Hvis jeg ringer - Ja, så kommer han med det samme…
DESMI servicerer alle pumper mindst 2 gange om året for at sikre at begyndende udfordringer bliver
fanget i opløbet - og fordi DESMI har så mange års erfaring er de gode montører og går lige til
opgaven.

Hurtig udrykning og Ingen ødelagte konstruktioner
For at kunne drive og vedligeholde broerne
Vilsundbroen, Aggersundbroen og Kronprins
Frederiks Bro, er det Michaels mænd, der sørger for
den daglige drift, men overvågningen foregår også
digitalt og fortæller med det samme hvis der skulle
opstå et problem, hvilket kræver en hurtig udrykning.
Der holdes f.eks. øje med de mange pumper langs
motorvejens rastepladser og de pumper der dagligt
skal sikre at motorvejene og broer ikke bliver
oversvømmede.

”Ved skybrud følger vi med i vandstanden og
holder et skarpt øje med at bropillerne ikke
bliver oversvømmede. Det kan skade og sågar
ødelægge broen, især her i den kolde vintertid,
hvor is simpelthen kan sprænge og ødelægge
konstruktionen, - og det må bare IKKE ske” siger
Michael Schlgelberger.
Ved Gudenåen – Hornbæk Enge, et storslået
naturligt vådområde, der er omkranset af diger der
ligger 2,30 meter over havets overflade, var der
f.eks. ved juletid, så meget nedbør at de to pumper
der har kørt uafbrudt lige siden, i skrivende stund
midt januar stadig kører.

og ringer jeg og skal bruge en montør her og nu –
ja, så kommer han med det samme” siger Michael
Schlgelberger.

Case Stories

Michaels firma Bor & vej servicerer Vejdirektoratet
og overvåger bl.a. at motorveje og broer fungerer
optimalt, så vi som trafikanter kan komme sikkert og
nemt frem til vores bestemmelsessted.

Fakta om Vejdirektoratet
Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, som
består af motorveje, en række hovedlandeveje og
mange af landets broer – i alt cirka 3.800 km.
Statsvejnettet udgør ca. fem procent af det samlede
offentlige vejnet på knap 75.000 km.
For at sikre en samlet og gennemtænkt infrastruktur
samarbejder Vejdirektoratet med en lang række
myndigheder og med vejsektoren og kommunerne.

Anlæg
Når Vejdirektoratet anlægger veje og broer, er
målet at skabe sikre og velfungerende løsninger, der
samtidig er bæredygtige og økonomisk ansvarlige.
Alle opgaver udbydes i konkurrence og løses af
private leverandører og entreprenører.
Drift
Når Vejdirektoratet driver og vedligeholder
statsvejene er det i samarbejde med leverandører,
og i tæt samspil med borgere og trafikanter, hvis
behov altid forsøges sættes i centrum.

Godt samarbejde
”Heldigvis servicerer DESMI alle pumper mindst
2 gange om året, for at sikre at begyndende
udfordringer bliver fanget i opløbet - og fordi DESMI
har så mange års erfaring er de gode montører
og går lige til opgaven. Samarbejdet med DESMI
kører bare rigtig godt, vi sparer en masse penge,
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