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Resumé 
 
Baggrund: I Rødovre Kommune foretages rengøringen af RKR (Rødovres 
Kommunale Rengøring) og derfor er RKR som altid interesseret i at følge med i 
hvad der sker på markedet for rengøringsrobotter. Med udgangspunkt i vores 
undersøgelse af robotstøvsugere fra 2017, hvor vi konkluderede at de testede 
modeller sugede godt i forhold til standardmetoden (tørmopning) og kørte 
stabilt, har vi for RKR testet syv nye robotstøvsugere for at finde ud af, om der 
kunne findes en model på markedet der kunne være velegnet til rengøring af 
kommunes mange arealer - store som små, komplekse som simple. Det kunne 
f.eks. være på skoler, daginstitutioner, kontorer og i idrætshallerne. 
Nærværende tests er foretaget på rådhusets gange, i kantinen, i udvalgte 
møderum, i byrådssalen og på udvalgte kontorarealer. Vi strækker os i testen 
fra afprøvning på lange tomme gange til store rum på over 185m2 med over 46 
stole og 23 borde. Konklusionerne forholder sig derfor til disse specifikke 
scenarier i et kontormiljø. 

2 

https://www.rk.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Om-os/Sammen-om-roedovre/Velfaerdsteknologi/VTV-Robotstoevsugere-offentlige-rengoeringsarealer-2017.pdf
https://www.rk.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Om-os/Sammen-om-roedovre/Velfaerdsteknologi/VTV-Robotstoevsugere-offentlige-rengoeringsarealer-2017.pdf


Resumé 
 
Konklusion: Alle testede robotstøvsugere er i varierende grad udfordret af 
ledninger og især løse snore og løsthængende ledninger fra f.eks. mobil-
opladere. Der er begrænsninger for alle støvsugerne mht. hvor høje dørtrin, og 
hvor svære forhindringer de kan håndtere, men dette er dog ikke en udfordring 
på rådhuset, da der er meget få dørtrin. Mange af robotterne, især 
topmodellerne fra iRobot, Vorwerk og Neato, har problemer med at navigere og 
softwaren melder om mange fejl der typisk resulterer i et systemnedbrud. En 
robot fra Kina har dog skilt sig positivt ud og har ikke haft nævneværdige 
softwarefejl, den har vist en velfungerende evne til navigation, en fin evne til at 
støvsuge (både på simple og komplekse områder samt på både store og små 
områder): Det drejer sig om Xiaomi S6. Ulemperne er en forholdsvis lille 
støvskuffe, der kræver tømning dobbelt så ofte som f.eks. en Neato D7. 
Sammenlignet med en af topmodellerne fra iRobot (i7 plus), der har et 
tømmetårn og er opgivet til ca. 30 støvsugninger, er der mulighed for udvikling 
på den front. 
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Resumé 
Næste skridt:  
På basis af erfaringerne går vi nu videre og afprøver en mindre flåde af Xiaomi 
S6-robotter i et egentligt drifts-scenarie. Robotterne skal eksperimentelt gøre 
fast rent på samtlige større arealer på Rødovre Kommunes Rådhus. Vi undgår i 
første omgang kontorer pga. nærliggende risiko for løsthængende ledninger fra 
mobilopladere. Vi ønsker i testen at afklare om robotterne i større mængder 
kan fungerer stabilt i daglig drift, om der kan skabes gode arbejdsgange for 
personalet omkring implementering, tømning/rensning/vedligehold og ikke 
mindst om der kan skabes et fornuftigt beredskab omkring driftsnedbrud af 
robotterne. 
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Robotter i rengøringen 

Robotten skal understøtte og styrke medarbejderen i forhold til at 
udføre de daglige opgaver. 
 
Robotten skal understøtte et velfungerende samspil mellem menneske 
og maskine, således at arbejdsgange bliver velfungerende for 
medarbejderne og der kan sikres en stabil drift. 
 
Robotten skal understøtte et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk.  
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• Analysere af arbejdsgange i relation til robotstøvsugere. 
• Test af hvorvidt alarmer sættes i gang. 
• Afdækning af brandregler i forhold til at holde døre åbne 

efter lukketid. 
• Afdækning af marked og producenter for 

robotstøvsugere. 
• Analyse af tekniske krav til robotter, mhp. at kunne 

fungere optimalt i en kommunal rengøring sammen med 
personalet. 

