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Indledning – overblik 
 

LedningsInfo er et system der viser lednings-oplysninger i en app. Ledningsoplysninger bestilles via 

ler.dk, og de svar du modtager videresendes ganske enkelt til LedningsInfo. 

Administration af systemet foretages let via https://ler2.gis4mobile.com 

Før systemet kan anvendes skal der oprettes adgang (login, admin konto). Se på side 17. 

Det er en forudsætning er brugerens firma har tilknyttet os som tjenesteyder i LER. Se på side 20. 

Desuden skal I have en aftale med GIS4Mobile. Skriv til mail@gis4mobile.com for at høre mere. 

LedningInfo – LER integration på mobilen 
LedningsInfo er et system som giver adgang til ledningsoplysninger via en app.  

Ledningsoplysninger bestilles via LER (eller via LedningsInfo app) – og de svar der modtages skal blot 

videresendes til lersvar@gis4mobile.com.  Når denne service modtager mails lægges data ind jeres 

private datalager på GIS4Mobile serveren, så de er tilgængelige for jeres brugere via GIS4Mobile 

app’en LedningsInfo.  

Processen kan beskrives således: 

Trin 1 Trin 2 Trin 3 

Forespørg i LER Indsend LER svar Se ledninger 

Hent data via en forespørgsel i 
LER. Husk at vælge digital 
leverance, alle formater. 
 
Det er muligt at lave denne 
forespørgsel via LedningsInfo 
app’en. Se side 23 

Når der modtages svar fra ler 
og fra ledningsejerne 
videresendes de mails til 
lersvar@gis4mobile.com. 
 
Der kan også indsendes 
gravetilladelser andet. 
 

Brugerne i marken kan nu se 
data via app’en. 

 

Administratoren som lægger data i systemet og kontrollerer data skal benytte websiden: 

https://ler2.gis4mobile.com.  

Se afsnittet Opret adgang - opsætning af brugerkonto på side 17. 

I det følgende er der forklaringer til de fleste funktioner, samt de grundlæggende forudsætninger. 

Forespørgsel i LER - forudsætninger 
Det er en forudsætning at I får leveret ledningsoplysninger i et digitalt format, derfor skal I vælge 

dette når I bestiller data: 

 

Alle digitale formater skal vælges. 

https://ler2.gis4mobile.com/
mailto:mail@gis4mobile.com
mailto:lersvar@gis4mobile.com
mailto:lersvar@gis4mobile.com
https://ler2.gis4mobile.com/
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Dette skal gøres for at sikre at ledningsoplysninger leveres digitalt. 

Ikke alle ledningsejere kan gøre dette. I de tilfælde leveres normalt en PDF-fil som systemet lægger 

ind som et dokument til sagen. Dette kan også gøres manuelt - se afsnittet Dokumenter til sagen på 

side 13. 
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Svar fra LER og ledningsejere. 
Når I modtager svar fra LER og fra ledningsejerne skal I blot videresende disse mails til mailadressen: 

lersvar@gis4mobile.com. Mails bliver automatisk åbnet og datafiler fortolket.  

Læs om Mail-automaten i afsnittet: Mail-automaten på side 15. 

Det er en forudsætning af LERR nummeret står i mailens overskrift linie. (Et 7-cifret nummer). 

Hvis systemet ikke kan kende ledningsejeren ud fra mailadressen får I straks en mail med advarsel 

herom. I skal gå ind i ler2.gis4mobile.com og fortælle systemet hvilken ledningsejer der er 

leverandør, og forsyningstypen. Næste gang husker systemet den ledningsejer. Se afsnittet Mail-

automaten side 15. 

Det er hensigtsmæssigt at lave en automatisk mail-forward som videresender alle LER-svar til 

overstående mail-adresse. 

Systemet vil automatisk hente fra LER listen med relevante ledningsejere og graveforespørgslens 

polygon. Dette forudsætter at vi er tilknyttet som tjenesteyder – se afsnittet Tilknyt tjeneste-yder på 

side 20. 

Datafiler kan uploades manuelt. Se afsnittet Upload LER data til LedningsInfo på side 8. 

OBS! Ledningsejere som ikke leverer digitale data vil levere en PDF-fil. Disse uploades automatisk til 

LedningsInfo systemet, men der kan også manuelt uploades pdf-filer – se afsnittet: Dokumenter til 

sagen på side 13. 

Ledningsoplysninger kan også være en ledningspakke fra LER2 systemet. Du skal her bare 

videresende den statusmail du får fra LER – systemet henter automatisk alle data. 

