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Høstens forstudie
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• Kartlegging av pågående 

prosjekter/teknologier i BA i Norge

• Et utvalg intervjuer knyttet til to caser

• Læringspunkter fra andre bransjer

• En kikk på internasjonal forskning innen BA

-> Viktige områder for videre FoU

Et notat utarbeides i løpet av året



Basert på pågående prosjekter om sikkerhet - SINTEF/NTNU

• SAREPTA-prosjektet (Safety, autonomy, remote 

control and operations of industrial transport systems)

http://www.sintef.no/projectweb/hfc/

SMACS – Sensemaking in safety-critical situations

• Menneskelige faktorer i robotisering og 

automatisering i boring (Petroleumstilsynet, 2020)

+ Ulykkesgranskninger fra National 

Transportation Safety Board (NTSB) i USA9

(SAREPTA)

http://www.sintef.no/projectweb/hfc/sarepta/
http://www.sintef.no/projectweb/hfc/
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Forskjeller mellom 
sektorer 

Regulering

Tilgang på data

Aktør-
kompleksitet

Tid for bruker å 
gjenvinne 

kontroll når 
teknikken feiler

Brukergrupper

Operasjonsmiljø

Til tross for forskjeller er det 
noen overførbare prinsipper

Og spesifikke utfordringer



Hva bør automatiseres?
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Dangerous Dull

Difficult Dear

Teknologi man bør 
satse på

Teknologi som støtter 
arbeideren (sikkerhet og 

helse)

Teknologi som øker 
effektivitet/sparer kostnader



Robotisering, automatisert, autonom

• Roboter betegnes vanligvis som maskiner som gjør en mekanisk 

"menneskelig" handling (f.eks. robotarmer)

• Automatisert/automasjon knyttes til at noe er programmert med 

regler som gir en støtte til oppgaver som mennesket løser

• Autonom knyttes til hvor stor grad en maskin eller teknologi er 

selvstyrt, altså uten menneskelig interaksjon

Begrepene brukes delvis om hverandre og det er ikke klare definisjoner
12
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(Basert på Hoem et al., 2019)

Antagelig er det positive sikkerhets- og belastningseffekter..

Uønskede hendelser som arbeidere 
forhindrer (kompetanse og 
improvisasjon)

Forbedringer på grunn av 
automatikk

Uønskede hendelser som 
automatikk kan fjerne

Uønskede hendelser i dag



Automatisering og robotisering ser ut til 
å øke sikkerheten i transport

• Luft: Kommersiell flyvning har økt automatisering vært en 

bidragsyterne til at ulykkestall har hatt nedadgående trend samtidig 

som aktivitetsnivået har gått opp

• Veg: Førerløse Google Cars' har 1/3 av ulykkesraten til ulykkesraten

med fører (2 millioner kjørte kilometer), men litt varierende statistikk 

for f.eks. Tesla

• Metro/bane: Metroen i København 40 år uten alvorlige ulykker

• Gruvetransport: God HMS-erfaring – ønsker å se nærmere på f.eks.  

Brønnøy Kalk og Skanska Electric Site Research14



15

(Basert på Hoem et al., 2019)

Antagelig er det positive sikkerhets- og belastningseffekter…….. Men nye risikoer må håndteres

Uønskede hendelser som arbeidere 
forhindrer (kompetanse og 
improvisasjon)

Forbedringer på grunn av 
automatikk

Uønskede hendelser som 
automatikk kan fjerne

Uønskede hendelser i dag

Nye hendelser med 
automatikk



Boeing
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(Basert på NTSBs presentasjon fra ulykkesgranskningen, på HFC-forum 21.10.2020)

Feil i sensorene –
og antakelse om 

umiddelbar inngripen av 
piloter 

Nytt automatisert system 
ikke nevnt i pilotenes 

manualer eller prosedyrer 
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Modifisert fra SAREPTA

De som lykkes med å innføre teknologi på en sikker måte ivaretar det helhetlige godt
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For lite tillit For mye tillit

(Basert på Endsley, 2018)

Motstand mot teknologien Stoler for mye på feilbarlig teknologi

Mennesket og organisasjonen bør ha riktig mengde tillit til teknologien
Tilliten bør være situasjonsavhengig



Tesla – dødsulykke 
23.mars 2018

• Tesla på autopilot tolket filen til å være mye 

bredere enn realiteten, og kjørte over 

veimerking

• Kjører inn i en kræsjdemper i midtrabatten

• Står i manualen at sjåføren er ansvarlig og i 

praksis er "fører"

• Systemet registrerte ikke godt nok at fører var 

uoppmerksom

• Ifølge granskningen uttrykker funnene at fører 

hadde for høy tillit til systemet
19

Basert på 
(NTSB, Price, 
2020)



“Roboter er utmerkede backup-sjåfører

for mennesker. Mennesker er 

forferdelige backup-sjåfører for 

roboter.” 
(Samaras, 2019)

20



Noen punkter fra petroleum (boring)

• Systemintegrasjon med eksisterende utstyr og maskiner er 

utfordrende

• Lite standardisering av systemer – proprietært/ kommersielt

• Behov for "beste praksis" guider for å gjennomføre en 

utviklingsprosess brukersentrert mht sikkerhet

• De som lykkes har hatt tidlig brukermedvirkning og avgrenset 

leverandører

21



Hva sier forskningen om utfordringer for mer bruk? 
(internasjonalt)

