
Få styr på dine 
grønne arealer 
Med KortViser Grøn Pleje kan de 
grønne arealer tilgås både fra 
kontoret og fra ”marken”.

KortViser Grøn Pleje



Parkforvalteren på kontoret og 
entreprenøren i ”marken” kan 
behandle grønne data samtidigt
Med it-platformen KortViser Grøn Pleje er 
dine grønne data aldrig mere end et login 
væk, uanset om du befinder dig på kon-
toret, på boldbanen, i parkanlægget eller 
på kirkegården. KortViser Grøn Pleje er et 
værktøj, der både kan hjælpe med at skabe 
overblik og udføre kontrol. Det kan bruges 
til planlægning, udvikling, sikring og vedli-
geholdelse af grønne arealer. Funktionerne 
kan bl.a. anvendes til registrering, mæng-
deopgørelse, daglig driftsstyring, stikprøve-
kontrol, udbudsmateriale i forbindelse med 
udlicitering m.v. 

KortViser Grøn Pleje kan også anvendes 
som simuleringsværktøj, når der skal 
ud arbejdes fremtidsscenarier. Og har du 
behov for at dykke ned i fortiden, er det 
også muligt, da alle informationer er gemt i 
en fuldt udbygget historikdatabase.

Kortviser Grøn Pleje er ikke alene ressour-
cebesparende. It-platformen gør det også 
lettere at instruere nye medarbejdere i 
lokalområdets grønne arealer, historikken 
og fremtidige opgaver.

Kortet fylder næsten hele skærmen, og vigtige 
funktioner som fx zoom, målestok og søgefelt er 
placeret oven på kortet.
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Eksempler på funktioner 
i KortViser Grøn Pleje

    Risikoregistrering: Markering af de træ-
er, der kan udsætte personer for fare,  
og dato for  hvornår de skal tilses igen

    Søgning på elementtyper: Når man er i 
et anlæg, kan man nemt skabe overblik 
over, hvor der eksempelvis er staudebede

    Udtynding: Markering af hvilke træer, 
der skal udtyndes i skoven

    Tilsyn på boldbaner: Information om, 
hvor og hvornår der skal føres tilsyn 
med boldmål
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KortViser Grøn Pleje skaber overblik 
og bedre dialog mellem alle aktører
På en meget enkelt og overskuelig måde 
skaber KortViser Grøn Pleje overblik over 
plejen af et grønt areal. Alle, der arbejder 
med det grønne areal, kan få adgang til 
samme data, uanset hvor de befinder sig, 
og hvilken enhed aktøren bruger – PC, 
 tablet eller mobil. På den måde kan drifts-
lederen på kontoret og den udførende i 
marken altid kommunikere online.

Bestem selv, hvem der skal have 
 adgang
Det er op til virksomheden at  afgøre, hvilke 
brugere der skal have  adgang til hvilke 
informationer.

Brugerne kan oprettes med differentierede 
brugerrettigheder, alt efter hvilke roller de 
har. Der kan eksempelvis være informatio-
ner, som parkforvalteren kan se, men som 
en entreprenøren ikke kan se – og omvendt. 

Med KortViser Grøn Pleje er det også 
 muligt at få en it-platform med funktioner, 
der er skræddersyet til din virksomheds 
 behov og kvalitetsstandarder. Efter ønske 
kan der opstilles specifikke lag – eksempel-
vis håndtering af risikotræer. Hvilke træer 
skal tilses, hvornår skal træerne tilses, og 
hvilke tiltag er nødvendige for at sikre færd-
sel og sikkerhed?

Selvom alle data ligger 
samlet, kan udvalgte 
oplysninger vises efter 
behov. Eksempelvis træer 
der skal beskæres inden 
for de næste 3 måneder.
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KortViser 
Grøn Pleje

Projektleder Driftsassistent

Parkforvalter Landskabsarkitekt

Entreprenør Gartner

Alle aktører kan tilgå KortViser Grøn  
Pleje, uanset hvor de befinder sig

”Vi havde brug for et system, som alle kunne tage med ud i marken. 
Et system som var let at  arbejde med, og som kunne optimere driften 
af vores  grønne arealer. Det har vi fået med KortViser Grøn”.

 Hanne Pedersen, parkforvalter Odense ØST
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Udbudsmateriale  
og tilbudsgivning
KortViser Grøn Pleje er opbygget i moduler, 
der er skræddersyet til forskellige situatio-
ner. Således er der eksempelvis et modul 
med en lang række muligheder, hvis et grønt 
område skal udliciteres, det gælder både 
udbudsmateriale, stikprøve- og egenkontrol. 

