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Formålet med præsentationen

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 i dag, men der vil være overlap 
mellem faserne. Nogle kategorier kan være relevante i de tidligere 
faser. 

• Der er stor forskel på modenheden af teknologierne i denne runde.

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



Teknologierne
Forebyggelse af ulykker og forbedring af 
arbejdsmiljø under udførelsen

• Teknologierne fra sidst
• Sikkerhedsmøder med 3D og interaktive 

skærme 
• Mobile enheder
• Sensorer
• Exo-skeletter
• Robotter



Teknologierne fra i mandags
Registrering, scan og droner

BIM, data, regltjek og automatisering VR4D og cyklogrammer



Sikkerhedsmøder med 3D og interaktive 
skærme

• Understøtte ugentlige sikkerhedsmøder
• Områdekoordinering – placering af materiel, oplagring, 

sikkerhedsforanstaltninger
• Standard 3D-familier af sikkerhedsudstyr, skurby, 

kraner, arbejdsstilladser mm.

https://www.leanconstruction.dk/inspiration/cases/visuelle-planer/

https://www.ncc.dk/medier/pressrelease/19b9fa503d2d7706/



Mobile enheder
• Sikkerhedsplanen med på pladsen. F.eks. gennem Bluebeam eller Dalux
• ”Forside” i Bluebeam med adgang til information om arbejdsmiljø og sikkerhed
• Overblik på mobilen over risici og OBS-punkter
• Registreringer på pladsen

• Opret lister
• Send opgaver til ansvarlige
• Tanker om wistle blower funktion i fremtiden

https://www.youtube.com/watch?v=KnZHQHhks9M



Sensorer

https://medium.com/autodesk-university/bim-
for-health-and-safety-in-construction-
2062622e5157 https://www.youtube.com/watch?v=Vi0WEQQmzPY

• Lokal GPS og advarsler i sikkerhedszoner
• Advarsler i sikkerhedszoner omkring maskineri
• Asbest sensorer, og giftige stoffer i luften
• Luftkvalitet – CO2, fugtighed
• Smartwatch til helbredsadvarelser



Medicinske exoskeletter Exoskeletter til byggeri Sport exoskeletter

Exoskeletter til industri Aktive robot exoskeletter (fremtid)

Exoskeletter

Exoskeletter til industrien



Exoskeletter

Om exoskeletter
• Til skuldre, ben og ryg
• Mekanisk eller med motor
• De giver ikke superkræfter - De er lavet til at reducere nedslidning
• F.eks. ca. 6-8 kg. ekstra løft til skuldrene
• Relevant for mange faggrupper

Fordele
• Forbedring af fysisk arbejdsmiljø
• Forhindre nedslidning
• Ergonomisk hjælpemiddel (både før og efter problestillinger)
• Større livskvalitet
• Større arbejsglæde



• Det virker - hjælper meget i konkrete situationer

• Giver ikke superkræfter – men gør byrden lettere

• Føles ikke tunge eller hæmmende at have på - men 
passer ikke i alle situationer

• Tager lidt tid at lære, at bruge og justere - men med 
support lærer man det hurtigt

• Ergonomisk støtte - gør man er mindre træt - retter op 
på stillinger og løft

• Kan tåle at blive brugt på byggeplads – støv, vand, slag

• Kan bruges præventivt og hjælper når folk er blevet slidt

FEED BACK EFTER TESTS
Exoskeletter



Modenhed 
Autonome 
robotter 

Dataindsamling og 
assistenter 

Forudsigeligt fysisk 
arbejde 

Industrirobotter der 
arbejder i byggeriet 

Kommercielt 
tilgængelig 

 
Droner/UAVs 

fx DJI 

 
MIR 
AMR 

SAM100 
murerrobot 

 
USR Universal Robots 

 
ROBO-Carrier 
logistikrobot 

WallMo 
montage 

 
 

Odico byggepladsrobot 

 
 

TyBot armeringsrobot 

 

Colossus  
brandrobot 

 

German Bionic 
exoskeletter 

Robot at works 
robotplatform 

Fanuc 
svejserobot 

Prototyper 
og under 
udvikling  

 
 

BUILT automated 
excavators 

 
 

SPOT 
Boston Dynamics 

NLINK 
borerobot 

 
 

CYBE 
3D-print 

AIST 
construction robot 

DOXEL 
registeringsrobot 

 
CANVAS 

sliberobot 

 
HADRIAN robot og 

byggesystem 
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Realdania - robotoversigt

Robotter



Co-robotter

Robotter

• Under udvikling
• Testes oftere på danske byggepladser, men er langt fra hverdag endnu
• Flere investeringer undervejs – f.eks. inden for maler- og murerfagene



Off-site robotter

Robotter

• Mere almindeligt. Dog ikke noget de fleste oplever
• Kan være en solid vej til bedre arbejdsmiljø



Robotter
Autonome robotter

• Der går lang tid endnu
• Forholdet mellem investering og fordele er pt. sjældent i balance



Robotter
Selvkørende maskiner

• Mere realistisk og flere større spillere er i gang
• Er især relevant ved udgravninger, og i situationer hvor der ikke færdes mennesker

https://www.builtrobotics.com/



Robotter – en case
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