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Northland Resources

¡Hola!
På Topocad Live nämnde jag i inledningsfö-
redraget om några trender vi sett under året. 
Det var bland annat outsourcing, partnerskap, 
objekt, 3D och Open source. Flera av de tren-
derna återkommer vi till i detta nummer av Ad-
tollo magaZine. Partnerskap kan man ju ingå på 
många sätt. Adtollo har partnerskap med flera 
företag i branschen. Kommuner har olika typer 
av samarbeten med varandra. Outsourcing pra-
tades det om för flera år sen men det känns som 
om det är nu det faktiskt börjar ske. 

Förresten så gjorde vi en kundundersökning 
under hösten, tack till alla er som svarade! Vi 
är fortfarande väldigt bra på i princip allting vi 
gör – tycker ni! Vår undersökare har knappt sett 
så bra resultat. Vi är kunniga, vi är trevliga och 
vi är inte dyra – om man ska förenkla det dras-
tiskt. Visst supporten är sämre än en del annat 
– men fortfarande väldigt bra! 

Samtidigt med kundundersökningen gjorde vi 
en medarbetarundersökning. Vi gör sånt vartan-
nat år. Jag är ju part i målet – men det är riktigt 
bra att jobba på Adtollo. Vi har kul helt enkelt 

och vi hoppas verkligen att det smit-

tar av sig på support, utbildning och inte minst 
våra produkter. 

Objekt, ni kan läsa BIM om ni måste, är ett in-
slag som vi har tagit upp. Vi vill kunna fånga 
data som objekt. Världen är full av objekt och 
inte punkter, låt oss fånga data som objekt (du 
kan läsa mer om detta på sid 11).

Världen är ju tredimensionell, minst. Låt oss 
fånga världen som tre-fyr-femdimensionell och 
som den är. Är det en mur så ska väl det vi ritar 
i kartan vara en mur och inte ett streck? 

Den fjärde dimensionen är tid, eller som vi sä-
ger version. Eller fas, etapp, skede. Som man 
kan mäta i tid. Vår femte dimension är relation. 
Relation till ett objekt, eller relation till kost-
nad. Vi bygger in dimension fyra och fem lika-
väl som objekt i Topocad 15. 

Open source är en trend som vi gillar. Mer och 
mer. Vi använder Open source till mycket och 
jag är övertygad om att  den trenden kommer att 
hålla i sig.

Partnerskap är ju en form av relation. Vi, du och 
jag, har en relation, du läser ju det här. Tack för 
det. 

Välkommen till den femte dimensionen!

Psst! Du vet väl att vi lägger upp det mesta vi gör på facebook.com/adtollo



02 LEDARE Tomas berättar om 
kund- och medarbetarunder-
sökningar. Han siar också om 
framtiden; om att mäta in objekt, 
Open source och om dimension 
och relation.

04 TOPOCAD 15 Nytt gräns-
snitt, 64 bitar och dockbara me-
nyer är bara några av nyheterna 
i Topocad 15 som vi berättar 
om.

06 GRUVKARTA I TOPOCAD  
HÅLLER KOLL PÅ INFOR-
MATIONSFLÖDET I PAJA-
LAPROJEKT Det råder en 
gruvboom i Sverige. Läs om 
Northland Resources som driver 
ett omfattande projekt i Kaunis-
vara, Pajala – med Topocads 
hjälp.

08 STOR TIDSBESPARING 
TACK VARE DATABASKOPP-
LING NÄR SLUSSENS NYA 
BUSSTERNINAL PROJEKTE-
RAS Den nya bussterminalen på 
Söder i Stockholm är ett omfat-
tande projekt. För att rationali-
sera informationsflödet kopplas 
Chaos desktop samman med 
en webbdatabas och metadata 
levereras automatiskt.

11 DAGS FÖR NÄSTA STEG? 
Vår värld består av en mängd 
objekt. Varför inte börja mäta in 
dem som just objekt istället för 
som punkter och linjer...?

12 ADTOLLO ACADEMY - BLI 
ÄNNU BÄTTRE Under 2014 
kör vi kurser i Stockholm, Gö-
teborg och Malmö! Missa inte 
heller Topocad Working Week.

13 TUSEN, TUSEN, TACK! 
Säger vi till alla som var med 
under Topocad Live 2013. Läs 
om hur det var och kika på hur 
det såg ut!

14 TOPOCADS MÅNGA 
FORMAT UNDERLÄTTAR FÖR 
NCC:S MASKINSTYRNING 
Träffa Gunilla Blomkvist från 
NCC som ansvarar för inmät-
ningen vid bygget av den nya 
tunnelbanedepån i Norsborg. 
Hon berättar om hur de använ-
der Topocad för maskinstyrning.

16 ESPA Läs om hur vi kan 
hjälpa er att nyttja flygbilder via 
Espa 3D och EspaCity.

17 NY MODUL! Leveransmo-
dulen är en helt ny modul som 
är redo fr o m Topocad 14.4.2. 
Leverera dina LTF direkt till 
berörd myndigheter.

17 TEKIS OCH ADTOLLO I 
SAMARBETE  Säg hej till vårt 
nya grafiska gränssnitt Tee – 
för alla som arbetar med Tekis 
VABAS.

18 Hurra, hurra, hurra! Ja visst 
är det fantastiskt? Adtollo fyllde 
20 år i november! Läs den korta 
versionen av företagets historia.

19 NYA MEDARBETARE Träffa 
vårt nyförvärv Martin Lundman. 
Yngst på företaget och en he-
jare på att programmera!

19 KALENDER Vi har lagt kurs-
schema för januari och en bit in i 
februari. Läs mer om vilka kurser 
du kan gå efter jul!

