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Konklusion 
Vi har med kridtrobotten forbedret arbejdsmiljøet kraftigt hvilket har været vores alt overskyggende mål i 

denne proces. Det har ikke været et mål at erstatte varme hænder. 

Medarbejdergruppen har været dygtige til at tage imod den nye teknologi og kunne se hvilke forbedringer 

teknologien ville bringe til arbejdspladsen. 

Vi har brugt en del arbejdstimer på selve oplæringsprocessen, hvilket har givet vores opgave med 

implementeringen af den nye teknologi på arbejdspladsen de bedste vilkår. 

Vi står nu med medarbejdere gruppe som er meget glade for deres nye hjælpemiddel og vores 

borgere/brugere oplever en mere præcis optegning og fleksibel service.  Kridtrobotten vil fremover indgå i 

den sædvanlige drift. Yderligere anbefalinger findes til sidst i rapporten. 

Baggrund 
Rødovre Kommunes Idrætsanlæg (RKI) har ansvar for opmåling og optegning af 27 fodboldbaner i marts og 

april. Det er den kolde tid på året og med en kridtrobot vil det være muligt at lave en 100 % opmærkning af 

banerne igennem teknologien. Hensigten med at indføre kridtrobotten har været at skabe så gode 

arbejdsbetingelser som mulig for vore medarbejdere og samtidig sikre den forsat højst mulige kvalitet i 

opgaveløsningen. 

Formål 
Formålet med indkøbet af en kridtrobot var: 

• At sikre, at vi fik optimeret opkridtning af 27 fodboldbaner spredt i hele kommunen. 

• Understøtte et godt arbejdsmiljø fysisk såvel som psykisk, da arbejdet i dag kræver at der 

lægges ca. 500 meter snor ud for hver bane der skal laves, med uhensigtsmæssige 

arbejdsstillinger ved udrulning af snor og stor belastning på knæ og ryg som således ville 

kunne lettes. 

• Ressourceoptimering: Opkridtning af en person alene i stedet for som i dag, hvor der 

bruges 4 mand under opstarten af sæsonen i 3-4 uger (afhængig af vejret), hvor man ikke 

får lavet andet omkring Rødovre Stadionhal end dette presserende arbejde.  

• Man vil også i løbet af sæsonen kunne lade opvisningsbanen i Espelunden ligge, og så kun 

skulle opkridte dagen før en kamp og ikke som nu 2 gange om ugen (pga. behovet for 

vedligehold for at undgå optegningen). 

 

Forventede gevinster 

I denne beskrivelse ser vi på om en eller flere af følgende effekter ville kunne opnås: 

• Hurtigere opkridtning af en fodboldbane. 

• Bedre resultat for borgerne/brugerne. 

• Mindre sårbarhed over for det danske vejr. 
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• Bedre arbejdsgange og et forbedret arbejdsmiljø. 

 

Valg af teknologi  
Robotten ”Intelligent One” blev valgt da det var den eneste kridtrobot på markedet som var langt nok i 

udviklingen, til at kunne blive taget i brug i praksis. Der er siden da kommet endnu en maskine på markedet 

som vi ikke berør i denne rapport. Se vedlagte produktblad bagerst i rapporten for producentens data om 

maskinen. 

Dataindsamling – metode 
I løbet af projektperioden (sæson 2017) har vi manuelt opsamlet erfaring løgende i hele personalegruppen 

og samtidig deltaget i udvikling af maskinen sammen med leverandøren. Denne rapport baserer sig på de 

opsamlede observationer og erfaringer for sæson 2017. 

Deltagere i testen 
Hele personalegruppen i Rødovre Stadionhal har deltaget i afprøvningen. Vi har vurderet effekten for 

brugerne igennem vores viden om kvalitetskravene til fodboldbanernes opstregning. 

VTV vurdering 
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Område: Kategori: Spørgsmål: (Svar: Ja=2, Delvist=1, Nej=0) 

Svar 

(2,1,0) 

Teknologi Funktionalitet: Kan teknologien det, som det forventes, at 

den skal kunne? 

2 

Fungerer teknologien hver gang den 

anvendes? 

1 

Brugervenlighed: Er teknologien let og intuitiv at anvende? 1 

Er manualer gode/instruktionen været god? 1 

Økonomi Investering: Kan teknologien benyttes uden ressourcetung 

kompetenceudvikling? 

2 

Kan teknologien benyttes uden 

ombygning/indkøb af andre produkter? 

2 

Drift: Gør teknologien os mere effektive? (kan vi 

levere mere med de samme ressourcer eller 

levere det samme med færre ressourcer) 

2 

Erstatter teknologien andre tilbud eller anden 

teknologi? 

0 

Borger Værdi: Er borgerne mere selvhjulpne med brugen af 

teknologien og/eller giver det borgerne flere 

muligheder? 

0 

Er teknologien årsag til levering af bedre 

kvalitet af ydelsen? (f.eks. livskvalitet, øget 

værdighed, integritet, inklusion, 

kommunikation m.v.) 

2 

Anvendelighed: Opfylder teknologien et behov hos borgeren? 2 

Ønsker borgerne at anvende 

teknologien/modtage ydelsen via 

teknologien? 

1 

Organisation Ledelse: Er der ledelsesmæssig opbakning til brug af 

teknologien? 

2 

Understøtter teknologien gode arbejdsgange? 2 
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Personale: Er teknologien årsag til et forbedret 

arbejdsmiljø? 

2 

Er der motivation for at bruge teknologien? 
2 

 

Teknologi 

Teknologien understøtter efter vores opfattelse det gode arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk da arbejdet 

tidligere krævede udlægning med ca. 500 meter snor for hver bane, der skulle nytegnes og evt. var 

forsvundet pga. regn eller græsslåning. Teknologien virker efter hensigten. 

