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Howdy!

Innehåll

Det sägs att människan max kan hantera 
sju saker samtidigt. Detta baseras på att den 
bästa jonglören kan hantera sju bollar men 
absolut inte åtta. När jag nu skulle läsa på 
om ämnet så fann jag att två saker samtidigt 
är mer max, beroende på att man bara har 
två hjärnhalvor. Det är ju rätt uppmuntrande. 
Läser även att ha flera bollar i luften är ett 
ovanligt ineffektivt sätt att jobba. Hjärnan 
är som en dator, många fönster uppe på 
skrivbordet men kan bara jobba i ett åt 
gången. 
Räknar. 
1-2-3-4- 12 program aktiverade. Borde 
alltså finnas sex personer som gör det jag 
gör. Samtidigt. Men då skulle en av dem 
kunna lyssna på Spotify i godan ro. Någon 
fick sitta och cadda i Topocad. Lite sektioner 
till en hamnbassäng i Tianjin, Kina. Någon 
caddar i Rhinoceros. En skulle arbeta med 
dokumenthantering i Chaos desktop och 
kanske fixa licenser i vårt kundregister. 
Ett par personer skulle sitta och surfa hela 
dagarna för jag har Explorer, Chrome, 
Opera och Firefox uppe samtidigt, med typ 
20 fönster aktiva. Med ett par instanser av 
TC5D. 
Mest öppna fönster när man slutar för 
fredagen vinner!
Tur att vi människor har fler dimensioner 
än vad våra huvuden tydligen klarar av. 
Det är mycket tre dimensioner som snurrar 
omkring här och vi arbetar med vår nya 
produkt TC5D som vad namnet antyder 
arbetar med hela fem dimensioner. Det har 
varit en snabb men fantastisk resa att vara 
med om att ta fram den produkten och vi 

ser verkligen fram emot fortsättningen! Mer 
om dessa tre plus två dimensioner längre 
bak i vårt magasin!
Något hänt sen sist? Det kan du hoppa upp 
och sätta dig på. Märkligt uttryck det där 
förresten, vad ska man hoppa upp och sätta 
sig på? Men det antyder tre dimensioner det 
också. Ungefär som Adtollo som betyder 
att lyfta upp, eller höja nivån på. Precis vad 
man kan göra med vårt punktmoln. Bara en 
sån sak.
Sist hade vi bytt namn till Adtollo. Det har 
börjat sätta sig nu men en nackdel som visat 
sig är att det är svårt att uttala när man är 
förkyld. Blir lätt uppfattat som en resebyrå.
I mitten av maj flyttar vi huvudkontoret från 
Solna in till Söder. Mosebacke. Östgötaga-
tan 12.  Så vi blir stadsbor på riktigt. 
I samband med flytten så delar vi upp 
Adtollo från Systems och Konsult till två 
bolag. Adtollo Systems blir Adtollo och 
Adtollo Konsult blir eget bolag under namnet 
Iterio. Vi kommer dock att sitta tillsammans 
i våra nya fina lokaler! Kom och hälsa på 
oss i vårt öppna hus den 8 juni!

Sommarhälsningar
Tomas Sandström

PS. Ni som är i stan den 
29 juni – kom och hälsa 
på oss på Ersta bangolf-
anläggning från kl 17 på 
eftermiddagen, dags för 
årets upplaga av minigolf, 
mingel, öl och mat. 
Anmälan på hemsidan!
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Missa inte årets minigolf, som blir mer och mer populär 
för varje år! Träffa oss över en kall öl, njut av den goda 
grillbuffén och gå en runda med kollegorna eller familjen! 
Anmäl dig och dina vänner redan nu på vår hemsida. 

Datum: Onsdag 29 juni
Plats: Katarina Bangata 68 
Tid: 17.00-22.00
Anmälan: adtollo.se/minigolf, 08-410 415 00
Sista anmälningsdag: 22 juni
Varmt välkommen!

I dagarna lanserar vi vår nya sajt Topocadusers.se! Vi 
har skapat en ny och fräsch samlingsplats för alla som 
är i branschen; Här kan du läsa nyheter, aktuella anbud 
och uppdrag, se vilka jobb som ligger ute och så klart de 
senaste nyheterna i Topocad. Självklart kan även våra 
samarbetspartners annonsera här!  
Sidan kommer till en början nås på nätet men i framtiden 
planerar vi även att sidan visas i din Topocad när du är 
uppkopplad på nätet, som startsida i programmet. 
Håll dig uppdaterad och läs det senaste på Topocadusers.se 
- välkommen att surfa in!

Annonsering
Vill du annonsera på Topocadusers.se eller här i magasinet 
kan du kontakta Anja på anja.jonasson@adtollo.se

Många av er känner till Chaosdagarna. Vi funderade 
länge på om vi skulle behålla detta vackra namn på våra 
användardagar, då det är väl inarbetat i branschen. Efter 
att alla fått göra sin röst hörd i en omröstning som gav 
många innovativa förslag har vi kommit fram till namnet 
Topocad Live!

Vi byter också datum - från februari flyttar vi nu våra 
användardagar till november. I år infaller de 23-25 
november och platsen blir Elite Hotel Marina Tower i 
Nacka utanför Stockholm. 

Programmet: 
Onsdag 23 november: Presentation av Topocad 14 och 
TC5D, mässa, buffé med mingel. 

Torsdag 24 november: Parallella sessioner: Maskinstyrning, 
transformation, projektering, webbpublicering, databaser, 
punktmoln, inmätningsmetoder, 3-5 dimensioner. 

Fredag 25 november: Parallella sessioner: Hands-on, 
externa föreläsare, inmätningsmetoder. 

Ett inbjudan kommer att skickas ut till er med 
fullständigt program längre fram. 