14
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Topocad 15
D

et har gått två år sedan vi släppte en 
.0-version. Ni som har varit med oss 
ett tag vet att det är till punkt noll ver-
sionerna vi släpper formatändringar 

och gör större interna förändringar i Topocad. 
Den här versionen är långt ifrån ett undantag 
från den regeln. Topocad 15 kommer med några 
massiva förändringar som tar Topocad till nästa 
generation och förhoppningsvis gör mjukvaran 
beredd för ytterligare 19 års produktion. 
 Internt har vi gått över från Borlands, inte så 
levande, grafiska verktyg OWL till Microsofts, 
i högsta grad levande, MFC. För er användare 
betyder det en ny modern look som är interak-
tiv på ett annat sätt än tidigare. De verktyg du 
använder mest är framme. Ni känner igen han-
teringen från MS Word och MS Excel. Men den 
förändringen har inte bara inneburit att ändra 
cirka 800 dialoger utan vi har även vänt på 
drygt en miljon programrader. 

 Topocad 15 kommer från lansering finnas i 
både 32- såväl som 64-bitars version. 64-bitars 
versionen som kan köras på operativsystem som 
stödjer detta (Windows 7, Windows 8) kan an-
vända betydligt mer arbetsminne än tidigare. 
Något som gör Topocad säkrare att hantera och 
som löser problemet med att läsa in stora raster-
filer och stora punktmolnsfiler. 
 En annan stor nyhet är att Topocads ritnings-
format har fått en ny extension – topx, detta 
för att markera skillnaden från det tidigare for-
matet. Topx rymmer några nyheter som spatial 
indexering (för snabbare åtkomst i filen), ut-
rymme för nya typer av 3D objekt som koner, 
pyramider, rör, stavar och kuber och den är för-
beredd för att läsa och hantera komplexa ob-
jekt, exempelvis BIM-objekt. Vi har även byggt 
in funktionalitet för att kunna utnyttja TC5D:s 
femte dimension – relation. 

Nytt levande gränssnitt i Topocad 15!
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 Eftersom vi har gått igenom alla dialoger och 
kommandon i Topocad så är det många kom-
mandon som fått små mindre uppgraderingar 
och bättre hantering, exempelvis så är paral-
lellkommandot justerat så att det nu är lättare 
att förstå. Många av dessa mindre justeringar 
gör Topocad 15 roligare och snabbare att arbeta 
med. 
 Inom ett annat område har Topocad 15 fått 
många stora förändringar. All tunnelhantering 
är inbyggd i Volym sektions-hanteringen. Du 
kan nu beräkna vägar och tunnlar på precis 
samma sätt och därmed även använda punkt-
moln till tunnelberäkning. 

Tunnel och Volym sektion

I version 15 går modulerna Volym sektion och 
Tunnel (Berg) ihop. Alla som har Volym sektion 
idag kommer att få med tunnelhanteringen. 
 ”Vi vet att det är relativt få som använder 
tunnelmodulen, av förklarliga skäl, men efter-
som tunnelhanteringen tekniskt har fått samma 
tillvägagångssätt som sektionerna så är det 
ingen idé att ha dem separerade”, säger Tomas 
Sandström affärsområdeschef på Adtollo Mät & 
Kart. 
 Med den nya tunnelhanteringen kan man nu 
använda punktmoln i tunnelberäkningen, något 
som idag är det som används i tunnlar. Tun-
nelsektionerna byggs upp på samma sätt som 
andra sektionsmallar och hanterar ellipser i tun-
neltaket, galleriet. Det går även att använda si-
dolinjer för ramper i tunnlar. Tack vare den nya 

areahanteringen där man kan beräkna areor och 
volymer mellan alla de ytor och linjer man har i 
en sektion så kan man bygga sektioner där alla 
typer av areor beräknas. Nytt är även två olika 
rapporter. En för att visa linjen där olika areor 
skär varandra – exempelvis för att visa utfall 
utanför tunneln. Den andra där vi skapar hori-
sontella och/eller vertikala linjer på den inmätta 
tunnelväggen. 
 Sektionerna kan även luta efter en skevning, 
något som är vanligt i Norge där tunnlarna ske-
var tillsammans med vägen. 
 Volym sektion har fått dessa nya egenskaper 
vilka även kan användas för väg- och VA-sek-
tioner. 

Nyheter i Punktmoln

Punktmolnsmodulen har utvecklats i version 
15. Bland annat så finns det en manuell bort-
tagning av punkter i punktmolnet. Punktmolnet 
kan även kläs med rasterbild, inte bara färgas av 
ett punktmoln utan även kläs i sin helhet med 
punktmolnet. 
 En tredje nyhet är att en ny snappning har ta-
gits fram för att snappa på individuella punkter i 
ett punktmoln. Genom att lägga in punktmolnet 
i en ritning kan man använda snappning punkt-
moln och snappa på individuella punkter.
 Den fjärde nyheten i punktmolnsmodulen är 
att man kan färga punktmolnet med en yta, el-
ler raster, och använda skuggning på punktmol-
net. Något som används för att undersöka ytor 
i punktmolnet.

Använd punktmoln till tunnelberäkning

Fr o m Topocad 14.4.2 introducerar vi en helt ny modul – Leveransmodulen. Läs mer om den på sid 17.
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Gruvkarta i Topocad  
håller koll på informationsflödet i 
Pajalaprojekt Text: Love Janson  Bilder: Northland Resources

Strax utanför Pajala har gruvföretaget Northland Resources en större anläggning med två 
dagbrott för att anrika järnmalm. I Topocad samlas data i en gruvkarta där informationen 
flödar från nya inmätningar till de som behöver den.

Det råder en gruvboom i Sverige. Ett ex-
empel är Northland Resources som dri-
ver ett omfattande projekt i Kaunisvaara 

utanför Pajala i Norrbotten. Där har man anlagt 
två dagbrott, ett anrikningsverk med tillhörande 
malmkross och transportband samt ett vägnät. 
Ur berget utvinner man malm som bearbetas 
och blir till ett finkornigt pulver med hög järn-
halt, slig. Detta transporteras därefter med järn-
väg till Narvik för utskeppning. Projektet har 
varit i drift i två år.
 Gruvområdet täcker stora ytor. Dagbrotten är 
tillsammans totalt två kilometer långa och 800 
meter breda. Den totala längden kommer i ett 
senare skede att utökas till två och en halv kilo-
meter. En förutsättning för att kunna arbeta med 
så stora områden är mätning. Den infångade da-
tamängden tas upp i Topocad.