  

mailto:lersvar@gis4mobile.com
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Brug admin siden ler2.gis4mobile.com 
LedningsInfo adminsiden findes på denne adresse: https://ler2.gis4mobile.com 

OBS! se afsnittet Opret adgang - opsætning af brugerkonto på side 17. 

Brug af funktionerne 
Når du er oprettet som bruger, og har tilrettet din konto med admin login, kan du bruge 

funktionerne, som beskrives herunder. 

Du har disse menupunkter: 

 

 

• Vis status lister – her kan du se de data, som er uploadet til systemet. 

• Vis mine selskaber – her kan du oprette og se selskaber, med kontaktoplysninger. 

• Upload LER data – her kan du uploade data til systemet. Se afsnittet Upload LER data til 

LedningsInfo manuelt. på side 8. 

• Dokumenter til sagen – her kan du tilføje pdf-dokumenter til sagen. Se afsnittet 

Dokumenter til sagen på side 13. 

• Automatisk overførsel af LER-svar – her matcher du mails med selskaber. Se afsnittet 

Træning af mail-automaten. på side 15. 

• Status over LER nummer – her kan du få en status over hvad der er lagt ind. 

  

https://ler2.gis4mobile.com/
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Upload LER data til LedningsInfo manuelt. 
Vejledningen herunder forklarer hvorledes data lægges ind i systemet manuelt.  

OBS! Dette er kun nødvendigt hvis du ikke har videresendt mails til lersvar@gis4mobile.com. Se 

afsnittet Mail-automaten på side 15. 

Dette kan f.eks være relevant hvis I selv retter filen til i AutoCad, hvis I modtager data fra 

ledningsejeren via andre kanaler. Eller hvis I ønsker at uploade jeres projekt-tegninger. 

Vejledning i upload af LER data 
Upload omfatter disse trin: 

Find datafil i mail 
Når du modtager en mail fra en ledningsejer skal der være vedhæftet en datafil. Datafiler har et 

filnavn der ikke ender på .pdf. De har types filnavne der ender på .DXF, .DWG eller .ZIP. 

I mailen vælger du at gemme datafilen ned på computeren – den vil typisk havne i mappen 

”Overførsler”. 

Upload datafil 
På websiden vælges (i menuen øverst) Værktøj og data->Upload LER data 

 

 

 

Her (figuren herover) skal der vælges en datafil. 

Der skal vælges et selskab i listen. Opret evt selskabet hvis det ikke kan vælges på listen. Brugerne i 

marken kan se selskabets navn og kontakt detaljer, hvis der opstår behov for dette. 

Der skal vælges forsyningstype. Dette styrer farverne i app’en. 

Proceduren er således: 

mailto:lersvar@gis4mobile.com
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1. Vælg fil,  

2. Godkend/indtast LER journalnummer,  

3. Vælg selskab. 

4. Vælg forsyningstype 

5. Klik på Upload filen til GIS4Mobile server 

Efter upload 
Efter upload vises resultatet: 

 

Og nederst i vinduet: 
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Listen viser hvilken fil der er uploadet, og antal ledninger/komponenter. Kortet viser de 

ledninger der er indlæst. På dette tidspunkt kan det kontrolleres om billedet matcher med pdf-

filen i mailen fra ledningsejeren. Knappen ”Slet data” kan benyttes til at fortryde indlæsningen. 

Hvis du har flere data-filer så gentag processen. 

OBS! Hvis du uploader den samme fil flere gang slettes data, så de ikke ligger dobbelt. 

DXF-data kan være registreret med meget stor datatæthed. Disse udrenses automatisk så data 

er mere simple af hensyn til systemets performance. 
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Ledningsinfo – vis mine LER data 
Denne funktion lister alle de uploads du har lavet: 

 

Med knappen ”Slet data” kan du slette data der ikke længere anvendes. Og med knappen ”Vis på 

kort” vises det/de valgte datasæt: 
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Ledningsinfo – mine selskaber 
Med funktionen her listes de selskaber du har registreret i systemet. 

 

 

Du kan oprette, rette og slette selskaber.  

Kontakt navn og telefon vises sammen med ledningerne for folkene der bruger LedningsInfo app. 
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Dokumenter til sagen 
Du kan uploade dokumenter til en sag. Det kan være gravetilladelser, øvrige ledningsoplysninger 

eller andet. 

Gå ind i menupunktet Værktøj og data->Dokumenter til sagen 

 

Her indtastes et sagsnummer (det samme som LER Journalnummer). Klik på Hent data hvis du vil se 

de data der er på sagen.  

