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Fleksibel løsning 
til digitalsering  
af ledningsnet



Overhold LER og  
driftsoptimer forsyningen

I dag kan man via Ledningsejerregistret (LER) søge  
oplysninger om, hvem der ejer ledninger i et pågældende 
område. En omfattende redigering af den eksisterende 
LER-lov skærper nu kravene. Inden udgangen af 2022 
skal dokumentationen af ledningsnettet nemlig digitali- 
seres, og ledningsejerne skal levere ledningsoplysninger 
inden for blot to timer ved graveforespørgsler. Det kan 
for mange være en udfordring – især ved sygdom og i 
ferier. Det er der heldigvis råd for.   

Standard præcision
Ledningsnettet digitaliseres ud fra værkets egne tegninger og registreres i en database 
med data som dimension og materiale. Her er nøjagtigheden af nettets placering   
3-5 meter. Har du stikskitser, linkes de som PDF til den enkelte stikledning. 

Medium præcision
Registreringen af ledningsnettet suppleres med opmåling af synlige ventiler på   
hovedledninger, brønde og andre elementer. Opmålingen sker med GPS og har   
en nøjagtighed på mere end 10 cm. Kvaliteten forbedres yderligere, hvis  
stiklednings-ventilerne også opmåles og registreres.     

Premium præcision 
Ledningsnettet konstrueres på baggrund af målsatte stikskitser for at forbedre   
kvaliteten og nøjagtigheden yderligere.  Her er det især oplysninger om ledningsnettet, 
som ikke kan opmåles uden frigravning, der registreres. Vi sikrer, at alle relevante  
oplysninger om ledningsnettets geografi overføres til den digitale model.

Har du digitalt materiale af ledningsnettet – måske i form af CAD-tegninger,  
konverterer vi dataene til en optimal ledningsmodel, som du kan bruge til   
LER-udlevering, planlægning og i dit analysearbejde. 

Hvordan skal din løsning se ud?

Detaljeringsgrad

DATABASE

Digitaliser dit ledningsnet
Kortlæg, digitaliser og dokumenter. Du sammensætter 
lige netop den løsning, der matcher dit behov alt efter 
dit ønske til dataenes detaljeringsgrad og nøjagtighed. 
Uanset hvilken løsning du vælger, sikrer den, at du 
overholder LER-loven og driftsoptimerer værket. 



LER har sine fordele 
De data, du nu har tilgængelige, kan du bruge til at plan- 
lægge renoveringer og ændringer på ledningsnettet. De 
giver et økonomisk overblik over arbejdet, fordi du kender 
ledningernes dimension, materiale, og hvornår de blev 
lagt i jorden. Jo bedre du kan planlægge ændringer og 
forudse renovering, jo mere effektivt er værket.

Browser kortvisning
Du ser ledningsnettet i en webløsning og får sam- 
tidig adgang til værktøjer som at måle afstande og  
arealer, opslag på egenskabsdata på ledningsnet- 
tet, adressesøgning og plotfaciliteter.  

Mobil ’on-site’ visning
Du kan se og redigere ledningsdata direkte fra  
din mobile enhed (iPad, tablet og smartphone).  
Du har  adgang, mens du er i marken og kan lave  
registreringer og vedligehold med det samme. 

24/7 kortvisning 
Du får automatisk LER-udlevering ved gravefore- 
spørgsler. Med en oppetid på 99 % kan det være på 
alle tider af døgnet. Du er selvfølgelig sikret, at alle 
krav til data og formater overholdes. 

Der er ingen tvivl om, at digitalisering er 
vejen frem, når det gælder effektiv 
forsyning og samtidig at overholde de 
skærpede krav, LER stiller til   
effektivisering og dokumentation.”

Kim Bülow, GIS-specialist i Verdo 

24/7

Tilgængelighed

DATABASE

Fordelene er mange
·  Du overholder LER-loven

·  Du får relevant viden om dit ledningsnet 

·  Du kan planlægge renovering langt  
mere effektivt 

·  Du driftsoptimerer værket



Tendenser, meninger og seneste nyt fra brancher i 
konstant bevægelse. Tilmeld dig vores nyhedsbreve 
– så er du opdateret.     

Hold dig opdateret  
verdo.com/nyhedsmails

Verdo Water 
Vores aktiviteter udspringer af mange års erfaring 
med vandforsyning, og vi driver i dag fem højtek- 
nologiske vandværker. Kernekompetencer omfatter 
ledningsarbejde, automation og digitalisering, som 
alle er vitale for at fremtidssikre vandværker, så vi får 
en vandforsyning i verdensklasse. 

Verdo Energy
100 års erfaring med drift af egen energiforsyning.  
30 års erfaring med udvikling og etablering af 
energianlæg og decentrale fjernvarmenet. Et team 
på 160 specialister. Derfor er vi totalleverandør af 
energiløsninger til det industrielle marked og for-  
syningsselskaber, og stolte over at bidrage aktivt  
til den grønne omstilling i ind- og udland.

En del af Verdo-koncernen
Verdo er en energikoncern med hovedsæde i Randers  
og kontorer i Nordeuropa, Mellemøsten og USA.  
Kerneaktiviteter er grøn energiproduktion, handel 
med brændsler, teknisk infrastruktur, og effektiv 
forsyning. Vores 500 medarbejdere skaber en årlig 
omsætning på 2,4 mia. DKK.
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