Mätning i alla led
– Mätning sker i alla delar under arbetsproces-
sen, från projektering till daglig kontroll av 
hur dagbrotten förändras när malm bryts, säger 
Niklas Åberg som är gruvmätare.
 Vid prospekteringen borrar man med dia-
mantriggar djupa hål i berget som mäts in.
 – Denna mätning är mycket viktigt för att 
geologerna ska kunna fastställa hur malmkrop-
pen breder ut sig i berget.
 När det är klart ska myrmarken avtäckas 
och volymen beräknas. Därefter ska malmen 
sprängas fram ur berget. Man borrar 500 borrhål 
i ett rutnät med ett avstånd på fem meter mellan 
hålen, som mäts in och läggs in i Topocad. Ur 
hålen tar man prover som ger information om 
mängden malm i berget vilket gör att man får en 
bättre förståelse än vid prospekteringen. Efter 
det att man har sprängt och forslat bort malmen 
kommer man längre ned i berget. 
 Successivt får dagbrottet en trappstegslik-
nande form.

6
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 Varje trappsteg, eller pall, har ett krön ned 
till nästa nivå. När bergskanten möter nivån 
bildas en punkt som kallas pallfot. Både krö-
net och foten mäts in.
 – Det är framförallt viktigt för att planera 
lastningen av malmen på lastfronterna.

Uppdaterad kartdatabas
Vägarna i gruvan mäts också in. Efter hand 
som arbetet förändrar gruvans utseende sker 
inmätningen kontinuerligt och dagligen. 
Niklas mäter med en handhållen GPS och 
tankar av informationen direkt in i Topocad. 
Gruvkartan uppdateras på detta sätt och hålls 
aktuell. Noggrannheten hos GPS-instrumen-
tet är tillräcklig för att mäta in palldimen-
sionerna. I ett senare skede kan man behöva 
mäta in hur berget rör sig och då krävs det en 
högre noggrannhet. Vid det tillfället kommer 
man att sätta upp prismor på bergsväggarna 
för att kunna monitorera om det sker några 
rörelser. När sligen, järnmalmspulvret, lig-
ger klart för lastning i stora högar mäts dessa 
upplag också in för att beräkna volymerna.

Växande informationsmängd
Topocad fungerar som spindeln i nätet genom 
att data fångas in och läggs in i gruvkartan, 
som ständigt fylls på med ny information 
i takt med att dagbrotten gröps ur och blir 
längre och djupare. Från denna ständigt väx-
ande informationsbank är det flera som be-
höver kunskap om hur arbetet fortskrider. 

Gruvkartan fungerar som budbärare.

– Det gäller att sprida kartan eftersom många 
är beroende av informationen. Till exempel 
så vill planerarna veta hur lastningen ska 
ske på bästa sätt och geologerna vill vet hur 
malmgränserna går.
 Till de som arbetar med gruvplaneringen 
skickar han en fil i DWG- eller DXF-format 
som de i sin tur använder i sitt planeringspro-
gram. Men han skickar även kartinformatio-
nen i PDF eller i andra format.
 Gruvkartans information sväller och i 
dagsläget hanterar Niklas 50 lager i Topocad. 
De är kategoriserade efter område och olika 
objekt som borrhål, diken och pallkanter. I 
framtiden kommer ytorna och mängden in-
formation att växa. För att underlätta denna 
hantering överväger man att arbeta mot en 
databas.
 – När jag behöver en viss information om 
något objekt så läser jag in den informatio-
nen från databasen till kartan i Topocad.
 Det ger Niklas möjligheten att arbeta 
flexibelt med informationen och välja just 
den som är aktuell i ett visst sammanhang. 
Utan en bra lösning för att kunna hantera 
kartinforma-
tionen skulle 
förmodligen 
arbetet i dag-
brotten inte 
bli särskilt 
effektivt.

Niklas Åberg, 
gruvmätare 
på Northland 
Resources

Topocad fungerar som 
spindeln i nätet genom 

att data fångas in och läggs in 
i gruvkartan

7
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Den nya bussterminalen på Söder i Stock-
holm är ett omfattande projekt, inte minst 
informationsflödet. För att rationalisera 
flödet kopplas Chaos desktop samman 
med en webbdatabas och metadata leve-
reras automatiskt.
 

S lussen i Stockholm ska få en ny buss-
terminal. Den ska anläggas i Katari-
naberget på Södermalm. Terminalen 

kommer att länkas samman med Saltsjöba-
nan och tunnelbanan och det blir enkelt för 
resenärerna att byta färdsätt. Man planerar 
att terminalen ska vara i drift 2018.
 Projektet är uppdelat i tre delområden: 
land som rör Södermalm, vatten som gäller 
för Slussen och Gamla stan och berg, där 
bussterminalen anläggs. Teknikkonsulten 
WSP är generalkonsult och ansvarar för att ta 
fram bygghandlingar för delområdet berg. I 
projektet deltar flera kompetenser, bland an-
nat inom konstruktion, el, VVS, VA-system, 
trafik, miljö, brand och akustik.
 

Dataflöde samlas i webblösning
För att hantera informationsflödet har be-
ställaren tagit fram en särskild lösning. Alla 
handlingar som genereras, det kan vara 3D-
modeller, ritningar, rapporter, dokument i 
pdf eller Excel, lagras i en webbaserad sha-
repoint-lösning med namnet Slussnet. 
 – Till varje fil finns metadata som vi också 
levererar till Slussnet, säger Håkan Ivarsson 
som är BIM- och datasamordnare på WSP. 
Vi använder Chaos desktop för att hantera 
metadata.
 Upp till 10 olika metadata lagras till varje 
fil.
 – Det kan vara teknikområde, konstruk-
törens namn, delområde, dokumentets titel, 
anläggningsdel och skala.