På kortet vises en rød prik hvis der tidligere er uploadet dokumenter. Dette er den databærende 

signatur som brugerne skal klikke på for at få adgang til dokumenterne. Klik i kortet for at bestemme 

placeringen. 
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Under kortet vises de dokumenter der allerede er uploadet (hvis nogen). Du kan nu vælge en .pdf fil 

og uploade den til sagen. 
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Mail-automaten 
LedningsInfo indeholder en automatik der kan modtage ledningsoplysninger via e-mails der sendes 

til lersvar@gis4mobile.com.  

Eneste krav er at LER nummeret skal fremgå at mailens overskrift, og der skal være den originale 

mail fra ledningsejeren. 

Kvitteringer og status-mails fra LER skal også videresendes til ovenstående adresse. 

Se afsnittet Tilknyt tjeneste-yder på side 20 som er en forudsætning. 

Træning af mail-automaten. 
Det er nødvendigt at træne systemet, så det kan genkende de mails det modtager. Det gør du via 

siden Værktøj og Data->Automatisk overførsel af LER-svar: 

 

Her følger en trin-for-trin vejledning. 

Øverst har vi knappen ’Hent mails’. Klik på den for at liste alle de mails som ikke er fortolket af 

systemet. (Hvis du indtaster et LER-nummer vises alle mails på dette LER-nummer). 

Listen (ved den røde markering) indeholder nu overskrifterne fra alle mails. Vælg nu en mail ad 

gangen, og felterne i venstre side udfyldes. 

I højre side vælger du nu den ledningsejer som har leveret data. Hvis du er i tvivl så vælg ’Opret ny 

selskab’ – heri skal du få en liste med de selskaber som er relevante for det pågældende LER-

nummer. 

mailto:lersvar@gis4mobile.com
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Afsenderen af mailen benyttes til at matche en mail-afsender med et selskab. Men det vil ofte være 

nødvendigt at tilknytte yderligere match-ord fordi samme afsender varetager flere forsyningstyper. 

Det gør du ved at kopiere tekst fra mailens tekstindhold eller overskrift (i venstre side) og indsætte i 

tekstboksen i højre side. 

Klik nu på ”Gem match”. Du får en besked der skal bekræftes. 

Når dette er udført kan det være en god ide at klikke på ”Hent mails” igen, fordi der kan være flere 

mails som bliver genkendt med den match du lige har udført. 

Når mails er matchet vil de tilhørende datafiler automatisk blive uploadet til systemet. 

Øverst til højre har vi knappen ”List mine match parametre”, hvor fejlagtige matchparametre kan 

slettes og rettes. 

Ud over indlæsning af mails/data vil servicen også hente data direkte fra LER, så som 

forespørgselspolygonen, og en liste med relevante ledningsejere. Dette forudsætter dog at vi er 

oprettet som tjenesteyder – se afsnittet Tilknyt tjeneste-yder på side 20. 
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Opret adgang - opsætning af brugerkonto 
Administratorsiden findes her: https://ler2.gis4mobile.com. 

Før du kan tilgå administratorsiden skal du have adgang til systemet. 

Du skal registreres i systemet, og der er 2 trin: 

• Registrer dig som bruger. 

• Tilret konto (indtast administrator login som du fik fra GIS4Mobile). 

I det følgende gennemgås disse 2 trin i detaljer. 

Registrer dig som bruger 
Gå ind på https://ler2.gis4mobile.com 

 

Klik på Registrer ny bruger og dette vindue åbner: 

https://ler2.gis4mobile.com/
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Indtast din email adresse, og vælg et kodeord, og gentag kodeordet, og klik så på Registrer. 

• Systemet sender nu en mail til den mailadresse du har indtastet.  

• Du skal åbne denne mail og klikke på et link for at aktivere din konto: 

 

• Derefter kan du logge ind i systemet via menupunktet Log ind i øverste højre hjørne. 

 

Tilret konto (admin login) 
Når du er logget ind står din mailadresse i vinduet: 

 

For at tilrette din konto  Klik på loginnavnet og næste vindue åbner: 
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Her er følgende overskrifter: 

Registrer admin login 
Her skal du indtaste det login du har fået udleveret fra GIS4Mobile. Hvis du er demobruger, får du 

udleveret login oplysninger til demo-laget. 

 

Udfyld felterne og klik på Gem/opdater konto oplysninger 

Når du er oprettet som bruger, og har tilrettet din konto med admin login, er du klar til at bruge 

systemet.  

 

 

 

  



 

20 
 

Tilknyt tjeneste-yder 
1. Gå ind i LER og vælg Min konto->Kontoadministration 

 

 

2. Tjenesteyder 

 

I vinduet her skal I søge efter GeoSite og derefter klikke på Tilknyt. 

