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SAMMENDRAG
Rapporten inneholder en veiledning i bruk av en tidligfaseindikator i bygg- og
anleggsnæringen. Tidligfaseindikatoren gir et mål på hvor modent et prosjekt er i
tidlige prosjektfaser med hensyn til å ha kontroll på farekilder i produksjonsfasen.
Hensikten med indikatoren er å gi støtte til beslutninger i tidlige prosjektfaser for å
redusere ulykkesrisiko i produksjonsfasen ved og gi tidlige signaler om forventet
mangelfull kontroll på farekilder. Indikatoren baseres på bruk av sjekklister som
presenteres i rapporten. Teoretisk grunnlag og metode for utvikling av indikatoren
presenteres. Rapporten avsluttes med erfaringer fra praktisk bruk av indikatoren
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1 Innledning
Tidligfaseindikatoren gir et mål på hvor modent et prosjekt er i tidlige faser med hensyn til å ha
kontroll på farekilder i produksjonsfasen. Hensikten med indikatoren er å gi beslutningsstøtte i
tidlige prosjektfaser for å redusere ulykkesrisiko i produksjonsfasen ved å gi tidlige signaler om
forventet manglende kontroll på farekilder i produksjonsfasen.
Figur 1 viser Bygg21 (2015) sitt rammeverk for prosjektfaser. Fundamentet for tidligfaseindikatoren er at ulykker skjer i produksjonsfasen og at faktorer i tidligere prosjektfaser påvirker
evnen til å ha kontroll på ulykkesrisiko i produksjonsfasen. Det finnes en del forskning (f.eks.
Lingard and Wakefield, 2019; Manu et al., 2019) som viser at beslutninger og aktiviteter gjort av
byggherre, prosjekterende og utførende før produksjonsstart påvirker kontroll på ulykkesrisiko.
Indikatoren er utviklet for tre uavhengige målepunkter i tidlige prosjektfaser: 1) byggherrens
konseptbearbeiding, 2) detaljprosjektering og 3) rett før oppstart av produksjonsfasen.
Konseptutvikling

Konseptbearbeiding

Detaljprosjektering

Produksjon

Bruk &
vedlikehold

Avvikling

Målepunkt 1 Målepunkt 2 Målepunkt 3

Figur 1: prosjektmodell og målepunkter for tidligfaseindikatoren.
Denne rapporten presenterer i de neste kapitelene en veiledning i bruk av tidligfaseindikatoren,
inkludert sjekklister for måling. I tillegg gir rapporten en kort gjennomgang av den teoretiske
bakgrunnen for indikatoren, samt en beskrivelse av hvordan indikatoren er utviklet. For mer
detaljerte beskrivelser av bakgrunn og utviklingsmetodikk vises det til tidligere rapporter i
prosjektet av Albrechtsen m.fl. (2018) og Albrechtsen m.fl. (2020).
Tidligfaseindikatoren er utviklet i forskningsprosjektet «Forutseende sikkerhetsindikatorer i byggog anleggsbransjen» som er gjennomført i perioden 2016-2021. Prosjektet har vært finansiert av
Prosjekt Norge og RVO-fondet (2016-19) og har vært faglig støttet av en referansegruppe med
representanter fra Regionale verneombud, Statens vegvesen, Statsbygg, Sykehusbygg, Veidekke,
Skanska og Rambøll. Prosjektet har i tillegg til tidligfaseindiatoren utviklet en indikator for
sikkerhetsklima og en barriereindikator. Resultater kan finnes på prosjektets hjemmeside:
www.prosjektnorge.no/forskning/aktive-prosjekter/utvikling-av-proaktive-indikatorer-i-babransjen/
Statsbygg har spesielt bidratt til utvikling av kunnskapsgrunnlaget for utviklingen av
tidligfaseindikatoren. I testfasen har HENT, ENTRA, Statens Vegvesen, Statsbygg og Norconsult
bidratt. Det er også utviklet en prototyp for en digital versjon av sjekklistene og indikatoren med
hjelp fra Skanska. I tillegg har bidragene fra masterstudentene Henrik Nyeng, Magnar Jaros, Fabian
Warendorph og Espen Westgaard vært betydelig. PhD-arbeidet til Stig Winge har også vært et
viktig bidrag til utviklingen. En stor takk til alle som har bidratt.

