
GAD – uge 2 seminar 

”Robotterne kommer….”

Slagelse Kommune Entreprenørservice



Disposition….

 Velkomst

 Kort præsentation af virksomheden Entreprenørservice:
 En hverdag med fokus på effektiviseringer og 

konkurrencedygtighed. 

 Vores erfaringer med robotter i praksis:
 Historik
 Fremtidsplanen
 Opstart på ny i model 2.0 (2018-)

 Skiltning på områderne (sikkerhed)
 Masterplanen – robotter på sporten.
 Indkøb – økonomi og overvejelser
 Intro til netværk omkring robotter



Hvem er Entreprenørservice



Robotterne kommer….

Kilde: mm.dk



Historik

Efter mødet på Husqvarna tilbage i 2010 indkøbte vi 10 robotter.
De blev sluppet løs på grønne områder ude i ”satellitterne”, hvor 
udgangspunktet var at kunne spare på omkostningerne herunder 
transporttiden på græsslåningen af disse områder. 

Det gik desværre ikke som håbet, da vi oplevede mange maskinstop 
ved fastkørsel i grene mv., hvilket medførte mange tilsyn. 

Derudover var der internt i virksomheden manglende fokus på 
projektet ifht. servicering ved nedbrud og dermed ikke ejerskab.

Vi endte derfor med at sælge robotterne igen tilbage i 2014.

I 2014 indkøbte vi på ny 2 robotter til Slagelse stadion, da FCV var i 
Superligaen. Vi lavede ”AaB modellen”. Disse endte vi med at få 
stjålet, og sporing via GPS signalet var ikke muligt. 
Så alt i alt – der har været lidt bump på vejen…. 



Fremtidsplanen 2018 -

 Maskininvesteringer der bidrager til smartere og/eller billigere 
opgaveløsninger, hvor vi gerne samtidig skaber merværdi. Med andre 
ord – mest muligt for pengene! Det er samtidig en god historie.

 Optimering/effektivisering af opgaver på sportsområdet, så 
ressourcer frigives – på forkant ifht. eventuelle kommende 
besparelser.

 Strategien en noget anden denne gang – bl.a. ved at sikre 
serviceaftaler og ejerskab lokalt.

 Opstart på ny sommeren 2018 i model 2.0 – Havrebjerg 
(”prøveareal”)

 I 2020 har vi nu 15 robotter fra Husqvarna af modellen 550X og en 
Bigmow fra Belrobotics. 

 Jf. ”Masterplanen” ifht. implementering af robotter på sporten.



Kort over anlæg med robotter nu 
og i fremtiden.

Gul: Robotklippere blev installeret her i 2018
Grøn: Robotter i 2019
Blå: Robotter i fremtiden.



Opstart på ny med model 2.0

Havrebjerg
Vestermose skole

Eggeslevmagle



Opstart på ny med model 2.0
Havrebjerg – opstart med klubben



Kanttråd/kabler og mål 



Kabler lægges i jorden



Skiltning på områderne - sikkerhed



Klippehøjde 2 cm



Klipper ”fanger” banemarkering 
(snor) 



Kunstgræs ved ladestationer 



Kost til overslæbning af banerne



Havrebjerg– hvad har vi erfaret/lært

 Vi har ikke længere højt græs og dermed ikke græsafklip liggende 
på arealet.

 Kablerne omkring ladestationerne blev justeret.

 Styring via telefonen er enkelt/nemt blandt andet ifht. justering af 
klippehøjde.

 Ukrudtsmængden mindre synlig pga. konstant klipning. 

 Sparet timerne på landevejen med traktor/Trimax.

 Banen blev første år mere ujævn, da vi ikke længere kørte med 
Trimax og trykker/jævner overfladen med valsen. Dette jævner vi 
nu med strigle og børste evt. tromling. 

 Meget mindre filt grundet hurtig omsætning af afklip.

 Vertikalskæring kan således nu udføres blot hver 2. – 3. år?



Vestremose skole



Kanttråd/kabler og mål 



Større areal denne gang med   
kunstgræs



Udfordringer med mål 

31-01-2020



Udfordringer med mål – højde på 
bundramme 



Vestremose skole – hvad har vi 
yderligere erfaret/lært

 Fordele:

 Robotterne kan uden problemer køre om natten og klippe.

 ”Kridtmanden” skal ikke tilpasse sig ifht. græsklipningen på 
arealet, hvilket tidligere var tilfældet med traktor/Trimax.

 Ulemper:
 Manglende signal ml. ladestation og klipper – klipperne kører 

dermed ikke altid ”hjem”.

 Klipperne kan ikke programmeres til automatisk at genstarte 
efter x-antal timer, hvor brugerne har sendt robotterne ”hjem” i 
ladestationerne ved kampafvikling.    



Kablerne skal tilpasses målenes 
placering 



Kunstgræsarealets størrelse 
tilpasses arealet



Klipperesultatet slut 2018



Samlet evaluering - ønsker/krav til 
fremtiden ifht. fodboldbaner

 Målproblematikken skal løses – lav eller høj bundramme.

 Kablerne på tværs af arealet (banen) skal væk af hensyn til driften.

 Til større anlæg skal én klipper kunne klippe hele arealet – dvs. 
flere m2 pr. robot, så dette har positiv indvirkning på enhedsprisen 
pr. m2 klippet græs.

