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Titel: Fra analog til digital drift på 6 måneder i Fredericia Kommune 
 
Formål 
Formålet med indlægget er at inspirere deltagerne til, hvordan man kan gennemføre fuld digitalisering af 
vejdriften ved at koble IT-systemerne sammen med nye faste arbejdsgange. Deltagerne får indblik i en 
implementeringsmodel, som sikrer, at alle aktører i den lokale vejdrift involveres og sammen skaber rammen 
for den fremtidige drift på en digital platform. 
 
I midten af 2017 besluttede Fredericia Kommune at styrke dialogen med borgerne og systematisere drift og 
vedligeholde med DriftWeb. På kun 6 måneder lykkedes det at implementere løsningen og skabe solid og 
effektiv digital kommunikation mellem borger, sagsbehandlere, driftsleder og de udførende medarbejdere på 
vejen.  
 
Kom og hør hvordan Fredericia Kommune er lykkedes med at gøre en digital løsning til et uundværligt 
redskab, der på rekordtid har skabt gevinster, øget indsigten i egen forretning og frigjort dokumenterede 
ressourcer til bedre vedligeholdelse af vejarealet i fremtiden. Samtidig oplever medarbejderne klare 
retningslinjer, nemmere oplæring og en arbejdsdag, hvor man selv har indflydelse. 
 
Fremgangsmåde 
Indlægget tager afsæt i Fredericia Kommune, som fortæller om deres erfaringer med implementeringen af 
DriftWeb i kommunen med afsæt i følgende dagsorden: 
 

- Baggrund for implementeringen af den digitale drift 
- Metodens betydning for den succesfulde implementering af DriftWeb 
- Anvendelsen af arbejdsgangen i undervisning og til daglig 
- Effekt og resultater herunder anvendelse af arbejdsgangen til at dokumentere effektivisering 

 
Efterfølgende vil Sweco Danmark forklare implementeringsmodellen herunder: 

- Metoden i overblik 
- Etablering af egen arbejdsgang 
- Koblingen mellem arbejdsgangen og IT-løsning 
- Opfølgning på arbejdsgang gennem nøgletal fra DriftWeb 

 
Vigtigste resultat 
Deltagerne i sessionen får indbllik i en ny struktureret metode til implementering af nye IT-systemer i et 
driftsmiljø, der sikrer hurtig opstart og synlige gevinster. 
Se hvordan den eksisterende interne praksis kan kortlægges til en arbejdsgang, der sikrer et effektivt 
samarbejde mellem alle aktørerne på en ny digital platform. 
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