• Høy kapitalinvestiering initielt

• Ingen sterke behov for å øke produktivitet

• Lave FoU-budsjett i bygg- og anlegg

• Arbeidskultur - motstand mot endring

• Arbeidsstokken er ikke trent for ny teknologi

Noen av disse får vi kanskje høre noe annet om i dag?
22

Basert på Delgado et al., 2019

Faktorer som hemmer implementasjon i bygg og anlegg (internasjonalt)

Økonomiske faktorer entreprenør/kontraktør

*Høy initiell kapitalinvestering 

Fragmentert bygg- og anleggsindustri

*Ingen sterke behov for å øke produktivitet 

*Lave FoU-budsjett i bygg- og anlegg

Økonomiske faktorer byggherre

Nedadgående størrelse på budsjettene for offentlig infrastrukturprosjekter 

Tekniske og arbeidskulturrelaterte faktorer

*Nåværende arbeidskultur/motstand mot endring

*Utrent arbeidsstokk 

Udemonstrert effektivitet/umoden teknologi

Enkel tilgang på arbeidsstyrke 

Mangel på insentiver fra myndigheter 

Svak "business case" av systemutviklere

Lite avkastning på investering (ROI)/ utilstrekkelig etterspørsel 



Utfordringer som må løses for BA?

• Mer datafangst og –kvalitet – Videre digitalisering og BIM

• Hvordan jobbe sammen med robot i BA? 

• Krav til menneske-robot-grensesnitt?

• "Infrastruktur"/utforming er stadig i endring på en bygg/anleggsplass. Utfordring og 

mulighet?

• Hvordan håndtere stor variasjon i oppgaver, utforming, underleverandører, 

kompetanse – lite standardisering? 

• Arenaer for å lære fra hverandres prosesser og utvikle beste praksis?

• Er det risikovurderinger tilpasset bruk av robotisering og automatisering

23



Kategorier av robotisert og automatisert teknologi i BA
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Kategori Beskrivelse, type, bruksområder

1. Automatiserte prefab-
systemer utenfor BA-plassen

Produksjon av bygningskomponenter off-site med automasjon

Enkeltvis bygningskomponentproduksjon off-site (BCM)

Stor-skala prefabrikkering (LSP)

Additiv tilvirkning/produksjon (3D printing)

2. Automatiserte og 
robotiserte systemer på BA-
plassen

Automatiserte og robotiserte systemer benyttet direkte på bygg- og anleggsplassen

Roboter for enkeltoppgaver (Single task construction robots (STCRs)) for 
eksempelvis mursteinlegging, fasadeinstallasjon, maling av vegg, legging av 
betong, stålsveising etc

Robotiserte fabrikker on-site

"Svermer" og roboter benyttet for istandsetting av bygningkomponenter

3. Droner og autonome 
kjøretøy

Landbasert, luftbasert eller nautisk baserte fartøy som enten fjernstyres eller er 
autonome

Tilgang til ekstreme og farlige miljø

Inspeksjon, monitorering

Automatisert boring, utgraving og masseflytting

4. Eksternt skjelett    
(Exoskeletons)

Bærbare verktøy som arbeider sammen med brukeren – i motsetning til robot som 
gjør jobben autonomt

Øke brukeres produktivitet, tunge løft, redusere stress/fatigue, bruke verktøy I 
lite ergonomiske positurer.

Redusere skader

Basert på gjennomgang av Delgado m.fl.



Kategori 1 Automatisert produksjon av prefab

a) Bygningskomponentproduksjon

- Transformerer materiale (betong, 

murstein, treverk, stål etc) til f.eks. betong 

pre-fab, vegger, gulv, takseskjoner, etc.

- Lager helhetlige byggemoduler (f.eks. 

kjøkken/bad

b) 3D-printing av komponenter

25



Kategori 2 Automatisert og robotisert 
utstyr på bygg/anleggsplass

d) Roboter for enkeltoppgaver 

- for eksempelvis mursteinlegging, fasadeinstallasjon, 

maling av vegg, legging av betong, stålsveising etc

med f.eks. robotarm

e) Fabrikklignende miljø med STCR / nettverk av roboter

- Kontrollerte områder som ligner på fabrikker, 

samhandling mellom ulike roboter for f.eks. mursystem

26

@Phys.org



Kategori 3) Droner og autonome kjøretøy

f) Automatiserte eller fjernstyrte droner/autonome 

kjøretøy for å inspisere og monitorere enten 

tidkrevende eller farlige områder

g) Autonome kjøretøy (f.eks. boring, utgraving, 

masseflytting)
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(Tek.no)
https://www.sintef.no/siste-nytt/verdens-forste-selvkjorende-vals-
testes-ut-pa-anleggsplass/

https://www.sintef.no/siste-nytt/verdens-forste-selvkjorende-vals-testes-ut-pa-anleggsplass/
https://www.sintef.no/siste-nytt/verdens-forste-selvkjorende-vals-testes-ut-pa-anleggsplass/


Kategori 4 Eksterne skjelett (exoskeleton)

h) Bærbare verktøy som arbeider mekanisk 

sammen med brukeren

- Tunge løft, verktøy som brukes i 

utfordrende positurer.
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