Tilsyn med Risikotræer
Appen der nemt får alle de relevante forhold dokumenteret

Få en automatiseret og kontrolleret tilsynsproces
Med tilsynsappen til risikotræer kan I automatisere arbejdsprocessen og opfølgning. Hertil sikrer I, at
der tages stilling til alle relevante forhold – og at alle registreringer og tilsyn bliver gemt og
dokumenteret.
Bøgerne “Risikotræer” og “Praktisk vurdering af risikotræer” af Iben M. Thomsen og Simon Skov fra
Københavns Universitet danner basis for appen, som er udviklet i samarbejde med have- og
parkingeniør Hans Tapper.

Vejen frem

Fuld dokumentation og historik for hvert træ
Opgaver modtages direkte i appen
Den tilsynsførende modtager sine opgaver via
smartphone eller tablet og gennemgår alle
forhold, der skal noteres under tilsynet i appen.

Navigation efter geokodning
Geokodede positioner hjælper den
tilsynsførende med at finde frem til det
rette træ hver gang.

Appen der sikrer, at alt kommer med
Den tilsynsførende guides igennem:
•

indsamling af viden om træets placering, art
og alder

•

prioritering af indsatsen ud fra trafik- eller
besøgstal.

•

vurdering af træets stabilitet ud fra svampe,
skader, struktur osv.

•

overvejelser om træets værdi både æstetisk,
historisk, biologisk og økonomisk

•

en beslutningshandling som fx hyppigere
tilsyn, beskæring eller fældning.

Appen sikrer, at intet
bliver glemt ved tilsynet.

På kontoret er der fuldt
overblik over alle tilsyn
og opgaver.

Få kontrol med en tilsynsliste
Man kan opbygge en liste over træer, som skal
være under tilsyn. Træerne vises både på en
liste og på kort med GPS-position, billeder og
ID.
Varslingssystem
Ved at opsætte alarmer bliver kontoret varslet
om næste tilsyn og opfølgning. Det gør
planlægningen lettere og reglerne nemmere at
overholde.
Alle tilsyn og oplysninger gemmes
Alle registreringer i marken; fx input, positioner,
tekster, tidspunkt, billeder osv. sendes straks til
kontoret og gemmes. Det giver fuld historik og
dokumentation på hver opgave og hvert træ.
Fra kontoret findes
historik og dokumentation
på hvert tilsyn og træets udvikling
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