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Information om kommande förändring i Ledningskollens
webservice gränssnitt.
Den 18 juni planerar vi att uppdatera Ledningskollen till att få några nya funktioner.
Detta påverkar de integrationer som gjorts mot Ledningskollen och vi ber er därför att läsa
igenom nedanstående för att få en uppfattning om hur er integration kan komma att påverkas.
Vill ni testa era integrationer på förhand så är ni välkomna att använda vår betamiljö som finns på
url:en https://test.ledningskollen.se/beta/
Behöver ni användarkonton eller har frågor så hör av er till support2@ledningskollen.se
Ange att er fråga gäller testning i betamiljön.

Innehåll:
1. Ändrade svarsalternativ för “Planärenden”
2. Förändring av attribut för ärendetyperna Planärende, samordning och projektering
3. Förändringar i ärendemodellen.
4. Nytt API lanseras  Ledningskollens nuvarande webservice gränssnitt ersätts.
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1. Ändrade svarsalternativ för “Planärenden”
I samband med uppdateringen kommer ärendetypen “Samhällsplanering” (Tidigare
“Planärende”) att få 5 nya svarsalternativ som ni ledningsägare ska använda för att besvara
ärendena. I tabellen nedan listas de 5 nya alternativen jämte de tre gamla.
De tre gamla kommer att fungera som svar under sommaren och en bit in på hösten, men vi ber
er ändå att så tidigt som möjligt uppdatera så att ni använder de fem nya.
Tabellen nedan listar de tre svarsalternativ som kommer att försvinna för ärendetypen
samhällsplanering (tidigare planärende)
INITIALIZED_BY_US

X

PROVIDED_ANSWER

X

NO_INTEREST_NO_CABLES

X

Tabellen nedan listar de fem svarsalternativ som kommer att tillkomma för ärendetypen
samhällsplanering (tidigare planärende):
HAVE_CABLES_INFO_SENT

X

NO_CABLES

X

INTERESTED_TO_FOLLOWUP

X

NOT_INTERESTED_TO_FOLLOWUP

X

NOT_PLANNING_CASE

X
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2. Förändring av attribut för ärendetyperna Planärende,
samordning och projektering
Ärendetyperna Samhällsplanering (tidigare planärende), samordning och projektering kommer
efter releasen att innehålla mer information än nu. Nedan listas de attribut som tillkommer för
respektive ärendetyp. Övriga attribut är oförändrade.

Ledningsanvisning

WorkMethods

Projektering

x

Milestones

Samordning

Planärende

x

x (NY)

x (NY)

x (NY)

GisFileFormat

x (NY)

x (NY)

CoordinateSystem

x (NY)

x (NY)

Beskrivning av attributen i tabellen ovan:
● WorkMethods  har egentligen olika betydelse beroende på vilken ärendetyp som avses.
I fallet ledningsanvisning är det grävning, sprängning, borrning mfl som avses. I fallet
samordning är betydelsen mer vad för typ av förutsättningar som gäller, t.ex.
Gång/cykelväg, schakt för fiber mfl.
●

Milestones  frågaren kan ange en eller flera milstolpar för ärendet. En milestone består
av ett datum samt en fritext som beskriver milstolpen.

●

GisFileFormat  Användaren kan ange på vilket filformat denne önskar att
ledningsägaren levererar ledningsdata.

●

CoordinateSystem  Användaren kan ange vilket koordinatsystem/projektion som
ledningsdata önskas i.
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3. Förändringar i ärendemodellen.
I ärendemodellen har det sedan tidigare ingått fält för ProjectStartDate samt ProjectEndDate.
Dessa har tidigare enbart använts för ärendetypen samordning och lämnats blanka för övriga
ärendetyper. I kommande version kommer värden att finnas även för ärenden av typen
samhällsplanering och projektering.

ProjectStartDate

DateTime

Önskat startdatum för
arbeten (Valid for
Projektering, Samordning
and Planäring cases)

ProjectEndDate

DateTime

Planerat slutdatum för
arbeten (Valid for
Projektering, Samordning
and Planäring cases)

4. Nytt API lanseras - Ledningskollens nuvarande webservice
gränssnitt ersätts.
I samband med releasen som är planerad till 20140618 kommer vi även att driftssätta
Ledningskollens helt nyutvecklade API.
Detta innebär ingen förändring för er i nuläget men vi vill uppmärksamma er på att vi planerar att
stänga ner det nuvarande webservice gränssnittet vid årsskiftet 20142015.
Det är alltså redan nu bra att planera för att genomföra uppgraderingar av era integrationer mot
Ledningskollen.se.
Mer information, samt dokumentation av det nya APIet kommer att läggas ut på
www.ledningskollen.se i samband med releasen.