3

2 Veiledning
2.1 Kort veiledning

Prosessen for bruk av barriereindikatoren kan kort beskrives slik:
1. Etablere en plan for gjennomføring og etabler en tverrfaglig gruppe som skal gjennomføre
målingen. Leder bør inngå i gruppen.
2. For det aktuelle målepunktet (se figur 1): fyll ut den relevante sjekkliste i gruppebasert
prosess. Når det aktuelle målepunktet benyttes bør følge fremdriften i prosjektet.
Målepunktene benyttes normalt ikke samtidig. Sjekklister finnes i kapittel 3.
3. Sjekklistene består av faktorer som har betydning for sikkerhet i produksjonsfasen. Hver
faktor evalueres etter trafikklys-prinsippet:
a. Rød: Ikke akseptabel kvalitet, må rettes opp i! Prosjektet er ikke modent på dette
området
b. Gul: Såvidt godt nok, kan/bør forbedres.
c. Grønn: Ingen forbedring nødvendig
4. For faktorer som ikke er tilfredsstillende (rød eller gul): beskriv manglene kortfattet og
identifiser tiltak og hvem som har ansvar for implementering av tiltak. Rødt betyr at
prosjektet ikke er modent til å fortsette til neste prosjektfase, forholdet må rettes opp i før
prosjektet kan gå videre.
5. Implementering av nødvendige tiltak og gjør ny vurdering etter implementering.
De neste delkapitlene går i detalj på prosessen

2.2 Planlegging

Etabler plan for gjennomføring for det aktuelle målepunktet - når skal sjekklister fylles ut og hvem
skal deltar. Det anbefales en tverrfaglig gruppe på 3-5 personer for å fylle ut sjekklistene. Det gir
en verdifull prosess for å skape felles risikoforståelse og eierskap til tiltak. Prosjektleder bør inngå.
En person bør ha ansvar for å lede prosessen, inkludert å dokumentere resultater.
Dokumentasjonen bør også inneholde hvem som har ansvar for eventuelle tiltak. En prosess som
involverer flere aktører i prosjektet styrker samordning av aktørene, slik Byggherreforskriften også
krever.

2.3 Målepunkter

Det er etablert tre målepunkter for indikatoren. Målinger gjøres separat på hvert enkelt
målepunkt, ikke for alle samtidig. Målingen bør følge fremdrift i prosjektet.

Konseptutvikling

Konseptbearbeiding

Detaljprosjektering

Produksjon

Bruk &
vedlikehold

Avvikling

Målepunkt 1 Målepunkt 2 Målepunkt 3

Figur 2: Målepunkter for tidligfaseindikatoren.
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Måling på målepunkt 1 utføres i siste del av konseptbearbeidingen, før prosjektet går
videre til detaljprosjektering. Målepunkt 1 brukes av byggherre på egen
prosjektorganisasjon. Noen av punktene er ikke gyldige for alle typer entrepriser.
Måling på målepunkt 2 gjøres i detaljprosjekteringen. Kan gjøres på flere stadier av
prosjekteringsfasen, gjerne gjentatte ganger. Målepunkt 2 brukes av a) byggherre på egen
prosjekteringsorganisasjon, b) av byggherre på prosjekterendes organisasjon eller c) av
prosjekterende på egen prosjekteringsorganisasjon. Et samarbeid mellom byggherre og
prosjekterende vil være en verdifull prosess. Noen av punktene er ikke gyldige for alle
entrepriseformer.
Måling på målepunkt 3 gjøres i overgangen mellom prosjektering og produksjon. Gjøres
før oppstart av produksjonen. Kan brukes av a) byggherre på hovedentreprenørens
prosjektorganisering eller b) av hovedentreprenøren på egen prosjektorganisering. Et
samarbeid mellom byggherre og hovedentreprenøren vil være en verdifull prosess.

For hvert målepunkt finnes en egen sjekkliste som dekker faktorer som forskning har vist har
betydning for å skape sikkerhet i produksjonsfasen. Datainnsamling med bruk av disse sjekklistene
gir grunnlaget for indikatoren.

