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Kunnskap for en bedre verden

SfS BA arbeidsgruppe 
«Forutseende indikatorer»

• Mandat: utvikle, teste, evaluere og 
videreutvikle forutseende 
sikkerhetsindikatorer for å etablere 
en «beste praksis» for valg og bruk 
av forutseende indikatorer i 
næringa

• Bakgrunn i og bidrag fra 
forskningsprosjektet «Forutseende 
sikkerhetsindikatorer i BA-
næringen» ved NTNU

• Eirik Albrechtsen, NTNU

• Endre Persen, HENT

• Kristin Wold Jenssen, Backe

• Christian Skibsted Larsen, SWECO

• Elisabeth Rudaa/Nathaniel Edwin, 
Safetec

• Jens Eirik Ramstad, Sykehusbygg

• Eli Hanto Moen, Entra
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Sikkerhetsindikatorer: forutseende og forsinkete
• Et mål på en organisasjons evne til å kontrollere farekilder som kan lede til hendelser og tap 

• Forsinkete (tapsbaserte) sikkerhetsindikatorer (eng. lagging indicator): endrer seg etter tap 
av kontroll på farekilder. 

• Forutseende sikkerhetsindikatorer (eng. leading indicator) : forutser fremtidige utviklinger i 
kontroll på farekilder, dvs. de endrer seg før faktisk tap av kontroll endrer seg.

HENDELSESPROSESS

HENDELSE 
Tap av
kontroll av farekilde

TAP

OUTPUTINPUT

ROTÅRSAKER
(ledelses-
systemer)

PÅVIRKENDE 
FAKTORER

(prosjekt, 
arbeidsplass)

SKADE
Ukontrollert 
farekilde gjør skade

AVVIK
Mangel på
kontroll av farekilde
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Utvikle Test Evaluere Beste praksis

2020 2021 2022->

• Barriereindikator (NTNU) 
• Tidligfaseindikator (NTNU og HENT)
• HMS-karakter byggeplass (Sykehusbygg)
• BHF-indikator (Sweco)
• Oppfølging i prosjektprosessen (Entra)
• Indikatorer muliggjort med digitalisering (Safetec/NTNU)
• Forebyggende HMS-indikatorer (Backe)



Forebyggende HMS- indikatorer i Backe

Hovedstrategi innenfor HMS Forebyggende HMS- indikator Detaljeringsmuligheter

Økt involvering av arbeidstakere Antall RUH per million i omsetning • Antall unike personer som rapporterer
• Hvilke bedrifter bidrar i rapporteringen

Aktiv læring av avvik og 
hendelser

%- andel RUHer med alvorlig 
potensiale som blir årsaks-
analysert 

• Hvilken type avvik er det snakk om
• Hvilke tiltak blir iverksatt og hvordan 

blir de fulgt opp

Tydelig lederskap og 
konsekvenskultur

%- andel vernerunder hvor 
prosjektleder deltar 

• Hvordan er prosjektleders deltakelse 
på hvert enkelt prosjekt

Kraftig satsning på kompetanse (under utvikling)
%- andel gjennomførte kurs i 
forhold til Backes anbefalte 
kurspakke for hver enkelt rolle 



Sykehusbyggs HMS karakter byggeplass
Hver kategori vurderes og karaktersettes (med hjelp fra en sjekkliste)

Sikring av gravskråninger og grøfter

Konflikt menneske og maskin

Verktøybruk inkl. sager og avsug og tilhørende sikkerhetsutstyr

Strømforsyning / elsikkerhet

Sikring  av personell ved arbeid i høyden

Stillas og lasteplattformer

Utsparing, sjakter og dekkekanter

Merking av avsperrede områder

Korrekt personlig verneutstyr ihht. arbeidsoperasjon

Støy

Score = 4

Godkjente maskiner (sertifikat og årskontroller)

Byggeplassgjerder og porter

Fare for fallende gjenstander

Drivstoff-tanker/Fyllestasjoner

Orden og 
ryddighet

Opplevelse av 
sikkerhet (trygghet)

ENT ledelsens 
involvering

RUH/Læring fra 
hendelser

HMS-
karakter

Meget god standard (tilfredsstiller alle krav)

OK, men forbedringspotensial

Uakseptabelt (alvorlig avvik)



Hvorfor HMS-karakter?
• Målet er at HMS-karakteren settes en gang i måneden fortrinnsvis etter vernerunde

• Ambisjonen er at Byggherre (KU) og kontraktspart (HMS-leder) skal sette karakteren 
sammen

• Karakteren drøftes i månedlig SHA-koordineringsmøte (ev. byggemøte) hvor man går 
gjennom vurderingen og forbedringspunkter med kontraktspartene

• HMS-karakteren skal brukes for å få til den gode HMS-samtalen i prosjektene og 
bidra til forbedring og å etablere en felles beste praksis

• HMS-karakteren testes nå ut i Sykehusbygg sine 5 pågående byggeprosjekter. 



