
Digital Innovation

”Digitalisering i skovbunds-, byggeplads & skrivebordshøjde”

Senior Advisor Jesper Britze



Disclaimer

”Der kan i dette indlæg forekomme udsagn om og 
direkte eller indirekte omtale af virksomheder og 
personer, der umiddelbart kan opfattes som 
kritiserende eller nedgørende – Dette er ikke 
intentionen”

”Der kan ligeledes forekomme udsagn, der 
umiddelbart kan opfattes som indlægsholderne 
har fundet den sande vej og de vise sten – Dette er 
ikke tilfældet”



GRØN SERVICE 
OG HANDEL

RÅDGIVNING ENERGIANLÆG SKOVEJERSKAB

Den digitale opgave/udfordring:
Det digitale er kommet for at blive!
Hvordan kommer vi med?
Hvordan kommer vi foran?

… alt sammen uden at miste vores 
analoge identitet

Business 
& 
IT



Kernen i den digitale strategi

Differentiering ved digitalisering

”Hedeselskabet udvikler og tilbyder sine kunder og 

medlemmer attraktive digitale løsninger, således at de 

vælger datterselskabernes produkter og ydelser 

fremfor konkurrenternes, fordi de udgøres af, er 

suppleret med eller er understøttet af digitale services 

og platforme”



Hvordan?

Den digitale strategi blev en del af Hedeselskabets

og datterselskabernes overordnede strategi men 

er et selvstændigt strategisk indsatsområde

• Orbicon har via Informatiks produkter og løsninger 

mulighed for at differentiere sig i rådgivningsmarkedet 

inden for det digitale område

• HedeDanmark har via HD Green Lab midlet til at afprøve 

nye ideer og teknologi og til hurtigt at omsætter ideer til 

produkter
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• Hele værdikæden

• Datafangst – Digitaliser 
skovarbejderne

• Suppler kerneydelser med 
digitale services

Skovportalen



Fra ide til produkt



Procesportal for:
➢ Faste driftsopgaver, aftaler 

og udførelse dokumentation 
(position, tid, billede)

➢ Logbog for stederne 
(kundens øjne på stedet)

➢ Ekstra opgave proces,  
indmelding, kvalificering, 
prissætning, udførelse, 
dokumentation, afregning

Outdoor Facility Management
Kundeportal



Foto opmåling af stakke



Sikkerhedssystem



Det Digitale Vandløb
➢ Digitale skalapæle indsamler live data fra vandløb til 

mange forskellige værdiskabende formål - Måler og 
sender data hver 15. min (vandstand, vandtemperatur, 
ilt indhold, nitrat indhold, flow, salt indhold)

➢ Droner måler dybde og kortlægge grøde

Værdi:

• Advarselssystem, der via SMS eller e-mail advarer ved ændringer i et vandløb

• Drifts og kontrolredskab i vandpleje

• Redskab til analyse af klimasikring

• Konstatering & registrering af udslip af skadelige stoffer i de områder man ønsker

• Forsikringsselskaber kan bruge data til at udsende live advarsler til kunder i risikoområder og bruge det som 

erstatningsgrundlag



Digitale Skalapæle



Internet of Things - Skraldespande



Satellit- og dronebilledanalyse

17

➢ Optimering af ressourcer mellem 
to opgaver …

➢ Automatiseret tilbudsgivning



Én ingeniør skal være så klog som alle 600 
tilsammen



Plug-in til generiske føringsveje

Orbicon har udviklet et plugin til Revit platformen som giver 

mulighed for at beregne og dimensionere generiske 

føringsveje til ventilation i byggeri.

Ændring

Revit beregner og dimensionerer automatisk de nødvendige 

føringsveje på baggrund af rumtype og størrelse – modsat 

tidligere hvor hele beregningsprocessen blev udført manuelt i 

Excel. 

Fordele

• Reduktion af fejl i indledende designfase

• Tidsbesparelse på beregning (automatiseret proces) 

• Alle beregninger er samlet i Revit, ikke i Excel-ark



Big Data i kloakken ….



Innovation 
Board

• Behandler indstillinger
• Opfølgning og fremdrift - KPI’er
• Status på igangværende projekter 

– vertikale og horisontale
• Sikre samarbejde og ideskabelse 

på tværs
• Samlet innovationsoverblik

FORUM FOR 
INNOVATION

(Business Development Group)

FORUM FOR 
DIGITALISERING

(Business IT Group)
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Løbende koordinering
▪ Indstiller større projekter
▪ Samarbejde på tværs
▪ Digital innovation

Eksterne 
partnere
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DDH 
bestyrelse

• Fremdrift i digitalisering
• Fremdrift i ‘analog’ 

forretningsudviklingDigitalisering & Innovation -
Governance





Digitalisering er:
Rationalisering

Evolution

Revolution