2.4 Vurdering av målepunkter

For det enkelte målepunkt fylles sjekkliste ut. Sjekklistene består av faktorer som forskning har vist
har betydning for grad av kontroll på farekilder i produksjonsfasen. Hver faktor evalueres etter
trafikklys-prinsippet:
• Rød: Ikke akseptabel kvalitet, må rettes opp i! Prosjektet er ikke modent på dette
området
• Gul: Såvidt godt nok, kan/bør forbedres.
• Grønn: Ingen forbedring nødvendig
Når faktorer ikke er tilfredsstillende (rød og gul): beskriv manglene kortfattet og identifiser tiltak.
Noen av punktene i sjekklistene er verifiserbare og objektive, f.eks. om risikovurderinger er
gjennomført. Her vil det være dokumenterte «bevis» som gir svar på sjekkpunktet. Andre punkter
vil baseres på subjektive vurderinger i gruppen, f.eks. «Byggherrens prosjektorganisasjon er
tilpasset kompleksiteten til prosjektet.» For slike punkter må det utføres en diskusjon i gruppe som
leder fram til en enighet om evaluering av punktet. Den samme teknikken kan også brukes på
punktet om risikovurderinger er gjennomført med god nok kvalitet. Dersom resultater av en
risikovurderinger foreligger, bør gruppen vurdere om risikovurderingen er god nok (dekning av
mulige hendelser, er det mangler i vurdering av risikoen, er det mulige mangler i risikoreduserende
tiltak?)
Det kan være faktorer som ikke er relevante for prosjektet som bruker sjekklistene, f.eks er ikke
alle faktorer relevante for alle typer entrepriseformer. I slike tilfeller bør det begrunnes hvorfor
sjekkpunktet ikke er relevant.
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2.5 Bruk av målingene

Dersom noen av sjekkpunktene er vurdert som rød så må forholdet rettes opp i før prosjektet kan
gå videre til neste fase. For gule punkter må prosjektet gjøre en vurdering om tiltak skal settes inn.
For det enkelte prosjekt er det identifiserte røde og gule verdier som gir beslutningsstøtte for
forbedring av sikkerhetsstyring i prosjektet.
I tillegg kan gjennomsnittverdi beregnes for de enkelte grupper av faktorer samt en
gjennomsnittverdi for hele målepunktet. Gjennomsnittsverdier kan brukes til å sammenlikne
trender dersom måling gjøres flere ganger, eller for å sammenlikne prosjekter.

2.6 Tiltak

Implementere tiltak og følge opp tiltaket. Gjøre nye vurderinger i fremtidige faser
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3 Sjekklister
3.1 Sjekkliste, konseptbearbeiding
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3.2 Sjekkliste, detaljprosjektering
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3.3 Sjekkliste, rett før oppstart av produksjon
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4 Eksempel på utfylt sjekkliste, målepunkt 1

I eksemplet over er sjekklisten fylt ut av byggherre. Detaljene her er ikke så viktige, men legg merke
til at det øverst til høyre er markert for rødt «trafikklys» (ikke akseptabel kvalitet). For denne
kategorien nr.6, «Tid», har begge faktorene blitt vurdert som mangelfulle. Tiltak må settes inn for
å sette av bedre tid til prosjektering og produksjon i fremtidige faser. Gruppen som har evaluert
prosjektet har identifisert prosjektet som ikke modent på dette området.
I tillegg har de identifisert at byggherrens SHA-koordinator har riktig kompetanse og erfaring, men
involveres ikke godt nok i beslutningsprosesser. Faktor 7d er derfor markert som gult, og tiltak bør
vurderes for bedre involvering.
Øvrige faktorene er vurderte som tilfredsstillende uten behov for tiltak
I eksemplet er det også beregnet gjennomsnittsverdier. I utgangspunktet er ikke disse
snittverdiene verdifulle for det enkelte prosjekt. For det enkelte prosjekt er det rødt-gult-grønt
som gir tidlige varsler på at det kan ventes at sikkerhet ikke er godt nok ivaretatt. Snittverdiene
kan benyttes av byggherren på overordnet nivå for å sammenlikne prosjekter eller se på trender
som f.eks. at mangelfull tid går igjen på flere av prosjektene.
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5 Faglig bakgrunn for tidligfaseindikatoren
Tidligfaseindikatoren er en såkalt forutseende sikkerhetsindikator (eng. leading indicator) som gir
indikasjoner på fremtidige utviklinger i kontroll på farekilder, dvs. indikatorverdiene endrer seg før
faktisk tap av kontroll endrer seg (Kjellén og Albrechtsen, 2017). Dette til forskjell fra forsinkete
eller tapsbaserte sikkerhetsindikatorer som måler evne til kontroll på farekilder basert på allerede
inntrufne hendelser. Fordelen med forutseende indikatorer er at de bidrar til at organisasjoner får
tidlige varsler om at sikkerhetsprestasjonen ikke er i samsvar med den normen man har satt seg.
På den måten bidrar forutseende indikatorer til at organisasjoner kan forutse fremtidige
utviklinger og på den måten kan det iverksettes preventive tiltak.
Hensikten med sikkerhetsindikatorer er å overvåke sikkerhetsnivået i et system – er det et
tilstrekkelig nivå eller er tiltak påkrevd? – samt å gi beslutningstøtte for hvilke tiltak som må settes
inn dersom tiltak er påkrevd (Hale, 2009). Tidligfaseindikatoren følger dette prinsippet. For å
oppnå denne hensikten baseres anvendelsen av sikkerhetsindikatorer seg på prinsippet om
tilbakeføringskontroll (eng. feedback control) (Juran, 1989), se figur 3. Utgangspunktet er et
system vi ønsker å ha kontroll på – kontrollobjektet (det som skal styres). Sensorer måler
aktiviteten i kontrollobjektet, dette tilsvarer sikkerhetsindikatorer. Dette målet (indikatorverdien)
sammenliknes med gitte normer som er satt på forhånd. Denne normen kan være en gitt
kvantitativ eller kvalitativ grenseverdi eller at indikatoren skal vise kontinuerlig forbedring fra en
periode til en annen. Dersom målt prestasjon avviker fra norm vil implementering av korrektive
tiltak være nødvendig. For å vurdere om normen blir nådd etter implementering av tiltak gjøres
nye målinger og evalueringer. Denne formen for målstyring demonstrerer at vi ikke har indikatorer
kun for målingens skyld, men at de er verdifull beslutningstøtte for å ha kontroll på farekilder.

