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Agenda

Erfaringer fra prosjektene som har benyttet Veidekkes 

verktøy for gjennomgående HMS-risikostyring

FAREHÅNDTERING

Hvordan brukes verktøyet, hvordan fungerer det i praksis, 

hva er utfordringene?
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Nåsituasjon
For høy risiko i aktivitetene 
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HMS risikovurdering
Excel
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PLANLEGGE

tiltak

IDENTIFISERE 

farer

VURDERE 

risiko

BESKRIVE

berike faredetaljer
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Farehåndtering
Kontinuerlig HMS-risikostyringsprosess

PLANLEGGE

tiltak
IDENTIFISERE 

farer

VURDERE 

risiko

BESKRIVE

berike faredetaljer

Integrasjoner

Mannskapsregister 

Produksjonsplan

Avvik

Lær av Hendelsen
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Farehåndtering erstatter:
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Hva er gevinsten?

Samler all dokumentasjon og oppfølging for 

alle på en felles plattform 

• Faregjennomganger – BH-forskriften

• Risikovurderinger

• SJA

• Aktiviteter fra fremdriftsplan – Project

• Mannskap

• Avvik

• Lær av hendelsen-rapporter

• SMARTproduksjon

• Møtereferater og oppfølging/aksjoner
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Hvordan fungerer det 
i praksis?

• Prosjektplanlegging og risikostyring - sammen 

digitalt i et verktøy

• Kommunikasjon mellom alle faser og roller fra 

prosjektering til utførelse

• Alle kan følge opp og dokumentere på samme 

plattform

• Felles plattform for deling av alles erfaring –

beste praksis 

• Prosessen sikrer ivaretakelse av krav til 

risikostyring, kontinuerlig forbedring og 

samordning 
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Resultat etter  utvikling av Farehåndtering

Testet og verifisert under pilotering

Kontinuerlig 

forbedrings-

prosess
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Avvik
(alle avviks-

systemer i 

Veidekke)

Lær av 

hendelsen  

Rapporter

Sikker Jobb 

Analyser

Smarte 

løsninger

I dag 

alt i 

ulike 

verktøy

Alt 

samlet i 

Fare-

håndtering

Risikovurdering
Prosjektering og 

utførelse

Fremdrifts-

planer

Tilleggsfunksjoner
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Funksjonaliteter Farehåndtering
Prosess og verktøy
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Hvem skal bruke Farehåndtering? 
Roller og ansvar – Veidekke og UE
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PL/AL 
• Funksjonærer har overordnet 

ansvar for oppfølging og 

risikostyring av alle 

aktiviteter inkl. farer og tiltak

PRL
• Følge opp farer og tiltak i 

prosjektering, alle 

prosjekterende fag 

(iht. BH-forskriften)

HMS-rådgiver/ 

verneleder 

• Faglig rådgivning innen HMS

• Bistå med å identifisere og 

følge opp farer og tiltak

• Være en støttespiller/ 

sparringspartner for 

prosjektfunksjonærer

• Bistå i å følge opp risikostyring 

i forberedelser, i møter og 

praktisk oppfølging ute

Generelt 

prosjektfunksjonærer

• Følge opp farer og tiltak 

knyttet til aktiviteter i 

fremdriftsplanen iht. IP-møter

• Bruke Farehåndtering 

praktisk som verktøy 

før/under/etter møter 

Fagarbeidere

• Følge opp og gi 

tilbakemelding på farer og 

tiltak de har blitt tildelt

• Bidra med nye tiltak på 

farer ifm. produksjonen

Mine Farer APPen

Byggherre

• Bidra til å sikre ivaretakelse av 

byggherrekrav til HMS-

risikostyring i Farehåndtering

• Bidra til involvering, oppfølging 

og dokumentasjon av farer og 

tiltak knyttet til KP / KU rollen
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Bygg - Stavanger

Madla Tress

Søstrene Hinna

Infrastruktur 

Drift & Vedlikehold

Romerike Øst 

Romerike sentrum

Bygg - Vest 

Førde sykehus

Avinor (Bergen)

Infrastruktur

Spesialenheter Tore Løkke

Vikvassdraget

Bygg - FO Øst 

Optimera Hovemoen

Bygg - Oslo 

Ensjøveien 10-12

Vollebekk B1

Bygg - Kristiansand 

Wilds Minne Skole

Bygg – Drammen 

Søndre Borgen Helsehus

Bygg – Trondheim

Fosslia Omsorgssenter

Tollboden

Sintef Horizon

Infrastruktur - Anlegg

UDK01

UDK02

Hestnes tunnelen

K2B Fornebubanen

Kattås

Infrastruktur 

Drift & Vedlikehold

Mandal

Infrastruktur 

Drift & Vedlikehold

Loppa - Hasvik
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Alle kan jobbe 
på samme 

plattform med 
HMS-

risikostyring

Stort 
konkurranse-

fortrinn

Erfaringsdeling 
i hele Veidekke

Rød tråd fra 
prosjektering 
til utførelse

Tilfredsstiller 
BH-krav, 

lovkrav og ISO

Knytter 
fremdrifts-

planlegging, 
aktiviteter og 
farer sammen 

digitalt

Får ikke alle 
involverte med

(egne/UE/BH)

Klarer ikke 
implementere 
enda et nytt 

system

For store 
datamengder

For høy 
brukerterskel

Ikke et totalt 
ERP-verktøy

Kommunisere 
helt ut til 

utførende vha. 
mobiltelefon / 

I-Pad

Vanskelig å få 
til opplæring 
til så mange

Tilfredsstiller BH-, lov- og forskriftskrav – ISO sertifisering

Jobber med kontinuerlig forbedring og erfaringsdeling

Bedre sikkerhetstilstand og færre hendelser og skader

Fortsette som vi alltid har gjort - tilbake til Excel-ark

Bruke mye tid og ressurser på verktøy som ikke tilfredsstiller krav

Mindre systematisk oppfølging av aktiviteter med høy risiko 
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https://bcove.video/3FlX6kD
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https://bcove.video/3FlX6kD
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Takk for oppmerksomheten
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