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Baggrund og formål 
Rødovre Kommunes rådhus er designet af Arne Jacobsen og er en fredet bygning som er plaget af 

fugleklatter på vinduerne. Vinduespudsning forekommer kun to gange om året. Løsninger til at forebygge 

problemet har ikke været mulige pga. den fredede bygning (f.eks. har en drage der skræmmer fugle væk fra 

Rådhuset ikke været mulig). Visse vinduer kan ikke nås indefra og for disse vinduer må man pt. acceptere at 

der er fugleklatter som er et beskæmmende problem indtil næste vinduespudsning. 

Visse vinduer er pga. arkitekturen således umulige at nå uden leje af en lift som stilles uden for bygningen 

og kan nå op i 2. sals højde. Vinduer kan ikke vendes og visse vinduer er derfor helt utilgængelige. 

Problemet opleves især dagligt af medarbejdere på kontorerne og i mødelokaler - hvor der også kommer 

gæster udefra. 

I Rødovres Kommunale Rengøring (RKR) ønskede man derfor at afprøve en robotvinduesvasker der kan 

placeres på ydersiden af et vindue, selvom det er næsten helt utilgængeligt. Formålet har været at 

undersøge, om robotten kunne fjerne fugleklatterne på det svært tilgængelige steder på vinduer som ikke 

er i stueplan. 

 

Ønskede gevinster 

Formålet var at belyse om følgende gevinster kunne opnås helt eller delvist: 

1. Muligheden for at fugleklatter kan fjernes løbende på svært tilgængelige vinduer imellem de to 

årlige vinduespudsninger. 

2. At fugleklatten er helt fjernet og ikke efterlader efterfølgende spor. 

Valg af teknologi 
Efter undersøgelse af markedet valgte man en automatisk robotvinduesvasker af mærket Hobot 188. Man 

tilslutter robotten elnettet og sætter den på ydersiden af vinduet hvor den suger sig fast. Herefter starter 

man dens automatiske program der systematisk rengør hele vinduet. Robotten har en ledning og en 

sikkerhedsline der fæstnes inde i bygningen (eller holdes i hånden). Robotten kan fjernbetjenes – en sådan 

medfølger i pakken. Man kan både starte et automatisk program og man også fjernstyre robotten rundt på 

vinduet. Robotten kræver evt. påførsel af lidt vand på pudse-puderne. Der kræves et el-stikudtag i 

nærheden af vinduet eller en forlængerledning da robotten kører på el-nettet. Robotten har et indbygget 

batteri, men det er ikke kraftigt nok til andet end at fastholde robotten kortvarigt ved strømsvigt. Robotten 

er derfor af sikkerhedshensyn fastgjort med en sikkerhedsline inde i bygningen. Dette er for at undgå at 

den falder ned – dette kræver således enten et forankringspunkt eller at brugeren holder fast i linen. 

Dataindsamling 

Produktvejledninger er læst. Der er lavet observationer undervejs i afprøvningen. Disse er blevet 

opsamlet ved forsøgets afslutning ved interview med nærmeste leder og involveret medarbejder. 
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Deltagere i testen 
Jette Larsen rengøringsassistent har afprøvet robotten igennem ½ år. Disse konklusioner baserer sig på 

hendes erfaringer og observationer. 

Velfærdsteknologivurdering 

 

Teknologien 

Brugervenlighed 

Maskinen er intuitiv og let at anvende og har ikke krævet yderligere vejledning. Den har fungeret som det 

som kunne forventes. Den kan rense vinduer for fugleklatter effektivt hvilket var forhåbningen. Maskinen 

er driftstabil og virker hver gang den skal bruges. Risikoen for at robotten falder ned, på trods af at den 

er fastgjort med line (eller fastholdes), gør at man ikke ønsker at forlade robotten under dens 

arbejde eller udføre andet arbejde imens. De manglende forankringspunkter har gjort at man har 

fastholdt linen til robotten manuelt. 

 

Funktionalitet 

Maskinen har været let og intuitiv at anvende og har været nem at håndtere. Mht. manualer så var de på 

dansk men sparsomme. Det skal nævnes at maskinen er langsom og larmer en del og at fugleklatterne dog 

tørre en dag før de bliver fjernet. Der er ikke lavet tidsstudier af robotten. 

 

Økonomi/ressourcer 

Investering 

Maskinen kræver ikke tung kompetenceudvikling idet den har været nem og intuitiv at anvende. Den 

kræver heller ikke ombygning eller indkøb af anden materiel. Dog kan der være behov for kroge internt for 

at fastgøre linen, såfremt der ikke er forankringspunkter. Dette har ikke været muligt på det fredede 

Rådhus. 

Drift 

Selve robotten koster på indkøbstidspunktet ca. 2.400 kr. Tidligere har rengøring af fugleklatter på svært 

tilgængelige steder ikke været en del af rengøringspersonalets opgaver, hvorfor der ikke er afsat ekstra tid 

til opgaven. Alternativet ved fugleklatter har været at leje en lift så vinduer kunne rengøres udefra - men 

dette har man benyttet sig af da det var for dyrt. Derfor vurderes det ikke, at man har opnået en 

effektivisering med maskinen men derimod et potentielt kvalitetsløft der kræver ekstra tid. Robotten giver i 

forhold til nuværende standarder et kvalitetsløft og et øget tidsforbrug til følge, og dermed en tidsmæssig 

udgift i forhold til tidligere opgaver.  
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Borger 

Værdi/anvendelighed 

Spørgsmålet om selvhjulpenhed er ikke relevant. Borgerens værdi vurderes her sekundært og her 

tænkes på de personer der oplever effekten af rengøringen. Man har ikke kunne vurdere dette 

hvorfor man har givet dette bedømmelsen delvist. Det er ikke relevant om borgerne ønsker at 

anvende teknologien da den er betjent af medarbejderne (disse har ønsket at bruge robotten). 