►►

Stor tidsbesparing  
tack vare databaskoppling  
när Slussens nya bussterminal 
projekteras
Illustrationer: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor
Text: Love Janson 
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Med hjälp av kopplingen mellan Chaos desktop 
och Slussnet sparar WSP inte bara tid. Man höjer 
informationssäkerheten när data automatiskt överförs 
mellan två system.

9
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 Detta arbetssätt hade inte varit särskilt pro-
duktivt. För att automatisera dataflödet använ-
der sig Håkan av en särskild databaskoppling 
som förenar informationen i Chaos desktop med 
Slussnet. Det är ett tillägg i Chaos desktop som 
konfigurerats för att informationen ska kunna 
överföras till databasen utan handpåläggning.
 Håkan kontrollerar metadata så att de har rätt 
egenskaper. Därefter flyttar han över filerna 
och metadata följer med automatiskt. Det som 
kunde ta flera dagar i anspråk att genomföra är 
färdigt på betydligt kortare tid.
 Men det handlar inte enbart om att spara tid. 
Lika viktigt är att kunna övervaka informations-
gången i projekten. När bygghandlingar revide-
ras är det möjligt att följa filens historia.
 – När en uppdaterad fil överförs till Slussnet 
hänger revisionshistoriken med från Chaos de-
sktop. 
 När revisioner blir nödvändiga kan Håkan 
välja de mappar i Chaos desktop som ska upp-
dateras. Med en enkel knapptryckning synkro-
niseras mapparna och informationen i Slussnet 
blir ständigt aktuell med möjlighet att kunna gå 
tillbaka i historiken.
      Med hjälp av kopplingen mellan Chaos desk-
top och Slussnet sparar WSP inte bara tid. Man 
höjer informationssäkerheten när data automa-
tiskt överförs mellan två system. Det är viktigt 
när datamängden sväller och flödet ökar. 

 Att anlägga en bussterminal är naturligtvis 
en stor och komplicerad process. Omkring 200 
personer är sysselsatta på WSP med att ta fram 
olika handlingar. Det innebär att det produceras 
en mycket stor mängd material och antalet do-
kument växer i takt med att projektets informa-
tionsbehov blir större. 
 All data ska levereras till Slussnet. De som 
producerar handlingarna ansvarar själva för att 
lägga in korrekta metadata till varje fil. Meta-
data ska vara enkel att lägga in och Håkan har 
därför definierat hur detta ska göras. Det finns 
både rullgardinsval och fria textrutor i Chaos 
desktop. På detta sätt får metadata en högre 
informationssäkerhet tack vare att egenskaper 
och villkor är bestämda i ett tidigt skede.
 Efter hand som projektet utvecklas kan det 
innebära att nya typer av data tillkommer. Hå-
kan kan lägga till nya fält för att inrymma även 
denna information. Det skapar en flexibilitet 
som inte låser fast informationen vid ett visst 
utseende hos metadata.
 
Automatisk överföring
Håkans uppgift är att leverera handlingar till 
Slussnet. Även metadata ska levereras, men att 
göra det för hand är nästan en omöjlig uppgift.
 – Om jag ska leverera 800 handlingar till 
Slussnet med tillhörande metadata på varje 
handling blir det en ofantlig mängd informa-
tion. Det skulle ta mig hur lång tid som helst att 
göra det manuellt, jag hade fått lägga ner flera 
dagar på det.

10
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Dags för 
nästa steg?
Vår värld består inte, bara, av punkter och lin-
jer och kanske ytor. Nej vår värld består av en 
mängd objekt. Det är objekt som är naturliga 
så som träd, buskar, stenar men framförallt har 
vi tillfört mängder av mangjorda objekt till vår 
värld och därmed karta. När vi projekterar nå-
got, även när vi detaljplanerar och illustrerar, 
ritar vi objekt. Det är kantstenar, murar, refuger, 
vägkanter, hus, fönster, väggar, tak och mycket 
mer. Men hittills har vi i inmätningar fokuserat 
på att mäta in punkter som symboliserar höjder 
eller linjer som symboliserar vägkanter eller 
kantstenar och kanske ytor som symboliserar 
gräsplaner. 

Nästa steg är att mäta in, eller vi borde säga 
datafånga, objekt. När vi mäter in en kantsten 
så borde det bli en kantsten. Av granit, eller be-
tong, med en tjocklek och den borde bli en so-
lid. En vägg borde vara en vägg, med en tjock-
lek, en yta och material kanske med plats för en 
dörr och ett fönster. 

Inom projektering och husbyggande pratar man 
om BIM. Det här är vårt sätt att möta BIM, från 
andra sidan, att mäta in BIM objekt! I Topo-

cad förbereder vi nu för att kunna hantera flera 
olika typer av objekt som cylindrar, rör, kuber 
med flera som kommer att kunna symbolisera 
pelare, kantstenar och andra typer av objekt. 
Formatet kan sedan tidigare hantera meshar – 
sammansatta komplexa objekt med ytor – och 
vi kommer även att kunna lagra eller länka mot 
BIM-objekt. 

Vi inför även hantering av ytor – ytor som kan 
begränsa en längd eller ett rum. Två ytor mot 
varandra ger en skärningslinje och exempelvis 
kan en inmätt cylinder begränsas i längd mot en 
eller två ytor. 

I Topocad utvecklar vi funktioner för att mäta in 
olika typer av objekt för att kunna komplettera 
detta med punkter och linjer. Men vi lägger ner 
stor möda på att skapa funktioner som inte gör 
inmätningen svårare – snarare tvärtom – det ska 
vara enklare och mer intuitivt att mäta objekt 
och inte bara punkter. Under våren avser vi att 
arrangera ett seminarium om detta för att få era 
synpunkter på hur vi kan mäta smartare och hur 
vi kan mäta objekt. 