Mer info och anmälan 
Anmäl dig som deltagare: adtollo.se/topocadlive 
Här kan du också anmäla dig som utställare!
För mer info kontakta Anja: anja.jonasson@adtollo.se.

Obs! Anmäl dig senast den 1 september 
och var med i en utlottning av en iPad 2!

adtollo.se/minigolf

Öppet hus på Östgötagatan 12
Den 8 juni håller vi öppet hus i våra nya lokaler på 
Södermalm i Stockholm. Kom förbi och träffa oss! 
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TC5D
publicera i 3-4-5 dimensioner på webben!

WebGL är Open source och fritt fram att använda och 
den fungerar idag i Google Chrome och Mozilla Firefox 
men snart även i Opera och Safari. TC5D är enbart i 
konceptläge i nuläget. Det kommer att dröja till efter 
sommaren innan vi släpper den till försäljning men vi vill 
redan nu lyssna på er och hur ni kan tänka er att använda 
produkten. Vi har gjort en del tankearbete; vi vill ha 
en full tredimensionell webbprodukt som kan visa alla 
tänkbara geografiska 
positioner i flera olika 
vyer. Tvådimensionella 
från ovan, sidan och 
tredimensionella i or-
togonal och perspektiv. 
Användaren ska själv 
lätt kunna hämta och 
sätta ihop data och få 
god information om hur 
det ser ut i tre 
dimensioner. 

Förutom att kunna 
titta på de geografiska 
objekten ska man även 
ha tillgång till informa-
tionen på objekten, det vill säga metadata och attribut ska 
kunna avläsas. 

Det är inte nog med det!
Vi höjer ribban och tar med två dimensioner till! Den 
fjärde dimensionen är förstås tiden, TC5D ska kunna 
hantera tid på objekten. Inte bara tid som klockan utan 
även, i kombination med, revideringar och skeden/faser. 
Det ska alltså vara möjligt att publicera ett objekt i tre 

dimensioner samtidigt som man anger att den tillhör 
Skedet Förfrågningsunderlag, eller revidering F. Observera 
att detta sker på objektnivå!

Den femte och, än så länge, sista dimensionen är relation. 
Här sparar vi relationer mellan objekten och gör dem mer 
intelligenta. En vägkant har en relation till en väglinje 
men även till en mängd (överbyggnad), ändras dessa 

förhållanden så ändras, 
kanske, objekten 
runtomkring. 

Meningen är att TC5D ska 
kunna spara alla tänkbara 
typer av positionsbestämda 
data och alla typer av 
vektorer som punkter, 
linjer, ytor, solider. Vill 
du använda rasterbilder i 
kombination med vektorer 
går det bra; bilderna kan 
ligga ner, draperas eller stå 
lutandes upp! 

Tekniken med WebGL är 
ny, version 1.0 lanserades i slutet av januari. I de tester vi 
har gjort har den fungerat utmärkt. Tekniken bygger på 
att det är klienten som gör grovjobbet och inte servern, 
det blir alltså närmare till data i den här lösningen. 

Vad ska TC5D användas till?
Vid all typ av publicering på Internet av lägesbestämda 
objekt i minst två dimensioner. 
Kommunen kan publicera sina kartor i två, tre eller fler 

TC5D inloggad som användare med lägre behörighet. 
Reducerar funktioner och urval av data. 

Under GIT-mässan premiärvisade vi vårt koncept till publicering av tre dimensioner på 
webben, TC5D. Den bygger på den allra senaste webbtekniken kallad WebGL och är en 
vidareutbyggnad av OpenGL som vi numera använder i Topocad. 
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dimensioner. Visa hur staden kommit till genom åren, en 
bra stadskarta, kommunens grundkarta med funktioner så 
att medborgarna direkt kan skapa sina egna nybyggnads-
kartor. Utdata kan ske både 
till skrivare, till PDF och 
planerat 3D PDF. Koppling 
till detaljplanerna så att 
man direkt kan se var, hur 
och när detaljplanen är 
gjord. Nya projekteringar 
kan läggas in på separata 
lager för att visualisera 
dessa. Nya VA-ledningar 
kan visas i tre dimensioner 
till och med under backen!

Projekten kan publice-
ras och redovisas i tre 
dimensioner på webben. 
Tack vare möjligheten att på allvar blanda olika typer av 
data från olika teknikområden kan hela projekt redo-
visas i tre, fyra och fem dimensioner på webben. Ett 
oslagbart instrument för att överblicka projektet! Ge 

olika användare olika behörigheter till både olika data 
och till funktionalitet. Vi planerar bland annat att kunna 
använda oss av redlining och redtext för att ge möjlig-

het att anteckna direkt 
i rymden. Nästa steg 
är givetvis att direkt 
arbeta i modellen men 
i nuläget kommer vi att 
ha en stark integration 
gentemot Topocad så att 
man tar tillbaks data till 
Topocad för att redigera 
data där. 

Vad vill du använda 
TC5D till?
Hör av dig med dina 
idéer! De är värdefulla 
för oss! Alla idéer om 

hur du vill använda TC5D belönas med en Trisslott, 
använd svarsformuläret på www.adtollo.se! (Max en lott 
per person.)

Stadskarta kan givetvis visas i två dimensioner i TC5D. 

Terrängmodell i 3D. 

Punktmoln och vägdesign i 3D. 

”Tekniken med WebGL är 
ny, version 1.0 lanserades 
i slutet av januari”
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Nytt system effektiviserar kommuners 
kartor med hjälp av Topocad

Det är ett välkänt faktum att en stor del av en kommuns 
verksamhet är kopplat till dess geografi. Det handlar 
inte bara om projektering av nya anläggningsarbeten 
utan även om planering av vardagliga händelser som 
att organisera skolskjuts. Aktuella kartor är därför en 
förutsättning för att kommunens verksamhet ska kunna 
genomföras på ett smidigt sätt. För att nå detta och att 
sprida kartinformationen till förvaltningar och beslutsfattare 
inför nu flera kommuner en systemlösning där Topocad 
spelar en viktig roll. Ett exempel är Ekerö kommun strax 
utanför Stockholm.

