultater)  
10. Kontraktstrategi  - Kontraktstrategi som fremmer konkurranse og kvalifiserte tilbydere 

er etablert.  

- Pre-kvalifiserte tilbydere som holder en tilfredsstillende standard 
innenfor HMS er identifiserte 

11. Byggbarhetsanalyse - Byggbarhetsanalyse er utført.  
- Kunnskap og erfaringer om praktisk gjennomføring er brukt i 

planlegging, design og innkjøp for å oppnå prosjektets mål mht 
kvalitet, fremdrift, sikkerhet og økonomi 

12. Tid - Det er avsatt tilstrekkelig med tid til prosjektering og utførelse av de 
forskjellige arbeidsoperasjoner arbeidene som skal utføres 

 

Faktorer: Beskrivelse: 

1. Prosjektorganisasjon - Det er etablert en prosjektorganisasjon med byggherre og 
prosjekterende som er tilpasset kompleksitet til 
byggeprosjektet. 

- Prosjekteringsgruppe er sammensatt av personer med ulik 
erfaring og bakgrunn 

- Det finnes egnet kompetanse og erfaring hos 
prosjekteringsgruppen for å legge til rette for sikkerhet i 

utførelse 
- Det finnes kunnskap og erfaringer om praktisk gjennomføring 

av prosjekter i prosjekteringsgruppa 

2. Prosjekteringsleder - Prosjekteringsleder med kompetanse og autoritet til å 
gjennomføre god prosjektering, inkludert sikkerhet 

3. Koordinator for 
prosjekteringsfasen (KP) 

- Byggherre har utpekt koordinator for prosjekteringsfasen (KP) 
med nødvendige kunnskaper, erfaring og personlige 
egenskaper. KP er integrert i prosjektorganisasjonen 

4. Prosjekterende SHA-aktiviteter - Prosjekterende har etablert en plan for sine SHA-aktiviteter 
(f.eks. enfaglige og tverrfaglige fareidentifikasjoner, 
risikovurderinger, oppdatering av risikoregister, 
restrisikorapporter mm) 

- Planen inneholder hvilke aktiviteter som skal gjøres med 

milepæler og hvem som skal delta i aktivitetene  

5. Risikovurdering og -håndtering 

 

- Den prosjekterende har vurdert ulykkesrisiko på bygg- eller 

anleggsplassen og identifisert nødvendige tiltak 
- Prosjektspesifikke ulykkes-risikoforhold som prosjekterende 

bringer inn ved sine valg er identifiserte og tatt hensyn til i 
grunnlag for planlegging og innkjøp 

- Risikoregister er oppdatert 

6. Viktige risikoer ved 
byggeplassen/anlegget og dens 

utforming er identifiserte og 
håndterte: 

 

- Tilkomst og transport 
- Arealbehov for utførelse 

- Terreng og omgivelser (bygninger, infrastruktur) 
- Hydrologi, geologi, seismikk, topologi 
- Infrastruktur under bakken 
- Samtidige arbeidsoppgaver 

7. Byggbarhet 
 

- Byggbarhetsanalyse er utført.  
- Kunnskap og erfaringer om praktisk gjennomføring brukes i 

planlegging, design og innkjøp for å oppnå prosjektets mål mht 
kvalitet, fremdrift, sikkerhet og økonomi 

- Evaluering av geoteknikk er utført og dokumentert 
8. Ressursbehov 

 

- Behov for ressurser (mennesker/materiell) for neste fase er 

identifisert 
9. Fremdriftsplan  

 

- Fremdriftsplan med tilstrekkelig detaljeringsnivå er etablert.  

- Resultat av risikovurderinger er tatt hensyn til i 
fremdriftsplanen 

10. Riggplan, sikring, beredskap 

 

- Riggplan som sørger for godt med plass på byggeplass/anlegg 

- Riggplan er komplett og inkluderer prosjektgrenser, 
gjerder/åpninger, grønne områder, bygninger, losseområder, 
tilgang, veier, mm 

- Sikring (security) og beredskap på byggeplass/anlegg (brann, 
medisinsk personell, mm) er vurdert og håndtert. 

11. Arkitektoniske og tekniske valg - De arkitektoniske og tekniske valgene som er tatt ivaretar 
sikkerhet.  

Faktorer Beskrivelse: 

1. Informasjonsgrunnlag 
 

- Det er utarbeidet informasjonsgrunnlag for styring og ledelse 
av prosjektet, som inkluderer oppsummering av erfaringer fra 
tidligere faser og oppdatering av nødvending dokumentasjon. 

2. Erfaringsoverføring - Hovedentreprenøren har sikret erfaringsoverføring fra 
tilsvarende prosjekter  

3. Fremdriftsplan og 
produksjonsplan 

 

- Detaljert produksjonsplan tilpasset prosjektet basert på 
fremdriftsplan er etablert. 

