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INNLEDNING



Forskningsprosjekt høsten 2016-17

Utvikling av indikatorer

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

Forskningsprosjekt 2018-19 

Videre utvikling og uttesting

Finansiert av RVO-fondet og Prosjekt 
Norges BAE-program

Videreføring 2020-21

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

Støtte fra Prosjekt Norges BAE-
program om videre testing og 
sluttføring

Mulighetene som digitalisering gir

Såkorn – utvikling av NFR-søknad

Forskningsprosjekt:

Utvikling av forutseende sikkerhetsindikatorer i BA-næringen
Formål: Utvikle og teste forutseende sikkerhetsindikatorer som skal gi aktører i BA-næringen tidlige varsler på fremtidige 
endringer i sikkerhetsprestasjonen. 

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/


Om prosjektet

• Gjennomført av NTNU og Safetec gjennom midler fra Prosjekt 

Norge og RVO-fondet:

1. Barriereindikator – uttesting og validering

2. Tidlig fase indikator – uttesting og validering

3. Digitalisering

4. Såkorn

• Kartlegging av hvilke muligheter ulike digitale løsninger gir for 

datainnsamling og - analyse og evt. distribusjon til 

beslutningstakere. 
– Spesielt skal det utredes hvordan maskinlæring kan gi mer bedre 

målinger. 

Leveranse

1. Rapport (digital kartlegging)

2. Masteroppgave (anvendelse 

av maskinlæring)



DIGITAL 

KARTLEGGING



Digital kartlegging - fremgangsmåte  

Kartlegging – software
Hvordan registreres/lagres 
dataen?

Kartlegging - data Hvilke data samles inn?

Kartlegging –anvendelse
Hvordan blir dataene anvendt og 
presentert i dag?

Analyse - forutseende 
indikator(er)

Hvilke data kan anvendes og 
hvordan i en evt. forutseende 
indikator? 

Del 1 



Digital kartlegging - software

• Vi identifiserte 26 ulike typer applikasjoner som brukes 

i registering, lagring og behandling av data hos de 

ulike aktørene. 

• Det er stor variasjon i hvilken programvare som 

benyttes, men felles for alle aktører er at de har 

kjennskap til følgende programvare:

• HMS-reg

• BIM360

• I tillegg fremstår alle aktører å ha minst et 

avvikssystem for HMS og/eller kvalitet (egenutviklet 

eller fra leverandør/krav fra byggherre) og et 

prosjektrom hvor alle prosjektdetaljer og –

spesifikasjoner lagres.

ENTREPRENØRER BYGGHERRER

Program-

vare

Funksjon 
E-1 E-2 E-3 B-1 B-2

HMS-reg Seriøsitet Enkelte 

prosjekter

Alle 

prosjekter

Alle 

prosjekter

Enkelte 

prosjekter

Alle 

prosjekter

Synergi Avvik

Kvalitet

Operativ 

Risikostyring

Alle 

prosjekter

Enkelte 

prosjekter

Prosjektbase Prosjektstyring

Avvik

Kvalitet

UE-database

Alle 

prosjekter

Erfarings-

database

Hendelses-

database Prosjekter 

og 

bedriftsnivå

TQM 

Enterprise

Avvik

Kvalitet
Alle 

prosjekter

BIM 360 Arbeidstegninger

Prosjektering
Alle 

prosjekter

Alle 

prosjekter

Alle 

prosjekter

Alle 

prosjekter

ISY Avvik Alle 

prosjekter



• Samtlige aktører samler inn og registrerer store mengder 

kvantitative og kvalitative data innen både sikkerhet og 

kvalitet. Dette er særlig blant entreprenørene.

• Basert på kartleggingen er det identifisert 102 ulike 

datapunkt som er sortert etter 5 egendefinerte 

hovedkategorier og 31 underkategorier. 