– Med Topocad och en databas bygger man en enklare 
och effektivare struktur än tidigare som gör att informationen 
lättare kan användas för en mängd olika behov, säger 
Kent Romppala, Mät & GIS Avdelningen på Bjerking 
AB.
Det är en markant skillnad mot hur man tidigare 
arbetade.
– Då bearbetade man informationen i AutoCAD och var 
bunden till ett mellanled där data exporterades till olika 
filformat efter det behov man hade. Att vara beroende av 
stela system och av att transformera filer för olika behov 

Uppdaterade kartor förenklar och effektiviserar en kommuns arbete. Med hjälp av en 
innovativ kombinering av en databas och Topocad sprids rätt kartinformation till 
förvaltningar och beslutsfattare på Ekerö kommun.

”Nu får Ekerö kommun uppdaterad kartinformation i databasen som enkelt kan användas i verksamhetssystem hos 
förvaltningar som har egna verktyg för att bearbeta data” säger Kent Romppala, Mät & GIS Avdelningen på Bjerking AB.



ger knappast ett flexibelt och lätthanterligt informations-
system. 
 
Aktuell databas med FDO
Kent har på Ekerö kommun arbetat med att konvertera 
den befintliga kartinformationen från AutoCAD samt 
skapat en databasmiljö som möjliggör revideringar av 
kartinformationen i Topocad med hjälp av tillkommande 
mätdata från fältet. På så sätt uppdateras den geografis-
ka informationen med ny och färsk data så att kartorna 
alltid är aktuella. Denna information överförs i en spatial 
databas via Topocads FDO-modul, som är skriven i 
öppen källkod och gör det möjligt att kommunicera kar-
tinformationen med olika typer av databaser. För det här 
fallet har man valt en Oracle-databas och med hjälp av 
datatypen SDO_GEOMETRY kommunicerar databasen 
med Topocad via FDO-modulen. 

– En fördel med detta är att geografisk information med 
tillhörande attribut och egenskaper blir tillgängliga på ett 
sätt som man inte tidigare hade.
 
Planering underlättas
I informationsstrukturen från AutoCAD var det utseendet 
som var överordnat den bakomliggande informationen. 
Man saknade metadata om bland annat vem som hade 
skapat information, vid vilken tidpunkt, kvalitet och ur-
sprung med mera. Nu hänger all data med i informations-
flödet från början. Om det tillförs ny data, till exempel 

”Med Topocad och en databas bygger man en enklare och effektivare struktur än tidigare som gör att informationen 
lättare kan användas för en mängd olika behov” säger Kent Romppala, Mät & GIS Avdelningen på Bjerking AB.

nya vägsträckningar, byggnader och liknande, bearbetas 
detta först i Topocad och sparas sedan direkt i databasen. 
Här behöver man inte transformera filinformationen som 
man tidigare var tvungen till i AutoCAD-miljön. Ett 
arbetsmoment sparas vilket effektiviserar arbetsflödet.

Vilken nytta har kommunen av denna databas?            
– Nu får Ekerö kommun uppdaterad kartinformation i 
databasen som enkelt kan användas i verksamhetssystem 
hos förvaltningar som har egna verktyg för att bearbeta 
data.
Det betyder att man via databaskopplingar kan länka 
information från olika registerdatabaser till de geografiska 
objekten i databasen. Därefter kan den skapade informatio-
nen behandlas och visualiseras i valfria verksamhetssystem 
utan vidare bearbetning i de olika programvaror som finns 
för dessa ändamål.
Kent ger ett exempel.
– Skolskjutsplaneringen kan underlättas eftersom databasen 
har koppling till kommunens register för kommuninvånare 
och man kan ta fram data för alla sexåringar. Det ger ett 
underlag för en analys hur man bäst kan organisera så att 
barnen kommer till skolan. Det kan även gälla hur hem-
tjänsten ska nå ut till de äldre på ett effektivt och snabbt 
sätt.
 
Resurs för kommunen
Databasens tillämpning kan anpassas efter det behov 
som kommunen har och förutom planering kan det gälla 
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ledningsdragningar, skötselplaner, fastighetsinformation 
eller hur man effektivast ska lägga ner fiber för data-
kommunikation. I all verksamhet som kräver kartor kan 
denna databas ses som en betydelsefull resurs för den 
dagliga kommunala verksamheten.

Hur lång tid tog det att överföra den befintliga kartinfor-
mationen från DWG-filer till den nya systemlösningen?
– Detta projekt var ett samarbete mellan Ekerö kommun 
och Bjerking för att skapa en datamodell anpassad utifrån 
verksamheten, driftsätta konverterad data och få arbets-
rutiner för mätningen från fält till databas. Det tog cirka 
en vecka att konvertera DWG-filerna till databasstrukturen.

Genom denna hantering uppdateras kartorna kontinuerligt 
allt eftersom mätpersonalen förser databasen med mer 
information.
– Den största vinsten är att man nu på Ekerö kommun 
enkelt och effektivt kan sprida uppdaterad kartinformation 
ut i den kommunala organisationen via standardiserad 
programvaror utan att vara beroende av stora system-
lösningar och filkonverteringar.

Av Love Jansson

Solna stad valde Topocad

Solna stad valde Adtollo AB:s programvara Topocad 
vid upphandlingen av kartsystem. Förutom funktio-
naliteten var det närheten till utvecklingsmiljön samt 
användarvänligheten i Topocad som spelade in vid 
valet av programvara. 