BHF – Indikatoren

• Formål:

• Korrigere viktige prosjekt- og risikoforhold, før
de kan utvikle seg

• Samtidig sikre etterlevelse av
Byggherreforskriften, øke kvaliteten på SHA-
koordinators oppfølging gjennom et faglig
rammeverk.

• Minimum hver 14.dag, SHA-KU sammen med 
noen fra ledelse

• Skaper jevnlig dialog mellom SHA-KU, 
fagarbeidere, ledelse og Byggherren.

• Sikrer at aksjoner blir adressert effektivt inn i
linja

8

92%

SHA-KU og byggherrens sjekkliste med spørsmål
som avdekker “dagens” praksis og % etterlevelse
av Byggherreforskriften ved prosjekter, uansett
bransje. 
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Kontrollpunkt O/T OK Avv
ik

Ikke 
akt.

1 Er det gjennomført SJA, som innefatter valg av sikring mot fall ved tilkomst 
og utførelse av arbeid i høyden? Inngår godkjenning av bruk av personlig 
fallsikring? Er tiltakene fra SJA gjennomført?

T

2 Finnes det instruks for arbeid i høyden som dekker aktuelt arbeid, fallrisiko 
og sikringstiltak (kollektive, personlig)? 

O

3 Er produsentens bruksanvisning for personlig fallsikring tilgjengelig for 
brukerne?

T

4 Har arbeidstaker fått opplæring for arbeid i høyden basert på instruks og 
ev. bruksanvisning?

T

5 Er personlig fallsikring sertifisert (CE-merket) og godkjent for aktuell 
arbeidsoperasjon og fallrisiko? 

T

6 Er rekkverk og tildekkinger sjekket av kvalifisert person ved oppstart og 
regelmessig (for eksempel ved vernerunde) for å unngå svikt?

T

7 Kontrolleres personlig fallsikring årlig av sakkyndig? T

8 Er det lagt til rette for sikker adkomst til arbeidsstedet? O

9 Er arbeidsområdet ryddig for å forhindre skli- eller snublefare? O-

10 Er alle kanter sikret med rekkverk? Er åpninger i gulv/dekke (større enn 
260/300 mm) sikret med tildekking eller rekkverk? 

O

11 Er aktuell tildekking festet og merket? Tåler tildekningen belastningen i 
forbindelse med arbeidet?

O

12 Er personlig fallsikring fri fra feil med nedsatt verneeffekt? Blir den sjekket 
før bruk for slike feil før bruk?

T

13 Blir personlig fallsikring brukt ved arbeid i områder, som ikke er sikret med 
kollektive sikringstiltak? 

O

14 Er personlig fallsikring festet i minimum et festepunkt og utformet slik at 
fall forhindres eller at fall bremses på en sikker måte?

O

15 Er det plan og utstyr for redning av personell i høyden? Inkluderer denne 
person hengende i fallsikringssele? 

T

16 Er plan for redning av personell i høyden iverksatt gjennom regelmessig 
trening?

T

Barriereindikator
måler tilgjengeligheten på barrierer i 
sikkerhetskritiske bygg- og anleggsaktiviteter 

𝐵𝐼 % =
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑂𝐾

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝑂𝐾 + 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙 𝐴𝑉𝑉𝐼𝐾
∗ 100

https://www.prosjektnorge.no/forskning/aktive-
prosjekter/utvikling-av-proaktive-indikatorer-i-ba-
bransjen/

https://www.prosjektnorge.no/forskning/aktive-prosjekter/utvikling-av-proaktive-indikatorer-i-ba-bransjen/
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TIDLIGFASE INDIKATOR

Mål på hvor modent et prosjekt er 

i forskjellige sjekkpunkter med 

hensyn til å ha kontroll på

ulykkesrisikoen i produksjonsfasen
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https://www.prosjektnorge.no/forskning/aktive-prosjekter/utvikling-
av-proaktive-indikatorer-i-ba-bransjen/

https://www.prosjektnorge.no/forskning/aktive-prosjekter/utvikling-av-proaktive-indikatorer-i-ba-bransjen/
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- solid, attraktiv og nyskapende
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Tilbakemeldinger etter test på prosjekt

• Sjekklister og modenhetsanalyser et velkjente i bransjen

• Kunnskap- og erfaringsbaserte sjekklister

• God gjennomgang 

• Hele prosjektadm deltok

• Felles virkelighetsforståelse og god involvering

• Muliggjør samordning mellom aktørene

• Systematisk inngang. Styrker HMS-planlegging i tidlig fase

• Trafikklys-modellen fungerer - aksjoner iverksatt i etterkant

• Sjekklista kan modifiseres og tilpasses det enkelte prosjekt. 