Nästa steg är 
att “datafånga” 
objekt

11
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GÖTEBORGSVECKA OCH MALMÖTURNÉ!
Göteborgsveckan har nu blivit en go tradition, 
så vi kommer tillbaka i februari, närmare be-
stämt under vecka 8 (18-19 feb). Då håller vi 
kurserna Topocad Mätdata, CAD 3D, Topocad 
Avancerad samt Admin.
 Nytt för 2014 är att vi också håller Academy-
kurser i Malmö under vecka 9 (25-27 feb). Då 
kör vi två av våra nya heldagskombinationer: 
Terrängmodeller, punktmoln och längsgående 
geometrier i Topocad och Topocad sektions-
mall, beräknade sektioner och tunnlar tillsam-
mans med Topocad Introduktion och Topocad 
CAD 3D.
 Alla kurser går även i Stockholm!

VAD INGÅR I MITT MEDLEMSKAP?
Som medlem i Adtollo Academy har du fri 
tillgång till samtliga akademins kurser inom 
mätning-karta-ritning-CAD-GIS (över 20 st) 
under ditt medlemskap. Du går även gratis på 
Topocad Working Week som du kan läsa mer 
om på baksidan. Du anmäler dig smidigt via 
adtollo-academy.se där du hittar kalendarium 

ADTOLLO ACADEMY

PRISER
- 1 ÅRS MEDLEMSKAP: 15 000 KR/PERSON 
- ½ ÅRS MEDLEMSKAP: 9 000 KR/PERSON 
- KLIPPKORT 20 KURSER: 49 OOO KR

och beskrivningar av vilka kurser du har att 
välja på. Givetvis kan du gå samma kurs flera 
gånger om du känner att du behöver det. 

HUR FUNGERAR DET?
Kurserna är antingen halvdagskurser eller hel-
dagskurser och ligger mellan 09-12, 13-16 el-
ler mellan 09-16 vid heldag. Halvdagskurserna 
är planerade utefter vilka kurser man kan tän-
kas vilja gå ihop om man vill passa på att gå 
en hel dag.

HUR BLIR JAG MEDLEM?
På adtollo-academy.se registrerar du dig ge-
nom att fylla i dina uppgifter. Du väljer även 
om du vill ha medlemskap för ett år, sex må-
nader eller om du vill ha ett klippkort. I ett 
bekräftelsemail får du sedan en kod som du 
kan börja använda direkt för att boka in dig på 
kurser!

Mer information finns på adtollo-academy.se

– bli ännu bättre
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Tusen, tusen tack!
TILL ALLA ER som var med oss på Topocad 
Live 2013. Ni som missade det i år får givetvis 
en ny chans 2014!
 Som sig bör höll Topocad Live på i dagarna 
tre. Första dagen, onsdagen, var Adtollos dag. 
Just 2013 var ju ett speciellt år då vi fyllde 
20 år samtidigt som vi presenterade sprillans 
nya Topocad 15 med nytt gränssnitt och 64 bi-
tar. Vi pratade även TC5D och visade vår nya 
Open source-baserade webbkarta Santana. Da-
gen avslutades med tävlingar i utställarmont-
rarna tillsammans med en liten mingelmiddag. 
Pristagarna var många och glada (hoppas vi) 
och det blev lite senare än vanligt för att vara 
första kvällen...
 Topocad Live’s andra dag körde vi igång 
med parallella föredrag på förmiddagen från 
bland annat Metria, Tekis, Rotoview, Trimtec, 
Leica och VA-Utveckling. Dagen avslutades 

med workshops. På torsdagskvällen var det 
som vanligt stor fest. Då förra årets nivå var 
svårslagen valde vi att köra på ett helt annat 
spår. Western-tema med cowboyhattar, spel-
bord och sist men inte minst en mekanisk tjur 
(som var oväntat populär). Och när bandet drog 
igång för andra gången rörde sig de allra flesta 
efter egen lust och förmåga på dansgolvet.
 På fredagen kl 09.00 hade en redig skara 
pallrat sig upp för att bland annat höra Tomas 
Sandström berätta om att mäta in objekt istället 
för punkter och linjer (något du kan läsa mer 
om på sid 11). Dagen avslutades med en pa-
neldebatt som gästades av Gis-gruppens Erik 
Lundborg och Mikael Schröder och  Jonny 
Halvarsson från Metria.
 Vi på Adtollo försöker fortfarande hämta oss 
från årets eskapad. Vi hoppas såklart att vi ses 
igen i november på Topocad Live 2014!

Föredrag och bilder hittar du på topocadlive.se
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Gunilla Blomkvist är mätchef och arbetar 
med en ny tunnelbanedepå som NCC byg-
ger i Norsborg. Projektets GIS-data ligger i 
Topocad och exporteras utan problem för 
maskinstyrning. Det är tack vare att Topocad 
är kompatibel med Geo och andra format, 
säger Gunilla.
 

Det pågår flera satsningar för att utveckla 
infrastrukturen i landet. I Stockholm ska 
en av tunnelbanelinjerna, den röda, få en 

ny depå för att kunna ge service och underhåll 
av tågen. Den anläggs av NCC i Norsborg, strax 
söder om Stockholm på uppdrag av Storstock-
holms lokaltrafik, SL.
 Depån består dels av en tvätthall insprängd 
i berget och en serviceavdelning med verkstad 
och kontor ovan jord. Tanken är att tågen ska 
kunna förflyttas från tvätten i berget och upp 
till verkstaden. Det innebär naturligtvis att spår 
med tillhörande system för signaler också ska 
anläggas. Byggstarten skedde under sommaren 
2013 och projektet beräknas vara klart 2016.
      
Automatiskt i rätt lager
Gunilla Blomkvist är mätchef på NCC och var 
med från början när depåområdet skulle inmätas. 