Solna stad efterfrågade ett kartsystem där man hade 
möjlighet att spara ner data i kommunens Oracle databas. 
Man ville även kunna ta fram alla olika kartprodukter 
som nybyggnadskartor, förrättningskartor, samlingskartor, 
grundkartor, översiktskartor med mera. Programvaran 
skulle användas vid stadsbyggnadsförvaltningen Kart och 
Mät vid Solna stad.

Tidigare har Solna stad använt Autodesk Topobase. Då 
programmet upplevdes som svårarbetat och krångligt 
samt att kommunen inte fick ut 3D data till DWG-filer så 
beslutade man att undersöka vilka andra alternativ som 
fanns. Fem programvaror undersöktes vid valet av kart-
system och efter utvärderingen togs beslutet att använda 

sig av Adtollo AB:s programvara Topocad.

”Topocad är ett svenskt program med utvecklare i 
vår närhet. Prisbilden såg bra ut och det kändes 
rätt när vi träffade Adtollo” säger Thomas 
Bäckstadi, ansvarig ingenjör på Solna stad. 
Han berättar att man ser Topocad som ett mer 
användarvänligt program, som är lättare att 
administrera och där man även kan använda 
3D objekt. ”Det är viktigt för Solna stad att ha 
en programvaru-leverantör som man kan ha en 
nära dialog med, som kan programmet och som 
kan svara på och åtgärda eventuella problem.” 
fortsätter Thomas Bäckstadi.

”Att Solna stad väljer Topocad med databas-
kopplingen FDO som sitt kartsystem visar 
ännu en gång att vi har en kostnadseffektiv 
och okomplicerad lösning för kommuner i alla 
storlekar”, säger Tomas Sandström, affärsom-
rådeschef Mät och Kart, Adtollo, och fortsät-
ter: ”Lösningen bygger på få komponenter. 
Topocad är klienten som hanterar kartan och all 
redigering samt utdata. Bakom finns en Oracle 
databas med en rak och enkel databas-modell, 
öppet och utan krusiduller. När Solna vill upp-
datera sitt system för webbkarta kan de enkelt 
göra detta med vår nya produkt TC5D”.
Just nu sker installationer och konfigurationer 
av systemet. Utbildning kommer att äga rum 
under våren.

Vänersborg
Även Vänersborg har valt Topocad som 
kartsystem men beslutet är just nu under 
överprövning. 
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Vad är det då man vill göra med sina miljoner punkter, 
och vad kan man göra?
Jag börjar med att svara själv men om ni vill komplettera 
mitt svar är det välkommet! Scanning kan göras på flera 
olika sätt, den klassiska LIDAR-scanningen där man 
skannar uppifrån och ner mot marken är en. Många 
av kommunerna har redan skaffat sig ordentligt med 
scannade områden och det är även denna modell som 
Lantmäteriets nya höjdmodell bygger på. Ett snabbt sätt 
att snabbt skaffa sig en tredje dimension på annars platta 
kartor. LIDAR används även i stor utsträckning för nya 
projekteringsområden. 
Det är främst inom detta område som Topocads punkt-
molnsmodul verkar. Topocads Punktmoln läser in 
LAS-filer som är den standard som skapats för laserscan-
ning, men vi läser även in koordinatfiler och generella 
ASCII-filer. Filen får namnet TPC i Topocad (Topocad 
Point Clouds) och förutom att använda filen så kan vi 
filtrera den med vår ”rulla-boll” teknik. Denna teknik 
används för att smidigt reducera antalet punkter och bara 

ha relevanta punkter kvar i punktmolnet. 
Punktmolnet kan du använda i Topocad istället för en 
terrängmodell. Det går att använda ett punktmoln för att 
skapa nivåkurvor och för att beräkna volymer mellan 
två punktmoln eller en terrängmodell och ett punktmoln. 
Man kan också använda punktmolnet för att skapa och 
beräkna terrängsektioner. I kommande version av Topocad, 
13.2, så kompletteras funktionen med att beräkna höjder 
ur punktmoln från valfria punkter. Det kommer då gå 
att lyfta en tvådimensionell karta till en tredimensionell 
enbart med hjälp av punktmolnet. 

Andra typer av scanningar på vertikala objekt, fasader, 
städer, terräng, med mera hanterar vi idag med hjälp av 
tredjepartsprodukter som Pointools och RhinoTerrain. 
Pointools har en svit verktyg för att handskas med stora 
punktsvärmar och där man sedan kan snurra runt med 
dessa i tre dimensioner.

Tomas Sandström

Miljoner punkter!

Ford bilfabrik, bestående av 4 500 miljoner punkter, i Pointools.

3D punktmoln i TC5D. 

Punktmoln och laserscanning har verkligen fått sitt genombrott och användandet av mängder 
av punkter har blivit vanligt. Givetvis är vi med i denna trend, det var ett stort ämne för 
oss på våra användardagar redan för ett drygt år sedan. Vi har redan från start tagit höjd för 
punktmoln i vår TC5D och Topocads modul för punktmoln lanserades under 2010.
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Iterio är det senaste tillskottet på samhällsbyggnads-
marknaden. Bolaget är verksamt inom datasamordning, 
projektadministration, ritnings- och dokument-
hantering, och mycket mer. Konsulterna har från 
olika håll lång erfarenhet av branschen.

