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Cramo och NCC har samarbetat med Nexer Insight och Microsoft för att 

utveckla en lösning med Artificiell Intelligens som kan detektera om 
personer som går in på byggarbetsplatsen bär obligatorisk 

skyddsutrustning. Tanken är att resultatet från lösningen ska ge 
förutsättningar för att jobba med aktiviteter som främjar rätt beteende och 
attityder så att reglerna efterlevs. Genom kontinuerlig mätning går det till 
exempel att se vilka aktiviteter som ger effekt och främjar rätt beteende. 

 
Vid sidan av NCC, Cramo, Nexer Insight och Microsoft, har också 

Linköpings universitet deltagit i testet som akademisk part. 
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SÄKER INPASSERING 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 olycksdrabbade 
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 riskmomenten. 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 som syftar till att 
skapa förutsättningar för en säker byggplats, vilket har rapporterats i bl.a. ”Säker under 
byggkranen”2 och ”Smart Helmets and Building Cloud Technologies” 3.  

För NCC, som initierat detta testprojekt, är trygga och säkra arbetsplatser ett av de 
viktigaste fokusområdena och en grundförutsättning för detta är att stärka ”säker-
hetstänket” hos de individer som jobbar på byggplatserna. En del i detta är att använda 
obligatorisk säkerhetsutrustning, inklusive t.ex. hjälm, skyddsglasögon, varselklädsel, mm, 
när man passerar grindarna in på en byggplats. Detta ger dels ett basalt skydd för 
individen, men skapar också vidare förutsättningar med att skapa en säker arbetsplats, t.ex. 
genom att maskinförare, kranförare, mm, lättare kan detektera personer med korrekt 
varselklädsel vid arbete inom riskzoner. 

Syftet med detta testprojekt handlar om att bygga vidare på den AI-lösning (artificiell 
intelligens) med kameror och automatisk objektidentifiering som användes i testet ”Säker 
under byggkranen” (se ovan och fotnot nedan). Denna AI-lösning används och anpassas här 
för att detektera att korrekt skyddsutrustning används när personer passerar grinden in på 
bygget. 

1.2 Testprojektet 

Testprojektet handlar som sagt om att säkerställa att obligatorisk skyddsutrustning 
används vid inpassering på byggplatsen. Byggbranschen har många olyckor och 
skyddsutrustning avser att minska risken för olyckor eller konsekvenserna om de inträffar. 
En utmaning för platschefen på ett byggprojekt är att veta i vilken utsträckning som 

 
1 Arbetsmiljöverket, (2021). Arbetsskadestatistik, 
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 
 
 

SÄKER INPASSERING PÅ BYGGET 

reglerna för skyddsutrustning efterlevs. Detta test av digital teknik vill ge platsledningen 
insikt om efterlevnadsgraden. Tanken är att resultatet från lösningen ska ge förutsätt-
ningar för att jobba med aktiviteter som främjar rätt beteende och attityder så att reglerna 
efterlevs. Genom kontinuerlig mätning går det till exempel att se vilka aktiviteter som ger 
effekt och främjar rätt beteende. 

Lösningen består av en kamera som sitter vid inpasseringen till byggplatsområdet. Bilder 
från kameran skickas till en lokalt placerad dator för analys. Analysen sker i realtid av en 
AI-modell som tränats på att upptäcka människor och den obligatoriska 
skyddsutrustningen. Det som detekteras är: 

• Skyddshjälm, 
• om hakremmen på hjälmen är knäppt, 
• Skyddsglasögon, och 
• Varselkläder. 

För att värna om den personliga integriteten sparas inga bilder och ingen människa har 
åtkomst till bildströmmen. Det aggregerade och anonymiserade resultatet från analysen 
ger platsledningen information om hur stor andel av inpasseringarna som uppfyllt kraven 
för skyddsutrustningen. Dessutom ges en visuell uppmuntran vid grinden om någon har 
missat någon av den utrustning som detekteras. 