Figur 3: Tilbakeføringskontroll (Juran, 1989)
Figur 4 viser forutseende og forsinkete sikkerhetsindikatorer knyttet til produksjonsfasen i et
prosjekt. Figuren er inspirert av Reiman and Pietikäinen (2012) som viser forskjellen på
forutseende og forsinkete indikatorer ved å ta utgangspunkt aktivitet i et system. Forutseende
indikatorer er enten drivere for sikkerhet i systemet eller de gir uttrykk for dynamikken i
systemet. Forsinkede indikatorer måler sikkerhetsprestasjonen som resultatet av aktivitetene i
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systemet (f.eks. H-verdier og G-verdier1). For aktiviteter i produksjonsfasen vil forutseende
indikatorer enten måle tilrettelegging av elementer som skaper sikkerhet før produksjonsfasen
(f.eks. knyttet til planlegging av logistikk på et prosjekt) eller måle tilstedeværelsen av elementer
som skaper sikkerhet underveis i produksjonsfasen (f.eks. barriereindikatoren som måler
tilgjengelighet og kvalitet på barrierer2). Tidligfaseindikatoren gir et mål på om elementer som vi
forventer skaper sikkerhet i produksjonsfasen er på plass før oppstart av produksjonsfasen og
tilhører derfor typen forutseende sikkerhetsindikator som gir et uttrykk for tilretteligging av
elementer.
Forutseende
indikatorer
(1lre5elegging av
elementer)

Input

Forutseende
indikatorer
(1lstedeværelse
av elementer)

Ak1viteter i produksjonsfasen

Forsinkete
indikatorer
(resultater av
ak1viteter)

Resultater

Figur 4: Måling av sikkerhetsprestasjon i produksjonsfasen
(inspirert av Reiman and Pietikäinen ,2012)
Både praksis og forskning peker på at valg og aktiviteter i fasene før oppstart av produksjon har
betydning for sikkerhet i produksjonsfasen. Det betyr at det kan forventes at det finnes
karakteristikker i ulike prosjektfaser før oppstart av produksjon som gir indikasjoner på om
prosjektet kan forventes å oppnå god kontroll på ulykkesrisikoen.
Aktiviteter og valg i tidlige prosjektfaser (konseptutvikling, konseptbearbeiding,
detaljprosjektering) påvirker i stor grad sikkerhetsprestasjonen i gjennomføringsfasen
(produksjon). Forskning (f.eks. Behm, 2005, Gibb m.fl., 2014) viser at faktorer i tidlige
prosjektfaser ofte er bakenforliggende årsaker til ulykker. Forskning på byggherrens rolle for å
forbedre sikkerhet (f.eks. Lingard og Wakefield, 2019) og sikkerhet i prosjekteringsfasen (f.eks.
Manu m.fl., 2019) viser hvordan beslutninger og aktiviteter i tidlige faser kan påvirke sikkerheten
i produksjonen.
Albrechtsen m.fl. (2018), Sandberg og Albrechtsen (2018) Lingard og Wakefield (2019) viser
hvordan sikkerhetsledelse og prosjektledelse er integrert, noe som er et viktig fundament for
utviklingen av tidligfaseindikatoren. Faktorer i tidlige prosjektfaser som gir indikasjoner på en
forventet god kontroll på ulykkesrisiko skal ikke utelukkende være knyttet til
sikkerhetsaktiviteter og -metoder men inkludere karakteristikker ved generell prosjektledelse.