Adtollo delar på sig och blir från 1 maj 2011 två bolag, 
efter sina affärsområden Konsult och Systems. Medan 
programvarudelen fortsätter heta Adtollo, så byter 
konsultverksamheten namn till Iterio. Iterio och Adtollo 
kommer dela kontor på Södermalm. 
Jonas Jonsson är VD på Iterio och berättar om verksam-
heten: ”Vi kallar oss planeringskonsulter eftersom det 
i grunden är vad vi gör. Men vi vet också av erfarenhet 

Tips & Trix i Topocad
Korridor för väglinje i plan
Nu har du i profilformulär möjlighet att lägga till 
komponenten Korridor för väglinje i plan, vilket gör 
att du i underkant av formuläret får ett utdrag kartan där 
väglinjen är utdragen till en rak linje så att du kan följa 
terrängen längdmässigt mot profilen.

Se bild nedan!

Slipp problem med komplexa linjetyper som 
DWG-formatet inte kan hantera
Nu har vi förbättrat exporten till DWG/DXF så att du via 
en standardritning i  DWG-format fullt ut kan utnyttja 
linjetyperna hos den. På så sätt slipper du t. ex. problem 
med komplexa linjetyper som DWG-formatet inte kan 
hantera. Se till att linjetyperna har samma namn i DWG-
ritningen som i Topocad så byter Topocad ut linjetyperna 
vid exporten.

vad lite struktur kan göra för kreativiteten. Allt vi gör 
syftar till att ge oss själva och våra kunder mer utrymme 
för nya lösningar” säger Jonas Jonsson och fortsätter: 
”Vi har ambitiösa tillväxtplaner och hoppas på att kunna 
tredubblas inom fem år. Vi vill också bredda vår kompetens 
och erbjuda nya tjänster. Ska vi lyckas med det måste vi 
bygga ett attraktivt företag. Och det är vi på god väg att 
göra” säger Jonas Jonsson.

Iterios hemsida lanseras i vår, håll utkik på 
www.iterio.se. 

Ordning och reda för samhällsbyggare
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Topocad 13.1
Här är alla nyheter i Topocads nya version 13.1 som släpptes i april. 
Ladda ner programmet från adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/

Generellt 
•  Möjlighet att ange katalog för transformationssamband 

i system/projekt-inställningar. 

Import/Export 
•  Möjlighet att lägga till/uppdatera polygonpunktsfiler 

(*.pp), koordinatfiler (*.pxy) samt koordinatfiler från 
Geo (*.geo) vid export. 

• Möjlighet att skapa ny lageröversättningstabell. 
•  Stöd för attribut vid import/export av koordinatfiler 

från Geo. 
• Export av beräknade sektioner till Topcons RD3-fil. 
•  Möjlighet att inkludera och exkludera alla lager i 

lageröversättningsinställningarna. 

CAD 

•  Förbättrad/snabbare grafikhantering i ritning/ritnings-
blad (OpenGL). 

• Stöd för lutning mätkommandot. 
• Konfigurerbara tooltips för objekt. 
•  Rapport från kommandot ”Redigera som text” har stöd 

för attribut. 
•  Nytt kommando för att skapa pålprotokoll, både som 

rapport och i ritningen. 
•  Ny funktion för att själv konfigurera tooltips vid visning 

av objekt i ritningen. 

DTM 
•  Möjlighet att använda differensen som höjd på punkter 

i kommandot ”Höjder ur DTM”. 
•  Möjlighet att lagra differensen som attributkommandot 

”Höjder ur DTM”. 
•  Möjlighet att skriva ut differensen i ritningen i kommandot 

”Höjder ur DTM”. 
•  Möjlighet att skapa en differens-DTM i kommandot 

”Höjder ur DTM”. 
•  Möjlighet att skapa en specifik nivåkurva och ha 

starthöjd med specifik nivå. 

FDO 
• Möjlighet att fördefinera SQL-frågor på lager. 
• Stöd för sortering av data via SQL-frågan (order by). 
•  Möjlighet att ange en SQL-fråga vid öppnande av lager. 

ArcGIS 
• Nytt kommando för att skapa kartvyer. 
•  Markering av objekt som används vid öppnande av 

karta. 
•  Möjlighet att stilsätta objekt via domänvärden istället 

för subtyper. 
•  Möjlighet att slippa inloggningsdialog vid öppnande 

av karta. 

Mätdata 
•  Möjlighet att låta instrument styra standardvärden för 

korrektioner (längd, projektion, ellipsoid och prisma-
konstant) vid import av data. 

• Möjlighet att mäta pålar och skapa pålprotokoll. 

Profil 
•  Bättre stöd för att undvika användning av ojusterade 

profiler (varning vid sparande samt användande). 
•  Ny komponent i profilformuläret för att visa plandata 

från korridor runt väglinje. 

Design 
•  Om både punktmoln och terrängmodeller angivits, 

används punktmolnet endast i områden som inte täcks 
av terrängmodellerna. 

•  Import av LandXML-filer (maskinstyrningsdata) till 
Topocads beräknade sektioner. 

• Export av beräknade sektioner till Topcons RD3-fil.

13.1 med ytterligare 
funktioner för att ta emot och 

skicka maskinstyrningsdata. Nu 
kan man importera LandXML-filer 

in till Topocads beräknade sektioner för 
redigering och visning. Därifrån kan 

man exportera tillbaks till olika varian-
ter av LandXML alternativt 

Georogs MBS-filer eller, 
nytt från 13.1, till 

Topcons Sitelink data 
(RD3-filer)
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För projektledaren Dan Olsson på ingenjörsföretaget 
Atkins är det avgörande att datamängden är korrekt i 
varje projekt. Detta är i och för sig inget unikt och alla 
som arbetar med projektering håller förmodligen med 
om detta. Men som bekant är teori och praktik inte 
nödvändigtvis samma sak. Hur är det möjligt att få en 
acceptabel ordning på mängden dokument i arbetsvarda-
gen? Dan pekar på sina erfarenheter av Chaos desktop.

