
fordi vedligehold er mennesker

TEMAMØDE 15. september:
Droner og robotter sættes 
ind i vedligeholdet af 
Storebæltsbroen

Vedligeholdsbudget på 300 mio. kr. årligt

PROGRAM

Storebæltsbroen har et kæmpe vedligeholdsbudget på 300 mio. kr. årligt. I arbejdet med at sikre lang levetid på broen, 
har man taget ny teknologi i brug; Robotter, droner og 16.000 sensorer skal spotte alt fra revner i betonen til skæve spor-
skifter.
Sammen med Storebæltsbroen inviterer DDV medlemmerne med til Sprogø, hvor vi får et indblik i hele dette spændende 
arbejde. Med indlæg og demonstrationer af udstyr, får vi et indblik i tanker om digitalisering, teknologien, muligheder og 
begrænsninger og meget andet. En dag fyldt med faglighed og syn for sagen.

Begrænset antal pladser og fællestransport
30 DDV medlemmer får mulighed for at deltage, og tilmelding er efter først til mølle princippet. Der er mulighed for at 
blive opsamlet på Østsiden af Storebælt, så der ikke skal betales for kørsel på broen. Se mere på side 2.

• 08.30 Opsamling Øst, se adresse næste side
• 09.00 Ankomst (kaffe/the)
• 09.30 Præsentation af Storebælt
  • Organisation 
  • Organisering af D&V på Storebælt
  • Præsentation af anlægget 2 broer og én  
   tunnel.
• 10.30 Indlæg om brugen af droner i vedligehold
  • Droner generelt 
   - Hvilket udstyr kan anvendes (DJI Mavic Pro 2)
   -  Muligheder og begrænsninger
   -  Video af inspektionsflyvninger på anlægget
  • Ny dronebekendtgørelse.
   - Overgangsregel frem til juni 2023
   - Kort gennemgang af bekendtgørelsens regler  
    BEK nr. 2253

• 11.30 Frokost
• 12.30 Demonstration af drone
• 13.00 Indlæg om digitalisering af betoninspektioner
  • Rejsen fra manuelle inspektioner til brugen af  
   droner med avanceret kamerateknologi.
  • PAI (Photographic asset inspection)
 • 14.00 Historien om Sprogø og pigehjemmet
  • Gåtur til fyrtårnsbakken
  •  Op i fyrtårnet - hvis tiden tillader det
• 14.45 Besøg i landfæste
• 15.45 Retur til fastlandet

MAX deltagerantal: 
30 - først til mølle

Dagens værter
René Bøge Jensen, Finn Bormlund, Svend Gjerding



fordi vedligehold er mennesker

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato og sted
15. september 
Storebæltsbroen
Sprogø

Tidspunkt 
08.30-16.00

Tilmelding
www.ddv.org/Arrangementer

Pris 
Gratis - kun medlemmer af DDV kan deltage i dette arrangment.

Opsamlingssted
Der er vil være opsamling på Østsiden af broen. Vestsiden kan køre til Sprogø.
Storebæltsvej 70, 4220 Korsør