1.3 Hur hittades de digitala tekniker som behövdes? 

Testet gällande säker inpassering bygger vidare på samma teknik och delvis samma 
partners som deltog i ”Säker under byggkranen”. NCC och Cramo tog gemensamt ansvar för 
testets genomförande på plats på projektet Sigfridsborgsskolan i Nacka, vilket förankrades 
med platschef, arbetsledare, arbetsmiljöingenjör och innovationsledare. Kamerorna som 
användes kom från Axis och flyttades från byggkranen vid det tidigare testet till grinden 
vid inpassering. AI-experter från Nexer Group har, tillsammans med Microsoft, ansvarat för 
utvecklingen av den tekniska lösningen, algoritmer, business intelligence, och implemen-
tering av lösningen på plats. 

2 Testets genomförande 
Testet genomfördes vid NCCs projekt Sigfridsborgsskolan i Nacka kommun. Testet 
handlade om att detektera om personer som passerar in på arbetsplatsen har hjälm, 
hjälmens hakrem knäppt, varselkläder och glasögon. Grundprincipen för testet framgår av 
Figur 1 och Figur 2. En kamera placeras vid grinden vid inpassering på ett bygge. Till denna 
kopplas en AI (artificiell intelligens) som tränas att avgöra om en människa passerar 
genom grinden (Modell 1, i Figur 1). Om en människa detekteras tränas AIn till att 
detektera de definierade skyddsattributen i skyddsutrustningen (Modell 2, i Figur 1, samt 
Figur 2). Det finns möjlighet att informera den som passerar om den har korrekt 
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skyddsutrustning eller ej (symboliserat som gul eller grön cirkel till vänster i Figur 2), samt 
att sammanställa aggregerade data kring korrekt skyddsutrustning som kan användas av 
platsledning eller liknande i säkerhetsarbetet (symboliserat av graferna och ”kontor” till 
höger i Figur 2). 

 

 
Figur 1: Grundmodeller för att detektera person och skyddsutrustning. 

(Källa: Nexer Insight) 

 
Figur 2: Principiell modell för att detektera skyddsutrustning (utökad version av modell 2). 

(Källa: Nexer Insight) 

Modell 1: 
Detektera om person finns i bilden 

Modell 2: 
Detektera skyddsutrustning 
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2.1 Träningsperiod 
När nödvändig utrustning var monterad och installerad påbörjades en träningsperiod för 
AIn som beskrivs av processmodellen i Figur 3. 

 
Figur 3: Process för träning och utveckling av AIn. (Källa: Nexer Insight och Cramo) 

Under träningsperioden samlades en bild i sekunden in under några dagar, vilket 
resulterade i ett dataset på över 100 000 bilder som användes som underlag för att träna 
modellen. Under träningsperioden loggades både personer som gick in och ut för att 
snabbare få ihop ett tillräckligt stort dataset. I ett skarpt system är det såklart enbart de 
personer som går in som är aktuella och intressanta att analysera. Initialt skedde en 
manuell annotering och klassificering av bilder för att träna modellen. Under tränings-
perioden skickades senare bilder upp i molnet för att träna modellen, samt för att utveckla 
och förfina algoritmerna. 

2.2 Implementerad testmodell 
Efter träningsperioden implementerades den lösning och modell som sedan användes för 
själva testet. Principen för hur denna sattes upp framgår av Figur 4 nedan. 
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Figur 4: Principiell beskrivning av implementerad modell för testet. 

(Källa: Nexer Insight och Cramo) 

Den vänstra delen av Figur 4 beskriver hur lösningen läser in bilder från den nätverks-
kamera som monterats vid grinden. Bilderna analyseras i en lokal dator på det lokala 
nätverket (”IoT Edge”) och resultatet kan presenteras direkt för den som passerar in på 
bygget, med eventuell information om avsaknad av skyddsutrustning (”Local Dashboard”). 
Ett exempel på hur denna feedback till personen som passerar in på arbetsplatsen kan se ut 
visas i Figur 5. 

All bearbetning av bilder sker i det lokala nätverket (”Local Network”, i Figur 4) och efter 
analys av AIn tas bilden bort utan att någon kan se vem som passerat. Med hänsyn till 
integritet och GDPR sker ingen personidentifiering och ingen information om individuella 
personers efterlevnad av kraven på skyddsutrustning sker. Därav lämnar inget känsligt 
bildmaterial det lokala nätverket. Ingen personinformation skickas upp i molnet.  