 

Organisation 

Ledelse 

Der har været ledelsesopbakning omkring afprøvningen af teknologien. Mht. arbejdsgange så er 

robotten tidskrævende at bruge at bruge – anslået ½ time pr. vindue - men ikke målt. 

 

Personale 

Maskinen har ikke givet bedre arbejdsgange end sædvanligt. Tværtimod kan man sige at 

arbejdsgangen er blevet mere besværligt sammenlignet med at gøre ingenting ved problemet. 

Motivationen har været der for at anvende teknologien men da man ikke bliver aflønnet for den 

ekstra tid anvender man ikke robotten særligt ofte. 

 

VTV skema 

Udfyldt af personale og nærmeste leder som nedenfor: 

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? 
2 

Brugervenlighed 
Er teknologien  let og intuitiv at anvende? 

2 

Er manualer gode/instruktionen været god? 
1 

Økonomi Investering Kan teknologien benyttes uden ressourcetung 

kompetence-udvikling? 

2 

Kan teknologien benyttes uden ombygning/indkøb af 

andre produkter? 

2 
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Drift Frigiver teknologien medarbejderressourcer? (f.eks. 

til andre opgaver) 

0 

Erstatter teknologien andre tilbud eller anden 

teknologi? 

0 

Borger Værdi Er borgerne mere selvhjulpen med brugen af 

teknologien? 

0 

Er teknologien årsag til bedre kvalitet? (f.eks. 

livskvalitet, værdighed, integritet, inklusion m.v.) 

1 

Anvende-lighed 
Opfylder teknologien et behov hos borgeren? 

0 

Ønsker borgerne at anvende teknologien? 
0 

Organi-

sation 

Ledelse Er der ledelsesmæssig opbakning til brug af 

teknologien? 

2 

Understøtter teknologien gode arbejdsgange? 
0 

Personale 
Er teknologien årsag til et forbedret arbejdsmiljø? 

0 

Er der motivation for at bruge teknologien? 
2 
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Konklusion 

VTV-diagram 

 

Ønskede gevinster: 

1. Fugleklatter kan fjernes løbende (frem for hvert ½ år hvor der er vinduespudsning) på svært 

tilgængelige vinduer. 

2. Klatten er fjernet helt og ikke efterlader spor efterfølgende. 

 

Både gevinst 1 og 2 er blevet indfriet. Fugleklatter kan fjernes af robotten og der efterlades ikke spor 

efterfølgende, hvorfor robotten kan udfylde sit formål.  

Dette muliggør en løbende fjernelse af fugleklatterne - såfremt man ledelsesmæssig vælger at bruge tiden 

på det. I realiteten få fugleklatter fjernet med robotten idet anvendelsen reelt betyder, at der går tid fra 

anden rengøring.  

Der er tale om en helt ny opgave for rengøringspersonalet, som der ikke er sat tid af til – og derved er der 

tale om et ekstra tidsforbrug i deres timebudget. Dette bevirker at robotten ikke benyttes særligt ofte. 

Robotten kan fjernbetjenes – en sådan medfølger i pakken. Denne har ikke indgået i testen, der har 

fokuseret på den automatiske funktion der dækker hele vinduet - men det er afprøvet undervejs og virker 
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efter hensigten – dog er den spejlvendt i funktion idet da styrer robotten fra indersiden af vinduet. 

Manualen er på dansk, men har ikke været i brug og er ret sparsom. Robotten har været intuitiv at anvende 

hvorfor personalet ikke har set behovet for at læse manualen. Robotten har været nemt at bruge. 

Teknologisk set fungerer robotten dermed efter hensigten og virker hver gang den tændes - men den 

opleves langsom og ikke mindst støjende (hvilket dog ikke generer personalet - men potentielt kunne 

genere andre medarbejdere og borgere - der har dog ikke været klager over dette).  

 

Teknologien har meget begrænset anvendelse ud over fugleklatter, da den ikke kan ”hoppe” fra vindue til 

vindue. Hastigheden opleves langsommelig og der er bekymring for om den falder ned. Sikkerhedsaspektet 

gør at, rengøringspersonalet ikke vurderer, at det er forsvarligt at lade den udføre arbejdet uovervåget. 

Man er bekymret for om den falder ned i hovedet på en forbipasserende eller falder ned i en bue (pga. 

linen den sidde fast i) og slår ind vinduet i etagen nedenunder. Dette er dog ikke forekommet endnu men 

vurderes at være en reel risiko. 

I sin nuværende form er der dermed tale om en langsommelig overvåget automatisk vinduespudsning 

sammenlignet med traditionelle metoder. Men omvendt er der også tale om en vinduespudsning på steder 

hvor det ellers ikke ville være muligt. Robotten giver derfor nye muligheder for at hæve kvaliteten af 

rengøringen på helt specielle steder - såfremt man ønsker at afsætte ekstra tid til opgaven. 

Endelig skal det nævnes at RKR ikke tænker at den fungerer i frostvejr, da man af arbejdsmiljøhensyn ikke 

tillader sprit i arbejdsmiljøet (vand på robottens puder vil fryse til is). Det er ikke blevet testet. 

Anbefalinger om forsat brug 
Robotten udfylder opgaven efter hensigten. RKR vil gerne beholde robotten og dermed beholde 

muligheden til samme brug i fremtiden, man mener i rengøringen at robotten er egnet til formålet og giver 

en god mulighed når efterspørgslen er der. Anvendelsen er robotten er mest relevant, når der er lang tid til 

næste vinduespudsning. 