- Informasjon fra risikovurderinger er benyttet i planen. 
- Utsyr og materialer med lang leveringstid som kan påvirke 

fremdrift er identifiserte 
4. Innkjøp og oppfølging av 

kontraktører 
 

- Det er etablert plan for innkjøp som beskriver hvem som er 

ansvarlig, liste over godkjente kontraktører, innkjøpsordrer, 
kontrakter.  

- Kontrollplaner for oppfølging av kontraktører er etablerte.  
- Prosedyre for sluttkontroll/overtakelse er etablert.  
- Innkjøpsprosessen vektlegger kontroll på prosjektspesifikk 

risiko og at kontraktør har et tilfredsstillende 
internkontrollsystem for prosjektets risikobilde. 

5. Kvalitetskontroll 

 

- Prosedyrer og ansvar for kvalitetskontroll er etablerte 

- Prosjektledelsen har kvalitetssikret materiale fra prosjekteier 
6. Logistikk 

 

- Det finnes oversikt med krav til lossing, lasting og lagring av 

materialer og produkter sammen med spesifikasjoner for dette, 
inkludert bruk av kraner 

- Kontrollregime for inntak av utsyr/maskiner er etablert. 
Systemer for kontroll av utstyr etablert 

7. Prosjektorganisasjon 
 

- Prosjektorganisasjon for gjennomføringsfasen er etablert med 
kompetanse og sammensetting tilpasset prosjektets 
kompleksitet  

- Prosjektorganisasjonen inkluderer nøkkelpersoner med 
kontinuitet fra planleggingsfase til utførende fase 

- Prosjektorganisasjonen er samkjørt og har felles forståelse for 
oppdraget 

- Byggherre har utpekt koordinator for utførelsesfasen med 

nødvendige kunnskaper og erfaring 
- Hoved entreprenør har HMS-rådgiver med aktiv rolle i 

prosjektet med nødvendige kunnskaper og erfaring om HMS 

8. Oppstartsmøte  
 

- Oppstartsmøte er gjennomført før oppstart av produksjon. 
- Representanter fra byggherre, entreprenør og prosjekterende 

deltar i oppstartsmøtet 
- Oppstartsmøte inneholder informasjonsoverføring og mulighet 

for tilbakemeldinger 
9. Risikovurdering 
 

- Risiko for prosjektgjennomføring er identifisert og oppdatert 
fra tidligere faser.  

- Det er lagt plan for håndtering av risiko som ikke er akseptabel 
10. Riggplan 

 

- Riggplan er etablert som legger til rette for påkrevd arealbehov 

for sikker utførelse av arbeidet 
- Sikre anleggsveier og adkomst er etablert 
- Inngjerding og adkomstkontroll er etablert 

11. Samhandling og møtestruktur 
 

- Møtestruktur i prosjektet er etablert: forberedelsesmøte i 
forkant av fasen, aktivitetsmøter, basmøter, morgenmøter mm 



Grad av kontroll på ulykkesrisiko ved beslutning om oppstart av 
produksjon, eksempel

• Evaluering:
• Vurdere snittmålet opp mot 

gitte kriterier 

• Vurdere om godheten på 
enkeltfaktorer er god nok

• Sammenlikning med andre 
prosjekter

Faktor: 1 2 3 4 5 Mål
Informasjonsgrunnlag X 5,0
Erfaringsoverføring X 5,0
Fremdriftsplan og 
produksjonsplan

X 5,0

Innkjøp og oppfølging av 
kontraktører

X 3,7

Kvalitetskontroll X 5
Logistikk X 3
Prosjektorganisasjon X 2,8

Oppstartsmøte x 5
Risikovurdering x 4
Riggplan X 2,3
Samhandling og møtestruktur x 4,2

SHA-plan x 2,3
Struktur for sikkerhetsstyring x 3,4

snitt= x 3,8



Videre arbeid
• Rapporter ved årsskiftet

• Videre uttesting og sluttføring av 
håndbøker

• Utredning av hvilke muligheter 
digitalisering gir for måling og 
anvendelse av indikatorene

• I samarbeid med SfS BA 
arbeidsgruppen identifisere videre 
forskningsbehov

https://www.prosjektnorge.no/wp-
content/uploads/2018/01/Sluttapport-fase-1-
forutseende-indikatorer-i-bygg-og-anlegg.pdf

https://www.prosjektnorge.no/wp-content/uploads/2018/01/Sluttapport-fase-1-forutseende-indikatorer-i-bygg-og-anlegg.pdf


Tapsbaserte 
indikatorer

H1-verdi

H2-verdi

F-verdi

Osv


