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GIS4Mobile LedningsInfo 
brugervejledning. 

 

Vejledning i opsætning og brug af GIS4Mobiles LedningsInfo. 

Denne vejledning beskriver LedningsInfo systemet fra GIS4Mobile, herunder hvordan man bruger 

upload funktionern. 

Data som lægges ind i testmiljøet er synlige for alle brugere, og alle med adgang til testmiljøet kan 

slette data. 
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Indledning – overblik 
GIS4Mobile laver løsninger som benytter mobile enheder til at vise og indsamle data, og tilknytter 

data med kort og GPS. 

 

LedningInfo – LER besvarelse på mobilen 
Løsningen er baseret på, at de ledningsoplysninger I modtager lægges ind i 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 Upload LER data Se ledninger 

Hent data via en forespørgsel i 
LER. Husk at vælge digital 
leverance. 

Når der modtages svar fra 
ledningsejerne uploades data 
til ledningsinfo systemet, via 
ler2.gis4mobile.com. 
Her kan også uploades andre 
filer, f.eks gravetilladelser og 
pdf-filer fra øvrige 
ledningsejere. 

Brugerne i marken kan se data 
via app’en. 

 

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

dette når I bestiller data: 

 

De markerede formater er anvendelige. 

Når I modtager svar fra en ledningsejer med LER besvarelse skal I uploade de vedhæftede datafiler.  I 

kan godt uploade .zip filen, systemet udpakker den automatisk. 

Datafiler som leveres fra ledningsejere kendes på at filnavnet ikke ender på .pdf. Derimod kan det 

ofte være .DXF, .DWG, eller .ZIP. 

Ledningsoplysninger kan også være en ledningspakke fra LER2 systemet når det bliver mere udbredt. 

Her skal du finde en fil med navnet consolidated.gml. 
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Upload LER data til LedningsInfo 
Vejledningen herunder forklarer hvorledes data lægges ind i systemet.  

LedningsInfo uploadsiden findes på denne adresse: https://ler2.gis4mobile.com 

 

Før LER-data kan uploades skal du logge ind 
 

Før du kan logge ind skal du registreres i systemet Der er 2 trin: 

1. Opret konto med din email – det kaldes Register ny bruger. 

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

Der findes en speciel vejledning til denne proces: ”KomIgangMedLedningsInfo.pdf”. 

 

Log ind med din email og din adgangskode, og du er klar til at uploade data. 

Brug af uploadfunktionerne 
Når du er oprettet som bruger, og har tilrettet din konto med admin login, kan du uploade data til 

LedningsInfo systemet, som beskrives herunder. 

Du har disse 4 menupunkter: 

https://ler2.gis4mobile.com/
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• Vis mine LER-data – 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. 

• Dokumenter til sagen – her kan du tilføjer pdf-dokumenter til sagen. 

Herunder gennemgås først Upload funktionen, derefter de øvrige funktioner. 
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Vejledning i upload af LER data 
Her beskrives, hvordan du uploader ledningsdata til løsningen – data vil herefter være synlige i 

appen LedningsInfo. 

Find datafil i email 
Når du modtager en email 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 emailen 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 

 

 

 

Upload fil med ledningsdata 
 

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: 

1. Vælg fil,  

2. Godkend/indtast LER journalnummer,  

3. Vælg selskab. 

4. Vælg forsyningstype 

5. Klik på Upload filen til GIS4Mobile server 
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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. 

Se ledningsdata via app 
Når data er uploadet kan ledningerne ses via app’en LedningsInfo. 

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. 

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. 
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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: 

 

Ledningsinfo – mine selskaber 
Med funktionen her listes de selskaber du har registreret i systemet. 



 

9 
 

 

 

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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


