Arbejdsmiljø ved anvendelse af
fjernstyret teknologi på buskrydder
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Indledning:
Denne rapport præsenterer resultatet fra det gennemførte projekt:
”Arbejdsmiljø ved anvendelse af fjernstyret teknologi på buskrydder”.
Projektet er gennemført fra 13. marts 2010 til 30. december 2010 med tilskud fra
Forebyggelsesfonden.
Projektet skal klarlægge om der er en reduktion i arbejdsmiljøpåvirkningerne og afdække
fordele og ulemper ved indførelse af fjernstyret teknologi til arealpleje.
Ligeledes skal projektet kortlægge om indførelse af den nye teknologi, samtidig med en
reduktion af arbejdsmiljøproblemerne, også giver en forbedring af effektiviteten, således
at operatøren får frigivet ressourcer til andre formål.
Endvidere vil en reduktion i arbejdsmiljøpåvirkningerne bidrage til en mindre nedslidning
hvilket medfører at medarbejderen kan blive længere tid på arbejdsmarkedet.
Dette vil være til gavn for virksomhederne, medarbejderne og branchen som helhed.
Endvidere skal projektet belyse mulighederne for nye anvendelsesmuligheder for den
fjernstyrede teknologi.
Rapporten er udarbejdet på basis af data fra forskellige spørgeskemaer, som er besvaret af
hver enkelt medarbejder i forbindelse med introduktionen af den fjernbetjente buskrydder
RC-750 og afsluttende ved testperiodens udløb, samt løbende udfyldelse af logbog for
hver enkelt opgave udført med den fjernstyrede buskrydder RC-750.
Hver enkelt medarbejder er herved involveret i vurderingen af egne arbejdsrutiner.
Spørgeskemaerne har belyst følgende emner:
Anvendelse af håndholdt buskrydder.
Førstehåndsindtryk af den fjernstyrede buskrydder RC-750.
Afsluttende spørgeskema i forbindelse med testperiodens udløb.
Logbog for hver enkelt arbejdsopgave som medarbejderen har udført.
Spørgeskemaer er gennemgået af AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne.
Målgruppen for undersøgelsen er:
Anlægsgartnervirksomheder
Kommunale Parkforvaltninger
Boligselskaber (Private ejerforeninger)
Kirkegårde
Virksomheder der i det daglige arbejder med buskrydder
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Samarbejdspartnere:
For at få testet den nye teknologi, er der taget kontakt til nogle samarbejdspartnere.
Disse er bredt sammensat af virksomheder med forskellige behov for buskrydning,
spændende fra rydning/klipning af små plane områder til store områder med kraftig
bevoksning samt pleje af skråninger.
Dette skal sikre at undersøgelsen bliver så bred og retvisende som muligt.
Alle samarbejdspartnere oplever arbejdsmiljøproblemer ved arealpleje med buskrydder og
har derved sikkerhedsmæssige, trivselsmæssige og økonomisk interesse i at deltage i
undersøgelsen.
Følgende virksomheder deltager i undersøgelsen, heraf 2 private og 2 offentlige:
ARKIL A/S, Anlæg, Vojens
Kaj Bech, Park & Vejservice, Holstebro
Herning Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing

10 pers.
8 pers.
4 pers.
8 pers.

I alt deltager 30 personer i undersøgelsen. Disse er valgt repræsentativt med hensyntagen
til erfaring, anciennitet og alder.
Hver enkelt samarbejdspartner har i hele testperioden på 5.5 måned haft en fjernstyret
RC-750 buskrydder til rådighed, hvor kørsel med maskinen skulle foregå således, at alle
medarbejdere får lige meget erfaring/køretid med buskrydderen, og så mange varierede
opgaver som muligt bliver løst med den fjernstyrede buskrydder.
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Håndholdt buskrydder:
3.1

Arbejdsmiljøpåvirkninger.
På baggrund af de udleverede spørgeskemaer (se bilag 1.1) er der undersøgt forskellige
arbejdsmiljøpåvirkninger såsom fysiske påvirkninger, sygdom og ulykke, i forbindelse
med at arbejde med håndholdt buskrydder.
Som grundlag for vurderingen er tallene i ”Meget ofte”, ”Ofte” og ”Engang imellem” lagt
sammen og omregnet i %.

3.2

Fysiske gener/smerter.
Her undersøges om medarbejderen oplever fysiske gener/smerter ved anvendelse af
håndholdt buskrydder.
For at vurdere de indsamlede data fra flere vinkler er der selekteret i forhold til:
Total
(Alle data)
Alder
(20 – 40 år og 41 – 65 år)
Anciennitet
(0 – 5 år, 6 – 15 år og >16 år)
Ca. arbejdstimer pr. år
(0 – 50 timer, 51 – 100 timer og >101 timer)
Ser man total på alle data, kan man konkludere at de største belastninger er skulder 67 %,
ryg 62 % og vibrationspåvirkninger 59 % samlet set.
Endvidere har mange også problemer med ensidigt gentaget arbejde (EGA) 48 % og
støv 47 %.
Den mindste fysiske påvirkning er ører med 21 %, hvilket nok skyldes at der er påbud
om anvendelse af høreværn.

Diagrammet viser % sats, for hvordan 30 medarbejdere har svaret på spørgsmålene.
Arbejdsmiljøpåvirkning
Fysiske gener/smerter ved anvendelse af håndholdt buskrydder, total
100%
90%
80%
70%
5 - Aldrig

60%

4 - Næsten aldrig
50%

3 - Engang imellem

40%

2 - Ofte
1 - Meget ofte

30%
20%

Ører

Vibrationspåvirkninger

Udstødningsgasser

Støv

Skulder

Ryg

Knæ

Hænder

Hofter

Ben

Arme

Ankler/fødder

0%

Ensidig arbejdsstilling

10%
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Desuden kan det konstateres af svarene, at 45 % ”Meget ofte”, ”Ofte” og ”Engang
imellem” har problemer med fysiske gener/smerter.
Ser man i forhold til medarbejderens alder, kan man konstatere at der er en forøgelse af
gener/smerter jo ældre medarbejderen er, hvilket kan skyldes at medarbejderen er belastet
af arbejdet i en længere årrække. (se bilag 2.1)
Ser man i forhold til anciennitet, er der en stor spredning, idet gruppen >16 år kun består
af 4 personer og er derfor forbundet med stor usikkerhed. Dog ses en svag tendens i
retning af, at ved længere anciennitet kommer der flere fysiske gener/smerter.
(se bilag 2.2 – 2.5)
Selekterer man i forhold til arbejdstimer kan man konstatere, at ved flere arbejdstimer er
der en tendens til at dette medfører flere gener/smerter. (se bilag 2.6)
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3.3

Generet af sikkerhedsudstyr/værn.
Her undersøges om medarbejderen føler sig generet af at iklæde sig det fornødne
sikkerhedsudstyr/værn og om der er nedsat bevægelsesfrihed ved anvendelse af håndholdt
buskrydder.
For at vurdere de indsamlede data selekteres der i forhold til:
Total
(Alle data)
Der tillægges ikke selektering i forhold til alder, anciennitet og ca. arbejdstimer nogen
værdi i forhold til gener ved iklædning af sikkerhedsudstyr/værn.
Ser man total på alle data, kan man konkludere at medarbejderne føler sig mest generet af
bærerem 50 %, hjelm 41 %, støvler 41 % og visir 40 % samlet set.
Man kan desuden se, at der er mindst gener ved handsker og høreværn.
Sikkerhedsudstyr generer overraskende mange og kan være medvirkende til at de uden
opsyn ikke anvender udstyret og derfor har større risiko for skader og ulykker.

Diagrammet viser % sats, for hvordan 30 medarbejdere har svaret på spørgsmålene.
Arbejdsmiljøpåvirkning
Generet af sikkerhedsudstyr/værn, total
100%
90%
80%
70%
5 - Aldrig

60%

4 - Næsten aldrig
3 - Engang imellem

50%

2 - Ofte
40%

1 - Meget ofte

30%
20%
10%
0%
Bærerem

Handsker

Hjelm

Høreværn

Støvler

Visir

Ved sammendrag af ”Meget ofte”, ”Ofte” og ”Engang imellem” for sikkerhedsudstyr ,er
39% generet.
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3.4

Belastning fra vægt af buskrydder og nedsat bevægelsesfrihed.
Det er undersøgt om medarbejderen føler sig generet af buskrydderens vægt og om
medarbejderen oplever nedsat bevægelsesfrihed på grund af sikkerhedsudstyr/værn.

Spørgsmål
Belastning fra buskrydderens vægt
Nedsat bevægelsesfrihed på grund af iklædning af sikkerhedsudstyr/værn

Ja
34 %
39 %

Nej
66 %
61 %

Det ses at 34 % oplever belastning af buskrydderens vægt og de adspurgte har haft
følgende bemærkninger:
- Kan ikke komme over autoværn
- Vægt
39 % af medarbejderne oplever nedsat bevægelsesfrihed på grund af iklædning af
sikkerhedsudstyr/værn og de adspurgte har haft følgende bemærkninger:
- Belastning på bæresele af buskrydders vægt.
- Føler sig klemt af bæresele.
- Indstigning i bil er besværet pga. bæresele.
- Kan ikke komme over autoværn.
- Visir generer udsynet.

