
Drifsledelse i 
dagligdagen ved brugen 

af driftweb



• Danni Kastberg 34 år

• Uddannet Skovarbejder 2009 og videre uddannet Jordbrugsteknolog Natur og Miljø i 2014.

• Ansat i Hededanmark siden 2014 i Skovdivisionen Syd. Først som formand, siden som driftsleder.

• Primær kunde er Odense Kommunes skoventreprise. 

• Har arbejdet med Driftweb siden 2015.

• Det er primært Skoventreprisen i Odense kommune, som jeg arbejder med i driftweb. 

• Foredraget handler om driftweb set igennem min hverdag.
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Intro



• DriftWeb giver overblik over igangværende og planlagte driftsopgaver både på vejnettet og grønne områder. DriftWeb
viser, hvad der skal udføres, hvor det skal ske, og hvordan arbejdet skal laves. Efterfølgende kan du dokumentere opgaven 
med billeder, timeforbrug og status i det samlede system.
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Driftweb



• Der er 2 måder jeg får opgaver på i Driftweb.

1. Jeg taster opgaver i Driftweb, efter gennemgang i marken med bestilleren.

2. Bestilleren opretter opgaven og tildeler den til mig. Kommer ofte fra borgere.

• Opgaver der er i Driftweb, er opgaver der er bestilt og skal udføres (Skoventreprisen).  

• Bestilleren og driftsleder (HD) er tilknyttet opgaven under hele processen. Fra opgaven oprettes til den er udført og kan 
arkiveres. 
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Opgavefordeling



• Fordele

1. Programmet er simpelt og kan det som det skal. 

2. Nemt for driftsleder at skabe sig et overblik over bestilte opgaver. 

3. Nemt for timelønnet at bruge og se opgaverne i. 

4. Nem arkivering af opgave. Synlig for bestiller og driftleder.

5. Færre funktionærtimer fra opgaven bestilles til den udføres. Især opgaver fra borger.

• Ulemper

1. Det kræver at medarbejderne har lidt IT-kunstskaber.

2. Det kræver forholdsvis nyt IT-udstyr. 

3. Kræver at programmet virker og at der er net.

4. Man skal være tro mod sin struktur, og i måden man bruger det på.
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Fordele og ulemper



HedeDanmark a/s - Klostermarken 12 - 8800 Viborg - tlf. 87 28 10 00 - info@hededanmark.dk

Tak for opmærksomheden