• Udvalgt relevante robotter til test og frasorteret dem 
løbende (i tre faser). 

• Undersøgt brugervenlighed ved daglig brug. 
• Undersøgt hvordan et muligt optimalt samarbejde kunne 

sikres mellem menneske og robot. 

Indhold af 
undersøgelse: 

 



Testen af robotterne har været opdelt i 
tre faser: 

 
A. Udskillelsesløb fase 1: Hvor vi har kørt robotterne side om side og sorterer robotter 

fra, der åbenlyst ikke levede op til kriterierne: Diskvalifikation i takt med at robotterne 
fejlede gentagne gange og opdateringer/problemløsning ikke gjorde en forskel.* 

B. Udskillelsesløb fase 2: Mere systematisk stress-test af de tilbageværende modeller 
(Xiaomi S5, S6 og Neato D7) mhp at finde evt. svagheder: 

1. Gangaraler 
2. Store møderum 
3. Kantine 
4. Byrådssal 
5. Kontorer plus gang (blandet miljø) 

C. Systematisk test af den bedste model (Xiaomi S6): 2 stk. side om side i blandet 
kontormiljø og på gange i 2 uger, med måling af støvopsamling og måling af 
effektivitet mht. tidsforbrug og observationer af driftsudfordringer sammenlignet med 
tørmopning (standardmetoden). 
 

* Vorwerk RV 200 er primo 2018 blevet testet internt, og er blevet fravalgt pga.     
problemer med batterilevetid (under 60 minutter i øko-tilstand), endvidere startede den på 
tilfældige tidspunkter og sad ofte fast og kunne ikke forcere selv meget lave forhindringer.  
https://drive.google.com/open?id=1OZKoBmhVAsC29EU9WhN3FDQu3SLWi0jN 
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Faktorer vi antager spiller ind på 

effektivitet: 
  

• Antallet af nedbrud. 
• Tømnings- og rensning frekvens. 
• Holdbarhed. 
• Antallet af nødvendige robotstøvsugere på et 

givent areal. 
• Alarmer der kan trigges og døre der skal åbnes. 
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Arbejdsgange som robotten skal passe 
ind i: 

1. Robotterne er nød til at køre inden for rengøringens 
arbejdstid, hvor alarmer er slukkede og evt. døre kan holdes 
åbne. Rengøringen møder omkring kl. 6.+/- 15 minutter og 
slukker ved ankomst alarmen. 

2. Robotterne må ikke forstyrre den øvrige drift for 
kontorpersonalet, daginstitutioner, skole mv som typisk 
møder ind kl. 8. 

3. Robotterne har et vindue på 2 timer i tidsrummet (ca.) 6 til 
(ca.) 8 hvor støvsugerne kan køre. 
 

Krav: En robot skal kunne køre mindst 2 timer. 
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Identificerede forhindringer i 

miljøet: 
• Alarmer igangsættes af 

robotterne v. test: 
• Forsikringen accepterer ikke 

Pet-alarmer (til kæledyr). 
• Krav om lukkede døre pga.: 

• Risiko for at brand breder sig 
hurtigere 

• GDPR 
• Tyveri – døre forsinker tyven 

• Ledninger og snore 
• Især problemer med 

løsthængende ladere 
• Persiennesnore 
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Udvælgelses kriterier: 
• Høj effektivitet mht. støvopsamling (mindst på linje med 

nuværende tørmopningsmetode-metode). 
• Stabil drift og få nedbrud i hverdagen. 
• Høj autonomi (kan klare sig selv i et nærmiljø). 
• Evne til at tage store områder systematisk (for at sikre høj 

effektivitet inden for kørselsvinduet). 
• Lang batterilevetid – mindst 2 timer. 
• Lav kompleksitet mht. daglig betjening. 
• Kan køre på et virksomhedsnetværk. 
• Bonus: 

• Manuel igangsætning/stop af alle støvsugere i et område 
• Notifikationer om nedbrud til personalet 
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Testede robotstøvsugere 
Vi søgte læste anmeldelser af robotter på Tænk, Råd & Rön, Amazon.co.uk, 
Amazon.com og Amazon.de, læste brugeranmeldelser og fandt frem til 7 
støvsugere, der så ud til at opfylde kravene: 
 
• ECOVACS DEEBOT R98  
• NEATO BOTVAC D7  
• KÄRCHER RC3  
• IROBOT ROOMBA I7+ 
• XIAOMI Mi Robot (v.1)  
• XIAOMI S5 (v.2) 
• XIAOMI S6 (v.3) 
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 Ecovacs Deebot R98  
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Ecovacs Deebot R98 

 
En støvsuger der fejler på rigtigt mange punkter, og derfor blev 
taget ud af testen efter to uger (fase 1). 