3.5

Fravær.
Her undersøges om medarbejderen har haft fravær i form af sygdom eller ulykke på grund
af arbejde med håndholdt buskrydder.
10% af med har haft sygdom, som følge af brugen af håndholdt buskrydder

Spørgsmål
Sygdom
Ulykke

Ja
10 %
4%

Nej
90 %
96 %

Bemærkninger til sygdom:
- Ben og ryg, på grund af fald på skrænt
- Ondt i hofter og ryg
- Ømme muskler

Bemærkninger til ulykke:
- Brombærranke trak visir væk og gav rids i øjet.
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3.6

Anvendelsesområder.
Her undersøges, hvilke opgaver man i dag typisk udfører med håndholdt buskrydder.
Som grundlag for vurderingen er tallene i ”Meget ofte”, ”Ofte” og ”Engang imellem” lagt
sammen og omregnet i %, idet der analyseres hvilke opgaver der oftest udføres med
håndholdt buskrydder.

3.7

Arbejdsopgaver der typisk løses med håndholdt buskrydder.
Af nedenstående diagram ses, at det primært er stier 79 %, vejskilte/vejsten 79 %,
skråninger 0 – 40° 72 %, skråninger >40° 65 %, man plejer med håndholdt buskrydder.
Man kan også konstatere at håndholdt buskrydder sjælden anvendes til rydning af
kæmpebjørneklo, idet 77 % har svaret aldrig.
Ser man på materialetype er det alt overvejende græs man klipper 96 %, herefter er det
bevoksning/små buske 68 %.

Diagrammet viser % sats, for hvordan 30 medarbejdere har svaret på spørgsmålene.
Anvendelsesområder
Håndholdt buskrydder
100%
90%
80%
70%
5 - Aldrig
60%

4 - Næsten aldrig

50%

3 - Engang imellem
2 - Ofte

40%

1 - Meget ofte

30%
20%

3.8

Vejskilte/vejsten

Veje

Stier

Skråninger,
hældning >40°

Skråninger,
hældning 20-40°

Skråninger,
hældning 0-20°

Grøfter/vandløb

Græs

Fældning af små
buske og træer

Bevoksning/små
buske

0%

Kæmpebjørneklo

10%

Klargøring og service, tidsforbrug.
Gennemsnitlig bruger den enkelte medarbejder 23 min. til daglig klargøring og servicering
af håndholdt buskrydder.
Der er stor spredning på tidsforbruget, idet den medarbejder der anvender mindst tid til
klargøring er 5 min. og største er 60 min.

3.9

Klargøring og service, brændstof.
Gennemsnitlig forbrug pr. time 1,4 liter.
Der er også her stor spredning på benzinforbruget, mindste forbrug er 0,4 liter og største
forbrug er 5 liter pr. time.
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3.10 Transport, hvordan transporteres buskrydder og udstyr typisk.
Transport af buskrydder og udstyr foregår i overvejende grad med ladbil 83 %.
(se bilag 3.1)
Her undersøges også om der er mulighed for at køre til arbejdsstedet og hvor ofte det er
nødvendig at bære buskrydder og udstyr.
Som grundlag for vurderingen er tallene i ”Meget ofte”, ”Ofte” og ”Engang imellem” lagt
sammen og omregnet i %.
Det er muligt at køre til arbejdsstedet i 97 % af opgaverne og i 71 % af opgaverne er det
nødvendigt at bære buskrydder og udstyr til arbejdsområdet.
(se bilag 3.2)
Hvis det ikke er muligt at køre til arbejdsstedet bærer medarbejderen gennemsnitlig
buskrydderen og udstyr op til 100 m svarende til 67 %.
(se bilag 3.3)
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3.11 Konklusion, spørgeskema håndholdt buskrydder:
Med hensyn til arbejdsmiljøpåvirkninger kan det konkluderes at ca. halvdelen af de
adspurgte har problemer med fysiske gener/smerter og at det er skulder, ryg og
vibrationspåvirkninger der belaster mest. Ligeledes har mange medarbejdere også
problemer med ensidigt gentaget arbejde / EGA og støv.
Ser man på arbejdsmiljøpåvirkninger i forhold til alder og anciennitet, har medarbejderen
større problemer ved højere alder og anciennitet.
Sikkerhedsudstyr generer overraskende mange, især føler medarbejderen sig generet af
bærerem, hjelm, støvler og visir ligesom medarbejderen også føler sig belastet af
buskrydderens vægt.
Medarbejderen må også blive påvirket af emission fra brændstof, idet der gennemsnitlig
anvendes 1,4 liter pr. time.
Det konstateres også at 10% af medarbejderne har haft fravær i form af sygdom, i
forbindelse med buskrydning.
Den håndholdte buskrydder anvendes primært til pleje af stier, vejskilte/vejsten og
skråninger og at det i overvejende grad er græs man klipper.
Til daglig klargøring og servicering anvender medarbejderen gennemsnitlig 23 min..
Transport af buskrydder og udstyr foregår primært med ladbil og det er muligt at køre til
arbejdsstedet i næsten alle tilfælde, dog er det ofte nødvendigt at bære buskrydder og
udstyr op til 100 m.
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Førstehåndsindtryk af RC-750 buskrydder:
På baggrund af de udleverede spørgeskemaer (se bilag 4.1) er det undersøgt hvordan
medarbejderens umiddelbare oplevelse er med den fjernstyrede buskrydder.
Spørgeskemaet er besvaret efter en grundig teknisk instruktion og 5 min. prøvekørsel med
maskinen.

4.1

Ny teknologi, har medarbejderen erfaring med brug af joystick.
Her undersøges den enkelte medarbejders erfaring med anvendelse af joystick.
For at vurdere de indsamlede data fra flere vinkler er der selekteret i forhold til:
Total
(Alle data)
Alder
(20 – 40 år og 41 – 65 år)
Som grundlag for vurderingen er tallene i ”Meget ofte”, ”Ofte” og ”Engang imellem” lagt
sammen og omregnet i %, idet vi her ser på medarbejderens erfaring med brug af joystick.

Spørgsmål
Anvender du joystick i
forbindelse med dit arbejde
Anvender du joystick privat,
til f.eks. spil, racerbil eller fly

Meget ofte

Ofte

Engang
imellem

Næsten
aldrig

Aldrig

3%

22 %

31 %

22 %

22 %

3%

22 %

9%

22 %

44 %

Vurderer man total på alle data, fremgår det at 56 % af de adspurgte anvender joystick i
forbindelse med deres arbejde og at 34 % anvender joystick privat.
Ser man i forhold til alder, kan man konstatere at alderen ikke har den store betydning for
anvende af joystick i forbindelse med arbejde.
Dog er det meget markant, at den yngre del af medarbejderne oftere anvender joystick
privat. (se bilag 5.1)
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4.2

Fjernbetjening, hvordan opleves fjernbetjeningen.
Hvordan oplever den enkelte medarbejder funktionen af fjernbetjeningen.
For at vurdere de indsamlede data fra flere vinkler er der selekteret i forhold til:
Total
(Alle data)
Alder
(20 – 40 år og 41 – 65 år)
Som grundlag for vurderingen er tallene i ”Meget godt”, ”Godt” og ”Tilfreds” lagt
sammen og omregnet i %, idet vi her ser på medarbejderens indtryk af funktionerne på
fjernbetjeningen.
Ser man total på alle data fremgår det meget markant, at medarbejderne er meget tilfredse
med funktionen af fjernbetjeningen, idet 97 % oplever at den er let at betjene og
symbolerne er forståelige, ligesom 94 % finder at knapperne er logisk opbygget. Der er
den samme positive oplevelse med bærerem med 94 %.

Diagrammet viser % sats, for hvordan 30 medarbejdere har svaret på spørgsmålene.
Førstehåndsindtryk RC-750 buskrydder
Fjernbetjening, total
100%
90%
80%
70%
60%

5 - Ikke tilfreds
4 - Mindre tilfreds

50%

3 - Tilfreds
2 - Godt

40%

1 - Meget godt
30%
20%

Opleves
fjernbetjeningens
knapper logisk
opbygget

Hvordan opleves
bærerem til
fjernbetjening

Er symboler på
fjernbetjeningen
forståelige

0%

Er fjernbetjeningen
let at betjene

10%

Vurderer man i forhold til alder ser man, at alle er meget tilfredse og der danner sig det
samme billede som ved totaler, dog er der en tendens til at den ældste del af
medarbejderne er mest positive.
(se bilag 6.1)
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4.3 Fjernbetjening, aktivering af joystick.
Hvordan oplever medarbejderne at den fjernbetjente buskrydder reagerer ved aktivering af
joystickene på fjernbetjeningen, for henholdsvis fremad og bagud kørsel samt drejning til
højre og venstre.
Som grundlag for vurderingen er tallene i svarmulighederne omregnet i %.
Det ses at 72 % mener at maskinen reagerer ”Hurtig” og ”Tilpas”, medens 16 % synes at
den reagerer ”Meget hurtig”.
13 % oplever at maskinen reagerer ”Langsom” og ingen af de adspurgte har svaret ”Meget
langsom”.

