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Här testas ett intelligent ”visionssystem” som hjälper förare av 

arbetsfordon att förhindra påkörningsolyckor. Genom att övervaka en 
definierad riskzon i närheten av fordonet, varnar systemet föraren genom 

ljus- och ljudsignaler när personer detekteras i närheten av fordonet. 
Det testprojekt är ett samarbete mellan NCC och Retenua, med 

Linköpings universitet som akademisk part. 
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SÄKER VID ARBETSFORDON PÅ BYGGET 

1 Utmaningen 
1.1 Bakgrund, syfte och behov 

Byggbranschen är en av de farligaste branscherna jobba i med en relativt sett hög 
andel olyckor och tillbud. Under 2014–2019 var byggbranschen den näst mest olycks-
drabbade branschen, efter tillverkningsindustrin, och den bransch med högst andel 
olyckor med dödlig utgång.1 NCC jobbar aktivt med att minimera olyckor och tillbud 
och har i sitt säkerhetsarbete identifierat tunga kranlyft, arbete på hög höjd och 
miljöer där både människor och tunga fordon rör sig som de tre största högrisk-
momenten. Enligt NCCs statistik står dessa tre områden tillsammans för hela 90 
procent av de allvarligaste olyckorna. Inom projektet Uppkopplad byggplats har NCC 
adresserat och utfört tester med som syftar till att skapa förutsättningar för en säker 
byggplats, vilket har rapporterats bl.a. i ”Säker under byggkranen”2, ”Smart Helmets 
and Building Cloud Technologies”3 och ”Säker inpassering på bygget”4 

För NCC, som initierat detta testprojekt, är trygga och säkra arbetsplatser är ett av de 
viktigaste fokusområdena och en grundförutsättning för detta är att arbetet i 
närheten av arbetsfordon och -maskiner sker på ett säkert och riskminimerande sätt. 
Syftet med detta testprojekt är att adressera en möjlig tillämpning av skyddsbarriärer 
och automatisk varning, som bygget på att personer på bygget har obligatorisk 
varselklädsel. Det som testas är ett system för att detektera personer som arbetar 
nära tunga maskiner och automatiskt varna både maskinföraren och personal som 
arbetar nära maskinen om de befinner sig inom en definierad riskzon nära fordonet. 

1.2 Testprojektet 

Testprojektet handlar som sagt om att testa ett system för att automatiskt varna om 
någon person befinner sig nära tunga fordon och maskiner på byggplatsen. Under 
testet monterades en utrustning på arbetsfordon och -maskiner som via IR-kameror 
kan identifiera varselklädsel och automatiskt varna om personer befinner sig inom 
ett riskområde för fordonet. Därav kopplar detta test, indirekt, till testet gällande 
säker inpassering, då IR-kamerorna och identifieringstekniken bygger på att personal 
har korrekt varselklädsel. Testet genomfördes på en krossverksamhet, NCC Ballast 

 
1 Arbetsmiljöverket, (2021). Arbetsskadestatistik [online]. 
http://webbstat.av.se/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=accesspoint%5Carbetsskadestatistik.qvw
&host=QVS%40vmextapp02-hk&anonymous=true&sheet=SH_Enkel [14 June 2021]. 
2 https://uppkoppladbygg.se/library/5779/ub-white-paper-ncc-saekerhet-slutversion-ok-fraan-
ncc.pdf 
3 https://www.uppkoppladbygg.se/media/amwgv2ch/ub-white-paper-ncc-scharc-smart-helmets.pdf 
4 www.uppkolladbygg.se/resultat 
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SÄKER VID ARBETSFORDON PÅ BYGGET 

Vårbykrossen vid Kungens Kurva söder om Stockholm och vid NCC Ballast Rotebro 
norr om Stockholm, där NCC upplät arbetsplats, maskiner och personal för testet, 
medan företaget Retenua stod för teknikinstallation och teknikutveckling (se Figur 1). 

 
Figur 1: Testet genomfördes bl.a. vid NCC krossverksamhet i Rotebro. 

(Foto Claes Henschel) 

1.3 Hur hittades de digitala tekniker som behövdes? 

Testet gällande säkert arbete vid tunga arbetsmaskiner har sitt ursprung i den 
screening som kontinuerligt genomförs av NCC där de identifierade företaget Retenua 
och deras produkt Emitrace. 
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SÄKER VID ARBETSFORDON PÅ BYGGET 

2 Information om testet 
2.1 Bakgrund 
Olyckor med tunga fordon och mobila maskiner ligger i toppskiktet gällande olycks-
fallsstatistik. Personal som jobbar på marken på arbetsplatsen utsätts för risken att 
bli påkörda. Det system som testats här heter Emitrace och är utvecklat av företaget 
Retenua med stöd av Robotdalen. Systemet Emitrace hette tidigare RefleX (Vision 
System) och bygger på en IR-kameraenhet (se Figur 2) som installeras på ett fordon 
och som kontinuerligt övervakar ett definierat riskområde (se Figur 3). 

 
Figur 2: Emitrace med IR-kameror som kan monteras på arbetsfordon. 