Opgørelse i listeform 
Alle elementer i KortViser Grøn Pleje bliver 
tilknyttet en sektion i forskellige niveauer. 
Det betyder, at der meget nemt kan dannes 
en samlet rapport over mængder for et 
enkelt arbejdsområde, et distrikt eller en 
hel entreprise.

Element 
Gruppe

Element 
kode

Element 
Navn

Under 
Element

Underelement 
Navn

Mængde 
Antal

Mængde 
Type

Blomster 1d Staudebede 1d_003 Diverse flader 90,0 m2

Blomster 1e Slyng- og klatreplanter 1e_007 Under 3 meter 9 stk
Blomster 1g Naturprægede staudeflader 1g_003 Diverse flader 1089,6 m2

Græs 2f Brugsplæne 2f_003 Diverse flader 27441,3 m2

Græs 2h Brugsplæne 2h_003 Diverse flader 8375,1 m2

Græs 2i Græsflade 2i_003 Diverse flader 403,3 m2

Græs 2l Fælledgræs 2l_003 Diverse flader 18,7 m2

Græs 2p Blomstergræs 2p_004 Efterårsslåning 1815,6 m2

Naturareal 3a Naturgræs 3a_003 Diverse flader 195,5 m2

Hække og pur 4e Klippet hæk 4e_011 2 x klip under 180cm 209,2 lbm
Hække og pur 4f Klippet pur 4f_005 2 x klip 992,6 m2

Buske 5a Solitære prydbuske 5a_001 Diverse punkter 19 stk
Buske 5c Bunddækkende buske 5c_003 Diverse flader 1589,2 m2

Buske 5d Solitære buske 5d_001 Diverse punkter 2 stk
Træer 6e Trægrupper 6e_003 Diverse flader 1105,1 m2

Træer 6f Fuldkronede træer 6f_001 Diverse punkter 455 stk
Træer 6g Stynede træer 6g_001 Diverse punkter 2 stk
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Med KortViser Grøn Pleje er det også mu-
ligt at arbejde online med udviklingsprojek-
ter og teste forskellige scenarier. Man kan 
nemt skabe sig et overblik over, hvor de en-
kelte elementer er lokaliseret i anlægget og 
samtidig få illustreret, hvad der sker, hvis 
en plæne eksempelvis bliver nedgravet og 
nogle staudebede bliver fjernet.

Se forandringer over tid
Tidligere data i KortViser Grøn Pleje bliver 
gemt. Det er således muligt at se, hvilke 
ændringer der er sket inden for den sene-
ste tid. Eksempelvis ændringer af grænsen 
for en græsplæne over en given periode.

Simple tilretninger via mobil 
Stemmer kortet ikke overens med virkelighe-
den, kan simple ændringer opdateres via en 
mobil. I de tilfælde, hvor rettelserne er mere 
avancerede, kan der oprettes en forklarende 
note på kortet, som er tilgængelig for andre.

Eksempler på  funktioner
    Der kan lægges data ind, som  

først skal driftes i fremtiden

    Fremtidige data bliver automatisk 
overført via en dato/tidsstempling

    Besparelsesscenarier kan 
 simuleres, uden at det får indvirk-
ning på den gældende økonomi

    Farveskift på typer af status i  
 registreringsprocessen

    Billeddokumentation med  egen- 
kontrol og afvigelser

Udviklingsplaner og  
fremtidsscenarier

I KortViser Grøn Pleje er det muligt at registrere tilsyn med legepladser, herunder hvornår sandet fx 
skal udskiftes.
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Vil du vide mere
KortViser Grøn Pleje leveres med en færdig opsætning. Efter behov er der også mulighed 
for at få it-platformen tilpasset din virksomheds specifikke behov og kvalitetskrav.

Vores medarbejdere sørger for opsætning af it-platformen, oprettelse af brugerne og  undervisning.

Kontakt os, hvis du vil vide mere eller ønsker en uforpligtende demonstration af KortViser 
Grøn Pleje.

Hermann Michael Kristiansen
Key account manager 
Tlf. 6313 6829 
hmk@lifa.dk

Peter Rydahl 
Senior GIS-konsulent, partner 
Tlf. 6313 6845 
pry@lifa.dk
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