Resultat från modellen skickas till Azure cloud för träning och utveckling av modellen (den 
övre delen av Figur 4). När modellen är tränad skickas modellen tillbaka ut till det lokala 
nätverket på bygget. Modellen tränas iterativt, testas, tränas på nytt, etc., för att 
kontinuerligt utveckla modellen och dess prestanda.  

Vid sidan av Azure cloud skickas också information från modellen upp i molnet för analys 
och visualisering i Power BI (nedre delen av Figur 4). Detta används för uppföljning av 
användandet av skyddsutrustning och ger både en bild av den aggregerade situationen just 
nu på byggarbetsplatsen gällande säkerhetsutrustning, samt utvecklingen över tiden. 
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3 Resultat från testet 
3.1 Användande av skyddsutrustning 
Under tiden som modellen tränades annoterades bilderna manuellt och resultatet 
sammanställdes (se Tabell 1). Man kan se att efterlevnaden och nyttjandet av skydds-
utrustning varierar mellan de olika områdena. Hjälm används ofta, men inte alltid med 
hakrem knäppt. Efterlevnaden av korrekt varselklädsel och skyddsglasögon skulle kunna 
vara bättre. Enligt intervjuer med arbetsledare och arbetsmiljöombud stämmer detta 
ganska väl med vad som kunde förväntas. 

Tabell 1: Resultat från manuellt annoterade bilder. 
(Anm.: Olika antal bilder användes för annotering av olika typer av skyddsutrustning, därav 

skiljer sig antalet åt mellan de olika kategorierna.) 

 

3.2 Information vid grinden och för platsledningen 
Som en del i att uppmuntra personal att använda skyddsutrustning och att använda den på 
ett korrekt sätt, testades olika varianter av displayer för att informera inpasserade 
personal om efterlevnaden av kraven. Olika idéer kring detta var bl.a. enkla ljussignaler 
(grön, gul, röd), en uppmuntran om det detekterades att något saknades (t.ex. ”Hej, har du 
knäppt hakremmen?”). Ett exempel på hur en display skulle kunna se ut visas i Figur 5. Här 
sker en detektering (vänstra delen av Figur 5) och resultatet presenteras på en display 
(högra delen av Figur 5). Denna display kan t.ex. markera med grönt för de delar av skydds-
utrustningen som är korrekta, gult om det finns osäkerheter och rött om modellen 
identifierar att något saknas. 

Vid sidan av möjligheten att informera personal vid inpassering, medför också insamlandet 
av data och bearbetningen i Power BI en aggregerad sammanställning och långsiktig 
uppföljning. Ett exempel på hur denna information kan sammanställas visas i Figur 6. Här 
kan man få en aggregerad bild av den senaste mätperioden, samt utveckling över tid. 
Denna information kan användas av platsledning, arbetsmiljöombud, mm, vid informa-
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tionsinsatser, utbildning och andra aktiviteter som strävar efter att öka säkerhets-
medvetandet på byggarbetsplatsen.  

 
Figur 5: Exempel på en display för att presentera resultat av detektering av 

skyddsutrustning. De olika områdena kan färgmakeras med resultatet (t.ex. grön, gul, röd). 
(Källa: Cramo) 

 

 
Figur 6: Exempel på hur en sammanställning av efterlevnaden av nyttjandet av 

skyddsutrustning skulle kunna se ut. (Källa: Cramo) 
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3.3 Utvecklingsområden 
Under träningen av modellen och genomförande av testet identifierades ett flertal 
utvecklingsområden, vilka listas nedan: 

• Mer bildmaterial för att träna modellen 
• Fler kameror för säkrare identifiering 
• Träna modellen i olika miljöer 
• Svårt att bedöma vad som är ”korrekt” skyddsutrustning 

Trots ett relativt rikt bildmaterial behöver modellen betydlig fler bilder att träna på för att 
minimera mängden så kallade falska positiva och falska negativa. Likaså skulle det vara 
önskvärt att utöka systemet med fler kameror (idag har bara en kamera använts). Fler 
kameror gör att man kan få bilder ur olika vinklar och ett bättre underlag. Detta skulle 
troligtvis klart förbättra modellen och systemet för det som är svårt att detektera med 
dagens system (t.ex. korrekt användning av varselklädsel, ögonskydd, hakrem, mm.). 
Exempelvis är det idag svårt att identifiera korrekt användning av hakrem och glasögon på 
grund av att personer har vänt sig om, skuggor, mm. Likaså behöver modellen tränas i olika 
miljöer, på olika arbetsplatser, med personal med olika slag av kläder och skyddsutrust-
ning, vid olika årstider (inklusive regn, snö, kraftig vind, mm), etc. Annars finns stor risk att 
modellen tränas fel om underlaget blir alltför enformigt.  