Spørgsmål
Reaktion ved aktivering af joystick

Meget hurtig Hurtig
16 %

Tilpas

Langsom

Meget langsom

31 %

13 %

0%

41 %

Det samme billede tegner sig, hvis dataene selekteres i forhold til alder.
(se bilag 6.2)

4.4

Fjernbetjening, reagerer maskinen som forventet.
Ved brug af fjernbetjeningen reagerer maskinen da som medarbejderen forventer.
Her svarer 94 % bekræftende på spørgsmålet, hvilket er meget markant.
Spørgsmål
Reagerer maskinen som forventet

Ja
94 %

Nej
6%
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4.5

Navigation af maskinen, i forhold til medarbejderens placering.
Hvordan oplever medarbejderen at navigere med maskinen fra forskellige positioner.
Den vanskeligste placering er foran maskinen, idet man her skal anvende joystickene
modsat, i forhold til maskinens kørselsretning.
For at vurdere de indsamlede data fra flere vinkler er der selekteret i forhold til:
Total
(Alle data)
Alder
(20 – 40 år og 41 – 65 år)
Som grundlag for vurderingen er tallene i ”Meget let” og ”Let” lagt sammen og omregnet i
%, idet vi her undersøger hvordan medarbejderen navigerer med maskinen.
Ser man total på alle data, kan man konkludere at når medarbejderne står bag maskinen
svarer 91 % at det er ”Meget let” eller ”Let” at navigere med maskinen.
Når medarbejderen er placeret ved siden af maskinen svarer 78 % at det er ”Meget let”
eller ”Let” at navigere med maskinen.
Ingen finder fra disse positioner at det er svært at navigere.
Ved placering foran maskinen finder 65 % det ”Meget let” eller ”Let” at navigere med
maskinen og 13% finder det ”Svært”, men ingen finder det ”Meget svært”

Diagrammet viser % sats, for hvordan 30 medarbejdere har svaret på spørgsmålene.
Førstehåndsindtryk RC-750 buskrydder
Navigation af maskinen, total

100%
90%
80%
Meget svært
70%

Svært

60%

Delvist
Let

50%

Meget let
40%
30%
20%
10%
Hvordan er det at
navigere, når du
står ved siden af
maskinen

Hvordan er det at
navigere, når du
står foran
maskinen

Hvordan er det at
navigere, når du
står bag
maskinen

0%

Vurderes der på dataene i forhold til alder, tegnes det samme billede sig som ved totaler.
Alderen har derfor ringe indflydelse i forhold til at navigere med den fjernstyrede
buskrydder (se bilag 7.1)

Side 16/51

Det er undersøgt, om der er en sammenhæng mellem de medarbejdere der har
kendskab/rutine i anvendelse af joystick og navigering med maskinen. Har disse
medarbejdere lettere ved at navigere med den fjernstyrede buskrydder når de står foran
maskinen.
Her konkluderes at der ikke er nogen sammenhæng mellem kendskab/rutine i brug af
joystick og navigation af maskinen.

4.6

Transport, har virksomhederne mulighed for at transportere RC-750.
Har virksomhederne mulighed for at transportere RC-750 til arbejdsstedet på eksisterende
transportmiddel eller skal de ud og gøre en ekstra investering i forbindelse med
anskaffelse af fjernstyret buskrydder.
Alle de adspurgte har svaret at det er muligt i alle tilfælde (100 %.)

4.7

Anvendelsesområder.
Her undersøger vi medarbejdernes vurdering af mulighederne for anvendelse af den
fjernstyrede buskrydder til opgaver der i dag udføres med håndholdt buskrydder og om de
ser nye anvendelsesmuligheder for maskinen.

4.7.1

Nuværende opgaver.

Kan RC-750 buskrydder udføre alle opgaver, der i dag udføres med håndholdt buskrydder.
Det kan konstatere at 47 % svarer bekræftende på spørgsmålet mens medens 53 % af de
adspurgte har svaret nej.
Spørgsmål
Er dit indtryk at RC-750 buskrydder kan udføre alle opgaver, som du i dag
udfører med håndholdt buskrydder
Ser du nye anvendelsesmuligheder, der kan udføres med RC-750 buskrydder

Ja

Nej

47 %
50 %

53 %
50 %

De adspurgte har gjort følgende bemærkninger til svaret nej:
- Den har naturlige begrænsninger
- Der er områder med for stejle skråninger
- For grov til visse opgaver
- For lidt plads
- Kan ikke klippe tæt til bygninger og træer
- Kan ikke komme tæt på og under autoværn
- Kan ikke komme tæt til skilte og kantpæle
Til spørgsmålet om medarbejderne ser nye anvendelsesmuligheder for RC-750 buskrydder
svarer 50 % af medarbejderne ja.
De adspurgte har gjort følgende bemærkninger til svaret ja:
- Kan køre i blødt underlag
- Maskinen kan udstyres med fejekost
- Maskinen kan udstyres med fræser til jord
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- Maskinen kan udstyres med snekost
- Oftere klipning af skråninger
- Omkring skilte og arealer på naturgasanlæg
- Siv og mindre beplantning
- Stejle skråninger med bevoksning

4.7.2

Tilfredshed med RC-750 buskrydder.

De deltagende medarbejderes samlede førstehåndsindtryk undersøges.
Som grundlag for vurderingen er tallene i svarmulighederne omregnet i %.
Det ses at medarbejdernes samlede førstehåndsindtryk er meget positivt, idet 87 % har
svaret ”Meget godt” eller ”Godt” og 13 % har svaret ”Tilfreds”.

Spørgsmål
Hvad er dit samlede førstehåndsindtryk af
RC-750 buskrydder

Meget
godt

Godt

Tilfreds

Mindre
tilfreds

Ikke
tilfreds

28 %

59 %

13 %

0%

0%

Bemærkninger til det samlede førstehåndsindtryk af maskinen:
- Bælterne er lidt hårde ved underlaget i skarpe sving
- Fin og brugbar maskine til de fleste opgaver
- Nem at betjene og sjov at køre med, kunne sagtens se mig selv med den i hverdagen
- Spændende maskine som gør arbejdet nemmere og mig mere holdbar
- Svært at lave et regnestykke hvor det kan forsvares at investere i maskinen
- Vil være en stor hjælp i det daglige arbejde
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4.8

Konklusion, spørgeskema førstehåndsindtryk af RC-750 buskrydder.
Tit og ofte har medarbejderen barrierer der skal overvindes i forbindelse med indførelse af
ny teknologi.
Den største forandring er, at maskinen betjenes via fjernbetjeningen og medarbejderen
ikke har direkte maskinkontakt. Derfor er det undersøgt hvordan den enkelte medarbejder
umiddelbar tager imod den nye fjernstyrede teknologi.
Ca. halvdelen af medarbejderne anvender joystick i forbindelse med arbejde og en
tredjedel anvender joystick privat. Alderen har ikke den store betydning for anvendelse af
joystick på arbejde, dog anvender den yngre del af medarbejderne oftere joystick privat.
En stor del af medarbejderne har kendskab til brug af joystick og er derfor ikke fremmede
overfor den nye teknologi.
Der er en markant tilfredshed med funktionen af fjernbetjeningen.
Generel kan det konkluderes at medarbejderen syntes af maskinen reagerer hurtigere end
forventet.
Når medarbejderen er placeret bag eller ved siden af maskinen, opleves det meget let at
navigere med maskinen.
Den vanskeligste placering er foran maskinen, dog finder godt halvdelen det ”Let” at
navigere, maskinen i denne position. Ingen finder det ”Meget svært”.
Alle adspurgte kan transportere maskinen på eksisterende transportmiddel.
Halvdelen af medarbejderne mener at maskinen kan udføre de opgaver der i dag udføres
med håndholdt buskrydder, dog har maskinen sine begrænsninger. Ligeledes kan
konstateres, at halvdelen af de adspurgte ser nye anvendelsesmuligheder for maskinen.
Det samlede førstehåndsindtryk af den fjernstyrede buskrydder er markant positivt.
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Kapacitetsmåling:

Den 11.10.2010 blev der foretaget en kapacitets sammenligning af de 2 teknologier – den
håndholdte buskrydder og den fjernstyrede buskrydder.
I dette forsøg deltog Finn Struve fra Herning kommune.
Finn er en meget rutineret bruger af den håndholdte buskrydder, årligt bruger han maskinen i ca.
150 timer.
Forsøget blev udført på en skråning med hældningen 35-45 gr.
Vejrforholdene var – Tørt, temperaturen var 12 gr. og græsset var let fugtigt.
Forsøget forløb over 60 min, undervejs skulle buskrydderen have nye snore i klipperhovedet og
maskinen skulle tankes 2 gange.
Efter testperioden blev det afklippede område opmålt med målebånd.
Det effektive areal var på 233 m2

Efter dette forsøg var afsluttet, blev samme forsøg
lavet med den fjernstyret buskrydder. Efter
forsøgsperioden på 60 min blev det afklippede
område opmålt med målebånd og det effektive
areal var på 864m2

Konklusion på kapacitetsmåling
Hvis de 2 arealer sammenlignes, er der en kapacitetsforskel på 3,7 hvilket vil sige at én mand
med den fjernstyret buskrydder, kan udføre det samme arbejde som 3,7 mænd med håndholdt
buskrydder.
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Arbejdsmiljøvurdering af fjernbetjening, AKON:
Arbejdsmiljøkonsulenterne AS
CVR-nr. DK 28 29 20 23
Afdeling Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro
Tlf.: 9644 4008
Fax: 9741 1533
www.akon.dk
info@akon.dk

