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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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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





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
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