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• Etablert i 1980 

• Entreprenør og prosjektutvikler, med hovedvekt på totalentrepriser og 
samspillprosjekter

• Nordisk aktør

• Omsetning 2020 NOK 8,8 MRD

• Solid ordrereserve og en høy andel store prosjekter

• Bærekraftsatsning via egenutviklet «HENT future» konsept

• Offensiv satsning innen prosjektutvikling og verdiskapning via bruk av 
kompetanse

• Tydelige verdier i «Solid, attraktiv og nyskapende»

• I HENT skal sikkerhet alltid ha første prioritet 

• «Prosjektet i sentrum»
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Konsernsjef Jan K. Jahren

Konserndirektør HMS og 
Kommunikasjon

Endre Persen

Konserndirektør 
Prosjektgjennomføring

Thomas Grøttvik

Sentral HMS-stab 
5 pers

Fagledere HMS 
11 pers

Oppgave/ansvars 
matrise pr prosj

HMS-organiseringen 

• Bransjefokus på H-tallet
• Høy motivasjon for alternative 

betraktninger
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Fra lagging til leading

Høy-risiko måling 
via avvikslogg

Breddemåling på HMS-prestasjon
via «Visualisering»
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3 forutseende sikkerhetsindikatorer er utviklet/testet:

Indikator Fase 1 
(2016-17)

Fase 2 
(2017-18)

Fase 3 
(2020à)

Barriereindikator. 
Mål på en prosjektorganisasjons evne til å ha 
kontroll med barrierer for å forhindre alvorlig 
skade pga. farekilder

Konseptuell 
utvikling av 
indikatorsett

Testing Testing.
Håndbok.
Digitalisering.

Tidlig fase indikator:
Mål på prosjektets forventete kontroll på 
ulykkesrisiko i produksjon på ulike punkter 
før oppstart av produksjon

Konseptuell 
utvikling av 
indikatorsett

Videre 
utvikling

Vasking og 
testing.
Håndbok.
Digitalisering.

Sikkerhetslima og engasjement for sikkerhet 
Mål på uformelle forhold ved organisasjonen 
som påvirker sikkerheten

Konseptuell 
utvikling av 
indikatorsett

- ?
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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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Drammen Sykehus
Entreprise 2301 omhandler etablering av råbygg for halve 
behandlingsbygget, poliklinikk 1 og halve sengebygget med 
tilhørende fundamentering. 35 000m2, hovedentreprise, 
Byggherre Sykehusbygg
Måtte utsette test her

Holtermannsveien 2 Byggetrinn 2

Valgte ut to prosjekter

Prosjektet består av kontorbygg sentralt i Trondheim. Entra er 
byggherre og har delt opp prosjektet i 3 byggetrinn. Byggetrinn 
1 er ferdigstilt, og denne totalentreprisen omfatter byggetrinn 
2. Totalt utgjør dette byggetrinnet (BT2) 22 463 m2 BTA ny 
bygningsmasse fordelt på 16 798 m2 for BT2 og 5 485 m2 BTA 
for kjelleren under BT2 og kommende byggetrinn 3. 
Utførelsestiden er beregnet fra Mai 2021, med ferdigstillelse 
Desember 2022. Prosjektet skal oppnå BREEAM Excellent.
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• Glem score og tilhørende farge
• Dette er ikke epler og epler
• Ulike forutsetninger, ulikt tidspunkt

• Ingen fullskala uttesting
• Enkel utprøving
• Pilot og utviklingsarbeid
• Intet hogd i stein
• Kan dette være en farbar vei ?

Vi valgte å prøve
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• Sjekklister et velkjent begrep i bransjen
• «Alle» gjør dette
• Kunnskap- og erfaringsbasert

• Neppe på samme måte
• Neppe med samme systematikk og 

struktur
• Forenkler, dokumenterer og synliggjør 

forbedringspunkter
• HMS-fokusert
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Tilbakemeldinger fra prosjektet
• Skepsis i utgangspunktet. Eksisterende systemer 

funker. Trenger vi noe mere ??

• God gjennomgang. Hele prosjektadm deltok

• Felles virkelighetsforståelse

• God involvering

• Systematisk inngang. Styrker HMS-planlegging i 

tidlig fase

• Sjekklista kan modifiseres. Prosjekttilpasses. 

• Godt gruppert og spisset.

• Ingen detaljoversikt, men overordnet

• Godt ledelsesverktøy

• Aksjoner iverksatt i etterkant

• Trafikklys-modellen fungerer

• Har potensiale som milepælskontroller HMS 

gjennom hele byggeriet
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• Det finnes mange milepæler i prosjektutvikling 
og gjennomføring. Denne har pri på HMS

• Utgangspunktet for indikatoren er Byggherre-
ståsted

• Fungerer også for entreprenør
• Sjekklista tilpasses

• Stor merverdi med felles liste for Byggherre og 
entreprenør
• Kopling av svarene gir et utmerket 

utgangspunkt for felles virkelighets-
forståelse 

• Avgjørende grunnlag for godt samspill og 
samhandling

• Avvikende farger trigger diskusjon og fokus

• Felles virkelighetsoppfatning og 
forbedringspunkter viktigere enn scoren

Hvad nuh ?

Indikatoren har et potensial og kan bygges ut ?

Suksesskriterier

• Kunnskap om hvorfor og forventet merverdi (bakteppet)

• Fordrer ærlighet og åpenhet

• Bred involvering

• Med flere involverte aktører, er timing essensiell 

• Omsette forbedringspunkter til operative aksjoner

• Prosessen, mer enn scoren er kulturbyggende
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Mulig videre vei for 
uttesting / utvikling
• Invitert NTNU og byggherre Holtermannsveien

(Entra) til workshop
• Bakteppet for indikatoren
• Erfaring med gjennomført test/bruk

• Skal vi ta den videre ?
• Har den merverdi ?
• Vil den kunne bidra til økt sikkerhet ?
• Må sjekklista justeres / tilpasses ?
• Skal den spisses mot enten entreprenør eller byggherre
• Bør/kan den utvides til ulike faser av byggeriet ?

• Mobilisering, rigg/drift, grunn og fundament, råbygg, 
tett bygg, fasader, innredning

• Indikatoren som kulturbygger
• Bedret samhandling
• Involvere flere aktører (store /alle viktige UE)
• Hvilken struktur krever dette 12