Digital kartlegging - data

Operativ
Risikostyring

Resurser og
kompetanse

Prosjektstyring Prosjektdetaljer

Underleverandører

*oversikt er basert på en grov kategorisering, hvor det vil være store 

individuelle forskjeller mellom selskap



Operativ
Risikostyring

Resurser og
kompetanse

Prosjektstyring Prosjekt-detaljer

Underleverandører

*oversikt er basert på en grov kategorisering, hvor det vil være store 

individuelle forskjeller mellom selskap

Digital kartlegging – datapunkt



Digital kartlegging – dagens anvendelse

• Det er flere identifiserte KPI’er / indikatorer som benyttes på 

ulike nivå i virksomhetene:
– H1, H2 og F-verdier

– Avvik

– Sykefravær

– RUH

– Ledelsesbesøk

• Det er gjerne «enkle», kvantitative data, direkte koblet til 

sikkerhetsprestasjon, som benyttes. Indikatorene er derfor 

sjelden komplekse uten flere inputvariabler. 

• Vi har ikke kunnet identifisere at det er utviklet indikatorer 

basert på data i prosjektrom, HMS-reg eller i BIM360



1. Veldig mye informasjon som er tilgjengelig i dag i en digitalformat
• Mengde informasjon som genereres og lagres økes stadig fra tidligfase og gjennom produksjonsfasen

• Det er store forskjeller mellom selskap og internt mellom prosjekter

• …og svært varierende grad av standardisering

2. Informasjon lagres i “siloer” med lite eller ingen kobling mellom hver av disse

3. Dagens KPI’er / indikatorer lener seg mot den reaktive, fremfor den forutseende indikatorsiden. 

4. Det er et ønske fra bransjen å kunne 

utnytte den tilgjengelige informasjon på en mer 

systematisk måte til proaktiv sikkerhetsarbeid

Digital kartlegging – en oppsummering

Avvik/ 

RUH
Kvalitet Prosjekt

-styring

BIM360… HMSReg



ANALYSE – FORUTSEENDE 

INDIKATOR(ER)



Digital kartlegging - fremgangsmåte  

Kartlegging – data Hvilke data samles inn?

Kartlegging - software
Hvordan registreres/lagres 
dataen?

Kartlegging –anvendelse
Hvordan blir dataene anvendt og 
presentert idag?

Analyse - forutseende 
indikator(er)

Hvilke data kan anvendes og 
hvordan i en evt. forutseende 
indikator? 

Del 2 



Kategorisering av datapunkt (102)

Hvor krevende vil det være å ekstrahere og sammenstille 

aktuell datatype til en evt. forutseende indikator

Hvor relevant/viktig vil samme datatype være som bidrag i 

en evt. forutseende indikator

Kompleksitet

Egnethet

+

=
Kombinertscore



Vurdering av kompleksitet og egnethet

Score Vurdering 

kompleksitet

Vurdering egnethet Kombinert score 

(kompleksitet vs. 

egnethet)

1

Enkle data som lett lar 

seg ekstrahere og 

sammenstille

Data vurdert å være en svært 

viktig suksessfaktor for 

sikkerhet i produksjon 

Svært egnede data til å 

inngå i en forutseende 

indikator, med lav 

kompleksitet.  

2

Enkle/Noe mer 

sammensatte data som 

relativt enkelt lar seg 

ekstrahere og 

sammenstille

Data vurdert som viktig 

suksessfaktor for sikkerhet i 

produksjon 

Egnede data til å inngå i 

en forutseende indikator, 

med relativt lav 

kompleksitet.  

3

Delvis sammensatte data 

som kan kreve noe mer 

arbeid for å ekstrahere og 

sammenstille

Data vurdert som relevant 

suksessfaktor for sikkerhet i 

produksjon

Relativt egnede data til å 

inngå i en forutseende 

indikator, med 

akseptabel kompleksitet.  

4

Sammensatte og relativt 

komplekse data som 

krever arbeid for å 

ekstrahere og 

sammenstille.

Data vurdert som lite relevant 

suksessfaktor for sikkerhet i 

produksjon

Egnede data til å inngå i 

en forutseende indikator, 

med høy kompleksitet.    