https://sfsba.no/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-03-Presentasjon-Tapsbaserte-indikatorer-5-delt-med-QR.pdf
https://www.prosjektnorge.no/wp-content/uploads/2021/03/Veiledning-Barriereindikator-NTNU-rapport_-endelig02.03.20211.pdf

1
2
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6 Utvikling av tidligfaseindikatoren
Figur 5 viser hvordan tidligfaseindikatoren er utviklet gjennom tre steg:
- Steg 1: utvikling av ideen: indikator, bruk og datainnsamling (sjekklister) på et konseptuelt
nivå
- Steg 2: forskningsaktiviteter for kunnskapsbasert indikator og sjekklister
- Steg 3: testing og revidering av metodikk og sjekklister
Steg 2

Steg 1

Steg 3

Li3eraturgjennomgang

Tes8ng
Intervjuer
Konseptuelle
sjekklister og
veileder

Prioriterte
faktorer
Kompara8v
studie
suksessfaktorer

Reviderte
sjekklister
og veileder

Reviderte
sjekklister
og veileder

Intervjuer

Ex post facto
studie

Figur 5: Utvikling av tidligfaseindikatoren
Generelt er utviklingen av indikatoren basert på OECDs (2014) veiledning i å utvikle forutseende
sikkerhetsindikatorer. Forutseende indikatorer utvikles ved å identifisere faktorer som er kritiske
for sikkerhetsprestasjon. For tidligfaseindikatoren betyr det å identifisere faktorer som
kjennetegner tidlige faser i prosjekter som kan forventes å oppnå̊ god kontroll på ulykkesrisiko i
produksjonsfasen. I neste trinn operasjonaliseres disse faktorene til sikkerhetsindikatorer som gir
et mål på hvilken grad av kontroll prosjektet kan forventes å ha på ulykkesrisiko i
gjennomføringsfasen.

6.1 Steg 1: Ideutvikling og første konseptuelle versjon av indikatorene

Første, konseptuelle versjon av tidligfaseindikatoren ble utviklet ved 1) å kartlegge om hva som
kjennetegner tidlige faser i prosjekter som kan forventes å oppnå en god sikkerhetsprestasjon i
produksjon; 2) å utvikle sjekklister med 12-15 hovedfaktorer pr målepunkt og 3) operasjonalisere
sjekklistene til en målbar indikator. Sjekklistene ble konstruert ved å kartlegge faktorer som
kjennetegner prosjekter som forventes å oppnå en god sikkerhetsprestasjon fra 1) kort
litteraturgjennomgang om suksessfaktorer for prosjekter som oppnår ønskede mål (ikke direkte
relatert til sikkerhet); 2) rapporter om PDRI (Project Definition Rating Index) som er en metode for
å måle et prosjekts modenhet med tanke på effektiv og fremgangsrik gjennomføring (CII, 2013):
3) tre workshoper med representanter fra byggherrer, prosjekterende, entreprenører og regionale
verneombud; og 4) intervju med representanter fra prosjekterende. Resultatet av steg 1 er
publisert i Albrechtsen m.fl. (2018).
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6.2 Steg 2: Hvilke faktorer kjennetegner prosjekter som har en god
sikkerhetsprestasjon?