Ergonomisk vurdering af betjeningspanel til buskrydder/ skrænteklipper RC 750
Arbejdet med RC 750 som fjernstyret buskrydder, er observeret den 20. maj 2010.
Der er samtidig gennemført samtale med medarbejderen, der arbejder med maskinen.
Der er spurgt ind til brugen af betjeningspanelet.
Der blev ligeledes drøftet ergonomiske forbedringsmuligheder.
Beskrivelse af ergonomiske observationer af betjeningspanel til RC 750:
Brug af kroppen under arbejdet:
Der arbejdes stående og gående i et langsomt til jævnt tempo under arbejdet med
buskrydderen. Der skal holdes øje med arbejdsprocessen og maskinens retning og
hastighed skal justeres undervejs via betjeningspanelet. Medarbejderen har god mulighed
for at have overblik over arbejdsprocessen og anvende gode arbejdsstillinger.
Brug af betjeningspanel:
Arme og hænder bruges tæt på kroppen og i midterstilling, så der er kort rækkeafstand.
Betjening foregår med begge hænder og der bruges for det meste pincetgreb
(brug af tommel- og pegefinger).
Betjeningspanelet er spændt fast rundt om livet på medarbejderen.
Hænderne hviler på kanten af betjeningspanelet. Medarbejderen oplever, at panelet har en
smal kant, der giver et tryk på hånden ved håndroden/tommefingerbalden, der kan
medføre ømhed i løbet af dagen. Denne trykpåvirkning bør undgås, da længerevarende
trykpåvirkning over tid kan udvikle sig til gener.
Der er mulighed for, at variere arbejdsstillingerne i hænder, arme og skuldre.
Bl.a. kan joystick betjenes med tommefingerbalden i stedet for pincetgreb.
Variationen i arbejdsstillingerne kræver, at operatøren er bevidst om, og bruger
mulighederne.
Kraftanvendelse:
Arbejdet med betjeningspanelet foregår uden særlig kraftanvendelse i fingrene.
Igangsætning og vedligehold af funktioner foregår med et let tryk, som oftest med
tommel- eller pegefinger.
Bæring af betjeningspanel:
Betjeningspanelet vejer 1,3 kg og er udstyret med et bredt hoftebælte, der nemt tages af og
på med et klikspænde.
Bæltets længde er let at indstille.
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Ergonomisk vurdering af betjeningspanel til RC 750:
Det vurderes, at arbejdet med RC 750 er en væsentlig ergonomisk forbedring i forhold
til klipning af skrænter med håndholdt buskrydder, hvor der typisk vil være ergonomiske
belastninger på skuldre, ryg, ben, ankler og hofter fra vibrationer og uhensigtsmæssige
arbejdsstillinger.
Det vurderes, at der er mulighed for yderligere ergonomisk forbedring, ved at siderne på
betjeningspanelet gøres bredere.
Ergonomiske forbedringsmuligheder:
Betjeningspanelet:
For at undgå ømhed og eventuelt gener på længere sigt, gøres kanten på betjeningspanelet
bredere på siderne, så håndroden bedre kan hvile og ikke belastes af et lille trykpunkt.
Den bredere kant udformes, så hænderne kan hvile med en lille hældning (lettere proneret)
som vist på billedet.

Bælte til betjeningspanel:
Bæltet kan udformes i åndbart materiale og polstres på den del, der hviler på
medarbejderens ryg/lænd som vist på billedet.

Er der spørgsmål til ovenstående eller brug for yderligere vurdering, er I velkomne til at
kontakte mig.

AKON - Arbejdsmiljøkonsulenterne AS
Karin Herping, ergoterapeut
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Støjberegning, AKON:
Det undersøges om der for medarbejderen, er en støjreduktion ved indførelse af fjernstyret
buskrydder i forhold til håndholdt buskrydder.
Støjmålingen er udført efter DS/ISO 11094, 12/1993, Akustik – Motorplæneklippere Måling af luftbåren støj. Herefter er der lavet en beregning der angiver støjniveauet 15 m
fra maskinen.
Under drift af maskinen skal operatøren altid befinde sig minimum 15 m fra maskinen af
sikkerhedsmæssige årsager

Måleobjekt:

RC-750

Producent:

TIMAN A/S, Fabriksvej 13, 6980 Tim

Dato for måling:

8. juni 2010

Målinger udført af: AKON - Arbejdsmiljøkonsulenterne AS
Karin Stensgaard, Frode Kirkegaard
Målemetode:

Målingerne er udført efter retningslinierne i følgende
bekendtgørelse og standard:
- Bekendtgørelse nr. 1040 af 11. december 2001 om støj fra makiner
til brug i det fri, hvor "Euopa-Parlamentets og Rådets direktiv
2000/14/EF af 8. maj 2000 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra
maskiner til udendørs brug" er indarbejdet.
- DS/ISO 11094, 12/1993
Akustik – Motorplæneklippere - Måling af luftbåren støj.

Beskrivelse og teknisk data på måleobjektet:
Handelsnavn:
Type af materiel:
Jf. bilag 1 i Bek. nr. 1040:
Model:
Fremstillings år:

TIMAN RC-750
Buskrydder / skrænteklipper
Nr. 32
RC-750, Serie nr. 410100-01-1030
2010
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Måleudstyr:

Støjmåler B&K 2238, Mikrofon B&K 4188
Calibrator B&K 4230

Måleomgivelser og opstilling:
Måleplads:
Udendørs
Omgivelseskorrektion:
K2A = 0 dB(A) (Måling i det fri)
Baggrundsstøj:
< 40 dB(A)
Temperatur:
16° - 17° C
Vindhastighed:
1-3 m/s fra sydvest
Lufttryk:
100,7 kPa
Relativ luftfugtighed:
67 %
Måleflade:
Græs
Målefladens areal:
100,5 m² (halvkugle, r = 4 m)
Mikrofonposition:
Position X-koordinater Y-koordinater Z-koordinater
Jf. tabel 2 i DS/ISO 11094: M1 2,80 2,80 1,50

Måleresultater:

Beregninger:
LPA = 86,7 dB(A) (Beregnet gennemsnitlig lydniveau)
LWA = 107 dB(A) Lydeffektniveau (LWA =LPA + 20 dB, jf. DS/ISO 11094, Pkt. 8.2, tabel 4)
Lydniveau 15 m fra maskinen.
P = Ir4m x 4 x π x r² = 10-3,33 x 4 x π x 4² = 0,09404 watt
Ir15m = 0,09404 / (4 x π x 15²) = 33,3 x 10-6 watt/m²
L15m = 10 x log ((33,3 x 10-6) / (10-12)) = 75,2 dB (A)
AKON - Arbejdsmiljøkonsulenterne AS
Frode Kirkegaard
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7.1

Konklusion, støjberegning:
Det konstateres at der er en væsentlig forbedring af lydniveauet sammenlignet med den
håndholdte buskrydder, idet den fjernstyrede buskrydders lydniveau er målt og beregnet til
75,2 dB(A). Lydniveauet er angivet ved den foreskrevne sikkerhedsafstand
Den håndholdt buskrydder, har typisk et lydniveau på 98 dB(A).
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LOGBOG FOR RC-750 BUSKRYDDER
Hver gang den fjernstyrede buskrydder har været i brug, er der ført logbog på opgaven.
(Bilag 8.1)
Nedenstående resultater er baseret på 61 logbogsfortegnelser udarbejdet af 19 brugere.
I nedenstående er resultaterne af logbogsfortegnelserne blandt andet sat i forhold til
antal kørsler og antal køretimer.
1 kørsel = 1 logbogsfortegnelse.
Køretimer = timer der er kørt med maskinen.

8.1

Vejrforhold
De steder den fjernstyrede buskrydder er blevet anvendt er der spurgt til de aktuelle
vejrforhold.
Det ses at maskinen primært er brugt når det er opholdsvejr.
Tabellen viser i % hvilke vejrforhold der er kørt under
Sol
Overskyet Regn
Antal kørsler
46%
43%
11%
Køretimer
48%
44%
8%

8.2

Tåge
0%
0%

Materialets beskaffenhed
I 87% af kørslerne er maskinen blevet anvendt på tørre, normale og fugtige arealer og de
anvendte køretimer udgår 93% af de samlede køretimer.
Tabellen viser i % materialets beskaffenhed der er kørt i
Støvet Tørt Normal
Antal kørsler
5%
21%
38%
Køretimer
2%
27%
33%

8.3

Fugtig
28%
33%

Vådt
7%
5%

Fedtet
2%
0%

Underlagets beskaffenhed
Der er kørt mest i tyk græssvær hvilket udgør 46% af antal kørsler og 36% af køretimer.
Tabellen viser i % underlagets beskaffenhed hvorpå der er kørt.
Data

Løst

Tynd
græssvær

Tyk
græssvær

Hårdt

Fedtet

Sumpet

Antal kørsler
Køretimer

18%
27%

21%
16%

46%
36%

8%
15%

5%
5%

2%
1%
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8.4

Opgavetype
Maskinen har i 95% af kørslerne kørt på arealer der allerede plejes og 87% procent af
den anvendte tid er brugt på disse arealer. Maskinen er således brugt relevante steder.
Tabellen viser i % antal gange og tid på områder der normalt plejes og ikke plejes
Plejes området i dag, ja Plejes området i dag, nej
Antal kørsler
95%
5%
Køretid
87%
13%

For de områder der normalt plejes er maskinen anvendt mest på skråninger med
hældning mellem 0-20° og >40°.
Tabellen viser i % forhold til antal kørsler
Kategorier
Skråninger, hældning 0-20°
Skråninger, hældning 20-40°
Skråninger, hældning >40°

Anvendt på
38%
22%
40%

og af disse områder plejes fra 73-83% med håndholdt buskrydder. Bemærk at de arealer
der har den største hældning, er de områder der mest plejes med håndholdt buskrydder.
% af kategorier der plejes med håndholdt buskrydder (antal kørsler)
Kategori
Pct.
Skråninger, hældning 0-20°
74%
Skråninger, hældning 20-40°
85%
Skråninger, hældning >40°
87%
Alle kategorier
81%

8.5

Hvor stor en del af opgaven kunne udføres med RC-750 buskrydder
Det viser sig at maskinen kan klare størstedelen af det arbejde hvor en håndholdt
buskrydder bruges. I 49% pct. af kørslerne kunne maskinen klar 90% af opgaven og i
33% af kørslerne kunne maskinen klare 100%.

