


Den nye LER lov
Vandrådet i Vejle Kommune

Jesper Thvilum, Thvilum A/S

Agenda:

• Kort præsentation af Thvilum A/S

• Hvad betyder LER for vandværket?

• Hvordan fungerer LER 2

• Thvilum WebGIS – Det komplette GIS 
værktøj



Thvilum A/S 

Vi beskæftiger os med:
Alt med ledninger i jord

GPS opmåling

Ledningsregistrering

Tinglysninger

Udvikling af programmer

Fakta tal:

Thvilum er etableret i 1988

Vi arbejder for mere end 700 danske vandværker

Vi arbejder for 165 fjernvarmeselskaber

Vi er 25 medarbejdere i Thvilum A/S

Thvilum  - For vi laver jo ikke andet!



Thvilum A/S en del af Kamstrup 

Business as usual:
Thvilum A/S forbliver et selvstændigt firma
Vi bliver i Odder
Alle medarbejdere fortsætter

Udviklinger og software integration på vej!



Hvad betyder den nye LER lov?

Vigtige hovedelementer:

• Alle ledninger skal være digitalt 
registreret.

• Ledningsoplysninger skal leveres 
indenfor 2 timer.

• Indfasningsperiode indtil 30. juni 
2023.

• Forskellige krav til nye og ”gamle” 
ledninger.

• Indberetning af graveskader, 1. 
gang 1. januar 2021.

• Samgravningsmodul.



Sådan fungerer det nye LER 2 System
Alt foregår digitalt!

Graveaktør 
(Entreprenør,

Rådgiver mm.) LER2 Server LedningsejereUdvekslingsstandard

Graveaktør 
opretter 

graveforespørgsel

Finder ledningsejere og 
sender anmodning

Data skal 
passe til LER 
2.0 server

F.eks.
Thvilum
Server

F.eks.
Kloak

F.eks.
Telefon



LER Viewer:

LER Viewer kan benyttes 
både online og offline

Slut med at udprinte
besvarelserne!



Egenskabsdata på ledninger og 
komponenter (nye)

Efter 30. juni 2023, skal alle 
ny-etablerede ledninger have 
en række forskellige data påført.
Nogle er obligatoriske andre er frivillige.

Obligatoriske data:
• Ledning/tracé
• Koter *
• Forsyningsart
• Etableringsår
• Fareklasse
• Driftsstatus
• Nøjagtighedsklasse
• Udvendig diameter el. tracé bredde

* For el, tele og data kan angives en vejl. dybde.

Nøjagtighedsklasser:

Kl. 1

Kl. 2

Kl. 3

Kl. 4

Kl. 5



Lovpligtige data på gamle ledning

Mindstekrav

LER2 genkender ikke tekster!

Ledninger som er etableret før 
30. juni 2023, bør have kendte
oplysninger påført.

Nøjagtighed – hvis den kendes

Risiko for graveskader!

Entreprenøren står i en svær 
situation, da han ikke ved hvad 
han skal lede efter.

Nøjagtighed?



Lovpligtige data på gamle ledning

Gør det nu ordentligt!

Ledningsnettet udgør mange 
steder 80% af aktiverne på 
vandværket!

Derfor brug den nødvendige tid!

Data på ledninger
Dimension
Type
Nøjagtighedsklasse

Mindre risiko for graveskader!

Entreprenøren ved hvad han skal 
lede efter. 

Han har måske også fået et bud 
på nøjagtigheden.



Større krav til ledningsregistreringen

Overvej hvilken strategi der skal lægges for ajourføring af 
registreringen:

Ud fra jeres aktivitetsniveau på 
ledningsnettet, bør det overvejes:

• Skal værket selv ajourføre?
• Skal værket selv GPS opmåle?
• Skal eksternt firma stå for 

opdateringen?
• Kombination af ovenstående?

Husk at opmålingsdata skal opfylde kravene til LER!



Thvilum WebGIS – det komplette GIS værktøj



Thvilum WebGIS og LER er integreret
Følg med i hvem der arbejder i jeres område



Alle graveskader skal indberettes til LER

Igennem Thvilum WebGIS sker det automatisk



Udtræk af forskellige data
Her en ledningsrapport:



Dynamisk lukkeplan

Arbejder sammen med SMS fra Blue Idea:

Digital Lukkeplan og afsendelse af 
SMS fungerer også fra Tablets!



Spørgsmål ?

Thvilum  - For vi laver jo ikke andet!