Steg 2 i utviklingen var å få bedre kunnskap om hva som kjennetegner tidlige faser i prosjekter
som kan forventes å ha en god sikkerhetsprestasjon i produksjonsfasen. For å skape kunnskap
om dette ble det utført fire studier med utgangspunkt i resultatet fra steg 1:
- Intervjustudie av erfarne funksjonærer hos byggherrer, rådgivende ingeniør
og entreprenører (Nyeng og Jaros, 2019)
- En komparativ case-studie av 12 byggeprosjekter (Winge m.fl., 2019)
- Ex post facto studie ved spørreundersøkelse til funksjonærer på avsluttete
byggeprosjekter.
- Litteraturundersøkelse om kritiske suksessfaktorer i prosjekter
Basert på sjekklistene fra indikatorprosjektets steg 1 ble det gjennomført en intervjustudie av to
masterstudenter for å få innsikt i viktigheten av faktorene i sjekklistene med hensyn til
sikkerhetsprestasjon i produksjonsfasen (Nyeng og Jaros, 2019). Den komparative analyse av
byggeprosjekter ble utført av Winge m.fl. (2019) for å identifisere faktorer som har betydning for
sikkerhetsprestasjonen i produksjon. Denne studien hadde hovedsakelig fokus på
produksjonsfasen men pekte også på forhold av betydning for tidlige faser. Resultatene av denne
studien er også publisert i Arbeidstilsynets Kompass-rapport 2019 (Gravseth m.fl., 2019). I denne
studien ble sikkerhetsprestasjonen i de studerte prosjektene kvantifisert. De samme prosjektene
ble studert i ex post facto studien. Sjekklistene fra steg 1 brukt til å utvikle en spørreundersøkelse
om tidlige faser for en ex post facto studie av avsluttete prosjekter, dvs at avsluttede prosjekter
ble studert med tanke på hvor godt de lyktes med sikkerhetskritiske faktorer i tidlige prosjektfaser.
Resultatet ble sammenliknet med sikkerhetsprestasjonen kartlagt av Winge m.fl. (2019). I tillegg
er det utført en litteraturgjennomgang om kritiske suksessfaktorer generelt i prosjekter. Detaljerte
resultater av studiene er publisert i Albrechtsen m.fl. (2020)
Resultatene av studiene viser at i målepunkt 1, byggherrens konseptbearbeiding, har følgende
faktorer størst betydning for sikkerhetsprestasjonen i produksjon:
- Anskaffelsesstrategi og oppfølging av denne som er tilpasset prosjektets størrelse og
kompleksitet er etablert. SHA-plan og risikovurderinger er lagt til grunn for
tilbudskonkurranssen
- Prosjektspesifikke risikoforhold er identifiserte og tatt hensyn til i grunnlaget for
planlegging og innkjøp.
- Byggherrens prosjektorganisasjon er tilpasset kompleksitet til objektet og innehar SHAkompetanse
- Prosjektleder har erfaring, kompetanse og autoritet til å gjennomføre gode prosjekter,
samt viser engasjement for sikkerhet.
Resultatene viser at i målepunkt 2, detaljprosjekteringen, har følgende faktorer størst betydning
for sikkerhetsprestasjonen i produksjon:
- Byggherren har tydeliggjort mål og prioriteringer for tid, kostnad, kvalitet og sikkerhet, og
har koordinator for prosjekteringsfasen (KP) med nødvendigkompetanse og erfaring
- Erfaring fra tidligere prosjekter er brukt i prosjekteringen

14

-

Plan for gjennomføring av produksjonsfasen med tilstrekkelig detaljeringsnivå er etablert.
Sikkerhet er en integrert del av prosjektstyringen

Resultatene viser at i målepunkt 3, rett før oppstart av produksjon, har følgende faktorer størst
betydning for sikkerhetsprestasjonen i produksjon:
- Plan for innkjøp av kontraktører er etablert, inkludert kontrollplaner for oppfølging av
kontraktører er etablerte.
- Hovedentreprenørens prosjektorganisasjon har nødvendig kompetanse og
sammensetting tilpasset prosjektets kompleksitet, inkludert HMS-rådgiver
- Riggplan er tilpasset prosjektets kompleksitet og størrelse og legger til rette for sikker
produksjon
- Prosedyrer og ansvar for kvalitetskontroll er etablerte
- Detaljert produksjonsplan er etablert, samt system for kontroll og oppfølging av fremdrift
er etablert
- Møtestruktur i prosjektet er etablert og tilpasset prosjektets kompleksitet og størrelse,
samhandlingsarenaer for tilbakemeldinger og avklaringer mellom aktører er etablert
Basert på kunnskapen om kritiske suksessfaktorer ble metode og sjekklister reviderte.