Tabellen viser i % forholdet i antal kørsler samt % del der kunne slås med maskinen
Antal kørsler
10%
2%
3%
3%
49%
33%
Pct. af areal
Fra 0-50%
60%
70%
80%
90%
100%

Ved en vægtning af de indsamlede data i forhold til den samlede antal kørsler, viser det
sig at maskinen i gennemsnit kan klarer 87,8% af det arbejde, der ellers ville være udført
med en håndholdt buskrydder.
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8.6

Hvorledes plejes området i dag
95% af de arealer den fjernstyrede buskrydder har arbejdet på plejes allerede i dag og
der er spurgt til hvilken type af maskine der anvendes og hvor mange timer det tager.
81% af de arealer som den fjernstyret buskrydder har arbejdet på plejes i dag med
håndholdte buskrydder.
Diagrammet viser hvilke maskiner der anvendes til pleje af arealerne og deres andel af arealerne.

Hvorledes plejes området i dag

2- hjulet fingerklipper
Håndholdt buskrydder
Plæneklipper
Plænetraktor
Traktormonteret slagleklipper
Plejes ikke

Tidsforbruget til at pleje arealerne med fjernstyret buskrydder udgør 39% af den tid det
ville have taget med en håndholdt buskrydder, 34% af den tid der ville være brugt med
en plæneklipper, 100% af den tid der ville være brugt med en plænetraktor og 30% mere
tid i forhold til en traktormonteret slagleklipper.
Pct. anvendt tid den fjernstyrede buskrydder anvender i forhold til

8.7

Håndholdt
buskrydder

Plæneklipper

Plænetraktor

Traktormonteret
slagleklipper

39%

34%

100%

130%

Klargøring og service
Der er målt et gennemsnit 18,02 minutter pr. dag til at servicere maskinen.
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8.8

Transport
85% pct. af de arealer der har været kørt på ligger indenfor 50 meter fra P-plads og kun
2% ligger mere end 300 meter væk.
Tabellen viser fordelingen af arealers afstand til P-plads i forhold til antal kørsler
0-50 m
50-100 m 100-300 m >300 m
Afstand fra P- plads til arbejdssted
85%
8%
5%
2%

8.9

Her der været arbejdsmæssige gener ved:
Der er spurgt til om der har været arbejdsmiljømæssige gener ved:
Joystick
Bærerem
Arbejdsstilling
samt om der ved anvendelse af maskiner har været arbejdsmiljømæssige gener med
Støv
Støj
Udstødning

23% har haft påvirkning af joystick i forhold til antal kørsler og ingen påvirkning af
bærerem og arbejdsstilling.
Ingen har haft påvirkninger af støv.
3% har haft påvirkning af støj og 2% af udstødning i forhold til antal kørsler.
Ses de samme besvarelser i forhold til antal køretimer, har 23% haft påvirkning af
joystick, 13% haft påvirkning af støj og 2% har haft påvirkning af udstødning.
Arbejdsmæssige
gener
Antal kørsler
Antal køretimer

Joystick

Bærerem

23%
23%

0%
0%

Arbejdsstilling
0%
0%

Støv

Støj

Udstødning

0%
0%

3%
13%

2%
2%

8.10 Tilfredshed med RC-750 buskrydder
Tilfredsheden med fjernstyret buskrydder er inddelt de 2 kategorier
Pct. i forhold til antal kørsler
Pct. i forhold til køretid
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I nedenstående 2 diagrammer viser tilfredsheden. Dataene for ”Meget godt”, ”Godt” og
”Tilfreds” er summeret. Diagrammet viser at 90% i forhold til antal kørsler er tilfredse
med maskinen og 92% i forhold til køretid er tilfredse med maskinen.
Det kan udledes at de medarbejdere der har kørt flest køretimer med maskinen, er dem
der er mest tilfredse med maskinen.
Diagrammet viser i % tilfredsheden med maskinen

Tilfredshed med RC-750 buskrydder
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Pct. af antal kørsler

Pct. del af køretid

Ikke tilfreds

3%

2%

Mindre tilfreds

7%

6%

Tilfreds

17%

16%

Godt

62%

66%

Meget godt

11%

10%

Diagrammet viser i % tilfredsheden med maskinen i et sammendrag.

Tilfredshed med RC-750 buskrydder - sammendrag
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Pct. af antal kørsler

Pct. del af køretid

Mindre tilfreds, Ikke tilfreds

10%

8%

Meget godt, Godt, Tilfreds

90%

92%
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Tilfredsheden i nedenstående diagram er sat i forhold til procentdelen af de opgaver
maskinen kan klare i forhold til en håndholdt buskrydder. Tilfredsheden er i forhold til
antal kørsler.
Tilfredsheden er stigende afhængig af hvor stor en del af opgaven maskinen løser, idet
der kun er ”Ikke tilfreds” i gruppen ”Fra 0-50%” og der på gruppen ”Indtil 100%” er en
tilfredshed på ”Meget godt” på 20% og 0 på ”Mindre tilfreds” og ”Ikke tilfreds”
Des større procentdel maskinen kan løse, des mere tilfredse er brugeren.
Diagrammet viser i % tilfredsheden med maskinen i forhold til pct. opgaver maskinen kan klare i forhold
til håndholdt buskrydder.

Tilfredshed set i forhold til andel af opgaven maskinen kan
klare
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Fra 0-50%

Indtil 60%

Indtil 70%

Indtil 80%

Indtil 90%

Indtil 100%

Ikke tilfreds

17%

0%

0%

0%

3%

0%

Mindre tilfreds

17%

0%

50%

0%

7%

0%

Tilfreds

33%

0%

50%

50%

13%

10%

Godt

33%

100%

0%

50%

67%

70%

0%

0%

0%

0%

10%

20%

Meget godt
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8.11 Logbog – delkonklusion

Der køres for over 89% vedkommen med maskinen i solskin og overskyet vejr. Som en
følge heraf er beskaffenheden af det materiale der køres i hovedsageligt tørt, normalt og
fugtigt, men ikke vådt eller fedtet.
Underlaget der køres på er primært løst, tynd græssvær og tyk græssvær.
Den fjernstyrede buskrydder har været anvendt for 95% af antal kørsler på steder der
allerede plejes i dag og 81% af disse plejes normalt med håndholdt buskrydder.
Den fjernstyrede buskrydder er i forhold til håndholdt buskrydder tidsbesparende, idet
opgaverne løses på 39% af den tid det tager for håndholdt buskrydder, og den
gennemsnitlige klargøring på 18,02 minutter pr. dag vil have ringe indflydelse på den
samlede tidsbesparelse.
Afstanden fra P-plads til arbejdssted har ringe indflydelse på brugen af fjernstyret
buskrydder idet 85% af områderne er indenfor en afstand på max. 50 meter fra P-plads.
Den eneste væsentlige arbejdsmæssige gene der ses af logbøgerne er joystick.
Det er stor tilfredsheden med maskinen.
Til og med 90% finder maskine minimum ”Tilfreds” i forhold til antal kørsler.
Det ses også at jo flere af de opgaverne der kan løses med den fjernbetjende buskrydder,
det større er tilfredsheden. Dvs. i forhold til de opgaver der normalt løses med en
håndholdt buskrydder.
Logbogen viser at en fjernstyret buskrydder er et reelt alternativ i den håndholdte
buskrydder.
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9

SPØRGESKEMA RC-750 BUSKRYDDER - SLUTEVALUERING
Spørgeskemaet ”Spørgeskema RC-750 buskrydder, slutevaluering” (bilag 9.1) danner
grundlag for brugernes evaluering/vurdering af maskinen.
Spørgeskemaet er inddelt i følgende afsnit:
•
•
•
•
•
•

Arbejdsmiljøpåvirkning (kørsel med fjernstyret buskrydder)
Fjernbetjening (brugernes vurdering/oplevelse af fjernbetjening)
Klipper (vurdering af klipperen med klipperesultat og brug)
Manøvrering med maskinen (Underlag, arbejdsplacering)
Funktion af maskinen (Service, størrelse, udstyr)
Tilfredshed med fjernstyret buskrydder.

