Til ledningsejere
Bliv klar til nye lovkrav om digitalisering af ledningsoplysninger

Spar tid og penge på:

DIGITALISERING

af ledningsoplysninger

AUTOMATISKE
LER-besvarelser

Digitalisering

Få hjælp til at opfylde de nye lovkrav
Alle ledningsejere skal i 2023 have digitaliseret og standardiseret deres ledningsoplysninger. Det nye system for indlevering
af ledningsoplysninger forventes at træde
i kraft, så det kan benyttes allerede den 1.
januar 2020.
Hvis I ikke har digitaliseret jeres ledningsoplysninger, anbefaler vi, at I begynder at
forberede jer på, hvordan I skal håndtere de
nye lovkrav.
Sidegevinsten ved kravet om digitalisering
er, at der bliver bedre styr på ledningsoplysninger og nemmere adgang til data, hvilket
på sigt udgør en besparelse. Ledningerne
kan fremover præsenteres på valgfrie baggrundskort og sammen med øvrige ledninger.
LIFA har mange års erfaring med at digitalisere ledningsoplysninger og kender ændringen af LER-loven samt de nye krav til

levering af ledningsoplysninger. Vi kan
stå for hele processen fra digitalisering og
eventuel opmåling til automatiske svar på
graveaktørernes forespørgsler, samt administration på LER.dk.
Sådan digitaliserer vi jeres ledninger
LIFA hjælper gerne med digitalisering og vektorisering af ledningsoplysninger, så de fremover overholder lovkravene til registrering.
I skal blot fremsende oplysninger om status
på jeres nuværende registrering af ledninger.
Materialet vurderes i samråd med jer, og
det besluttes ud fra jeres behov og budget,
hvordan digitaliseringen skal foregå. Der
skal bl.a. foretages afvejning af nøjagtighed,
lag og temaer, digitaliseringsform mm.
Hos LIFA håndterer vi alt fra håndtegnede
kort i papirformat, rasterfiler til CAD- og databaseformater. Vi konverterer og genererer
jeres data i format, koordinatsystem og med
attributter, så de bliver kompatible i forhold
til den nye LER-lov. Dermed har I opdaterede data, der overholder lovkravene.

Vil du vide mere om digitalisering?
Eksisterende ledningsplan i PDF

Tina Ravnsborg
Fabricius
Kort- og
landmålingstekniker
Tlf. 6313 6892
trf@lifa.dk
Digitaliseret ledningsplan
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Aut. LER-besvarelse

Spar tid og penge på automatisk
LER-besvarelse
Alle graveanmodninger oprettes i dag på den
fælles portal LER.dk. Portalen formidler kun
kontakten mellem graveaktører og ledningsejere, den videreformidler ikke brugbare
ledningsoplysninger.
LIFA har derfor udviklet KortViser LER, som
er en webtjeneste, der automatisk svarer
graveaktørerne med oplysninger om bl.a.
ledningernes placering. Udover at lette det
administrative arbejde hos ledningsejeren,
får gravaktøren hurtigt svar med brugbare,
opdaterede oplysninger, så de kan komme
videre i graveprocessen.
Hvis graveanmodningen ikke berører ledningsnettet, gives der automatisk besked om
dette til graveaktøren. Berører graveanmod-

ningen ledningsnettet, vil der blive genereret
et eller flere kort (pdf), og der vedhæftes evt.
borerapporter m.v. i en mail til graveaktøren.
Med KortViser LER modtager graveaktørerne opdaterede og brugbare ledningsoplysninger i en intelligent form (vektordata), så
de hurtigt og let kan danne sig et overblik
over det aktuelle graveområde og dermed
minimere risikoen for graveskader.
KortViser LER indeholder også et automatiseret arkivsystem, der gør det nemt for
ledningsejeren, at ”grave” gamle oplysninger
frem, hvis der opstår tvivl om ændringer i ledningsnettet eller behov for at finde ophavsmanden til en graveskade.

Fakta om KortViser LER
Automatisk svar til graveaktøren
H
 urtig responstid
O
 pdateret ledningsdata
B
 rugbare ledningsoplysninger
O
 verblik over ledningernes placering
M
 inimering af graveskader
Automatiseret arkivsystem
H
 jælp til overblik ved vedligeholdelse
og etablering af nye ledningstræk
Vi udskriver målfaste kort med flere plotrammer,
som tilsammen dækker det udpegede graveområde
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Sådan fungerer KortViser LER
KortViser LER logger de graveforespørgsler, som er relevante for ledningsejeren. Dernæst bliver
oplysningerne digitalt overført til det system, hvor ledningsoplysningerne er registreret. Forespørgsler og svar håndteres automatisk i KortViser LER på en sikker og effektiv måde for begge
parter. Det er en webbaseret løsning, der hver nat opdaterer alt ledningsdata fra ledningsejernes
eget system. Graveaktørerne modtager derfor altid aktuelle ledningsoplysninger fra KortViser
LER, og ledningsejerne har garanti for hurtig besvarelse.

Vil du vide mere om automatisk LER-besvarelse

Tim Bergholdt
Hansen
Forretningsleder
Geoinformatik
Tlf. 6313 6875
tha@lifa.dk

7 ting du bør vide om LER-loven
1. Ændringen af LER-loven trådte i kraft den 1.
januar 2018.
2. Loven pålægger ledningsejere at gøre sig klar
til de nye lovkrav om digitalisering af ledningsoplysninger.
3. Med lovændringen videreudvikles Ledningsejerregisteret til en digital platform for digital udveksling af standardiserede ledningsoplysninger.
4. Et af formålene med den digitale platform er
at fremme samgravning og samføring ved at
gøre det lettere at koordinere gravearbejder og
finde ledig kapacitet i føringsrør til samføring af
ledninger.

5. De nærmere regler for, hvilke ledningsoplysninger der skal udleveres og i hvilket format, er
beskrevet i en ny bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret.
6. Det nye system forventes at blive sat i drift 1.
januar 2020, og ledningsejerne har en indfasningsperiode på 3½ år.
7. Alle ledningsejere skal, når indfasningsperioden er udløbet have digitaliseret og standardiseret deres ledningsoplysninger.
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