• Har potensiale som milepælskontroller HMS gjennom hele 

byggeriet
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Utvikle Test Evaluere Beste praksis

2020 2021 2022->

• Kriterier for 
sikkerhetsindikatorer:
• Indikator/måling
• Datainnsamling
• Beslutningstaking
• Generelle forhold



INDIAKATOR / MÅLING

1 Gyldig Indikatoren måler det vi ønsker å måle (dvs. grad på av kontroll på farekilder)

2 Sensitiv for endring Indikatoren gir et tidlig varsel på at kontroll på farekilder endres.

3 Transparent Det er lett å forstå hva indikatoren måler, og hvilket datagrunnlag den baserer seg på.

4 Målbar Indikatoren er basert på observerbare og kvantifiserbare forhold.

5 Robust mot manipulasjon Indikatoren kan ikke manipuleres til å gi et feilaktig bilde av det som vi ønsker å måle.

DATAINNSAMLING

6 Lett forståelig datainnsamling Datainnsamlingen som behøves er basert på lett forståelige og aksepterte metoder.

7 Pålitelig Det blir samme resultat dersom ulike personer gjør målinger på samme situasjon, eller hvis samme person gjør målinger 
på samme situasjon på ulike tidspunkter.

8 Representativ Datainnsamlingen gir et datagrunnlag som er relevant for indikatorens formål.

9 Konflikt Datainnsamling og -analyse kommer ikke i konflikt med utførelse av andre aktiviteter i prosjektet.

BESLUTNINGSTAKING

10 Relevans Indikatoren gir relevant støtte til beslutningstakere for å håndtere ulykkesrisiko.

11 Lett forståelig Informasjonen som indikatoren gir, er lett forståelig for beslutningstaker.

12 Kompatibel med andre Indikatoren kan sammen med andre indikatorer danne grunnlag for beslutningstaking

13 Oppdatert Tiden mellom datainnsamling og beslutning er kort nok til at indikatoren er tilstrekkelig oppdatert for beslutningstaker.

GENERELT

14 Kostnads-effektivitet Datainnsamling, presentasjon og beslutninger er kostnadseffektive.

15 Involvering av arbeidstakere Datainnsamling, analyse, presentasjon og beslutninger legger til rette for involvering av arbeidstakere.

16 Praktisk Indikatoren kan integreres med løpende prosjektaktiviteter.

17 Etisk Bruk av indikatoren samsvarer med grunnleggende menneskelige rettigheter og er moralsk forsvarlig.

Kvalitetskriterier for sikkerhetsindikatorer (Warendorph og Westgaard, 2021)
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Betraktninger så langt

• Likhet i de utviklete indikatorer – gir mulighet for å utvikle beste 
praksis på tvers av aktørtyper

• Indikatorene gir: 
• god prosess, dialog og samordning
• strukturer for å dokumentere, kommunisere og lære

• Hva måles?
• «Uhåndgripelige verdier» – prediktere hendelser som ikke 

inntreffer
• Måling av sikkerhetsaktiviteter eller grad av kontroll på 

farekilde?

• Sjekklistebaserte tilnærminger
• Utbredt metodikk i næringa
• Resultat påvirkes av de som fyller ut sjekklistene – behov for 

gruppeprosesser
• Tar tid
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Veien videre
• Testing, evaluering og videreutvikling av 

samtlige indikatorer i arbeidsgruppen

• Aktiviteter og resultater så langt ligger godt 
rette for å lage en beste praksis for valg og bruk 
av forutseende indikatorer i næringa

• Forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet 
(2022-25)

• Samarbeidsprosjekt: NTNU, Skanska, Sporveien, 
Norconsult, Safetec

• Formål: utvikle kunnskap og metoder for å 
prediktere fremtidig sikkerhetsprestasjon ved 
maskinlæring og modelleringsteknikker

Foto: Colourbox.dk