- Det är viktigt att kunna automatisera dokumenthanteringen 
så att data följer med i alla led och i alla processer. Med 
kopplingen till Officepaketet och möjligheten att 
uppdatera metadata i Wordfiler är det enkelt att automa-
tisera förteckningar. Tidigare kunde detta bli en felkälla 
när informationen skrevs in för hand.

Det innebär att information blir säkrare i de projekt som 
Dan arbetar med. Atkins är ett av de största ingenjörs-
företagen i världen med verksamhet i många länder, 
däribland Sverige, där företaget sysselsätter strax under 
200 medarbetare. Hälften av dessa arbetar med järnväg 
med tillhörande områden som kraft och spår. Den andra 
delen hör ihop med samhällsbyggnad, till exempel 
projektering av VA, vägar och miljö för att nämna några 
områden. Dan arbetar främst med projekt som rör vägnät 
och infrastruktur.

Varför har ni valt att arbeta med Chaos desktops 
lösning för dokumenthantering?
- Det har sitt ursprung i att Vägverket, nuvarande 
Trafikverket ställde krav på att metadatafilerna skulle ha 
särskilda egenskaper. När vi drog igång vår verksamhet 
inom vägprojektering och samhällsbyggnad var det bara 
Chaos desktop som kunde skapa metadatafiler på ett sätt 
som myndigheten kunde acceptera.

Kvalitetskontrollerat
När Dan arbetar med olika projekteringar är det av 
tidsskäl nödvändigt att arbeta rationellt med effektiva 
metoder. Data måste kunna överblickas och rättigheter att 
förändra dessa ska tilldelas.

- Projektledaren kan informera om att ett visst värde, till 
exempel ett datum eller namn, ställs in i programmet 
och att detta ändras i metadatan. Då blir det enkelt att 
byta datum eller att gå in i revideringshistoriken för att 
revidera ett visst dokument och studera vilken version 
som gäller.

Det blir ett flexibelt sätt att arbeta med informationen. 
En annan fördel som han ser är möjligheten att kunna 
bibehålla data så att ett fastställt värde inte ska kunna 
förändras. Detta förutsätter att man har beslutat detta 
inom projektet.

- Med hjälp av programmet kan jag tilldela ett särskilt 
värde i ett dokument som ingen handläggare eller 
projektör kan ändra. Det ökar informationssäkerheten 
eftersom data blir det samma oavsett var i projektet 
dokumentet befinner sig.

Automatiserade stämplar
Alla som på något sätt kommer i kontakt med inmatning 
av data är väl medveten om att det är inte särskilt 
produktivt att skriva in samma uppgift flera gångar.

- Automatiseringen i Chaos desktop är smidig vilket gör 
att jag kan arbeta på ett kvalitetskontrollerat sätt. Detta 
betyder att informationen inte behöver skrivas in varje 
gång, det sparar tid.

Tydligare kontroll med 
automatisering för Atkins
Information är makt. För den som arbetar med dokumenthantering handlar detta om att 
få kontroll över dataflödet och att automatisera det med hög säkerhet. Hur detta fungerar 
i praktiken berättar här Dan Olsson på Atkins.
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Det räcker alltså med att informationen skrivs in en gång. 
Därmed behöver Dan inte hålla uppsikt över dessa 
metadata, det sköter programmet. Ett annat område 
är hantering av ritningsstämplar som ibland kan vålla 
bekymmer om informationen är bristfällig.

- Det är lätt att förändra stämplarna efter informations-
behovet. Detta kan också effektiviseras genom att 
automatisera denna funktion och ritningarnas stämplar 
får då en enhetlig information. Det sparar också tid.

Med programmet är det möjligt att få aktuell stämpel-
information både i filer från AutoCAD och Microsta-
tion. Kopplingen till Microstation är ny i Chaos desktop 
och Dan och hans medarbetare har precis börjat arbeta 
med den. Kopplingen kan ge fler möjligheter att öka 
informationsutbytet mellan olika system.

Hur använder ni viewern?
- Den fungerar bättre i den senaste versionen och är bra 
för att kommunicera data till de som inte kan tolka CAD-

filer som till exempel en utredare som är involverad i 
projektet.

Utbildning är viktigt när nya system ska 
implementeras, hur tycker du att Chaos desktop 
var att lära sig?
- Det var en låg inlärningströskel och det gick hyfsat bra.

Säkerhet är något som Dan ofta kommer in på. Det är 
fullt förståeligt att ett komplext projekteringsarbete som 
innehåller en ofantlig mängd av kritisk information 
måste fungera så smärtfritt som möjligt. Det finns ingen 
tid över för att granska att varje siffra, varje benämning 
är korrekt.

- Med Chaos desktop slipper vi alltså att kontrollera alla 
uppgifter, att det står rätta värden. Detta förenklar och 
gör att en dokumentation i PDF snabbt kan skickas ut till 
projektgruppen.

Av Love Jansson

”Med Chaos desktop slipper vi att 
kontrollera alla uppgifter, att det 
står rätta värden. Detta förenklar 
och gör att en dokumentation i PDF 
snabbt kan skickas ut till projekt-
gruppen” säger Dan Olsson på 
Atkins. 
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Projekteringsmätning 
Monitorering 

3D-modellering 
Laserscanning 
Stomnät m.m. 

 
 

www.geocon.se, 0491-76 64 90 
 
 
 
 

Kurser i Topocad
Topocad Grund Mät, CAD och Avancerad
Topocads Grundkurs Mät utgår från en nivå där kurs-
deltagaren behöver kunna en del om Windows men 
ingenting om Topocad. Vi går igenom inställningar, 
projekt, kommunikation mot instrument samt import/
export av filer. Beräkning av mätdata och GPS-data till 
koordinater. Denna dag är dag 1 i grundutbildningen. 

