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Jeg vil gerne fortælle om:

• En kort præsentation af 
Thvilum

• Hvorfor er en god 
ledningsregistrering så vigtig?

• Thvilum WebGIS

• Fremtidens LER

• DS 462

• Digital registrering bliver 
lovpligtig

• Digitale udfordringer for 
vandværkerne



Thvilum A/S 

Lidt historie:

Hanne startede Thvilum i 1988

Digital ledningsregistrering fra 1991

Digital opmåling i marken siden 1993

GPS opmåling fra 1997

Vi har i dag registreret ledninger for over 600 værker

Vi er 12 ansatte i Thvilum

Thvilum  - For vi laver jo ikke andet!



Hvem er Thvilum A/S

Vi beskæftiger os med:
Alt med ledninger i jord

GPS opmåling

Ledningsregistrering

Tinglysninger

Udvikling af programmer

Thvilum  - For vi laver jo ikke andet!



Hvorfor skal vandværket have 
en digital ledningsregistrering?
Fordele:

Nemt at besvare LER

Let tilgang til ledningsdata f.eks. iPad

Digital lukkeplan, hvor skal der lukkes ved brud? SMS?

Integration med administrativt system

Lovpligtig fra 2019



Alle værker er forskellige!

Hvordan er de eksisterende tegninger?

Ligge alle oplysninger som gamle 
tegninger og i hukommelsen?

Eksisterer der digitale data?

Benytter værket et program – og er 
det tidssvarende?



Hvad har grundlaget været?

Thvilum bruger Triplesystem til at vise 
nøjagtigheden



Hvordan skal registreringen være 
i fremtiden?

Det skal være let!

Som papirtegninger?

EDB program hvor vandværket 
selv vedligeholder?

WebGIS hvor vandværket har 
adgang til at se, søge og printe?



Thvilum WebGIS
– så har du adgang overalt



Det er hurtigt at lave print som PDF



Der kan arbejdes med forskellige baggrunde:

Digitale grundkort
Orto foto
Matrikelkort
Højdekurver



Lednings Ejer Registret LER

• Hvorfor er LER vigtigt
• Langt færre graveskader

• Det giver en klar ansvarsfordeling

• Alle ledningsejere skal være 
registreret i LER

• Alle graveaktører skal benytte LER

Vigtigt: Der er ingen ledningsdata i LER!



Forundersøgelse



Diagram for nyt LER
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DS 462 fra 1994



DS 462 - 2017

• Effektiv udveksling af informationer 
• Forebyggelse af graveskader.
• Sikre en effektiv og retvisende videregivelse af ledningsoplysninger til 

LER.
• Ensartet udveksling mellem ledningsejere, rådgivende ingeniører og 

andre aktører som benytter ledningsoplysninger.

Formål:



Hovedpunkter i DS 462

• Gælder og eksisterende 
og nyetablerede 
ledninger.

• Ledningerne skal 
tilføjes forskellige 
egenskabsdata.



Hovedpunkter i DS 462

• Gælder for eksisterende og nyetablerede 
ledninger

• Absolut nøjagtighed

• Nøjagtighedsklasser

• Ledningerne skal tilføjes forskellige 
egenskabsdata

• Forsyningsart

• Fareklasser

• Okkuperet område



Hovedpunkter i DS 462

• Baggrundskort –

Brug ikke genfindingsmål

Grundkort er i dag dynamiske

Alt relaterer til absolut 

nøjagtighed



Krav om digitaliserede kort

For at LER kan fungere optimalt, skal 
alle ledningsejere have digital 
registrering.

Hvem mangler at registrere?

Overgangsordning?
LER er først færdig i 2019!



Udfordringer for vandværkerne 

• Teknisk og lovgivningsmæssigt
• LER blev oprettet ved lov i 2005 – Ny LER i 2020.

• Digital tinglysning i 2008.

• Grundkortene blev gratis 1. januar 2013.

• Alt kører med NEM ID.

• Ny standard for ledninger i jord DS 462.

• Ledningsregistrering forventes at blive lovpligtig.



Den digitale udfordring for små 
vandværker

• I 2017 har vi ekstra fokus på små værker
• Vi har lige nu en kampagne rettet mod små værker

• Attraktive priser

• Thvilum WebGIS giver en nem hverdag

• Vi hjælper med registrering i LER via NemID mv.



Spørgsmål ?

Thvilum  - For vi laver jo ikke andet!


