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Forskjellige typer av sikkerhets-
indikatorer

Forsinket indikator (lagging
indicator) gir grunnlag for 

styringen basert på 
historiske data

Sanntidsindikator (real time 
indikator) gir grunnlag for 
styringen basert på data i 

sanntid

Forutseende indikator 
(leading indicator) gir 

grunnlag for styringen basert 
på forventninger om 

fremtiden

Barriere-
indikator

H1- og H2-
verdi
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Trinnene i bruk av barriereindikatoren ved kontroll av pågående 
aktivitet (forenklet)
Tilsvarende kontroll kan også gjennomføres før oppstart av ny aktivitet

Identifisere aktiviteter som skal kontrolleres og velg aktuelle 
sjekklister

For hver identifisert aktivitet, identifisere ved hjelp av sjekkliste 
behov for kontroll av dokumentasjon og fremskaffe dem

Gjennomfør befaring på arbeidsplassen med observasjon, 
intervjuer og inspeksjoner basert på sjekkliste

Gå igjennom resultatet av befaring og dokumentgransking, 
sammenstill resultatet i formular

Sammenstill resultat av vurderinger (OK, AVVIK, IKKE AKTUELT) 
for å beregne barriereindeks (BI)

Følg opp enkeltfunn fra kontrollen av aktiviteter og 
utilfredsstillende resultat på barriereindeks
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Eksempel: Kontroll av armering og lekkasjetetting av tunnel ved 
hjelp av sjekkliste 5, «klemt av kran eller personlift i bevegelse»

Bomlift brukt i arbeidsoperasjonen

Sikkerhets-
styring, 

risikoanalyse

Arbeids- og 
sikkerhets-

instruks

Personellets 
opplæring, 

kvalifikasjoner

Teknisk 
dokumentasjon

Kontroll og 
vedlikehold

Standard til 
tekniske barriere-

elementer

Bruk av 
barrierer

Observasjon

Triangulering
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Eksempel: Dokumentasjon av 
resultat
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Den gode samtale
• En samtale i positiv tone mellom 

likeverdige om det aktuelle arbeidet, 
om hvorfor det utføres slik og 
forutsetninger for aktuelle valg

• Gir inspektøren mulighet til å få 
informasjon om årsaker  til avvik og 
bakenforliggende forhold

• Dette gir i sin tur grunnlag for å få 
bedre løsninger på systemnivå for å 
forhindre gjentagelse av avvik
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Eksempel: Arbeid i høyden ved elektrisk installasjon

Normalt brukes personlift, alternativt skal plattformstige 
brukes. Gardintrapp skal kun brukes som godkjent avvik fra 
krav i kontrakt. 
I trange tekniske rom kan personlift ikke brukes. 
Plattformstige er upraktisk (ikke regulerbar arbeidshøyde).

Bruk av gardintrapp som 
arbeidsplattform

Bruk av plattformstige i 
hht. kontrakt

A. Som et regelbrudd av utførende (Arbeidsgivers ansvar)
B. Manglende planlegging av arbeid i tekniske rom og 

gjennomføring av SJA (Arbeidsgivers ansvar)
C. Som kontraktsbrudd (Entreprenørens ansvar)*)

D. Som manglende kartlegging av risikoforhold knyttet til 
arkitektoniske valg og spesifisering av tiltak i SHA planen 
(Byggherrens ansvar) *)

*) Merknad: inngår ikke i bruken av barriereindikatoren

Spørsmål: Når inspeksjon avdekker uregelmessig bruk av 
gardintrapp, hvordan håndtere dette?
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Eksempel: Arbeid i høyden ved elektrisk installasjon

• Bruk av barriereindikator vil oppleves negativt, 
hvis vurderingen av avvik stopper ved å korrigere 
utførende (disiplintiltak)