Topocads Grundkurs CAD utgår från en nivå där 
kursdeltagaren behöver kunna en del om Windows men 
ingenting om Topocad. Vi går igenom inställningar, 
CAD-funktioner, lagerhantering samt import/export i 
Topocad. Denna dag är dag 2 i grundutbildningen. 

Topocad Avancerad förutsätter goda kunskaper i Topocad 
och är för dig som vill djupdyka lite mer i Topocad. 
Vi kommer att gå igenom bland annat skapande av 
linjetyper och symboler, attribut samt mallar/blanketter/
ritningsblad.

Topocad Volym del 1 och 2
Topocads Volymkurs del 1 är en påbyggnad av grund-
kursen och kan antingen genomföras direkt efter grund-
utbildningen eller vid ett annat tillfälle. I denna kurs 
går vi igenom terrängmodellering och hur det hanteras 
i Topocad. Dessutom beräknar vi volymer med hjälp av 
modell mot modell och volymberäkning med användning 
av slänter. Del 1 är en endagarskurs. 

Topocads Volymkurs del 2 är en påbyggnad av volym-
kurs del 1 och kan antingen genomföras direkt efter del 
1, eller vid ett annat tillfälle. I denna kurs går vi igenom 
väglinjehantering, vägprofilhantering, profilformulär, 
skevningsdiagram, skapande av sektionsmallar, 
sektionsberäkning- och redigering, skapande av profil 
samt sektionsritningar. Del 2 är en tvådagarskurs. 

Topocad Nätutjämning
Topocad Nätutjämning går igenom Topocads nätutjäm-
ningsmodul och även en del teori bakom nätutjämning: 
Hur man mäter, konfiguration av nätet, beräkningar och 
uppläggning av arbetsnät samt beräkningar av stora nät. 
Hur man avgör vilka beräkningar som ska tas med och 
godkännas. Vi går även igenom hur man avgör viktning 
av punkter, hänsyn till korrektioner, plan- och höjdnät. 
Simulering av observationer. 

Topocad Nätutjämning har inga spikade datum i kalendern 
men vi planerar två tillfällen för hösten. Håll utkik på 
hemsidan för uppdaterat kursschema!

Topocad Databas
I kursen Topocad Databas går vi igenom de olika 
kopplingarna som finns gentemot databaskopplingar i 
Topocad. Kursens uppbyggnad kretsar mest runt Topo-
cads databaskoppling mot FDO. I kursen går vi igenom 
bland annat följande: Hur man kopplar fältkoder för 

nermatning av data från fält i databasen, hur man läser 
in lager/tabeller, hur man sätter upp olika typer av kartor 
och hur de ska se ut och vad de ska innehålla, så kallade 
manér. Vi går även igenom uppdatering och redigering av 
kartan, export av befintligt kartmaterial till olika filformat 
samt databasen som bakgrundskarta i instrumentet.

Topocad Plan
I Topocad Plan går vi igenom de unika kommandon som 
används i planmodulen och en del generella CAD-
kommandon som kan vara bra att ha kontroll på vid 
planeringsarbetet. Vi går igenom makron i Topocad, hur 
man lägger upp dessa, hur de används och framförallt 
vilka vi använder ihop med planmodulen. Efter kursen 
kan deltagaren använda Topocad för arbete med detalj- 
och översiktsplaner.

Topocad Företagsanpassad utbildning
När vi håller kurser ute hos kund startar vi ofta med 
en workshop. På denna går vi igenom vad kursen bör 
innehålla och skräddarsyr den efter kundens behov. En 
tid efter genomgången kurs gör vi sedan en uppföljning 
då vi kontrollerar att kunden är nöjd och att allt fungerar 
som det ska.

Topocad för VA Ny kurs!
Denna kurs tillägnas de som tänker använda Topocad 
för VA-hantering. Med eller utan Topocads koppling 
mot VA-banken. Vi går igenom vad man behöver tänka 
på samt modulen Makro som rekommenderas till alla 
som skall använda Topocad för VA. Makro underlättar 
digitaliseringen av VA avsevärt.

Topocad Transformation Ny kurs!
Topocad Transformation är en kurs för de som kommer 
att använda Topocad för transformation. Vi går igenom 
hur man transformerar koordinatfiler, ritningar, väglinjer 
med mera i Topoocad. Det är önskvärt att deltagaren har 
vissa grundkunskaper i Topocad.
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Aktuella kursdatum hittar 
du i kalendern till höger!

Kursanmälan: 
Topocad: adtollo.se/kursanmalan 

eller 08-410 415 00.
Chaos desktop: 08-410 415 00.

Kurser i Chaos desktop
Chaos desktop Grund
Chaos desktop Grundkurs går igenom hur vi arbetar 
med Chaos desktop i projekt och som en normal 
dokumenthanterare. Arbeta med metadata, lägga upp 
projekt, använda programstarter och använda mallar 
är några av områdena. I ett senare skede går vi även 
in på hur konfiguration av programstarter och mallar 
går till.

Chaos desktop Konfiguration
Chaos desktops konfigurationskurs vänder sig till 
dem som ska administrera systemet och skapar 
projektstrukturer, skapar programstarter, konfigurerar 
penntabeller, konfigurerar projekt med metadata, 
namnkonventioner, dokumenttyper.

Chaos desktop Företagsanpassad utbildning
De flesta utbildningar som vi genomför gällande 
Chaos desktop är företagsanpassade. Chaos desktop 
är ett program som alltid är anpassat till kundens 
miljö och arbetsmetodik. Det gör att utbildnings-
resultatet alltid blir bäst om användarna kan lära 
sig programmet i sin egen miljö och använda den 
arbetsmetodik som det egna företaget har. Det ger 
också en möjlighet att gemensamt diskutera frågor 
kring arbetsmetodik, krav från beställare och liknande 
frågor. 

