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Det ligner Google-bilen, men
i virkeligheden er det landin-
spektørfirmaet LE34’s bil, der
kører rundt på udvalgte veje i
Fredericia Kommune. Den la-
verMobileMapping, hvilket vil
sige, at den samler alle data på
vejnettet.
– En opmåling af en vejstræk-
ning, somnormalt kræver to
mand i 25 til 30 dage, klarer jeg
nu på en formiddag, siger An-
ders NygaardMøller, landin-

spektør og forretningschef for
tekniskmåling i LE34.
Han vurderer, at totalomkost-
ningerne ved en typisk kortlæg-
nings- eller opmålingsopgave er
reduceret til en fjerdedelmed
MobileMapping.
Til at bearbejde de storemæng-
der data har LE34 udviklet en
ny software kaldet PointView.
Det betyder, at opmåling og
projektering kan foretages di-
rekte på en almindelig pc.
– Når vi har lavet en opmåling
og afleveret data i en punkt-

sky til en kunde, har det hidtil
været en begrænsning, at data
fylder såmeget, at det kræver
velvoksne CAD-systemer at
håndtere, forklarer Anders Ny-
gaardMøller.

FULD FART PÅ
VEJPROJEKTER
MED NY TEKNOLOGI
Ny teknologi til opmåling og projektering af vejprojekter giver Vej og
Park i Fredericia store mængder data, og mulighed for langt hurtigere
at gennemføre projekter. Det er en stor fordel i coronatiden, hvor en
stribe anlægsprojekter står i kø.

Højhastighed
I Fredericia Kommune harman
valgt at afprøve den nye tek-
nologi. Lederen af Vej og Park,
MortenKurtzmann Svanborg,
synes, at teknologien ogmeto-
den ser lovende ud.
– Indtil videre virker det, somom
der er besparelser. Tidsmæssigt
går det hurtigere. Vi havde for
eksempel et projektmednogle
cykelstier, der blev besluttet før
sommerferien. Opmålingen af
vejene blev lavet om tirsdagen, vi
havde filerne om fredagen, og så
kunne rådgiveren starte projek-
teringen ommandagen.Medden
klassiskemetode villemanbruge
tre til fire uger på atmåle op. Så
er der selvfølgelig efterbearbejd-
ning af data,menman sparer en
delmandetimer imarken, siger
MortenKurtzmannSvanborg.
Han forklarer, atmanmedden
nye teknologi ogmetode kunne
opmåle og projektere to cykels-
tiprojekter på tre enhalv uge og
derefter sætte anlægsarbejdet i
gang.
– Det villeman ikke kunne gøre
med de gamle landmålermeto-
der. Vi har kunnet handle hur-
tigere og sætte i gang hurtigere,
siger han.
Det er en stor fordel, ikke
mindst i coronatiden, hvor Fre-
dericia Kommune sommange
andre kommuner har frem-
skyndet en række anlægspro-
jekter på Vej og Parks område i
forbindelse med, at kommuner-
nes anlægsloft blev ophævet.
Normalt ligger budgettet til vej-
projekter på omkring 200milli-
oner kroner, men i dette særlige
år er det kommet op på omkring
500millioner kroner.
Typisk udbyder Fredericia
projekteringsopgaven til pri-
vate. IfølgeMorten Kurtzman
Svanborg var man spændt på
at se, om de eksterne rådgive-
re kunne arbejde med den nye
form for data.
– Det ser ud til, at det fungerer.
Menmanmå nok også sige, at
ikke alle i branchen er lige klar,
siger han.• tkn@kl.dk

Leder af Vej og Park i Fre-
dericia Kommune, Morten
Kurtzman Svanborg, ser det
som en stor fordel, at man
med Mobile Mapping får helt
opdaterede billeder af vej-
strækningen at støtte sig til.
– Det giver mange flere data
end det, vi fik med en klas-
sisk landmåling. Vi kan for
eksempel se, hvor der er
trapper og kældervinduer.
Og vi er helt up-to-datemed,
hvor der er lavet vejstriber
og skilte, siger han.
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