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Agenda

- Velkomst v. Signe Mehlsen, Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og 
rådgivere

- Præsentation af Kobots og fremvisning af AMIGO – baggrund og funktioner
- Fremvisning

- Åben drøftelse af hvilken rolle bygherrer og rådgivere har i at 
udarbejde/indarbejde teknologi i bygge- og anlægsprojekter

- Ideudvikling på hvordan det kan gribes an. Alle ideer er velkomne
- Opsamling

- Tak for i dag 



Et fælles partsprojekt i Danmark

Mobil konsulenttjeneste

Formidler af god arbejdsmiljøpraksis

Giver praktiske råd og vejledning

Opsøgende overfor byggepladser og -virksomheder

Baseret på OK-aftale mellem organisationerne

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

Byggeriets arbejdsmiljøbus



Hvad laver Videntjenesten?
Bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering, 

projekterendes pligter og konkrete arbejdsmiljøforhold

Projekter og indsatser

Møder og workshops

Vejledningsmaterialer

Faciliterer netværksdannelse og erfaringsudveksling på 
tværs af aktører

Finansieret af:



Bordet rundt



Hvorfor interessere sig for 
arbejdsmiljø i byggebranchen?

• 6621 arbejdsulykker i 2021 og 5 dødsulykker
• Stor risiko for nedslidning

Referencer: 
- https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/



Byggeriets aktører

Bygherre

Projekterende

Entreprenør 
Leverandør

Kilde: FRI



Lovgrundlaget

Bygherre
Nr. 117

Entreprenør
Nr. 2107

Projekterende 
og rådgivere

Nr. 110
Ansatte



Baggrund: Teknologier, der 
forbedrer arbejdsmiljø
• Teknologiudvikling og digitalisering er i rivende 

udvikling
• Stort potentiale for at forbedre arbejdsmiljø

– Kendskab til bygning/anlæg
– Kortlægge arbejdsmiljøproblemer
– Bygge virtuelt før i virkeligheden
– Optimere tidsplaner 
– Forbedre samarbejde

• Arbejdsmiljøprofessionelle drage fordel af de 
teknologier som er på projekterne



Baggrund: Teknologier, der 
forbedrer arbejdsmiljø
• Differentieret videns- og erfaringsniveau
• Teknologi ses som alt fra en Facebook-gruppe til 

automatiseret projektering og robotter
• Hvem er forrest? Hvem skal gå forrest?
• Kræver investering og kompetenceudvikling
• Brug for branchefokus – frem for kun 

virksomhedsfokus



Hvad er teknologier?

Produkt

Teknologi

Kategori Gipsskærer

Stemmestyring, 
automatisk 
skæring

AMIGO



Formål og forløb

• Udforske og oplyse om mulighederne for at forbedre 
arbejdsmiljøet på bygge- og anlægspladser
– Teknologier som er udviklet med arbejdsmiljø for øje
– Teknologier som kan anvendes med få justeringer / 

alternativ brug

• To kick-off workshops
• Fire konkretiseringsworkshops
• Udarbejdelse af inspirationskatalog (eksempler på 

teknologi og cases)



Teknologier til forbedring af 
arbejdsmiljø

Registreringer Projektering Udførelse Aflevering

• Matterport-registeringer
• 360 graders optagelser
• 3D-laserskanning
• Droneoptagelser
• Google maps /

https://skraafoto.kortforsyningen.dk/

• Visualiseringer og gennemgang af 
3D-model

• Regeltjek med værktøj som Solibri
• Data og bygningsdelskatalog med 

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

• Sikkerhedsmøder med 3D 
og interaktive skærme

• Mobile enheder 
(byggeplads-apps)

• Sensorer
• Exo-skeletter
• Robotter
• AMIGO-robotten

• KS-systemer



Byggeplads-app
- Kommunikation direkte til 

håndværkerne
- Mulighed for informationer 

fra dem
- Kontaktliste
- PSS og tilhørende bilag

Evt: 
- Logistik
- Blanketter til 

- Risikovurdering
- Varmt arbejde



Hvem har en rolle i at udarbejde/indarbejde 
teknologi i bygge- og anlægsprojekter?

Bygherre

Projekterende

Entreprenør 
Leverandør

Kilde: FRI



Spørgsmål til drøftelse

1. Hvilke teknologier bruger I i projekterne?
2. Hvilke teknologier ser I ude på pladserne?
3. I hvor høj grad forholder man sig i projekteringen til 

udførelsesmetoder?
4. Hvad er viden om teknologier?
5. Hvad giver udbudsregler af muligheder / 

begrænsninger?
6. Hvis man skulle have flere til at bruge AMIGO –

hvad kan man konkret gøre?



Konsulenttjenesten tilbyder 
3 forskellige muligheder for besøg:



Videonyhedsbrev

Tilmelding på: www.bam-bus.dk



Find os på sociale medier
Videntjeneste for bygherrer og rådgivere - https://www.linkedin.com/showcase/videntjeneste/
Arbejdsmiljøkoordinering - https://www.linkedin.com/groups/4949241/

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere - https://www.facebook.com/videntjeneste

Videntjeneste for bygherrer og rådgivere - https://twitter.com/Videntjenesten

Tilmelding til vores nyhedsbrev på www.byggeproces.dk