Ytterligare en utmaning är att definiera och identifiera vad som är korrekt (godkänt 
användande) av skyddsutrustning. Detta gäller t.ex. varselklädsel. Är en varselväst som inte 
är knäppt godkänd? Måste den vara knäppt hela vägen upp? Är en smutsig/sliten varsel-
jacka som kanske inte syns så bra i dåligt väder okej? Liknande problem finns med hakrem, 
som är svår att bedöma. Hur spänd skall den vara och hur stort slack får det finnas? Här 
finns idag inga tydliga regler och därmed blir det också svårt att träna modellen. Just med 
hakrem ger också t.ex. skägg svåra utmaningar för AIn att identifiera korrekt hakrem. 
Gällande ögonskydd finns också en hel del utmaningar när det gäller att bedöma vad som 
är korrekt utrustning och användande. Det är t.ex. svårt för modellen att avgöra om de 
glasögon som kanske används är vanliga glasögon eller godkända skyddsglasögon. Likaså 
kan det vara svårt att bedöma om ett visir är uppfällt eller nedfällt för modellen.  

Hur som helst så är bedömningen att det går att träna och trimma modellen för dessa 
utmaningar, men det behövs mer bildmaterial och mer tid för att få en mer träffsäker 
modell. 

3.4 Slutsatser kring olika typer av skyddsutrustning 
De olika typerna av skyddsutrustning skiljer sig en del åt i utmaningar, möjliga 
utvecklingsområden och modellens förmåga att vara träffsäker i sin analys. I det följande 
tydliggörs detta för var och en av de skyddsutrustningar som detekterades i testet. 
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Gällande varselkläder så konstateras att modellen är bra på att identifiera korrekt varsel-
klädsel. Dock finns det ett behov av att i detalj definiera vad som är godkänd varselklädsel. 
Gällande hjälm kan man konstatera att det har varit för få bilder där hjälm inte har använts 
och att det därmed finns ett behov av att samla in mer material. Effekten av detta är att 
modellen just nu är väldigt bra på att hitta hjälmar, men inte så bra på att inte hitta hjälmar. 
Exempel på identifiering av hjälm och varselklädsel ges i Figur 7 

 
Figur 7: Exempel på identifiering av varselklädsel (hvc) och hjäm (helmet). 

(Källa: Nexer Insight) 

Gällande glasögon och hakrem fanns det många likartade problem. Överlag är svårt för 
nuvarande modell att skilja på avsaknaden av glasögon och/eller hakrem och att de på 
något sätt är skymda. Exempel på detta ges av Figur 8, där det i den vänstra bilden är 
svårt/omöjligt att identifiera om personen har ögonskydd eller ej. I nuläget behandlar 
modellen även fallet med skymd sikt som avsaknad av glasögon och/eller hakrem. Ett sätt 
att förbättra dagens system är t.ex. genom utvecklingsområdet att ha fler kameror på plats. 
När detta finns så behövs ytterligare träning av modellen från olika kameravinklar för att få 
en mer korrekt modell. Ett annat sätt är ju att kräva att man gör sig synlig/visar ansiktet 
för kameran innan grinden öppnas, men då blir ju systemet på en helt annan nivå med 
kontrollfunktion och en känsla av övervakning för personalen som troligtvis inte är 
önskvärd. 
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Figur 8: Exempel på skillnaden mellan avsaknad av ögonskydd och att området för 

identifiering är skymt. (Källa: Nexer Insight) 

Som en generell slutsats för testet kan det konstateras att trots de utmaningar som fanns, 
och fortfarande finns, har stora steg mot en fungerande lösning tagits och förhoppningen är 
att kunna bygga vidare på dessa erfarenheter. Grunden för att testerna blev lyckosamma är 
bl.a. att: 

• Teamet som jobbade med testet arbetade målmedvetet och dynamiskt och kunde 
anpassa sig till de utmaningar som man mötte.  

