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Baggrund og formål 
I Park og Natur ønskede man at implementere en fjernstyret selvkørende græsklipper af typen AS 940  

Sherpa. Vurderingen var at det var den mest velegnede maskine til driftsopgaver skrå arealer og især 

arealer hvor man bruger en buskrydder i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø. 

 



Formålet var at belyse om følgende gevinster kunne opnås 

Arbejdsmiljø: Implementeringen af maskinen forventes, at give et stærkt forbedret arbejdsmiljø på 

området idet færdslen på skrånende arealer vil blive reduceret markant det være sig til fods som på 

motorredskaber. Det vil betyde en markant reduktion af belastningen af led og muskulatur i arme, ben 

skulder, hofter og ryg. Derudover vil færdslen i udstødningsgasser og støv formindskes og 

vibrationspåvirkningen fjernes da maskinen betjenes fra en fjernstyret pult. 

Produktoptimering: Den skånsomme og lidt hurtigere arbejdsproces vil betyde, at man eksempelvis på 

Espelunden Stadion kan udføre klipningen en ekstra gang og dermed reducere spredningen af ukrudsfrø til 

græsplænen. 

Teknologi  
Der er tale om en fjernstyret selvkørende græsklipper af typen AS 940 Sherpa. Funktionelt set er den 

terrængående, har 4 hjulstræk og differentialespærre og kan levere klipning af alle græstyper da den er 

udstyret med rotorklippere. Maskinen koster 149.000 kr. eks. moms. 

 

Dataindsamling 

Der er anvendt produktvejledninger og vejledning fra leverandøren. Der samlet kørselstimer ind 

og lavet observationer undervejs i afprøvningen. Disse er blevet opsamlet i gruppen ved forsøgets 

afslutning. 

 

Deltagere i testen 
Jørgen Larsen (P&N) Flemming Nielsen (Værksted), Ulf Thorsen (P&N). Leder Ulf Thorsen  og afdelingsleder 

leder Lise Barsøe. 

 

VTV vurdering 

 

Borger 

Værdi og anvendelighed 

Borgerens værdi i vurderet sekundært af projektgruppen og lederne med baggrund i erfaringer i 

hvad borgernes ønsker i forhold til udendørs arealer. Spørgsmålet om selvhjulpenhed er ikke 

relevant og derfor fortolkes spørgsmålet sammen med spørgsmålet om livskvalitet (begge har fået 



værdien 2). I begge tilfælde vurderes det,. at de grønne områder får et kvalitativt løft af 

teknologien idet disse kan ordens oftere og derfor fremstår pænere (f.eks. får buske og tidsler mv. 

mindre tid til at gro og frøspredning mindskes). Kvaliteten af plejen af skrå arealer stiger markant, da 

man med maskinen kan nå de samme arealer dobbelt så ofte, hvilket gør dem mere ensartede og jævne at 

se på for borgerne. 

 

Organisation 

Personale 

Maskinen har givet bedre arbejdsgange end sædvanligt. Arbejdsmiljøet bliver markant forbedret og sikrere 

ved anvendelse af maskinen i forhold til traditionel håndtering af skrå arealer (græsslåmaskine og 

buskrydder). Motivationen har været helt i top for at anvende teknologien. 

Ledelse 

Der har været fuld ledelses opbakning og et stærkt kollegialt samarbejde omkring implementering af 

skræntrydderen. 

 

Teknologi 

Brugervenlighed 

Maskinen er intuitiv og let at anvende, men kræver forudsætninger som gør at man kan fjernstyre et 

apparat på linje med en fjernstyret bil. Instruktionen fra leverandøren har i sig selv været helt tilstrækkelige 

for anvendelsen og vejledningen har ikke været anvendt. Fem mand har herefter haft let ved at anvende 

maskinen. 

Funktionalitet 

Maskinen virker som forventet og kan bruges til at sidde på også. Dette har der ikke været behov for i 

forsøgsperioden, men det kunne vise sig nyttigt senere til forskellige scenarier. Den kører langsommere end 

den traditionelle græsslåmaskine og er smallere. Maskinen starter altid. Der har dog været udfordringer 

med konstante punkteringer af forhjulene. Dette er løst ved at fylde punkterfri væske i dækkene - herefter 

har maskinen fungeret uden problemer. Leverandøren er ikke blevet inddraget i problemløsningen. 

 

Ressourcer 

Investering 

For medarbejdere med de rette forudsætninger og flair for fjernstyring er maskinen nem at lære at 

anvende. Der vurderes derfor ikke et behov for tung opkvalificering. Mht. ekstra teknologi så skal der 

tilkøbes/anskaffes en hænger til at transportere maskinen med. Dette er en mer-udgift. 



Drift 

Det vurderes ikke at man har ikke opnået en effektivisering med maskinen. Maskinen erstatter 

skræntrydderen og delvist græsslåmaskiner på skrå arealer (dem man tidligere brugte græsklipper på). Man 

kan dog ikke undvære den gamle maskine til visse typer skrå arealer. 

 

  



Konklusion 
Værdier fra 2 til 0 (2 er fuldstændig, 1 er delvis og 0 er fraværende). 

Teknologi Funktionalitet Virker som den skal 2 

    Stabilitet 2 

  Brugervenlighed Intuitiv 2 

    Vejledning/manual 2 

Økonomi Investering Kompetenceudvikling 2 

    Kræves ekstra teknologi? 1 

  Drift Ressourceoptimering 0 

    Erstatter anden teknologi 1 

Borger Værdi Selvhjulpenhed 2 

    Livskvalitet 2 

  Anvendelighed Behov 2 

    Ønske om anvendelse 2 

Organisation Ledelse Opbakning 2 

    Arbejdsgange 2 

  Personale Arbejdsmiljø 2 

    Motivation 2 
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Det forventede potentiale er blevet indfriet. Maskinen har givet et forbedret arbejdsmiljø på området idet 

færdslen på skrånende arealer er blevet reduceret markant til fods såvel som på motorredskaber. Det har 

betydet en markant reduktion af belastningen af led og muskulatur i arme, ben skulder, hofter og ryg. 

Derudover er indåndingen af udstødningsgasser og støv blevet formindsket og vibrationspåvirkningen 

fjernet da maskinen betjenes fra en fjernstyret pult. 

Maskinen har samtidig bevirket en mere skånsom og hurtigere arbejdsproces visse steder som betyder, at 

man eksempelvis på Espelunden Stadion har kunnet udføre klipningen en ekstra gang og dermed reducere 

spredningen af ukrudsfrø til græsplænen og hævet kvaliteten af plejen af kommunens grønne områder. På 

områder hvor man før anvendte græsslåmaskine er arbejdsgangen blevet lidt langsommere da maskinen er 

smallere. Det samlede potentiale ved maskinen er derfor primært i forhold til arbejdsmiljø og kvalitet af det 

leverede produkt. 


