RamEplan
Digitalt værktøj til kommunal sektorplanlægning.

RamEplan er et unikt digitalt værktøj til kommunal sektorplanlægning
– som blandt andet kan målrettes
affaldsplanlægning. Værktøjet er
unikt, blandt andet fordi det understøtter håndtering af alle de basisdata, som indgår i en given sektorplan, f.eks data for affaldsmængder,
miljøeffektivitet og økonomi, og kan
understøtte processen med planens
tilblivelse, herunder inddragelse af
interessenter og politisk behandling.

Affaldsmodul
Til brug for affaldsplanlægning
findes affaldsmodulet. Heri lagres
relevante affaldsdata og modulet
foretager automatisk databehandling og generering af tabeller og
grafer til brug i affaldsplanen bl.a. i
form af nøgletal for affaldsmængder, som fortæller om ordningernes
effektivitet. Et væsentligt element
er at systemet sammenholder
indsamlede affaldsmængder med
potentialer.

RAMBØLL DANMARK

Alt sker over Internettet
Da systemet er Internetbaseret, giver det en enestående mulighed for
at samarbejde om at tilvejebringe
planen, gennemføre den politiske
behandling og den offentlige høring direkte over internettet. Planen
kan også udskrives hvis dette er
at fortrække. I planperioden kan
RamEplan anvendes af administrationen til den løbende opfølgning
på planens initiativer.

Planen publiceres på internettet
i såvel godkendelsesfasen som
i planfasen (godkendt plan), og
systemet understøtter alle processerne knyttet til den politiske
behandling, den offentlige høring
(direkte på Internettet med effektiv
håndtering af høringssvar), proces
med politisk godkendelse og ikke
mindst det løbende arbejde med at
gennemføre planens initiativer.

Systemet er let og intuitivt at
anvende og kræver ikke noget
program installeret på den enkelte
computer. Planen skrives således
direkte i internet browseren.

Skabelon sikre gennemtænkt
affaldsplan
Planen kan udarbejdes på basis af
skabelonen for affaldsplaner som
allerede findes i RamEplan.
Skabelonen og dermed planen kan
let tilpasses brugerens ønsker til
opbygning og indhold og brugeren
er ikke begrænset af skabelonens
design .
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Nyheder i den kommende opdatering af programmet:
Inden længe frigives den nye version af affaldsmodulet og forbedringer i RamEplan. I den nye version af
affaldsmodulet er det muligt frit at
vælge behandlingsform for fraktionerne, man er ikke længere bundet
af de forvalg som affaldsmodulet foreslår, men kan, hvor det er
nødvendigt, arbejde udenom disse.
I den nye version af affaldsmodulet vil det være lettere at overfører
data fra tabeller i affaldsmodulet
til Excel. Der er også forbedringer
i forhold til udskrift af pdf. Det vil
være muligt at få udskrevet en pdf
hvor hvert afsnit i RamEplan begynder på en ny side.
I RamEplan stilles der billeder af
forskellige fraktioner til rådighed
som frit kan benyttes i affaldsplanen.
Der kan forventes flere opdateringer af affaldsmodulet og RamEplan da Rambøll vil videreudvikle
produktet i forhold til de praktiske
erfaringer der drages ved brug af
programmet.

I RamEplan stilles der billeder
af forskellige affaldsfraktioner
til rådighed som frit kan
benyttes i RamEplan