Topocads många format  
underlättar för NCC:s  
maskinstyrning

Man använder Topocad för all slags bearbetning 
av mätdata så som datafångst, volymberäkning-
ar, skapande av terrängmodeller, utsättning för 
sprängning och maskinstyrning. Programmet 
har en nyckelroll i projektet där man importe-
rar och exporterar nödvändiga data. Man har tre 
medarbetare som arbetar i Topocad. 
 Det finns olika sätt att överföra mätpunkter 
från fältet till datorn, till exempel med hjälp av 
en GPS-utrustning. Varje mätpunkt ska definie-
ras efter egenskaper, lagren ska definieras och 
punkterna ska läggas i rätt lager. Det är en rätt 
omständlig procedur. Gunilla jobbar på ett an-
nat sätt.
 – Vi använder Trimble-instrument som vi ko-
dar så att inmätt data får korrekta egenskaper, 
berättar Gunilla. Efter mätningen importerar vi 
informationen i Topocad och då lägger sig in-
formation på rätt plats i programmet.
 Det betyder att linjer, färger och symboler 
hamnar i rätt lager automatiskt. Arbetet med att 
själv definiera lagrets innehåll behöver Gunilla 
alltså inte tänka på. Det sker i importen.
 – Vi tjänar mycket tid med detta arbetssätt 
genom att kombinera mätning med Trimble-in-
strumentet tillsammans med Topocad.
 

Text: Love Janson  Bilder: NCC
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Geofil från Topocad styr maskiner
När inmätningen är klar går arbetet vidare med 
nästa fas, att spränga fram hålrummet i berget 
för depåns nedre del. Med hjälp av terrängmo-
dellen placeras en borr-rigg ut och dess koordi-
nater sätts ut i landskapet, ofta med hjälp av en 
totalstation.
 Sprängmedel placeras, salvan går av och där-
efter ska sprängt material transporteras bort i 
det urgröpta berget. För att kunna planera hur 
dessa massor ska bortforslas har Gunilla och 
hennes medarbetare byggt en terrängmodell uti-
från inmätta data. För att beräkna volymen av 
berg och morän har man kompletterat modellen 
med tvärsektioner. Detta utmynnar i en klart de-
finierad schaktmodell och informationen över-
förs sedan till maskinstyrning.
 – Från modellen exporterar vi data i Geo-
format. Filen läses av Scanlasers instrument 
och ger grävmaskinisten rätta värden för hur 
schaktningen ska kunna ske.
      

Kompatibel med olika system
Länken av information mellan den digitala mo-
dellen och arbetet med maskinerna i fält fung-
erar bra menar Gunilla. 
 – Topocad är kompatibel med Scanlasers 
Geo-format.
 Det är alltså inte nödvändigt att ha Scanlasers 
Geo-program för att kunna arbeta med Scanla-
sers maskinstyrning. Huvudsaken är att forma-
ten fungerar mellan modellen i datorn och ma-
skinstyrningen. Det fungerar bra med Topocad, 
menar hon. På NCC används även Novatrons 
system för maskinstyrning. Gunilla upplever att 
fabrikatet kan hantera informationen från Topo-
cad med gott resultat.
 – Jag har inte upplevt något problem med 
det.
 Det handlar om att informationen kan anpas-
sas från Topocad till olika maskinstyrningspro-
gram och efter deras krav på format. Det är inte 
tvunget att hålla fast vid ett särskilt filformat 
eftersom programmet kan exportera till flertalet 
format. Så kan Gunillas tankar sammanfattas.
 Det är tydligt att detta ger en fördel för Gu-
nilla och hennes medarbetare. Eftersom all data 
ligger i Topocad behövs ingen export till ett 
program som sedan ska skicka data till maskin-
styrningen. Man riskerar inte att förlora data 
och behöver inte ta omvägen om ett annat pro-
gram.
 

Text: Love Janson  Bilder: NCC
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ADTOLLO ÄR SEDAN 2013 återförsäljare 
för Espa Systems och bygger stadigt upp sin 
kundkrets runt digital fotogrammetri. Vi tar 
ständigt nya marknadsandelar genom att befint-
liga Espa-användare hittar till oss och vår sta-
bila satsning på kompetens runt en 3D-helhet 
Vi hittar även nya kunder som vill förstärka 
Topocad med en Espa klient. Samtidigt satsar 
vi på digital fjärranalys och ser en renässans 
på världsmarknaden av motsvarande tekniker. 
Under vårt besök på den största internationella 
mässan för CAD och GIS – Intergeo i Essen, 
Tyskland i år presenterades nya metoder för att 
samla in scannade data med mycket hög nog-
grannhet och kvalitet i snart sagt varje monter. 
Möjligheterna i hanteringen av dessa data är 
enormt stora, verktygen är Espa 3D och Topo-
cad 3D i symbios. 
 Under Topocad Live i år visade vi på hur ef-
fektivt vi hanterar stora insamlade datamängder 
av punktmoln och hur vi kan arbeta direkt med 
punktmolnet i våra traditionella projekteringar. 
Espa City 3D package används till att  förstärka 
och tolka datamängderna. Flygande förarlösa 
farkoster på låg flyghöjd med högupplösande 
insamlingsmetoder av data är det största som 
hänt på decennier i mät- och kartbranschen. 

ESPA
Espa 3D och Topocad adapter EspaCity
Espa 3D hjälper er att nyttja era flygbilder – 
kartera direkt från flygbilder för 2D redovis-
ning eller 3D visualisering.
 I Espa 3D-paketet ingår EspaCity (för stereo-
skopiska 3D-kartor), EspaGate (koppla upp dig 
mot GIS-miljö), EspaKernel (processa bildin-
formation) och EspaEngine (bearbeta LIDAR-
data).
 Om du har Topocad baspaket kan du även 
välja att lägga till en koppling till EspaCity. 
EspaCity används för stereofotogrammetri och 
stereoskopisk 3D fotogrammetrering. Topocads 
koppling till EspaCity underlättar både för dig 
som har behov av att ha ett system för att digita-
lisera i 3D via stereofotogrammetri samt för dig 
som behöver ett sammanhängande system för 
att hantera dina kartor. Topocad är ett komplett 
system för att skapa, redigera och hantera kar-
tor och kartdatabaser. Tillsammans med kopp-
lingen till EspaCity finns funktionalitet för att 
på ett enkelt sätt skapa och redigera kartan i tre 
dimensioner från ett etablerat system för stereo-
fotogrammetri.

