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“

“

Vores folk kan bare fokusere på at køre.  
Systemet registrerer alt for mig.

Hvad er din erfaring med Pluto?
I Aabenraa Kommune oplever vi, at vi får registreret mere
end tidligere. Kvaliteten af registreringerne har medført
at vi bedre prioriterer vores budget, samt foretager flere
rettidige reparationer, der forlænger vejens levetid.  
For os er det fremtidens redskab til drift og vedligehold.

Hvorfor valgte i et nyt system?

Hvordan var det at komme i gang?

Med et stort vejnet kan vi ikke være alle steder på
en gang. Systemet giver os et opdateret overblik
og dokumentation over tilstanden på vores veje,
som vi kan bruge til både drift og vedligehold.
Flere opgaver kan nu varetages fra kontoret og
det er lettere at planlægge vores asfaltsprojekter.

Efter blot en time var vi i gang med at
optage. Vi modtog en pakke med alt udstyr
og efter montering i forruden kunne vi
begynde. Man trykker start i app’en og data
uploader automatisk over wifi. Alt opsætning
med webkort, data, osv. tog Pluto sig af.

Hvordan bruger du webkortet?

Hvordan er reaktionen i kommunen?

Webkortet bruges både til at udvælge
strækninger til årlige asfaltprojekter og til
opretning af driftsopgaver. Vi kan hurtigt søge  
på de skader, som vi er interessede i og f.eks.
oprette opgaver med et klik fra de relevante
vejbilleder. Det sparer meget tid for os.

Vores medarbejdere er glade for at vi ikke
længere behøver at foretage manuelle
registreringer midt ude på vejen, som kan være
en farlig arbejdssituation. På direktionsgangen  
er der også begejstring - senest da løsningen
blev nomineret til en national innovationspris.
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Skader registreres med høj præcision
Bedre prioritering af asfaltprojekter
Objektive og korrekte skadesdata betyder at vores
asfaltbudget kan prioriteres bedre. Med Pluto har vi fået et
mere transparent og opdateret overblik end vi tidligere
arbejdede med. Alt information kan ses på webkortet, hvor
skades-niveauet vises i farvekoder med adgang til billeder per
5 meter. Det gør det nemt at inspicerere de værste områder fra
kontoret. Ligesom tidligere udregnes vejkapitalen så behovet
kan dokumenteres overfor politikere i en rapport.

Opret driftsopgaver med ét klik
Når vi søger på kortet, ser man kun de skader man er
interesseret i, og man kan derved på kort tid gå hele
sit vejnet igennem og have oprettet alle opgaver.
Opgaver kan oprettes med ét klik og kan udføres i
Pluto’s eget driftsystem eller overføres til et andet.
Med et komplet overblik over registeringerne er det
nemmere at gruppere opgaver effektivt.