5

Svært sammensatte og 

komplekse data som 

krever mye arbeid for å 

ekstrahere og 

sammenstille

Data vurdert som irrelevant 

suksessfaktor for sikkerhet i 

produksjon 

Svært uegnede data til å 

inngå i en forutseende 

indikator, med svært høy 

kompleksitet.  



Operativ
Risikostyring

Resurser og
kompetanse

Prosjektstyring Prosjekt-detaljer

Underleverandører

*oversikt er basert på en grov kategorisering, hvor det vil være store 

individuelle forskjeller mellom selskap

Del 1 – Datapunkt som kan enkelt sammenstilles i en forutseende indikator («lavt hengende frukt» - eksempel) 



Del 1 – Datapunkt som kan enkelt sammenstilles i en forutseende 

indikator (lavt hengende frukt)

1. Velg enkle og målbare indikatorer - ref. høy «egnethet og kompleksitet» verdi

2. Etablere dataflyt fra kildesystemer og koble til risikomodell

3. Overvåke «sikkerhetsnivå» via dashboard

PROSJEKTBASE

AVVIKSSYSTEM

Datakilder



Del 2 – Hvordan utnytte data som er kompleks men veldig 

egnet/relevant til en forutseende indikator 
Maskinlæring og kunstig intelligens



• Entity Typing – Technical Language Processing
– Metode for tekstanalyse 

– Oppdage koblinger i data som ellers var skjult i store 

mengder tekst

Del 2 – Hvordan utnytte data som er kompleks men veldig 

egnet/relevant til en forutseende indikator 
Maskinlæring og kunstig intelligens

Demo 1

Hendelsesrapportering

Demo 2

https://nlp-tlp.org/aquila/entity-linking-graph
https://www.loop.equinor.com/en/stories/nlp-opt.html


• Sentiment Analysis
– Metode for tekstanalyse 

– Kan hjelpe å tolke om tekst er «positiv», «negativ» 

eller neutral

– «Kvantifisere» møtereferatene som genereres i 

prosjekt

Del 2 – Hvordan utnytte data som er kompleks men veldig 

egnet/relevant til en forutseende indikator 
Maskinlæring og kunstig intelligens

Samarbeid har 

vært fantastisk 

med god dialog

Fungerte greit Utfordrende og 

vanskelig 

kommunikasjon

Møtereferat



KONKLUSJON OG VIDERE 

ARBEID



Konklusjon

1. Store mengder kvantitative og kvalitative 

data som samles inn hos samtlige aktører. 

2. Det er mulig å kombinere «enkle og 

tilgjengelige» datapunkt en «forutseende» 

sikkerhetsindikator. 

3. Dette kan hjelpe med å gi et pekepinn på 

prosjekter med «høyere» risiko

4. Maskinlæring kan muliggjøre data 

innhenting fra utradisjonell men viktige 

datakilder (eks. hendelsesrapportering, 

møtereferatene osv.)

Bygge- og anleggsbransjen har et stort, 

uutnyttet potensial i datamaterialet som hver 

aktør sitter på individuelt, og som bransjen sitter 

på samlet.

Utfordringen er å kunne nyttiggjøre seg av 

informasjonen i eksisterende data, på tvers av 

systemer, prosjekter og selskap. 



Videre arbeid 

• Søknad til Norsk Forskningsgråd (NFR) 
– Baserer seg på arbeidet som er gjort

– Identifisere og kvalitetssikre indikatorer 

– Utvikle risiko –og maskinlæringsmodell for sammenstilling og 

analyse av data til å inngå i indikator(ene)

– Fremstilling, testing og utvikling av forutseende indikatorer. 

• Involvering av ulike parter og disipliner
– NTNU (PhD, masterkandidater fra både HMS og prosjektledelse

– Aktører fra næringen (samarbeidspartnere) : Sporveien, Skanska, 

Norconsult og Safetec

Sustainable value creation by digital predictions of safety

performance in the construction industry (DiSCo)



INNSPILL OG SPØRSMÅL?

Nathaniel J. Edwin

Principal Safety Engineer

+47 944 32 973

nje@safetec.no