 
Udvalgte fejl: 
• Returnerer ikke til basen. 
• Tømmetårnet virker ikke (støv ikke suget op). 
• Den docker ikke korrekt. 
• Kan ikke finde hjem. 
• En lang række tekniske-/softwarefejl. 
• Store problemer med at få den på Wi-Fi. 
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Ecovacs Deebot R98 
Problemer med automatisk tømning: 
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NEATO BOTVAC D7 
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NEATO BOTVAC D7  

 Plus: 
• Rigtig god sugeevne (subjektivt vurderet). 
• Stor skuffe (2½ gange større end f.eks. Xiaomi som har ca0,6 liter) 
• Rimelig god byggekvalitet. 

 
Minus: 
• Plaget af tekniske nedbrud (uden logiske forklaringer) – også efter softwareopdatering – virker 

meget stabil softwaremæssigt. Stopper og melder fejl med børster - uden at der er noget galt. 
• Problemer med at kortlægge områder med mange møbler og døre skal være lukket mv. base må 

overhovedet ikke flyttes. 
• Kortlægningen – når den virker – tillader at vi kan lave afgræsninger i appen (og det virker). 

Kortlægningen tager meget lang tid og kræver somme tider mange kørsler dvs. kompliceret 
indkøringsfase. 

• Medium prisleje: 5700 kr. inkl. moms  
• Sidebørste falder let af (fastgjort med magnet). 
• Høvler maling af paneler (medmindre den er i ”gentle-mode”). 
 
Konklusion: Lige nu ikke attraktiv valg pga. de mange tekniske problemer/udfordringer med softwaren, 
- interessant på sigt pga. sugeevnen og evnen til at tage store områder samt den store skuffe. 
Robotten blev sorterer fra i fase 2. 17 



NEATO BOTVAC D7 
Problemer i miljøet – kanter, ledninger, tilfældige stop og fejlagtig 

kortlægning: 
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NEATO BOTVAC D7 
Softwarefejl, problemer med kortlægning og enkelte succer: 
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KÄRCHER RC3 
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KÄRCHER RC3  

 Plus:  
• God sugeevne. 
• Byggekvalitet er høj. 
• Har en stor skuffe på 1,2 l. 
• Meget præcist kortlægning. 
• Medium prisleje: 4500 kr. inkl. moms. 

 
Minus: 
• Plaget af tekniske nedbrud (uden logiske forklaringer) og meget ustabil software som går ned. 

Stopper ofte med fejlmeddelser relateret til software og hardware - uden at der er noget synligt 
galt. 

• Går pludselig i stå uden forklaring. 
• Starter tit udenfor skemalagt kørsel. 
• Kortlægning – når den virker – mister forbindelsen til WIFI dette medføre at man mister kort og 

historik. 
• Store problemer med at komme på netværket. 

 
Konklusion: Sorterer fra i fase 1, da driftsstabiliteten er i bund pga. de mange tekniske problemer, 
dertil kommer en meget lang og besværlig opsætning, der skal gentages og ofte glemmes.  
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IROBOT ROOMBA I7+ 
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IROBOT ROOMBA I7+ 

 Plus: 
• Byggekvalitet virker meget høj. 
• Har en base med støvopsamler der svarer til 30 tømninger og generelt virker efter hensigten. 
• Suger rimeligt med snavs op (vurderet subjektivt). 
 