Vi har inga planerade kursdatum för kurserna i  
Chaos desktop, men håll utkik på hemsidan  
www.chaosdesktop.se eller kontakta oss på  
08-410 415 00 för planerade datum. 

Topocad Grundkurs 9-10 maj, Stockholm

Topocad Volymkurs 16-18 maj, Stockholm

Öppet Hus på Östgötagatan 12 8 juni, Stockholm

Topocad Grundkurs 13-14 juni, Stockholm

Adtollo minigolf  29 juni, Stockholm

Topocad Grundkurs Mät 22 augusti, Stockholm

Topocad Grundkurs CAD 23 augusti, Stockholm

Topocad Avancerad 24 augusti, Stockholm

Topocadkurs för VA 25 augusti, Stockholm

Topocad Volymkurs 29-31 augusti, Stockholm

Topocad Plankurs  1 september, Stockholm

Topocad Databaskurs 2 september, Stockholm

Topocad Grundkurs Mät 6 september, Göteborg

Topocad Grundkurs CAD 7 september, Göteborg

Topocad Avancerad 8 september, Göteborg

Topocad Transformationskurs 13 september, Stockholm

Topocad Transformationskurs 20 september, Göteborg

Intergeo   27-29 september, Nürnberg

Topocad Grundkurs Mät 3 oktober, Stockholm

Topocad Grundkurs CAD 4 oktober, Stockholm

Topocad Avancerad 5 oktober, Stockholm

Topocad Volymkurs 11-13 oktober, Göteborg

Topocadkurs för VA 18 oktober, Göteborg

Topocad Volymkurs 24-26 oktober, Stockholm

Tekis Träff 8-9 november, Västerås

TAK  9-11 november, Piteå

Topocad Grundkurs Mät 15 november, Göteborg

Topocad Grundkurs CAD 16 november, Göteborg

Topocad Avancerad 17 november, Göteborg

Topocad Live 23-25 november, Stockholm

Topocad Plankurs  29 november, Göteborg

Topocad Databaskurs 30 november, Göteborg

Topocad Grundkurs Mät 5 december, Stockholm

Topocad Grundkurs CAD 6 december, Stockholm

Topocad Avancerad 7 december, Stockholm

Release Topocad 14 9 december

Topocad 14 kurs 12 december, Stockholm

Topocad Volymkurs 14-16 december, Stockholm

Kalender 2011
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99 
öre

Mer ska inte ett komplett kartsystem kosta! 
Avser 99 öre per kommuninvånare och år. 

Inkluderar Topocad bas, valfri databasadapter 
och makromodul, valfritt antal licenser. 

Ett komplett kartsystem för 99 öre!

Vad får du för detta?
Topocads Basmodul; modulen som innehåller hela 
mätdatainsamlingen, beräkning till karta, all CAD-
redigering, transformation, inbyggd Gtrans, import och 
export till ett stort antal filformat som DWG, DGN, 
SHP, MIF, PXY, LandXML, integrerad terrängmodell, 
skapande av nivåkurvor, väglinjehantering i plan, export 
av koordinater till instrument, all mallhantering för att 
göra nybyggnadskartor, situationsplaner, mätskisser, 
grundkartor, rapporter.  

Till detta kopplar vi på valfri databasadapter; FDO-
adaptern till valfri databas, ArcGIS server eller ISM. 
Dessutom så får du med vår nya makromodul för att 
underlätta arbetsprocessen! Allt detta ingår i priset 99 
öre per kommuninvånare och år!

Komplettera med några av våra moduler för att täcka 
ännu mer av kommunens arbete med kartor, planer och 
projekteringar!

Detaljplaner
Låt planavdelningen få ett modernt och integrerat system 
med era kartor för endast 69 öre per kommuninvånare 
och år. Vår planmodul är integrerad med Topocad i övrigt 
och arbetar mot samma databas. Hämta grundkartan, 
arbeta med dina detaljplaner, skapa snygga PDF:er eller 
lägg ut dom på Google Earth och när de ska in tillbaks 
till kartan – tryck på Spara-knappen. 

Projektering
Vare sig ni projekterar stora motorvägar i tre dimensioner 
eller korta gatstumpar i två dimensioner eller VA-
ledningar så använder ni med fördel Topocads projek-
teringsmoduler – Profil, Volym Modell, Sektionering 
och även Punktmolnsmodulen. Här kan ni dessutom 
skapa nivåkurvor utefter era LIDAR-skanningar eller 
varför inte lyfta hela er primärkarta till tre dimensioner? 
Topocads projekteringspaket är kraftfullt och integrerat 
med övriga Topocad, priset är låga 149 öre per kommun-
invånare och år. 

Fält
Topocads fältmodul använder GPS/GNSS för lokalisering 
och fungerar som ett navigeringsprogram med den 
skillnaden att du går direkt i din egen primärkarta och 
mäter in objekt direkt till den samma. Fullt stöd för 
kodtabell och geometrityper. Priset är 49 öre per 
kommuninvånare och år. 

Utöver dessa så kan ni komplettera med Nätutjämnings-
modulen för 49 öre per kommuninvånare och år, samt 
VA-banksmodulen för 69 öre per kommuninvånare och år. 

Topocads kommunpaket kan endast köpas av kommuner. Priset 
beräknas per antal kommuninvånare. Licensen är en nätverkslicens 
med tillräckligt antal användare för att täcka hela kommunens behov av 
kartåtkomst.

Nu introducerar vi en ny prismodell för Topocad och kommuner där vi enbart tar betalt 
per antal invånare i kommunen. Ingen förhöjd avgift utan ett årligt underhållsavtal där 
ett komplett kartsystem endast kostar 99 öre per kommuninvånare och år! 