Som svar i spørgeskemaet er bla. anvendt følgende svarmuligheder:
1 – Meget ofte
2 – Ofte
3 – Engang imellem
4 – Næsten aldrig
5 – Aldrig

1 – Meget godt
2 – Godt
3 – Tilfreds
4 – Mindre tilfreds
5 – Ikke tilfreds

1 – Meget hurtigt
2 – Hurtig
3 – Tilpas
4 – Langsom
5 – Meget langsom

1 – Meget let
2 – Let
3 – Delvist
4 – Svært
5 – Meget svært

For overskueligheden af besvarelserne er nogle diagrammer og tabeller lavet med
et sammendrag af besvarelserne. I bilag findes de samme resultater uden
sammendrag.
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9.1

Arbejdsmiljø ved kørsel med RC-750
Der er spurgt til hvor vidt brugeren har haft fysiske smerter/gener ved kørsel med
fjernstyret buskrydder.
Af besvarelserne ses at ben og skuldre næsten aldrig belastes. Arme, hofter, knæ,
pegefinger og tommelfinger belastes fra ”Engang imellem” til ”Næsten aldrig”.
Tommelfingeren skiller sig ud fra de øvrige. Næsten 30% besvares med ”Engang
imellem”, dog er der ingen med ”Ofte” og ”Meget ofte".
Tommelfinger bruges meget til at betjene fjernbetjeningens joysticks.
Modstanden i fjernbetjeningens joysticks er medvirkende årsag til belastningen.
Belastningen vil kunne mindskes ved at reducere fjederkraften i fjernbetjeningens
joysticks.
Hænder belastes ”Engang imellem” og ”Næsten aldrig”. Årsagen hertil ligger i at
hænderne hviler på fjernbetjeningens kant. (Dette forhold er også beskrevet i AKON
rapport side 21 (ergonomiske forbedringsmuligheder.)

Diagrammet viser % sats, for hvordan 19 medarbejdere har svaret på spørgsmålene.

Har du fysiske gener/smerter ved kørsel med fjernstyret buskrydder
100%
90%
80%
70%
60%

5 - Aldrig
4 - Næsten aldrig
3 - Engang imellem
2 - Ofte
1- Meget ofte

50%
40%
30%
20%

Skulder

Ryg

Pegefinger

Knæ

Hænder

Hofter

Ben

Arme

0%

Tommelfinger

10%
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9.2

Fjernbetjening

9.2.1

Fjernbetjening udformning og brug

Her er der stillet følgende spørgsmål:
•
•
•

Hvordan oplever du joystick
Hvordan oplever du arbejdsstilling
Hvordan oplever du bærerem

•
•
•

Er symboler på fjernbetjeningen forståelige
Opleves fjernbetjeningens knapper logisk
Er fjernstyringen let at betjene

Som grundlag for vurderingen er tallene i ”Meget ofte”, ”Ofte” og ”Engang imellem”
Summeret og omregnet i %
Af besvarelserne kan overordnet udledes at fjernbetjeningen opleves tilfredsstillende
idet 88 % er tilfreds med joystick, 82% er tilfreds med arbejdsstilling, 94% er tilfreds
med bæreremmen.
Der er 100% tilfredshed med symbolerne på fjernbetjeningen og oplevelsen af
fjernbetjeningens logiske opbygning af knapper. 82% finder at fjernbetjeningen er let at
betjene.

Diagrammet viser % sats, for hvordan 19 medarbejdere har svaret på spørgsmålene.

Fjernbetjening
100%

90%

80%

Ikke tilfreds

70%

Mindre tilfreds

60%

Tilfreds

50%

Godt

40%

Meget godt

30%

20%

10%

Er
fjernbetjeningen
let at betjene

Opleves
fjernbetjeningens
knapper logisk
opbygget

Er symboler på
fjernbetjeningen
forståelige

Hvordan oplever
du bærerem

Hvordan oplever
du arbejdsstilling

Hvordan oplever
du joystick

0%
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Når ovenstående spørgsmål selekteres ud fra køretimer ses større tilfredshed med
fjernbetjeningen på alle punkter, det flere timer der køres med maskinen og det større
rutine brugeren får.
Dog ses et lille fald i tilfredsheden med joystick mellem 5-10 timer og over 10 timer,
hvilket kan skyldes den før nævnte belastning af tommelfinger.
Se bilag 9.2
I nedenstående graf viser sammendrag af ovennævnte spørgsmål.
I grafen ses at tilfredsheden stiger i takt med antallet af køretimer med maskinen.
Diagrammet viser % sats, for hvordan 19 medarbejdere har svaret

Sammendrag af alle besvarelser for fjernbetjening på antallet af
køretimer
100%
90%
80%
70%

Ikke tilfreds

60%

Mindre tilfreds

50%

Tilfreds

40%

Godt

30%

Meget godt

20%
10%
0%
Fjernbetjening 5 timer

Fjernbetjening 5 - 10
timer

Fjernbetjening 10 - 20
timer
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9.2.2

Timer før der var rutine med kørsel af maskinen

Brugeren er spurgt hvor mange timer de har kørt med maskinen, før de følte der var
opnået rutine i kørsel.
Antallet af angivne timer spænder fra 0,5 til 10 timer, hvilket kan henføres til den
enkeltes evne til koordination og læring af nyt.
Gennemsnitlig for alle bruger tager det 2,42 time af opnå rutine.
Alderen har indflydelse på hvornår der opnås rutine. Jo ældre, det længere tid tager det
at opnå. Aldersgruppen 41-65 år anvender 43% mere tid indtil der opnås rutine i forhold
til aldersgruppen 20-40 år.

Antal
Timer

20 - 40 år
4
7,5
1,88

41 - 65 år
8
21,5
2,69

I nedenstående tabel er svar fra ”Er fjernbetjeningen let at betjene” (se afsnit 9.2.1)
sammenholdt med det angivne antal køretimer før der var rutine med kørsel af
maskinen.
Der ses en sammenhæng mellem antallet af køretimer og tilfredsheden med
fjernbetjeningen. Det flere timer der anvendes for at opnå rutine, det mindre er
tilfredsheden. Den mindre tilfredshed fremkommer ved at disse personer har sværest
ved at styre maskinen med fjernbetjeningen.

Genms. køretimer

9.2.3

Meget godt

Godt

Tilfreds

Mindre
tilfreds

2

1

2,5

3

Reaktion fjernbetjening/maskine

Det undersøges hvorledes brugeren oplever maskinens reaktioner ved aktivering af
fjernbetjeningen/joystick og hvor vidt det opleves hurtigt/langsomt.
88% finder at maskinen reagere som forventet og 71% finder at maskinen reagerer
tilfredsstillende.

Spørgsmål
Ved brug af fjernbetjening, reagerer maskinen da som forventet
Ved brug af fjernbetjening, reagerer maskinen da tilfredsstillende

Ja
88%
71%

Nej
12%
29%
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Maskinens reaktion på aktivering af joystick opfattes af 35% som ”Tilpas”
Kun 12% finder den langsom og 35% for ”Hurtig” og 18% for ”Meget hurtig”

Ved aktivering af joystick
reagerer maskinen da

Meget
langsom

Langsom

0%

12%

Tilpas
35%

Hurtig

Meget
hurtig

35%

18%

Generelt reagerer maskinen hurtigere som forventet idet 53% finder reaktionen for
”Hurtig” og ”Meget hurtig”.
9.2.4

Fremkørselshastighed

Kørselshastigheden fra 1,5 til 6 km/t er for 2/3 vedkommende i orden.
24% vil gerne have den til at køre hurtigere og 12% vil gerne have den til at køre
langsommere. Overordnet må kørselshastigheden anses for værende passende.

Fremkørselshastighed
Er max. hastighed tilpas (6 km/t)
Er min. hastighed tilpas (1,5 km/t)

Ja
76%
88%

Nej
24%
12%
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9.3

Klipper indstilling og klippe kvalitet
Der er 100% tilfredshed med højdejustering og justerings intervallet på klipperen.
Klipperesultatet i forhold til håndholdt buskrydder vurderes for 76% vedkommende for
minimum ”Tilfreds”, hvilket må anses for tilfredsstillinde idet håndholdt buskrydder er
under større indflydelse af operatøren.

Diagrammet viser % sats, for hvordan 19 medarbejdere har svaret
Klipper indstilling og klippe kvalitet
100%
90%
80%
Ikke tilfreds

70%

Mindre tilfreds

60%

Tilfreds

50%

Godt

40%

Meget godt

30%
20%
10%
0%
Hvordan er det at justere
klippehøjden

Hvordan er
justeringsintervallet

Hvordan er det
gennemsnitlige klipperesultat,
i forhold til håndholdt
buskrydder

Klippekvaliteten er under indflydelse af hvilke slagler der bruges i forhold til det
materiale der køres i. Generelt er der større spredning i tilfredsheden med
boldbaneslagler som med Y-slagler.
Diagrammet viser % sats, for hvordan 19 medarbejdere har svaret
Slagletyper - klippekvalitet
100%
90%
80%
70%

Ikke tilfreds

60%

Mindre tilfreds

50%

Tilfreds

40%

Godt

30%

Meget godt

20%
10%
0%
Boldbaneslagler

Y-slagler
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Klipperen kan hæves til en service position, således man let kan servicere slaglerne.
60% finder det ”Let” at få klipperen i service position, 13% finder det ”Delvist let”
og 27% finder det ”Svært” til ”Meget svært”

Spørgsmål
Hævning af klipper til serviceposition

Meget let

Let

Delvist

Svært

0%

60%

13%

20%

Meget
svært
7%

Ser man på de samme besvarelse sammenholdt med antal køretimer viser det sig at de
der finder det meget svært alle ligger i gruppen indtil 5 timer. Derudover falder antallet
af de der finder det svært ved stigende timetal.
Diagrammet viser % sats, for hvordan 19 medarbejdere har svaret på spørgsmålene.