Vill du veta mer? Kontakta Jan Bäckstedt på  
jan.backstedt@adtollo.se, 040-694 15 07.
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Leveransmodulen

Leverans av
LTF i nya

TEE, TOPOCAD ENGINEER EMBEDDED, 
är ett nytt grafiskt gränssnitt för alla som arbe-
tar med Tekis VABAS. Produkten erbjuds Va-
bas-användarna i och med ett nytt utvecklings-
samarbete Adtollo och Tekis 
emellan. Samarbetet lanserades 
på Tekisträffen 2013 och väckte 
stort intresse bland åhörarna.
 TEE har grundläggande 3D 
CAD-funktionalitet motsva-
rande Topocad Ingenjör och är 
kopplad in till Tekis GI – och 
därmed VABAS. Gränssnittet 
hanterar funktioner för att skapa och redigera 
ledningsdata i 3 dimensioner direkt inifrån VA-
BAS. Ledningar, punkter och ytor skapas direkt 
i VABAS med möjlighet att snappa mot befint-
liga objekt så som punkter, brunnar, ventiler 
mfl.

 Data sparas ned i databasen via FDO (Fea-
ture Data Objects), vilket för Topocadanvändare 
med FDO-koppling innebär att de kan hämta 
upp ledningsnätet från VABAS-databasen i kar-
tan från Topocad. 
 TEE innehåller förutom 3D CAD-funktio-
nalitet även mätdatahanteringen från Topocad. 
Detta betyder att mätningsingenjören kan mäta 
in och leverera data som vanligt med hjälp av 
Topocad att och VA-ingenjören sedan kan han-
tera dessa data direkt i VABAS för att redigera 

och skapa VA-kartan.
 I och med samarbetet erbjuds 
VABAS-användarna större val-
möjlighet liksom ett kostnadsef-
fektivt alternativ eller komple-
ment till Mapinfo och Autocad, 
vilka tidigare möjliggjort led-
ningsdragningen. TEE beräknas 
finnas tillgänglig för marknaden 

i och med nästa version av VABAS, 2.6, vilken 
i nuläget är planerad efter årsskiftet 2013/14.

Vill du veta mer? Kontakta Rebecka Beiers-
dorf på rebecka.beiersdorf@adtollo.se, 
08-410 415 18.

Tekis & Adtollo

UNDER TOPOCAD LIVE presenterade vi den 
nya modulen från Adtollo – leveransmodulen. 
Den är främst utvecklad för svenska kommuner 
som behöver göra leveranser till olika myndig-
heter. Vi har börjat med att göra en modul för 
leverans av LTF, Lokala TrafikFöreskrifter, till 
Transportstyrelsen. Funktionen skapar en rap-
port där man fyller i diarienr, datum, skäl till 
föreskriften (som väljs ur en lista eller anges 
manuellt), med mera. Man väljer ett fönster för 
en grafisk mindre karta som sätts in i rapporten. 
Vidare får man välja objekt – en ritad eller be-
fintlig linje – på vilken Topocad sparar de LTF 
attribut man har angivit som sedan kan sparas 
ner till databasen. Rapporten skrivs ut till PDF 
och därifrån kan den rapporteras till RDT. En 
tänkt vidareutveckling är att göra XML-uppda-
teringen direkt mot RDT.

Ny modul!

Allt är klart för leverans från och med Topocad 
14.4.2. 
 Andra planerade funktioner i leveransmodu-
len är en leverans av BAL, Byggnad Adress Lä-
genhet. För uppdatering av bland annat lägen-
hetsnummer till Lantmäteriet och något senare 
planeras en Bryggan-leverans i samma modul. 

Vill du veta mer? Kontakta Rebecka Beiers-
dorf på rebecka.beiersdorf@adtollo.se, 
08-410 415 18.

i samarbete
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Hurra, hurra, hurra!
1995 flyttade SMT till Kungsholmen och släpp-
te Topocad version 1. Topocad uppdaterades år-
ligen med nya versioner. Med version 1 kunde 
man cada och mäta. Redan i versionerna 2 och 
3 introducerades projektering och volymberäk-
ning.
 Företaget växte stadigt och nya produkter så 
som Chaos junior (och så småningom även Cha-
os desktop) introducerades. 1998 hade man sina 
första användardagar SMT-dagarna (nu kända 
som Topocad Live) och företaget utökades med 
ytterligare en delägare, Joachim Sävenlid. Ett 
namnbyte behövdes och de blev Chaos sys-
tems.
 ”2000 flyttade vi till Solna strand. Eller ja, 
vi flyttade faktiskt till en väg som hette Triton-
vägen 27. Efter ett par veckor satt en skylt på 
dörren: nu heter den här gatan Solna strandväg 
18. Vi hade tryckt upp visitkort och alltihop och 
hade ingen aning om att adressen skulle änd-
ras”, säger Tomas.
 10 år senare blev Chaos systems Adtollo och 
ett år senare delades slutligen konsult- och ut-
vecklarverksamheten upp i två bolag. Adtollo 
och Iterio sitter nu tillsammans på Östgötagatan 
12. Iterio finns både i Göteborg och Malmö och 
Adtollo har nyligen öppnat sitt Malmökontor. 
Vem vet var det här kommer sluta...