 Ved tryk på ”parkeringsknappen” på ladestationen skal forbindelse 
ml. stationen og robotten virke hver gang. 

 Parkeringstiden skal kunne forud programmeres, hvorefter 
robotterne automatisk starter op igen på arealet.    

 Dialogen med Husqvarna går noget trægt – det er en stor butik!



Sæson 2019

Krolf i Skælskør
Skælskør stadionbane

Atletik i Slagelse og Korsør
Bane 34 - Bigmow
Test på skråninger



Anlæg med Krolf

Sikre sig 
signalforhold på 
arealet før 
implementering!



Skælskør – ”Vi tager chancen….”  
2 robotter på samme område.

 Erfaringer med andre måder at føre kabler på for at afhjælpe 
udfordringer med mål og udstyr på græsarealerne samt når flere 
enheder skal være på samme areal.



Robotter på atletikanlæg 



Forberedelse af anlæg til robotter 



Forberedelse af anlæg til robotter 



”Test af robot på større areal”

 Installation af Belrobotics Bigmow

 Fordele:
 Èn klipper på 20.000 m2.
 Ingen udfordringer med mål.
 Ingen udfordringer med kabelsignal.
 Ingen kabler inde på banen.

 Ulemper:
 Kan virke voldsom i størrelse for
brugerne på arealet. 
 Sårbart ved driftsstop/nedbrud med
én klipper på hele arealet.
 Udfordringer med net. 



Test af Husqvarna 535 AWD på volde 

Foto: Husqvarna.com



Erfaringer – vi bliver hele tiden 
klogere 

 Opdateringer af systemet – sårbart ifht. tidspunkt.

 Indkøb og installation/afprøvning er fint i efteråret. 

 Udfordringer på skolebaner med mange brugere.

 Sommerpausen – ingen brugere på anlæggene.

 Minimere spildtid ved driftstop grundet lokalkendskab.

 ”Kridtmanden” skal ikke tilpasse sig ifht. græsklipningen på 

arealet, hvilket tidligere var tilfældet med traktor/Trimax.

 Robotterne kan uden problemer køre om natten og klippe 

og klipper ikke i skoletiden og klubbernes træningstider.

 Start i det små og gør sig nogle erfaringer før man 

implementerer i større skala.
31-01-2020



”Masterplanen” ifht. implementering 
af robotter på sporten.

Kilde: Google pictures

Masterplan - excel



Indkøb – økonomi og 
overvejelser



Indkøb – økonomi og overvejelser

 Agendaen: Aflevere besparelser vs. skabe merværdi?

 Vores kalkule indeholder følgende omkostninger:
 Indkøb af 8 stk. robotter inkl. installation = 278.649 kr.
 Installation: 67.481 kr. (NB: betalt 2018)

 Nedlægning af kabler.
 Serviceaftale med lokal leverandør.
 Garager/ladestationer – tilslutning til el på områderne.
 Kunstgræstæppe ved garager/ladestationer. 

 Afskrivninger over 5 år: 211.168 kr./5 år = 42.234 kr.
 Vedligeholdelsesomkostninger til el, nye knive, tilsyn mv. 

betales særskilt over driften.



Økonomi 2015-2017 (græsslåning)



Økonomi 2018 og fremover

 For at investeringen i robotterne er rentabel, skal omkostningerne 
til robotterne inkl. omkostningerne til medarbejderen (mandetimer) 
årligt ligge under de gennemsnitlige årlige omkostninger ved 
græsslåning med mand/Trimax/traktor = 114.275 kr. 

 Dette er tilfældet, hvis robotterne afskrives over 5 år., hvor de 
totale gns. omkostninger er 55.730 kr. (robotter) + 54.205 kr. 
(mandetimer) = 109.935 kr. 

 Det vil sige en optimering (merværdi) for de samme totale 
omkostninger på budgettet, og tilmed en lille årlig besparelse 
pålydende 4.340 kr. 

 Mandetimerne der tidligere har været brugt på græsslåning med 
traktor og Trimax, frigives så her til andre opgaver, hvilket i gns. 
årligt er 166 timer. 



Netværket - Robotter til Groundsmen

Medlemmer:

Gladsaxe
København
Odense
Aalborg
Herning
Næstved
Asbjørn Nyholt 
ApS
Ikast-Brande
Slagelse
Rudersdal
Varde
Skive
Vildbjerg sports 
og kulturcenter
Esbjerg 
Kommune
Allerød 
Kommune
Aarhus 
Universitet
Vordingborg 
kommune
Nordsjælland
Fredericia
Solrød
Dansk Golf 
union



Næste møde:

Kom kravene om 
nul-energi i 
forvejen
(og spar penge)

26 Februar (kl. 9-11.30)
Viborg

Mødet afholdes i 
samarbejde med Viva 
energi, der servicerer 
næsten alle mærker.



4 muligheder for viden og netværk

 2 årlige heldags møder i midt i Danmark
 22 april (Odense)
 26 November (Fyn)

 2 halvdags møder
 26 Februar (Viborg)
 20 August (København)

Tilmeld dig på: www.mayberobotics.dk



Mange tak for 
opmærksomheden 

Sten Bartelsen: stbar@slagelse.dk / 24 28 33 15
Thomas G. Thaarup: tgtha@slagelse.dk / 20 22 39 78


