
Hele Horsens
lagt på edb
Kommunen har brugt seks mill. kr. på isenkram

En af de få ting, der kan gå gait, er at tuschpennen løber tor
under tegningen af kortet. Så Axel Stobberup ser kritisk efter.
(Foto: Lene Sorensen)

Sæt  dig i din bil, tast
adressen, du er på og
skal til, ind på en com-
puter og fa et kort med
køreruten frem på en
skærm. Det er frem-
tidsmusik - men instru-
menterne, der skal spil-
le den, er der.

Computeren til bilen findes,
og Horsens kommune har
som den første en fuldstændig
kortlægning  af sit område på
edb.
Foreløbig  er det dog kom-
munens egne afdelinger, der
kommer til at nyde godt af den
fagre nye kortverden.

Efter sommerferien bliver
13 afdelinger koblet på den
computer, som kortafdelingen
har fodret med tal igennem
nogle år.

Der er gået omkring seks
mill. kroner til isenkrammet,
men det er penge, der er givet
godt ud, mener Axel Stobbe-
rup, som er leder af kortafde-
lingen.

- De penge bliver sikkert

sparet ind i det lange løb. Det
er blevet meget lettere og hur-
tigere at rette i kortene for ek-
sempel.

Et andet gode ved systemet
er at  vejvæsnet for fremtiden
kan markere planlagte store
vejarbejder på edb-skærmen,
og samme dag kan der så laves
midlertidige kort over det op-
gravede Horsens. Noget
Falck, der har behov for at
komme hurtigt frem, vil have
glade af.

Mange oplysninger
- Verden som helhed er jo

ret respektløs  overfor vores
arbejde, siger Axel Stobberup
med smil og blink i ojet.

- Der bliver lavet om på veje,
huse bliver revet ned, selv lan-
degrænser flyttes - og så er
vores kort forældede .

Og rettelser per handkraft
var en meget langsommelig
affære for de tre faste medar-
bejdere og praktikanten i
kortafdelingen.

Der er et hay af oplysninger
om et givet område gemt i

computeren, og kortet kan nu
med få håndbevægelser
skræddersyes.

Således kan kloakvæsnet
et kort over afløbsriste  i ren-
destenen og belysningsvæsnet
få et kort over byens lygtepæle
- m måske også en ide til hundee-
jere!

Computeren kan nemlig fra
efteråret lagre oplysninger i
uendeligt mange lag - forelø -
big kan systemet ”kun" arbej-
de med 254.

Penge at tjene
Horsens kommune har alle-

rede tjent på investeringen i
udstyr og efteruddannelse af
medarbejderne.
Foreløbig  har Jydsk Telefon
købt hele systemet, Naturgas
Syd abonerer - så de far også
de løbende ændringer. Og der
forhandles med flere.

- På lang sigt vil vognmænd
sikkert også være interesseret
i at få byen på en discette, når
der engang kommer compute-
re i bilerne, siger Axel Stobbe-
rup. (gs)
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