6.3 Steg 3: testing og revidering

I steg 3 er metode og sjekklister utviklet i steg 2 testet og modifisert. En del av testingen ble utført
som en del av masteroppgaven til Warendorph og Westgaard (2021). Selve testen ble utført i to
deler. Først ble den aktuelle sjekkliste fylt ut av byggherre eller prosjekterende sammen med
masterstudentene, samtidig som det ble kommentert på forbedringspotensialer ved sjekklisten.
Deretter ble det gjennomført et intervju om bruk og nytteverdi.
En annen del av testingen er utført av HENT på ett av deres byggeprosjekter i samarbeid med
byggherre ENTRA.
Resultater av testing og evaluering finnes i neste kapittel.
Sjekklister og metodikk ble revidert basert på resultatet og er publisert i denne rapporten. De
viktigste modifikasjonene er:
- Fra 5-punktskala til 3-punktskala
- Tydeliggjøring kriteriene i 3-punktsskalaen
- Lagt til og fjernet noen faktorer
- Vasking av beskrivelse av faktorer
- Lagt større vekt på prosessen med å fylle ut sjekklister i veiledningen, da dette gir verdi
for både kvalitet på vurderingen og kan støtte samordning mellom aktørene.
I tillegg er det i steg 3 utviklet en prototyp for digital versjon av sjekklistene. I dette arbeidet har
Skanska bidratt med kompetanse på digitale verktøy. Resultatet av arbeidet er ikke offentlig
publisert per dags dato.
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7 Erfaringer med bruk av indikatoren
Hovedresultater fra erfaringer med bruk av indikatoren fra masteroppgaven til Warendorph og
Westgaard (2021) og fra testing hos HENT:
- Tverrfaglige grupper, inkludert ledelse, som fyller ut sjekklistene gir stor verdi for å skape
prosesser om felles risikoforståelse og eierskap til risikoreduserende tiltak, samt for å
redusere mulige feilvurderinger.
- Samordning mellom aktører muliggjøres gjennom å fylle ut sjekklister i grupper
sammensatt av ulike aktører. Prosessen tilfredsstiller dermed krav i Byggherreforskriften.
Gjennom slike prosesser skapes feles risikoforståelser og felles eierskap til
risikoreduserende tiltak
- Fra 5-punktskala til 3-punktsskala. En tydelig tilbakemelding fra testingen er å gå bort fra
den opprinnelige 5-punktsskalaen for vurdering av hver faktor til en 3-punktsskale
(trafikklys med rødt, gult og grønt). Testingen viser at trafikklys-ideen fungerer, det blir
igangsatt tiltak på rødt signal for bedre kontroll på ulykkesrisiko
- Gjennomsnittsverdier er ikke sett på som nyttig utover at det har en verdi for å
sammenlikne faser og prosjekter på et porteføljenivå. Trafikklys-vurderinger er ansett
som det sentrale resultatet av bruk av sjekklistene
- Det er behov for tilpasninger til det enkelte prosjekt. Ikke alle faktorer er gyldige for alle
entrepriseformer. Det kan også være andre spesielle egenskaper ved det aktuelle
prosjektet eller aktørene som gir et behov for å fjerne eller legge til faktorer.
- Sjekklister og modenhetsanalyser et velkjente i bransjen som gjør metodikken
brukervennlig og aksepterbar
- Den kunnskapsbaserte utviklingen av indikatoren gir en trygghet av at man fokuserer på
de riktige faktorene.
- Metodikken og sjekklistene har potensiale til å videreutvikles til andre deler av
prosjektets livsløp, inkludert som milepælskontroll gjennom produksjonsfasen.

8 Avslutning
Det er fortsatt behov for videre utvikling av metoden og sjekklistene. Forskningsprosjektet har
utviklet metode, sjekkliste og indikator basert på kunnskap som gjennom praktisk uttesting har
vist å ha en nytteverdi. Samtidig viser den praktiske testingen at det er behov for videreutvikling
og tilpasning til egenskaper ved prosjekter og aktører.
NTNU ønsker derfor tilbakemeldinger på erfaringer med bruk av indikatoren for å forbedre
eksisterende versjon. Ta kontakt med prosjektleder Eirik Albrechtsen
(eirik.albrechtsen@ntnu.no) for å dele erfaringer for videre utvikling. Sjekklistene er tilgjengelig i
excel-format, ta kontakt med Albrechtsen.
Det pågår et videre utviklingsarbeid med å etablere sjekklister for milepæler i produksjonsfasen,
samt et arbeid på digitalisering av sjekklistene.
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