(Källa: Retenua) 

Emitrace detekterar människor med hjälp av de reflektiva egenskaperna hos vanliga 
varselkläder, alltså reflexvästar, som man använder på de flesta industriella arbets-
platser, och bedömer avstånd mellan fordon och person. Befinner sig en arbetare i 
riskområdet så uppmärksammas föraren via ljud- och/eller ljussignal i hytten. Det 
går också att installera ljus- och ljudsignaler som varnar utanför fordonet för att få 
personal på marken att uppmärksammas.5 

Emitrace bygger på det senaste inom inbäddad visionsteknologi och AI för att 
detektera fotgängare med varselkläder. Den AI-drivna IR-visionstekniken gör att 
systemet fungerar robust i olika ljusförhållanden och att lösningen kan tillämpas 
både inomhus och utomhus, i såväl dagsljus som mörker.6 

 
5 https://www.robotdalen.se/emitrace  
6 https://www.retenua.com/sv/  

https://www.robotdalen.se/emitrace
https://www.retenua.com/sv/
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SÄKER VID ARBETSFORDON PÅ BYGGET 

      
Figur 3: Emitrace-systemet monteras på arbetsfordon och varnar automatiskt när en 

person finns inom definierat riskområde. (Källa: Renetua). 

2.2 Systemets funktion 
Emitrace-systemets funktion bygger på tre grundläggande principer (se Figur 4)7: 

1) Säkerställ att medarbetare och besökare använder varselkläder. Reflexerna på 
skyddskläder ger förutsättningen för systemet att detektera personer, både i 
dagsljus och i mörker. 

2) Utrusta fordon med en eller flera sensorenheter (se Figur 2). De aktiva 
enheterna strömförsörjs av maskinens elsystem och detekteringsprocessen 
hanteras direkt i sensorn, vilket gör vidare kringutrustning överflödig. 

3) Förse förarhytten med en av flera möjliga varningsmoduler som 
uppmärksammar föraren med ljus- eller/och ljudsignaler. Så snart personer i 
övervakningszonen detekteras, aktiveras varningsmodulen. 

 
Figur 4: Emitrace-systemet tre grundläggande principer. (Källa: Retenua) 

 
7 https://www.retenua.com/sv/produkter/emitrace/ 

https://www.retenua.com/sv/produkter/emitrace/
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SÄKER VID ARBETSFORDON PÅ BYGGET 

2.3 NCCs genomförande av testet 
NCC genomförde testet under två månader då Emitrace-systemet installerades på 
frontlastare (se Figur 5). 

 

 

 

Figur 5: Installation av Emitrace-systemet. (Foto: Claes Henschel) 

Riskzonen under testet definierades enligt följande: 

• Bortanför 6 meter ansågs ingen risk föreligga en grön lampa lyser. 
• Om markarbetande personal befinner sig mellan 3-6 meter är man i riskzon 

och en gul lampa lyser kombinerat med en varningssignal. 
• Om markarbetande personal befinner sig närmare fordonet än 3 meter 

föreligger hög risk och en röd lampa lyser kombinerat med en varningssignal. 

Efter en första testperiod konstaterades att maskinföraren stördes väldigt mycket av 
de ljusignaler som var placerade inne i hytten. Därför valdes en annan uppsättning 
där ljussignalerna placerades på taket till hytten för att vara synbar för mark-
personalen (se Figur 6). Inne i hytten placerades i stället en ljudsignal, som likt 
backvarnare i bilar avger ett ”pipande” ljud, med ökad frekvens om en person befann 
sig i en högre riskzon (se Figur 7). Man hade även en ljudsignal utanför fordonet som, 
vid sidan av ljussignalen, varnade markpersonal som befann sig inom riskzonen.  
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SÄKER VID ARBETSFORDON PÅ BYGGET 

 
Figur 6: Placering av ljussignal för varning på taket av hytten. (Foto: Claes Henschel) 

 
Figur 7: Placering av system för ljudsignal inne i hytten. (Foto: Claes Henschel) 
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SÄKER VID ARBETSFORDON PÅ BYGGET 

3 Resultat och slutsatser 
3.1 Erfarenheter från testet 
Efter testperioden konstaterades att: 

• Systemet fungerade felfritt under hela testperioden, även när det utsattes för 
starkt motljus, snö och mörker och hårdvaran fick utstå damm, regn, snö och is 
i den krävande miljön på arbetsplatsen.  

• Förarna av hjullastarna som var testpiloter var i helhet nöjda med systemet 
trots att de var skeptiska till en början.  

• Den gemensam utvecklingen tillsammans med Retenua fungerade mycket bra 
och Retenua var lyhörda och snabba på att tillmötesgå nya behov från NCC. 

• Då systemet förutsätter att personer bär varselkläder för att upptäckas, krävs 
fler åtgärder för att säkra att så är fallet, annars kan systemet ge en känsla av 
falsk trygghet.  

3.2 Vidare utveckling och nyttjande av systemet 
NCC undersöker möjligheterna att vidareutveckla lösningen även för affärsområdet 
Infrastructure där det är vanligt att människor arbetar med eller intill tunga fordon.  

 

Kontaktpersoner 
För mer information om testprojektet, kontakta gärna: 

• Martin Rudberg, professor vid Linköpings universitet och akademiskt ansvarig 
för NCCs testbäddsprojekt: 

o martin.rudberg@liu.se, 0734-14 10 22 
• Claes Henschel, projektledare för digitalisering på NCC och testbäddsansvarig 

för NCC inom Uppkopplad byggplats: 
o claes.henschel@ncc.se, 0790-788 196 
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