Minus: 
• Robotten går meget ofte i stå og aflader helt uden forklaring. 
• Skubber rundt med lette ting som f.eks. affaldsspande. 
• Har været plaget af tekniske fejl og mange afbrudte kørsler, uden at vi har kunnet finde en 

forklaring. 
• Kortlægningen tager rigtig mange kørsler før den klar til, at man kan afgrænse kørslen via 

softwaren (det tager 1-2 uger før den melder færdig med kort). 
• Ofte får den aldrig nogen sinde lavet et kort. 
• Kræver lys for at navigere pga. kameranavigation.  
• Kamera kan give GDPR udfordringer. 
• Dyreste i testen: Dagspris med tårn er 10.000 kr. inkl. moms. 
Konklusion: Modellen suger rimeligt godt, byggekvaliteten er i top og den har et tømmetårn der virker, 
men navigationen er helt i bund i en grad, så den ikke kan bruges overhovedet. 
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IROBOT ROOMBA I7+ 

Robotten hiver ledninger ud af væggen, snore vikles meget let ind i børsten, næstehjul 
blokeres af snavs, mønter og kuglepenne sidder fast i børsterne og stopper driften: 
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IROBOT ROOMBA I7+ 
Eksempler på kortlægningen der oftest tager dagevis og oftest fejler: 
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XIAOMI V1 
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XIAOMI Mi Robot (v1) 

 Plus: 
• Er teknisk overlegen og navigationen fungerer fint i langt de fleste miljøer (kun i kantinen har der 

været problemer), kan håndtere hele byrådssalen og gange mv. 
• Den suger fint og kommer rundt over det hele (jf. de kort den tegner). 
• Den kan køre i mørke (lasernavigation). 
• Teknisk byggekvalitet ser ud til at være lav umiddelbart, men den model vi har testet har kørt i 

over 2 år hver dag uden problemer. 
• Billig: 2600 kr. plus moms. 
• Der kan fås reservebørster, batterier mv. til en lav pris. 
 
Minus: 
• Den har en forholdsvis lille skuffe/tank (0,6 l). 
• Kan ikke afgrænses på kort via software. 
 
Konklusion: Generelt en fin støvsuger, der kan bruges på simple og komplekse områder op til 165 m2. 
få risici for nedbrud, men model udgået. Pga. manglende afgrænsninger i kort ikke relevant. Den 
pegede på at Xiaomi Roborock serien var værd at se nærmere på. 
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XIAOMI S5 
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XIAOMI S5 

 Plus: 
• Navigationen fungerer godt i langt de fleste miljøer. Fungerer fint alle steder vi har prøvet også i komplekse rum 

som Byrådssalen, på kontorer/gange i mixet setup, i kantinen uden at stole er sat op. 
• Kræver kun en kørsel for at lave et kort der tillader softwareafgrænsninger i miljøet (enkel indkørsel). 
• Den suger godt og kommer rundt over det hele (jf. de kort den tegner). 
• Kan køre i mørke (lasernavigation). 
• Meget brugervenlig, nem at få til at fungere på kommunens netværk. Vi har ikke oplevet nogen 

softwareproblemer. Nem softwareinstallation. Kan køre mange robotter i samme app. 
• Lav pris: 2800 kr. inkl. moms. 
• Lang batterilevetid – 2 time og 20 minutter kørsel (ved nyt batteri). 
• Teknisk byggekvalitet: Vi har langtidstestet modellen og en støvsuger kørt over 500 rengøringer og 15.000 m2 

uden problemer og kun med skift af sidebørste, børste og filter. Batteriet har som forventet lidt mindre kapacitet 
efter så mange kørsler ca. minus 20 minutter – kan dog udskiftes). 

• En eller flere støvsugerne kan på samme tid aktiveres eller kaldes hjem fra en enkelt fysisk knap placeret inden for 
Wi-Fi-netværkets rækkevidde. 

• God til at forcere de fleste typer dørtrin op til 2 cm. 
Minus: 
• Den har en lille skuffe (0,6 l). 
• Risiko for overvågning fra Kina 
• Er to gange gået i stå på en magnetstribe (til afgræsning) – bruges kun i indkøringsfasen. 
 