(GIS4Mobile er ejet af GeoSite, derfor er det GeoSite og ikke GIS4Mobile). 

Efter tilknytningen kan der gå nogle timer, fordi vi skal acceptere anmodningen. 
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Se ledningsdata via app – brug app. 
Når data er uploadet kan ledningerne ses via app’en LedningsInfo. 

App’en vil bede brugeren indtaste sit navn og sin mailadresse. Derefter vil du modtage en mail i don 

postkasse, som du skal åbne og acceptere. 

Hvis den mail du indtaster er tilknyttet det korrekte firma i systemet vil du se firmaets data. Ellers vil 

du se demolaget. 

I LedningsInfo app ses øverst en lille menu hvor der kan vælges et LER-nummer. Når det er valgt kan 

du zoome kortet ind på området (via pilen) og du kan se dokumenter til sagen (via I knappen). 

Her ses et kort som er baseret på danske luftfoto, 

der med stor opløsning og max 1 år på bagen, 

fortæller detaljeret om udstyr og terræn. Vejstriber, 

nedløbsriste mv er synlige. Andre baggrundskort kan 

vælges via knap nr 3 (kortet). 

Også matrikelskel vises, så det er let at orientere sig 

og vælge den bedste placering for et nyt 

gravearbejde. 

Hvis brugeren klikker på en ledning, vises de bagved 

liggende data. Her kan være oplysninger om 

ledningsejeren samt kontaktoplysninger. Her kan 

også være link til eventuelle dokumenter på sagen. 

Der kan også vises en rød prik et sted i området. Den 

indeholder et link til dokumenter på sagen. 

Dokumenterne vil som minimum være kvitteringen 

fra LER-systemet – hvis der er udført tilknytning af 

tjenesteyder i LER.  

 

 

Status på sag / se dokumenter via app 
Øverst i vinduet kan du klikke på I knappen for at gå 

til dokumenterne på sagen. Og på ledninger, 

komponenter og via en den røde prik på kortet kan 

der linkes til dokumenter.  

Når du ser ledningsdata der indeholder Dokumenter som et link kan du klikke på linket. 
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Dokumenter til sagen, eller STATUS vinduet, viser en 

status over hvad der er tilgængeligt via ledningsinfo 

systemet. 

I STATUS vinduet ses følgende: 

Mangler  betyder at LedningsInfo ikke har modtaget 

data fra dette selskab. (Det kan være fordi data er 

kommet ind under et andet selskab, f.eks Norlys og 

Stofa). 

Ingen ledninger betyder at selskabet har oplyst at de 

ikke har ledninger i området. 

Xxx På kortet  - betyder at selskabet har leveret 

digitale data som vises på kortet. 

Et link betyder at dette er et pdf-dokument som kan 

åbnes ved et klik på linket. 
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Indtegn graveforespørgsel via app. 
Hvis denne funktion er åbnet op kan der indtegnes en graveforespørgsel som sendes direkte til LER-

systemet. 

På den måde er det muligt at stå i marken og hente ledningsoplysninger. 

Funktionen giver mulighed for at indtegne en polygon (et lukket område) eller en linie. Der kan 

derefter tilføjes en buffer-afstand til det indtegnede, således at der på denne måde kan forespørges 

på en lang strækning i f.eks 2 meters bredde. 

Metoden er følgende: 

1. I kortvælgeren skal det være ”Indtegn graveforespørgsel” der er aktivt. 

2. Klik nu på knap nr 4 – knappenålen. 

3. Vinduet skifter til indtegningsvinduet. 

Vinduet til indtegning af graveforespørgsel. 

Klik på Linie (øverst) hvis du vil tegne en linje. 

Klik på Lukket flade hvis du vil indtegne en lukket flade. 

Indsæt punkter ved at flytte 

kortet så det lille kryds 

markerer det sted du vil sætte 

et punkt, og klik så på knap nr 

2. 

(Du kan også indsætte punkter 

ved at klikke i kortet men det er 

mindre nøjagtigt) 

Flyt kortet og klik på knap nr 2 

så mange gange du vil – indtil 

linien er færdig. 

Klik på OK når hele strækningen 

er indtegnet. 

OBS – længden (samt evt areal) 

af det indtegnede vises 

foroven. 

Dette hænger sammen med 

prisen i LER der er ca. 11 øre pr 

m2. 
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Indtast data til graveforespørgsel. 
Når geometrien er indtegnet og der klikkes OK ses vinduet hvor data udfyldes: 

 

 

 