• Det fanns ett stort intresse från de som deltog i byggprojektet och alla var mycket 
tillmötesgående och förstående för att det var ett utvecklingsprojekt och test, snarare 
än ett färdigt system som skulle implementeras. 

4 Sammanfattning 
Avslutningsvis kan man dra följande slutsatser gällande datainsamlingen, modellen (AIn) 
och det testade systemet. 

Datainsamling: 

• I projekt har material samlats in passivt från arbetsplatsen 
o Detta visade sig vara en snabb metod för att bygga en initial datamängd 

• För att få en bättre tränad modell finns ett behov av att komplettera med material 
från 

o Olika arbetsplatser med större variation i anställda 
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o Olika årstider och väderförhållanden 
o Fler personer utan hjälm (ovanligt förekommande i nuvarande bildmaterial) 

• Mer i detaljer definiera vad som är okej/godkänt gällande varselkläder, hakrem och 
glasögon 

Modellen (AIn) 

• Modellen kan detektera hjälm (men sämre på att detektera avsaknad av hjälm) 
• Modellen kan detektera varselkläder 
• Modellen ger viss signal för glasögon och hakrem, men här är felmarginalen större 
• Det behövs ett större bildmaterial och fler tester i olika miljöer för att fullt ut 

utvärdera modellen 

Systemet 

• En generell plattform som går att återanvända i andra liknande projekt samt för att 
vidareutveckla denna lösning 

• Men det finns en del saker som är värt att fundera på: 
o Skall man ha en notifiering för person som passerar igenom grinden? 

 Hur skall denna notifiering se ut/ske? 
 Skall man hindras från inpassering om fel detekteras i 

skyddsutrustning? 
o Hur kan man använda den data som samlas in? 

 Vad skapar ett positivt beteende och en bättre efterlevnad över tid? 

Kopplat till systemet och dessa användning behöver man fundera på hur kameran/ 
kamerorna och systemet skall användas i det kontinuerliga säkerhetsarbetet. Systemet kan 
t.ex. användas enbart passivt för efterkontroll, delvis aktivt med signal om rätt/fel/etc. 
(”hjälp till självhjälp”), eller ett fullt ut aktivt system med eventuellt förhindrad inpassering 
om den som vill passera inte blir godkänd på alla områden. Vid sidan av detta behöver man 
också fundera på hur man vill använda systemet på en mer övergripande nivå för att 
utveckla efterlevnaden och säkerhetsmedvetandet hos medarbetarna. Tankar som har 
kommit upp är t.ex. att kanske ha tävling mellan projekten om efterlevnad. Viktigt att 
poängtera från NCCs perspektiv är att man framför allt vill skapa ett förändrat beteende, 
inte "fånga bovar". 

Vad gäller den fortsatta utvecklingen så har Cramo satt upp lösningen på två av deras 
digitala democenter, ett i Norge och ett i Finland. På detta sätt kan Cramo demonstrera och 
visa systemet för presumtiva kunder. Vid sidan av detta kommer samarbetet mellan NCC 
och Cramo också att fortsätta med ytterligare ett testprojekt inom NCC i Sverige (utanför 
Uppkopplad byggplats). Syftet med det testet är både att samla in fler bilder och att testa 
den förbättrade modellen i ett faktiskt byggprojekt. Bakgrunden till det senare är att det 
har gjorts en hel del utveckling sedan testerna vid Sigfridsborgsskolan avslutades, men 
hittills har inte dessa testats under verkliga förhållanden i ett pågående byggprojekt. Vid 
sidan av testerna av modellen och systemet pågår också ett arbete inom Cramo för att 
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kunna lära mer om attityder och hur en sådan här tjänst tas emot i projekten. Detta för att 
kunna kommunicera syftet på ett bra sätt, så att det i slutänden upplevs som ett hjälpmedel 
och inte övervakning. 
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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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