Konklusion: Støvsugeren lever delvist op til vores kriterier på nær udfordringer med magnetstriben, men den kan 
undlades ved opsætning i mange tilfælde. Nedbrud er kun observeret ved direkte årsager i nærmiljøet (f.eks. Løst 
hængende opladerledning, gaffa tape på gulv, persiennesnore mv.). Lav skuffekapacitet kræver ofte tømning. 
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XIAOMI S5 

Eksempler på problemer med robotten: Vikler sig ind i persiennesnore og løsthængende 
opladerledninger, hår i børsten er lidt besværlige at få ud, støv kan sætte sig ved 
indgangen til kammeret ved overfyldning af kammer og driftstop ved magnetbånd: 
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XIAOMI S5 software 
Eksempler på kortlægning af store komplekse rum sker uden fejl og eksempler på 

hvordan robotten afgrænses via softwaren. Samt fejl ved magnetbånd: 
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XIAOMI S6 
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XIAOMI S6 

 S6 er en nyere version af Xiaomi S5 med følgende ændringer: 
 
Plus: 
• Ca. 20% hurtigere end den forrige model = lidt større effektivitet (tager omkring 1m2 pr. minut på 

komplekse arealer men er ca. 20% hurtigere på store arealer) 
• Magnetbånd til implementering (afgrænsning) virker uden problemer. 
• Larmer mindre (subjektivt mere behagelig at høre på) ifølge en række adspurgte kolleger. 
• Driftssikker – kan forcerer flere typer forhindringer og højere dørtrin end S5. 
• Endnu mere intelligent navigationssystem end S5 – kan håndtere mange rum opdelt på kortet og 

disse kan køres særskilt på hver deres tidsskema. 
• Prisen ligger i midten af spektret: Ca. 4.000 kr. inkl. moms. 
• Hår fjernes nemmere fra børstens ender pga. nyt system. 
• Flere S6’ere kan dele det samme område, og man kan vælge hvilke individuelle rum der skal 

gøres rent af de forskellige støvsugere – flere støvsugere kan samles i et rum og køre som en 
”flåde” (inden for støvsugernes rækkevidde af to kørsler med en opladning (ca. 160 m2). 

• Opsamler 33% mere støv end den sædvanlige tørmopning i en 1 til 1 test (målt i sammenligning 
ved vejning af støv over 2 uger på begge metoder). Vi har ikke målt opsamling på de andre 
modeller. 

Minus: 
• Stadig lille skuffe 
• Risiko for overvågning fra Kina 
Konklusion: Opfylder alle krav og er derfor blevet den model vi går videre med. 
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XIAOMI S6 
Test af to S6’ere i tandem på blandede kontorarealer: Magnetbånd virker, men 

løsthængende ledninger og snore er stadig et problem, dobbeltklæbende tape kan fange 
robotten = ideel robotfluepapirsfælde. Børsten er nemmere at rense pga. aftagelige ender. 
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XIAOMI S6 
Eksempel på kortlægningen af rum med S6 – foreløbigt har den virker ufejlbarligt og med 
mulighed for at vælge individuelle rum og opsætte kørselsskemaer. Eneste ulempe er, at 

der skal gives en række tilladelser til telefonen som er helt unødvendige. 
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Anbefaling af robotstøvsuger 

 Vi anbefaler robotten Xiaomi S6 pga. forholdsvis lav risiko for nedbrud, 
tilfredsstillende rengøringsevne (støvopsamling 33% højere end tørmopning), 
solid navigation uden observerede fejl, nem opsætning, lavt støjniveau, evne til 
at tage store områder inden for 2 timer uden en genopladning, evne til at 
håndtere alle slags miljøer også komplekse miljøer – bonus er en rimelig pris.  
Endvidere kan den programmeres til at køre afgrænset helt uden tårne og 
magnetbånd, og den kan til kodes til systematisk at støvsuge udvalgte rum.  
Den kan fungere uden automatisk skema hvis det ønskes, med en simpel knap 
fra producenten som styrer en flåde af støvsugere. Knappen placeres inden for 
kommunens Wi-Fi. Knappen kan ikke styre individuelle skemaer dog. 
Robotterne skal i første omgang kun rengøre områder, hvor der er 100% styr 
på ledninger/persiennesnore ol. da de kan være årsag til nedbrud: Sådanne 
områder er f.eks. gange, mødelokaler, byrådssal, kantine, borgerservice mv.  
S6 kan fint rengøre kontorer såfremt der er styr på ledninger og andre snore 
men det kræver en særskilt opmærksomhed på dette problem. 
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Næste skridt: 
• Vi skalerer nu op i en større test af Xiaomi S6 i driften af 

rengøringen på Rådhuset i Rødovre Kommune. 
• Robotterne skal i første omgang køre på alle større arealer, men 

ikke på kontorerne (for at undgå udfordringer med løsthængende 
ledninger fra f.eks. telefonopladere og persienner). 

