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Agenda
LER 2.0 i NIRAS

• Hvad er LER 2.0 for en størrelse?

• Graveforspørgsler

• Ledningspakker

• Krav fra ledningsejere
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LER 2.0 og kravene
Hvorfor? Hvad er nyt og hvornår?

Formålet med LER2 er at minimerer 
omkostningerne ved gravearbejdet. Dvs.

• Minimering af graveskader

• Minimerer gener ved flere gravning i 
samme område (Samgravning)

• Udnyttelses af eksisterende kapacitet. 
(Samføring i eksisterende føringsrør)

• Minimering af ventetiden på information 
(Svartider)

• Ensartet information. (LER2 datamodel 
og krav til data)
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LER 2.0 og kravene
Krav til data

• Udlevering af LER 2.0:

• Loven trådte i kraft d. 1.1.2020. Indfasningsperioden indtil 1. juli 2023

• Helt ny datamodel – GIS baseret.

• Krav til ledningsoplysningerne

• Svartid: 2 timer (indenfor normal arbejdstid)

• Ved systemnedbrud skal data leveres hurtigst muligt efter genetablering.
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LER 2.0 – Hvem, hvor og hvad?
Hvem og hvor gælder LER 2.0?

• Hvem? Ledningsejere og graveaktører

• Offentligt ejede ledninger i offentlige 
vejarealer eller privat fællesveje

• Ledninger nedgravet i jord og 
havbunden, som 

• Indgår i et kollektivt net

• Er et Føringsrør

• Vejafvandingsledninger

• Stikledninger til åer, søer og hav

• Dog ikke dræn ledninger
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LER datamodellen
Omfattende men ikke komplet. Har vi nok informationer???
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Ledningsoplysninger
Vi zoomer ind hos ledningsejeren – hvor kommer data fra?
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Kobling

Lednings datamodel



LER Graveforspørgsler
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LER Graveforspørgsler
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Shp skal konverteres til GML for hver 
enkelt, så de stykvis kan indlæses i LER-
søgningen

GML-filer kan 
anvendes igen og 
igen når der 
fremadrettet skal 
søges LER på 
projektet.

NB: Hold styr på 
nummerering af 
dem du har søgt 
på.

Vælg korrekt 
koordinatsystem

Polygon

Filformat

Klik OK
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• Hvad kan vi se og 
gøre i LER når 
ledningspakkerne er 
klar?

• Ledningsejere

• LER2 og LER1

• Kort
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Graveforspørgsler
Kendte udfordringer

• LER 2.0’s løsning til indberetning af graveforespørgsler understøtter: 

• Maksimalt søgeområde størrelse på 250.000 m2

• SDFI (tidligere SDFE) genbesøger denne beslutning senere i 2022…

• Buffer på 20 m på grave forspørgslerne. Både godt og skidt…

• For at se en besvarelse på en graveforspørgsle kræves der NemID/MitID login. 

• Alle personer oprettet på det samme virksomheds ID kan se alle forespørgsler.

• Oversigterne kan hurtigt blive meget uoverskuelige. Derfor brug søgningerne og 
kortet.
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Ledningspakken

• En ZIP fil med:

• En samlet (consolidated) GML, med alle ledninger og komponenter. 

• En PDF kvittering og en status som XML.

• Og graveforspørgsels polygonen – som gml

• Underfolder med indholdet fra hver ledningsejer

• GML filer fra hver ledningsejer

• Samt følgebrevs informationer. 

• MapViewer mappe til brug i LER’s eksterne KortViser https://kortviser.ler.dk/
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Ledningspakken
GML filerne

• GML filerne kan nemt åbnes i de fleste GIS progammer. 
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Ledningspakke
Lidt tips til interessante informationer

• Nøjagtighedsklasse

• Fareklasserne

• Driftsstatus

• Diameter – hvis det findes…
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Ledningspakker og CAD?
Hvad gør vi?

• Vi har udviklet en motor til oversættelse af GML til DGN/DWG. 

• Følger DDA lagstandarden. 

• Attributter fra GML som TAGs / Item types.

• Ledningspakken oversættes vha. en automatisk proces.

• Oversætteren er i drift, men der udvikles løbende på den.

• Inkluderes i portalen.

• MEN heldigvis så findes der et hav af løsninger ”derude”, så find den der passer 
bedst til jer.
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Ledningspakker og CAD?
Ledningspakke i Microstation
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Leverancer til ledningsejere
Og udfordringer fortsætter

• Ledningsejerne stiller øgede krav til as build dokumentation pga. LER2. 

• Kravene er meget forskellige fra ledningsejere til ledningsejer.

• Men det overordnede krav er ofte GIS, DanDAS eller tilsvarende. 

• Og 3D
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44https://vej-eu.dk/da/anlaeg-og-drift/ler-20-ledningsarbejder-og-samgravning-231015/



Spørgsmål
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