• «Den gode samtale»:
– Bidrar til et positivt samarbeidsklima ved å 

demonstrere interesse for arbeidsforholdene til 
utførende

– Konstruktive diskusjoner om årsaker til avvik og 
forbedringsmuligheter

• Forutsetninger for en god samtale og oppfølging 
med korrigerende tiltak

– Skape tillit, ute etter å forbedre
– Språk, mulighet til å kommunisere
– Nok tid, mulighet til å prioritere i en hektisk 

arbeidsdag
– Åpenhet for forhold, som kan oppfattes som «kritikk» 

av egen organisasjon

Bruk av 
gardintrapp

Bruk av 
plattformstige
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Grunnleggende sammenheng mellom produksjon og 
sikkerhet – eksempel fra bygg og anlegg

• Arbeidere
• Ledelse
• Maskiner og 

utstyr
• Anlegg
• Energi
• Informasjon og 

ledelses-
systemer

INPUT PROSESS OUTPUT

Verdiskapning
• Bygg
• Anlegg

Normal produksjon
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Illustrasjon av hvordan «normal produksjon» utvikles 
til et ulykkesforløp med resulterende tap

• Arbeidere
• Ledelse
• Maskiner og 

utstyr
• Anlegg
• Energi
• Informasjon og 

ledelses-
systemer

INPUT PROSESS OUTPUT

Verdiskapning
• Bygg
• Anlegg

Tap
• Mennesker
• Miljø
• Anlegg
• Omdømme

Normal produksjon

Tap av 
kontroll
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Behov for barrierer for å sikre mennesker hvis produksjonen 
kjennetegnes av mangel på kontroll (avvik)

(Kjellén 2000)

Eksempel: Skuffe løsner på gravemaskin



Kunnskap for en bedre verden

En barriere har en barrierefunksjon (Haddon 1980), 
som  realiseres av et barrieresystem (MTO)

M

OT
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Begrensninger til barrierer

Eksempel med skuffe som løsner på gravemaskin:

Feil-sikker hurtigkobling 
ikke anskaffet

Feilaktig kobling slik at kilen som 
skal låse skuffen blir stående rett 

på bolt i stedet for under

Teknisk svikt i hydraulikk-
systemet
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Barriereanalyse
Eksempel: Skuff løsner på en gravemaskin og treffer arbeider
Nr. Type barriere Relevans for aktuell fare Begrensninger til barrieren
1 Forhindre oppbygging av energi 

(eliminere faren)
Ikke relevant for maskinell graving -

2 Modifisere egenskapene til energien Ikke relevant -
3 Begrense mengden energi Hurtigkobling med krok under, som fanger 

opp skuffen
Ikke anskaffet

4 Forhindre ukontrollert utløsning av 
energi 

Skuff sikret til maskin ved feil-sikker 
hurtigkobling eller korrekt bruk av 
hurtigkobling, slik at skuffen er ordentlig 
koblet på

Manuell lås i tillegg til hurtigkobling

Ikke anskaffet: Feil-sikker hurtigkobling til skuff (kfr. 
Maskinforskriften), brukerfeil kan lede til farlige 
situasjoner; Manuell lås

Ikke korrekt bruk: Bruk av skuff som ikke er kompatibel 
med maskin; Manglende kontroll av at kilen, som låser 
skuffen, er på plass; Manuell lås ikke aktivert

5 Endre hastighet eller fordeling av 
energioverføring

Ikke mulig -

6 Separere i tid eller rom (unngå 
personell i faresonen)

Arbeidere unngår faresonen Ikke korrekt bruk: Arbeidere beveger seg i faresonen; 
Maskinfører bevege skuff over arbeidere

7 Separere med fysiske barrierer Sikre faresonen Ikke anskaffet eller tatt i bruk: Kan være uhensiktsmessig 
mht. arbeidsutførelse

8 Gjør mennesket mer motstandsdyktig 
mot energioverføringen (personlig 
verneutstyr)

Personlig verneutstyr Svikt ved en ulykke: Ikke beregnet for å beskytte ved 
denne type hendelse

9 Begrense utvikling av skade 
(beredskapstiltak)

Generelle krav til første hjelp og varsling, 
ikke spesifikke for denne arbeidsoperasjon