• Vi vil forsøge at anvende Xiaomi’s SmartHome knap (en del af 
Xiaomi Mi Smart Sensor Set) til at igangsætte/stoppe støvsugerne 
hvor det ønskes. 

• Skemalagt støvsugning kan også blive relevant. 
• Robotterne vil blive sat up med virtuelle barrierer hvor det er 

påkrævet. 
• Robotterne vil blive forsøgt tømt med en batteridrevet støvsuger på 

rengøringsvognen (se næste side). 
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Video via link: Tømning med DeWalt 
batteristøvsuger 
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 Analyse af brugssituationen - 
med udgangspunkt i Xiaomi S6 

 
Efter den indledende kortlægning skal robotten: 

• Systematisk/timet eller med fysisk knap rengøre valgte rum 
og kunne afgrænses i kørslen virtuelt. 

• Programmeres på basis af rum efter behov. 
• Kunne aktiveres/slukkes via en knap (område men ikke rum 

kan knytte til fysisk knap). 
• Skal kunne understøtte afbrudt rengøring på større områder med en 

køretid ca. 2 timer uden genopladning med støvsugning fra 6-8. 
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Kompetencer/roller ved indførsel af 
Xiaomi S6 

Vi antager at følgende er nødvendige kompetencer for at sikre en 
stabil drift: 

 
– Teknisk ansvarlig fra ITD til implementering og fejlfinding af 

tekniske problemer (mht. software og netværk). 
– Superbruger (”Robotansvarlig”) til håndtering af nedbrud i 

hverdagen og opsætning af ny støvsuger. 
– Personale til håndtering af daglig drift: Igangsætning og stop, 

tømning og rensning af børster og sensorer. 
– Evt. miljøansvarlig der sikrer at ledninger og snore samt evt. 

andre forhindringer er fjernet/fastgjort ved implementering (f.eks. 
betjente, rengøring mv.). 
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Andre opgaver ved daglig drift: 
• Superbruger/robotansvarlig: Rollen kan varetages af teknisk 

”mindet” rengøringspersonale, der kan løse mindre tekniske 
problemer - besidder en mobil til problemløsning og skemalægning. 
Kan også opsætte en robot til første kørsel. 
 

• Daglig rengøringspersonale der udfylder daglige rutiner som 
tømning/rengøring af børster. Vi har observeret behov for: 
– Tømming af støvsugere – ca. hver 2.-3. dag ved daglig kørsel på 

kontorer. 
– Rensning af børster ca. hver 2. uge (eller ved behov). 
– Rensning af sensorer 1 gang om mdl. 
– Skift af børster hver 2 måned. 
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Forbehold og OBS-punkter 

 • Vi har observeret at S6 har haft lidt problemer med at navigere i kantinen og har sat 
sig fast på en stolekant i et møderum. Årsager er ukendte, men robotten kører pt. 
uden fejl. Fejlen har ikke vist sig på andre områder. S6 kører normalt stabilt på alle 
andre testede områder. 

• Implementering kræver, at der uddeles de rette roller og at medarbejderne får de 
rette kompetencer til håndtere og at implementere robotterne, driften dem, og at der 
sikres kontinuerlig IT-understøttelse via netværket. 

• Disse roller skal udfyldes for stabil drift = en kæde med mange led der kan gå galt. 
• Risiko for sabotage (robotmobning) og tyveri. 
• Vi anbefaler, at man har reservestøvsugere klar, for at sikre en stabil drift. 
 
Backupsystemet kræver ideelt at man har flere robotter er klar der står i lader og: 
 1. Kompetencer tilstede lokalt omkring implementering af nye støvsugere. 
 2. At man ideelt har en reserve-robot klar, der allerede er indkørt (kan i teorien 
 lade sig gøre med S6ere men det skal afprøves). 
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Note: Om alarmer 

• S5ere og S6ere er blevet testet med 
kommunens alarmsystem. 

• De to modeller aktiverer (sjældent) 
alarmerne, også når alarmerne kører med 
indstilling for lav sensitivitet. 

• PET-sensorer kan ikke anvendes i 
kommunen pga. nuværende 
forsikringsbetingelser. 
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