Klipper - hævning i forhold til arbejdstimer
100%
90%
80%
70%

Meget svært

60%

Svært

50%

Delvist

40%

Let

30%

Meget let

20%
10%
0%
Hævning af klipper til
serviceposition-under 5
timer

Hævning af klipper til
serviceposition-5-10
timer

Hævning af klipper til
serviceposition-Over 10
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9.4

Manøvrering med maskinen

9.4.1

Indflydelse på underlag

Her er der spurgt til hvor vidt maskinen er hård ved underlaget.
Uden spikes finder 35% den for hård og med spikes finder 65% den for hård.
Diagrammet viser % sats, for hvordan 19 medarbejdere har svaret på spørgsmålet

Er maskinen hård ved underlaget
100%
90%
80%
70%
60%
Nej

50%

Ja

40%
30%
20%
10%
0%
Uden spikes

9.4.2

Med spikes

Manøvrering i forhold til placering

I nedenstående skema ses fordelingen af sværhedsgraden ved manøvrering af maskinen i
forhold til hvor brugeren med fjernbetjeningen er placeret. Dvs. bag, foran eller ved
siden af maskinen.
Overordnet er der ikke problemer i at køre med maskinen, men det kræver tilvænning
når men står foran maskinen, da betjening af joystick skal foretages spejlvendt.
Tabellen er et sammendrag , se bilag 9.3 for hele tabellen
Meget let..Delvist
Delvist
Bag maskinen
88%
12%
Foran maskinen
47%
29%
Ved siden af maskinen
82%
12%
.

Svært..Meget svært
24%
6%

Ved nærmere undersøgelse af den sværeste placering (foran maskinen) i forhold til alder
ses at jo ældre personen er, des sværere er det.
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Dog skal det bemærkes at procenterne sammenlagt for ”Svært” og ”Meget svært” er
næsten den samme for alle aldersgrupper.
Diagrammet viser % sats, for hvordan 19 medarbejdere har svaret på spørgsmålet i forhold til alder.

Manøvrering foran maskinen fordelt på alder
100%
80%

Meget svært
Svært

60%

Delvist
40%

Let
Meget let

20%
0%

20 - 40 år

41 - 49 år

50 - 65 år

0%

0%

11%

Svært

25%

25%

11%

Delvist

0%

25%

44%

Let

50%

50%

22%

Meget let

25%

0%

11%

Meget svært

Ses det i forhold til det antal timer brugeren har kørt med maskinen, for aldersgruppen
50-65 år, bliver det lettere jo flere timer de har kørt med maskinen.
Diagrammet viser % sats, hvad de 50-65 årige har svaret i forhold til timetal.

50-65 årige foran maskinen sværhedsgrad i forhold til
arbejdstimer
100%
90%
80%
70%

Meget svært

60%

Svært

50%

Delvist

40%

Let

30%

Meget let

20%
10%
0%
5 timer

5 - 10 timer

>10 timer
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9.4.3

Manøvrering i forhold til underlag

Underlagets beskaffenhed har i lighed med placering indflydelse på sværhedsgraden.
I nedenstående tabel ses hvorledes forholdet mellem at køre på henholdsvis et fladt og et
skråt underlag.
Diagrammet viser % sats, for hvordan 19 medarbejdere har svaret på spørgsmålet.

Hvorledes er maskinen at køre på skråt/fladt terræn
100%
90%
80%
70%

Svært

60%

Delvist

50%

Let
Meget let

40%
30%
20%
10%
0%
Skråt

Fladt

Næsten alle finder det let at køre på et fladt underlag/terræn og knap 50% finder det let
på et skråt område.
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Igen har antallet af timer med maskinen indflydelse på sværhedsgraden hvilket ses i
nedenstående, hvor de der har under 5 timer på skråt terræn for 22% vedkommende
finder det ”Svært” og hos alle over 5 timer, er der ingen der finder det svært.
Diagrammet viser % sats, for hvordan 19 medarbejdere har svaret på spørgsmålet i forhold til timer

Sværhedsgrad i forhold til arbejdstimer
100%
90%
80%
70%

Meget svært

60%

Svært

50%

Delvist

40%

Let
Meget let

30%
20%
10%
0%
Fladt-under Fladt-5-10
5 timer
timer

9.4.4

Fladt-Over Skråt-under Skråt-5-10 Skråt-Over
10 timer
5 timer
timer
10 timer

Manøvrering – bedste placering

På spørgsmålet om hvor brugeren finder det bedst at placere sig i forhold til maskinen
var der 3 svarmuligheder.
•
•
•

Bag maskinen
Ved siden af maskinen
Foran maskinen

Der var ingen svar på ”Foran maskinen” men derimod er en næsten ligelig fordeling
mellem de 2 øvrige, dog med en lille overvægt på ”Bag maskinen”

Spørgsmål

Hvor finder du det bedst at placere dig,
i forbindelse med kørsel på skråninger

Bag maskinen

Ved siden af maskinen
53%
47%
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9.5

Funktion af maskinen
Brugerne finder at maskinen er servicevenlig. Der har været problemer med maskiner
for 35% vedkommende. Dvs. der har været brug for indgriben i den tekniske del af
maskinen for at kunne køre.
18% har oplevet farlige situationer. Datagrundlaget til vurdering af hvad disse
situationer består i, er ikke tilstede og det er derfor vanskeligt at tillægge dette
spørgsmål værdi. Ingen af disse situationer har medført uheld eller skade på personer
eller maskinen.
Spørgsmål
Er maskinen servicevenlig
Har der været problemer med maskinen
Ved kørsel med maskinen, har der da været farlige situationer

Ja
94%
35%
18%

Nej
6%
65%
82%

Overordnet findes maskinens størrelse for OK, men der er et ønske om at klipperen er
bredere idet 47% svarer ”For lille” på spørgsmålet om klippebredde.
Spørgsmål
Hvordan er frihøjde (Afstand fra terræn til maskinens bund)
Hvordan er klippebredde
Hvordan er maskinens højde
Hvordan er maskinens længde

OK
71%
53%
100%
94%

For lille
29%
47%
0%
0%

For stor
0%
0%
0%
6%

Kun en 13% ønsker andet udstyr til maskinen og kun 7% kunne tænke sig til andre
fjernstyrede maskiner indenfor den grønne sektor.
Af andre typer af fjernstyrede maskiner blev forestået fræser sneslynge, kost, dozerblad,
pælebor, autoværnsklipper og en rotorklipper

Spørgsmål
Ønske om andet udstyr end slagleklipper
Ønske om andre typer fjernstyrede maskiner, indenfor den grønne sektor

9.6

Ja
13%
7%

Nej
87%
93%

Tilfredshed med maskinen RC-750
82 pct. har været indtil ”Tilfreds” med maskinen og 6 pct. ”Mindre tilfreds” og 12%
”Ikke tilfreds”.
Spørgsmål
Hvad er dit samlede vurdering af
RC-750 buskrydder

Meget godt

Godt

Tilfreds

Mindre
tilfreds

Ikke
tilfreds

6%

41%

35%

6%

12%
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Det skal bemærkes at ”Mindre tilfreds” og ”Ikke tilfreds” udgøres af brugere der har
kørt under 5 timer med maskinen.
De der har kørt med maskinen i mere end 5 timer ligger alle i gruppen ”Tilfreds” og
”Godt”
De der har kørt flest timer med maskinen er mest tilfredse
Diagrammet viser % sats, for hvordan 19 medarbejdere har svaret på spørgsmålet i forhold til timer