-
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Tre sentrale verktøy i barriereindikatoren
Verktøy Bruk i barriereindikatoren Andre bruksområder

Barriereanalyse Utvikling av nye sjekklister basert på 
erfaringer med ulykker med høy 
potensiale

Granskning av uønskede hendelser

Utforming av spesifikke tiltak basert på risikoanalyse i tidig 
fase og i planlegging av sikkerhetskritiske bygg- og 
anleggsaktiviteter i produksjon

Sjekklister for typiske 
aktiviteter og 
hendelser med høy 
skadepotensiale 
(sjekkliste nr. 1 – 7)

Kontroll av barrierer i sikkerhetskritiske 
aktiviteter:

• Rutinemessig før oppstart

• Under produksjon for å få 
øyeblikksbilde

• Kontroll i flere perioder for å studere 
utvikling over tid

Granskning av barrieresvikt i uønskede hendelser innenfor 
sjekklistenes tema

Grunnlag for forenklede sjekklister for bruk i HMS-
inspeksjoner (fokus på O i sjekklistene)

Planlegging og gjennomføring av HMS-revisjoner

Beregning av 
barriereindeks

Tallfesting av grad av samsvar med krav 
er relevant for de forskjellige bruken av 
sjekklister ved oppstart og i produksjon

-
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Styring av risiko for alvorlige ulykker gjennom 
prosjektets faser ved bruk av verktøyene i 
barriereindikatoren (byggherresentrert)

Prosjektets 
anskaffelsesbehov

Utarbeide 
konkurranse-

grunnlag
Konkurranse Gjennomføring Avslutning

Utarbeider 
risikoanalyse

Utarbeidelse av tiltak i 
prosjektering og tiltak 

som videreføres til 
kommende faser for å 

bøte på restrisiko

Innarbeider SHA-
plan og plan for IK i 

planverk

Byggherre

SHA-plan inkl. krav 
til IK oppdateres og 

legges inn i 
kontrakt 

SHA-plan etableres med 
risiko som skyldes 

prosjektets val, tiltak og 
krav til oppfølging 
(internkontroll, IK)

Samhandling i detaljering
av planverk og 

håndtering av endringer, 
oppdatering av SHA plan

Risikobasert oppfølging
iht. kontrollplan av 

kritiske aktiviteter og av 
entreprenørens IK

Planlegger kritiske 
aktiviteter

Internkontroll ved 
kvalitetssikring av 
kritiske aktiviteter 

og måling av 
sikkerhetsytelse

SHA-plan inkl. krav til IK 
leggs inn i forespørsel og 

tilbydere instrueres å 
redegjøre for hvordan man 
tenkt å iverksette planen i 

praksis

Entreprenør/UE

Sikring av erfaringer 
(knagger)

Tilbydernes 
redegjørelse 
vurderes og 

videreutvikles i 
forhandlinger 
(samhandling)

Rådgiver
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Oppsummering
• Barriereindikatoren

– Basert på anerkjent teori for å unngå at uønskede hendelser resulterer i tap (kfr. «0-visjonen»)
– Tilbyr verktøy for å 

• Utforme tiltak for å forhindre alvorlig skade i bygg- og anleggsaktiviteter
• Kvalitetsikre sikkerhetstiltakene i kritiske bygg- og anleggsaktiviteter 
• Synliggjøre for ledelsen hvor godt organisasjonen tar til vare sikkerheten mot alvorlig skade og hvilke tiltak som 

trengs
– Unngår problemer med H1 og H2 (forsinkelse, tilfeldige variasjoner)
– Tilbyr verktøy basert på føre-var prinsippet

• Barrierestyringen i de forskjellige prosjektfasene og samhandling mellom prosjektets aktører
• Oppdage og korrigere avvik i forkant av jobbutførelse («unngå å løpe etter»)
• Klar rollefordeling mellom byggherre og entreprenør

• Kontrollkultur – tillitskultur
- Behov for kontroll? Eller skal vi ha tillit til folk?
- Motsetning eller gjensidig forsterkning? Kan kontroll oppleves som en måte å styrke tilliten på?
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