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Formålet med præsentationen

Hovedspørgsmål: Hvilke kategorier af teknologier er de 
mest interessante, at arbejde videre med i de efterfølgende 
konkretiseringsworkshops?

Bemærk:
• Der er mange alternative teknologier inden for samme 

kategori, som vi kan arbejde videre med når vi 
konkretiserer ideer. 

• Vi fokuserer på byggeplads-teknologier på fredag, men 
der vil være overlap mellem faserne.

• Der er mange aspekter rundt om teknologierne som er 
vildt vigtige – dem behandler vi under konkretiseringen, 
men det er godt, at vi får dem frem nu.



Teknologierne – Forundersøgelser og registreringer

Forundersøgelser og registreringer til forebyggelse af ulykker 
og forbedring af arbejdsmiljø:

 Matterport-registreringer
 360-graders optagelser
 3D-laserscanning
 Droneoptagelser



Registrering og scanninger

Matterport:
• Registreringer før ombygning og renovering
• Kommunikation omkring placering af miljøfarlige stoffer
• Sikkerhedsplanlægning
• Opmålinger og mængdeopgørelser



Registrering og scanninger

Matterport:
• Registreringer før ombygning og renovering
• Kommunikation omkring placering af miljøfarlige stoffer
• Sikkerhedsplanlægning
• Opmålinger og mængdeopgørelser



Registrering og scanninger

360-gradersoptagelser til løbende registrering – kan evt. bruges på sikkerhedsmøder

360-graders kameraer kan bruges 
alene, men det kan være svært at vise 
hvor billederne er taget.

Hvis man har adgang til f.eks. Bluebeam
kan de afsættes på en tegning dér.



Registrering og scanninger

• Præcis geometrisk opmåling
• Registreringer ved lange vej- og togstrækninger
• Sammenligning mellem 3D-model og virkeligheden
• Ideer?



Registrering og scanninger

• Præcis geometrisk opmåling
• Registreringer ved lange vej- og togstrækninger
• Sammenligning mellem 3D-model og virkeligheden
• Ideer?



Registrering og scanninger

• Droneoptagelser til sikkerhedsplanlægning forud for projektopstart
• Analyse af logistik til pladsen, højresvingsulykker mm.
• Afstandsopmåling
• Terræn, jordforhold
• Planlægning forud for nedrivning



Teknologier – Under projektering

Forebyggelse af ulykker og forbedring af 
arbejdsmiljø under projektering. 

• Visualiseringer og gennemgang af 3D-model
• Regeltjek med værktøjer som Solibri
• Data og bygningsdelskatalog med 

arbejdsmiljøinformationer
• Tidsplanlægning og 4D-simuleringer
• VR og AR
• Automatiseret projektering



Visualiseringer og gennemgang af 3D-model
• Visuel kommunikation og intuitiv forståelse
• Undersøgelse af forskellige scenarier
• Information om sikkerhedsforhold på modellerne - fremhæv farer
• Modellering af sikkerhedsforanstaltninger, skiltning og 

omgivelserne
• Planlægning af flugtveje

https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29CO.1943-7862.0001223https://www.pbctoday.co.uk/news/bim-news/health-safety-on-site-mitigating-risk-through-bim/37264/



Data og bygningsdelskatalog med 
arbejdsmiljøinformationer• Søg efter information om specifikke 

materialer i 3D-modellerne

• Brug data til at afdække risici

• Hvilke informationer vil være relevante 
hvis 3D-modellerne skal bruges til 
planen for sikkerhed og sundhed?

Fra MT Højgaard’s bygningsdelskatalog



VR & AR

• Endnu mere intuitiv gennemgang forud for opstart
• Vis bygningen i AR under de faktiske forhold
• Planlægning i VR?

VR = Virtual Reality
AR = Augmented Reality (Forøget virkelighed)

https://www.youtube.com/watch?v=yhR-_TY6j50

• Arbejdsmiljø simuleringer (Dyrt og ikke udbredt - men en mulig 
teknologi)



Tidsplanlægning og 4D-simuleringer

Arbejder flere entreprenører i samme 
område?

Er der særlige tidspunkter i projektet 
som skal fremhæves?

Forklar og øv risikable 
installationsprocedurer

https://www.youtube.com/watch?v=515TNxr-aMI
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Regeltjek i 3D-modeller
• Tjek af forhold for tunge løft

• Tjek om friholdte flugtveje

• Reducering af fejl der fjerner stress og 
travlhed, som i sidste ende reducerer uheld



Automatiseret projektering

• Dagslysforhold
• Ergonomi
• Flugtvejsanalyser

• Automatisk generering af sikkerhedsforanstaltninger • Støj
• Indeklima



Rolf Büchmann-Slorup

rbs@hdlab.dk