Den 22:a november firade Adtollo sitt 
20års-jubileum. Adtollo som på två de-
cennier gått från tre delägare i ett var-

dagsrum i Huddinge till två företag med totalt 
60 anställda.
 Det hela började 1987 när Stefan Andersson, 
Mikael Lindgren och Tomas Sandström hittade 
varandra på en fest på en husbåt. Stefan och 
Mikael jobbade redan tillsammans på SBG och 
tyckte tre år senare att Tomas gott kunde anstäl-
las som säljare. Och så blev det.
 Något av det första Tomas fick vara med om 
var ett par ökända Geodesidagar. ”Sven Veide, 
Per-Uno Olsson och jag gjorde en av världens 
första terrängmodellsinmätningar med GPS. Vi 
sprang runt och mätte in en gräsmatta utanför 
Scandic Backadal”, berättar Tomas.
  I slutet av 1993 fick Stefan möjlighet att 
arbeta som konsult för VBV Viak. De tre yng-
lingarna slog sina kloka ihop och startade i 
november SMT Datateknik i Stockholm AB 
(egentligen hette det faktiskt Stefan, Mikael 
och Tomas Datateknik i Stockholm AB – inte 
deras första namnval, tro det eller ej...).
 Kontoret var inledingsvis Stefans vardags-
rum i Huddinge och medan Stefan konsultade 
och Mikael utvecklade sålde Tomas allt från  
skrivplattor till skärmar (rullade tummarna).
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Nya medarbetare 
Martin Lundman, utvecklare

Topocad Introduktion | Topocad CAD 3D
Topocad Mätdata
Topocad Avancerad | Topocad Admin
Terrängm. & Punktmoln | Top. Geometri
Top. Sektionsmall | Top. Ber. Sektioner
Trimble & Topocad | Topocad Mätdata

Topocad Working Week
Topocad 14 > Topocad 15
Topocad 15 Introduktion
Topocad 14 > Topocad 15
Topocad 15 CAD, DTM, Geometri
Topocad 14 > Topocad 15
Topocad 15 Sektionsmallar, 
   beräknade sektioner, tunnel

15 jan
16 jan
21 jan
22 jan
23 jan
28 jan

11-13 feb
11 feb
11 feb
12 feb
12 feb
13 feb
13 feb

Läs mer om akademin på sid 12 och kika på hela vårens schema på adtollo-academy.se.
Är du intresserad av Topocad Working Week så vänder du bara blad!

Kalender januari – februari 2014

Kurser i Göteborg
Topocad Mätdata | Topocad CAD 3D
Topocad Avancerad | Topocad Admin

Kurser i Malmö
Topocad Introduktion | Topocad CAD 3D
Terrängmodeller, punktmoln och 
   längsgående geometrier i Topocad
Topocad sektionsmall, beräknade 
   sektioner och tunnlar

18-19 feb
18 feb
19 feb

25-27 feb
25 feb
26 feb

27 feb

Martin arbetar just nu med 
front-end-programmering 
vilket har innefattat språ-
ken JavaScript, HTML 
och CSS. 
 Det finns planer på att 
Martin ska grotta ner sig 
i databaser och säkerheten 
kring allt detta. ”Mitt per-
sonliga mål är att inte bara 
se till att saker fungerar 
utan också att de fungerar på rätt sätt. Dvs sä-
kert och med god prestanda”, säger Martin och 
gör oss alla imponerade.
 När han inte hackar mobiltelefoner, letar 
brottslingar eller front-end-programmerar så 
spelar han innebandy och fotboll samt åker ski-
dor och skridskor. Om han inte sitter och tittar 
på film eller läser förstås.

Martin Lundman är borned and raised Stock-
holmare. Han har studerat hela sitt liv och har 
en kandidat i data- och systemvetenskap samt 
en master inom samma ämne men med inrikt-
ning på data- och informationssäkerhet. Han 
har bland annat lärt sig vilken typ av krypto-
system man bör använda i en särskild situation 
och dylikt. 
 Ett annat område han kan allt om är forensik. 
Det, säger Martin, är som CSI - fast på riktigt! 
Han kan återskapa borttagna filer, analysera 
nätverksloggar/-strömmar och ta sig in i mobil-
telefoner i jakt på bevis. ”Det är riktigt roligt!”, 
fortsätter han. 
 Martin är även kung på data mining, databa-
ser och programmering.
 Här på Adtollo är Martin inte bara vår nyaste 
och yngsta programmerare, han är även yngst 
av oss alla!



Topocad Working Week
11-13 feb

Södra Rom 09.00-16.00 Norra Rom 09.00-16.00

11 feb Topocad 14 > Topocad 15  
– CAD, mätdata, karta

Topocad 15  
– Introduktion, mätdata, CAD

12 feb Topocad 14 > Topocad 15  
– CAD, mätdata, karta

Topocad 15  
– CAD, DTM, Geometri

13 feb Topocad 14 > Topocad 15  
– CAD, mätdata, karta

Topocad 15  
– Sektionsmallar, beräknade 
sektioner, tunnel

Topocad 15 släpps i början på 2014. Det nya 
gränssnittet skapar nya menyer och ett nytt sätt 
att arbeta. Det är dags för oss att lära dig allt 
om nya Topocad. Under tre dagar får du grun-
derna, du lär dig att navigera på rätt sätt och 
– om du vill – gå ner på djupet i både nya och 
äldre funktioner.

Välj mellan två olika kurser per dag. Samtli-
ga dagar går Topocad 14 > Topocad 15 – en 
kurs som går igenom det grundläggande kring 
CAD, mätdata och karta. Parallellt går kurser-

Redan medlem i Adtollo Academy? Eller ska du bli? Da deltar du gratis under dessa dagar. 
Anmal dig pa adtollo.se!

.

: .

na Topocad 15 – Introduktion, mätdata, CAD, 
Topocad 15 – CAD, DTM, Geometri och Topo-
cad 15 – Sektionsmallar, beräknade sektioner, 
tunnel. Är du medlem i Adtollo Academy in-
går Topocad Working Week, annars betalar du 
999 kr per kurs.

Vi kör mellan 09.00-16.00, med paus för lunch 
och fika, vilket givetvis ingår, och håller till 
på Fatburen konferens på Västgötagatan 2 med 
Medborgarplatsen som närmsta tunnelbanesta-
tion. Anmäl dig på adtollo.se!

Adtollo | 08-410 415 00 | Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm | adtollo.se | info@adtollo.se

999kr
ingår i Adtollo Academy

per person och dag