 

Funktionalitet 

Det er nu muligt med Intelligent One robotten at optegne en ny fodboldbane på ca. 40 minutter, hvor det 

tidligere ville have haft et tidsforbrug på ca. 2 timer og kræve 3-4 personer. 

Der har været en udfordring omkring modtagelsen af GPS signalet, som ikke altid har virket pga. 

beplantning af træer omkring nogle af vores grønne arealer. Det betyder at på 2 ud af 27 baner er det ikke 

muligt at benytte robotten 100 %. På disse to baner vil der være en enkelt streg der tegnes forkert. Vi er i 

dialog med producenten om at få robotten til at springe disse streger over som ville kunne tegnes manuelt 

efterfølgende. 

 

Brugervenlighed 

Der har været stor mangel på vejledning fra firmaet Uno Koncept, og vi har selv måtte prøve os frem og leje 

med maskinen uden maling i for at finde ud af hvordan den virker. Der blev ikke udleveret en dansk manual 

kun en lille ”quick guide” som dog hjalp os godt i gang. Vi har efterfølgende haft en god kontakt til 

produktcenten af robotten som kunne hjælpe os med de problemer vi støtte ind i, men leverandøren Uno 

Koncept har ikke været til hjælp i processen. 

  

Økonomi og ressourcer 

Der har været en nedgang i forbruget på maling, hvor vi i 2016 havde et forbrug på 310 bøtter maling til vi 

her i 2017 har haft et forbrug på 260 bøtter maling. Der kan være mange årsager til nedgangen i vores 

forbrug og en del kan tilskrives den meget våde danske sommer og resten kan tilskrives pausen i 

optegningen af fodboldbaner i skolesommerferien. Økonomisk har det i 2017 givet os en besparelse i vores 

forbrug af maling på 19.500 kr.  

På personalesiden har år 2017 ikke givet os den store besparelse, fordi vi valgte at hele personalegruppen 

arbejde sammen omkring læringen i benyttelsen af den nye teknologi.  
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Fremadrettet vil benyttelsen af robotten dog frigive personale til at løfte flere opgaver i Idrætsanlæggene 

og samtidig give en bedre mulighed for afholdelsen af sommerferie i perioden hvor anlægget pga. 

skolesommerferien ligger delvist stille. Tidligere var vi nød til at opkridte banerne over hele ferien for at 

undgå at de forsvandt. Dette er ikke længere nødvendigt. 

 

Investering 

Vi har ikke haft ekstra udgifter til oplæring og uddannelse. 

 

Drift 

Vi kan med robotten være langt mere fleksible i vores drift, og når vi først har lagt en bane ind i systemet så 

kan den nye teknologi hjælpe os med at finde en fodboldbane der er forsvundet. 

Vi har nu bedre mulighed for at klare opgaver som ikke indgår i den daglige planlægning og dermed hjælpe 

vores foreninger mere fleksibelt. 

 

Borger/Bruger 

Når en skole eller forening ringer til os og har behov for en boldbane som ikke er en del af den normale 

drift kan vi med den nye teknologi opfylde de fleste ønsker, uden de store meromkostninger økonomisk og 

personalemæssigt. 

 

Værdi 

Robotten har stor værdi for vores brugergrupper som nu kan modtage en mere præcis opmåling af en 

fodboldbane og ved dårligt vejr har vi en stor hjælp i teknologien.  

 

Anvendelighed 

Vi oplever at brugergruppen er yderst tilfreds med den nye teknologi og når de ser robotten i drift 

modtager vi kun positive tilbagemeldinger. 

 

Organisation 

Der er stor opbakning i ledelsen omkring benyttelsen af den nye teknologi som ledelsen oplever giver 

personale gruppen et stort løft i det daglige arbejde.  
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Personale 

Personalegruppen er meget tilfredse med den nye teknologi som har givet et kæmpe løft for 

arbejdsmiljøet. Den nye teknologi er med til at fjerne nogle meget hårde fysiske arbejdsprocesser og 

dermed en stor forbedring i det daglige arbejde.  

 

Ledelse 

Der er i ledergruppen stor støtte omkring benyttelsen af den nye teknologi og der opleves en ny stolthed på 

arbejdspladsen. De nye arbejdsprocesser er helt i tråd med ledelsens ønsker om fastholdelsen af de ældre 

medarbejdere på arbejdspladsen og udviklingen af arbejdsmiljøet. 

Yderligere anbefalinger 
Vi kan anbefale et køb af en kridtrobot hvis målet er en forbedring af arbejdsmiljøet. Hvis købet derimod 

handler om en besparelse på personaleudgifterne, vil vi ikke anbefale denne investering.  

Når en fodboldbane først er anlagt vil det kræve færre menneskelige resurser at tegne en bane op på ny.    

Ved en vedligeholdelse af en bane skal robotten bruge ca. 40 minutter på opgaven.    

Robotten kræver betjening af en person som skal være inden for en radius af 100 meter når opgaven 

udføres. 

Hvis vi skal komme med gode råd til andre som tænker at investere i en kridtrobot så er der nu begyndt at 

kommer flere på markedet og derfor skal markedet undersøges nærmere for en mere brugervenlig 

dansksproget udgave. 

GPS signalet skal ydermere forbedres så de ydre rammer (træer på banen) ikke er en forhindring og signalet 

altid er i top. 

Stil krav til hvilke former og tegn i ønsker at benytte i udformningen af de ønskede banetyper inden der 

vælges type af robot. 
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