Tilfredshed med RC-750 fordelt på køretimer
100%
90%
80%
70%

Ikke tilfreds

60%

Mindre tilfreds

50%

Tilfreds

40%

Godt
Meget godt

30%
20%
10%
0%
under 5 timer

5-10 timer

Over 10
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9.7

Slutevaluering – delkonklusion
Brugerne finder at fjernbetjeningen ikke giver væsentlige fysiske gener/smerter.
Gener/smerter i hænder og tommelfinger afviger fra svarene for øvrige legemsdele ved
at være højere. Dette forhold er behandlet og vil med få ændringer kunne bringes ned på
samme lave niveau som øvrige legemsdele.
Fjernbetjeningen er fundet let at bruge og forstå. Betjening er lettest når brugeren er
placeret bag og ved siden af maskinen. Det er sværere når brugeren står foran maskinen,
idet funktionerne fungerer spejlvendt. Mindst 70% finder at maskinen reagerer som
forventet og på en tilfredsstillinde måde på fjernstyringen.
Alderen har indflydelse på hvor lang tid det tager at lære at bruge fjernbetjeningen. Det
ældre personen er det længere tid tager det. Når der er kørt mere som 10 timer med
maskinen finder selv aldersgruppen 50-65 år det ”Let” til ”Delvist let” at manøvrere
maskinen. Derfor har alderen ingen afgørende betydning for brug af fjernbetjening
udover at det tager længere tid at lære for ældre personer. Alle føler at de har opnået
rutine i kørsel med den fjernstyrede buskrydder indenfor gennemsnitlig køretid på 2,42
timer.
Den fjernbetjente buskrydder er lettere at køre på fladt underlag som på et skråt
underlag. Når brugeren har kørt mere som 10 timer med maskinen på skråt underlag og
har opnået rutine, er det skrå underlag dog ikke noget problem, idet 80% finder det
”Let.”
Maskinen kan være hård ved underlaget, specielt når den er forsynet med spikes på
larvefødderne.
Klipperesultatet i forhold til en håndholdt buskrydder anses for tilfredsstillinde, idet
76% finder det som minimum ”Tilfreds”.
Maskinen findes servicevenlig, og klipperen løftes af de fleste uden problemer, ligeledes
findes størrelsen i orden, bortset fra klippebredden hvor 47% finder denne for lille.
82% procent af brugerne er minimum tilfreds med maskinen og der er en tydelig
trendens til at det flere timer brugeren kører med maskinen, det større tilfredshed
udvises.
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10 Konklusion
Ved projektopstart fik de 30 medarbejder udleveret et spørgeskema over de
arbejdsmiljøpåvirkninger såsom fysiske påvirkninger, sygdom og ulykke, i forbindelse
med at arbejde med håndholdt buskrydder.
Ud fra analyse af skemaet, tegnede der sig et klart billede af, at arbejdet med den
håndholdte buskrydder, medfører arbejdsmiljømæssige problemer i form af gener og
smerter. Det er specielt skulder, ryg, hofter og knæ der udsætter for den største belastning.
Ca. 45% af de adspurgte har ”Meget ofte”, ”Ofte” eller ”Engang imellem” fysiske gener /
smerter ved anvendelse af håndholdt buskrydder.
Undersøgelsen viser også tydeligt at ved højere anciennitet og alder jo mere nedslidt er
medarbejderne.
Sikkerhedsudstyr generer overraskende mange, især føler medarbejderen sig generet af
bærerem, hjelm, støvler og visir ligesom medarbejderen også føler sig belastet af
buskrydderen vægt.
Disse arbejdsmiljømæssige belastninger medfører et forhøjet sygefravær, idet 10% af de
adspurgte har haft fravær pga. arbejdet med håndholdt buskrydder.
I forbindelse med introduktionen af den nye teknologi, fik medarbejderne en grundig
instruktion i kørsel med maskinen, samt en 5 min prøvetur. Efter denne prøvetur udfyldte
medarbejderne et spørgeskema over førstehåndsindtrykkene.
Tit og ofte har medarbejderen barrierer der skal overvindes i forbindelse med indførelse af
ny teknologi. Den største forandring her er, at maskinen betjenes via fjernbetjeningen og
medarbejderen nu ikke har direkte maskinkontakt.
Generelt var der stor tilfredshed med den nye teknologi, men der var enighed blandt
medarbejderne om at det kræver tilvænning at bruge den nye teknologi.
For at få kortlagt om der er arbejdsmiljømæssige generer ved anvendelse af den fjernstyret
buskrydder, har arbejdsmiljøkonsulenterne AKON givet deres uafhængige vurdering af
den nye teknologi.
Kanterne på betjeningspanelet bør gøres bredere så hænderne har et større areal at hvile
på, herved undgås den lettere ømhed i hænderne som operatøren oplever efter lang tids
brug af maskinen.
Bæltet til betjeningspanelet skal udformes i åndbart materiale og polstres på den del, der
hviler på medarbejderens ryg/lænd.
AKON har ligeledes udarbejdet en støj rapport over den fjernstyret buskrydder, for at have
støj data til at sammenligne de 2 teknologier. Den fjernstyret buskrydder, har et
lydeffektniveau på LwA på 107 dB(A). Maskinen har en sikkerhedsafstand på 15m.
I en afstand af 15 m er lydniveauet beregnet til L15m = 75,2 dB(A). hvilket er en markant
forbedring, sammenlignet med den håndholdt buskrydder, det typisk har et lydniveau på
98 dB(A).
Undervejs i projektet er der blevet lavet en kapacitetssammenligning mellem de 2
teknologier. Af denne fremgår det at der er en kapacitetsforskel på 3,7. Dvs. af den
fjernstyret buskrydder, kan udføre det samme arbejde som 3,7 personer med håndholdt
buskrydder.
Samarbejdspartnerne har haft den fjernstyret buskrydder til rådighed i 5,5 måned. Efter
hver udført arbejdsopgave skulle medarbejderen udfylde en logbog. Ud fra disse data
fremgår det at den fjernstyret buskrydder samlet har klaret 88 % af opgaverne, der i dag
udføres med håndholdt buskrydder.
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Maskinens arbejdsopgaver varierer meget fra flade arealer til skråninger over 45 grader.
Af logbogen fremgår det at 95 % af køretiden er maskinerne blevet anvendt på områder
der i dag plejes. Af disse arealer benyttes en håndholdt buskrydder i 81 % af tilfældene.
Til spørgsmålet om medarbejderen har været tilfreds med den fjernstyret buskrydder
svarer 90% af brugerne at maskinen har løst opgaven ”Meget godt”, ”Godt”, eller
”Tilfreds”
Efter endt testperiode udfyldte medarbejderne et slutevaluerings spørgeskema. Skemaet
gav et klart billede af de få arbejdsmiljømæssige gener der er forbundet med at arbejde
med den fjernstyret buskrydder. 29 % af medarbejderne havde ”Engang imellem” oplevet
gener i tommelfingeren, som følge af modstanden i joysticket. 12 % havde ”Engang
imellem” oplevet gener i hænder som følge af kanten på betjeningspanelet. Disse 2 gener
kan elimineres ved at lave et par konstruktive ændringer på udformningen af
betjeningspanelet. Hvis disse tal sammenlignes med tallene for den håndholdte
buskrydder, ses det tydeligt at der er en markant arbejdsmiljømæssigt gevinst ved at
benytte den fjernstyret buskrydder. Se nedenstående grafer.

Diagrammet viser % sats, for hvordan 30 medarbejdere har svaret på spørgsmålene.
Arbejdsmiljøpåvirkning
Fysiske gener/smerter ved anvendelse af håndholdt buskrydder, total
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Diagrammet viser % sats, for hvordan 19 medarbejdere har svaret på spørgsmålene
Arbejdsmiljøpåvirkning
Fysiske gener/smerter ved kørsel med fjernstyret buskrydder
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Fjernbetjeningen er fundet let at bruge og forstå. Betjening er lettest når brugeren er
placeret bag og ved siden af maskinen. Det er sværere når brugeren står foran maskinen,
idet funktionerne fungerer spejlvendt. Minimum 70% finder at maskinen reagerer som
forventet og på en tilfredsstillinde måde på fjernstyringen.
Af databehandlingen fremgår det at alder har indflydelse på hvorledes den nye teknologi
er blevet modtaget. Den ældre generation har behov for flere timer med maskinen førend
de føler, at der er opnået rutine i kørsel med maskinen.
82 % procent af brugerne er minimum ”Tilfreds” med maskinen og der er en tydelig
tendens til at des flere timer brugeren kører med maskinen, des større tilfredshed udvises.
I forbindelse med opstart af projektet og igangsætning af maskinen deltog 30 medarbejder.
Ved slutevalueringen deltog de 19 personer der havde kørt med den fjernstyret buskrydder
under testperioden.
Grunden til at der er 36 % frafald i projektgruppen skyldes dels at.
-

-

Det kan være svært at bryde vanes magt, hvis medarbejderne plejer at udføre
arbejdet på en bestemt måde, så kan denne rutine være svær at bryde. Især når
den nye teknologi fjerner den direkte kontakt mellem operatør og maskine. Men
det er positivt at de personer der har kørt med maskinen, har taget godt imod den
nye teknologi. Der er ingen af medarbejderne der har stoppet med at bruge
maskinen som en konsekvens af de ikke kunne finde ud at benytte teknologien.
Der var udvalgt for mange personer i de enkelte firmaer til at deltage i projektet, i
forhold til de arbejdsopgaver der var til maskinen.
Det har været formandens opgave at finde uddele arbejdsopgaverne, således at
alle fik lige meget køretid med maskinen. Denne uddeling er temmelig vanskelig,
idet mange af medarbejderne har nogle faste områder de plejer. Behovet for den
nye teknologi er ikke lige stor i alle disse områder.
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Den kolde vinter i 2010, gjorde sæsonen kortere end normal. Mange af arealerne
er kun blevet plejet én gang i løbet af året, hvor de normalt plejes 2-3 gange. Så
arbejdsopgaverne har været færre i forhold til et ”normal” år

Undervejs i projektet er medarbejder blevet spurgt til om de havde ideer til andre typer af
maskiner der anvender den fjernstyrede teknologi. Til dette spørgsmål ytrede brugerne
ønske følgende maskiner: Fræser, sneslynge, kost, dozerblad, pælebor, autoværnsklipper
og en rotorklipper.
Overordnet viser undersøgelsen at der kan opnås arbejdsmiljømæssige gevinster og
arbejdsmæssige rationaler, ved brug af en fjernbetjent buskrydder og at fjernstyring ikke er
nogen hindring.
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