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Nu kommer TC5D 
Vi har talat länge om vårt 5-dimensionella webb-
publiceringssystem, och nu är det äntligen här! 
Läs om hur du beställer din egna TC5D. 

Chaos desktop håller koll på 
Sveriges mest trafikerade plats
Så hjälper Chaos desktop WSP ha kontroll på det 
enorma dataflödet. 

Länken mellan fält och kartdatabas 
Nu kan mätingenjörerna på Kalmar kommun  
effektivt arbeta med den samlade kartdatabasen. 

Nyköping vatten tar hjälp av 
Topocad
Nyköping vatten säkrar nätet med egna makron 
och attribut i Topocad. 

Nyheterna i Chaos 4 
Dynamiska fönster är den mest efterlängtade 
nyheten på länge. Läs om de största nyheterna i 
Chaos 4. 

Anmäl dig till Adtollo Academy
Ett nytt sätt att utbilda sig inom mätning - karta 
ritning - CAD - GIS. 

Kära läsare!
Det första anslaget i en krönika är viktigt. Jag 

har provat flera under årens lopp. Allt ifrån Hej till 
Howdy och en hel del andra. Årens lopp har blivit 
cirka 18 sedan den första krönikan i dåvarande SMT 
Datanytt, via Chaos magaZine till Adtollo magaZine. 

Så kära är ni läsare för annars skulle jag inte 
behöva skriva det här. Och det vill jag. 

Jag har några föreläsare som jag värdesätter högt. 
Det är väl fel att kalla dem idoler men jag uppskattar 
dem för vad de gör och är. En är Troed Troedsson, 
som föreläste för oss på Chaosdagarna för elva år 
sedan. Otrolig föreläsning. Två andra är bröderna 
Teo och Fredrik Härén, som bland annat står bakom 
interesting.org och är fantastiska på att få andra att 
tänka nytt. 

Fredrik Härén är en av mina kontakter på 
Linkedin. Är jag kompis med honom då? Jag vill 
gärna tro det. Han har skrivit flera böcker varav jag 
har två i bokhyllan. Den ena heter Idéboken, den 
andra heter Härarbete. Härarbete är vad jag gör just 
nu, jag är på Cypern och jobbar. Men jobbar med 
hemmagrejer liksom. Idag med tillgång till dator 
och Internet kan många arbeta lite var som helst och 
jag lovar er att det fungerar utmärkt att arbeta på 
Cypern.  

En produkt som kommer att göra det enklare 
att härarbeta är vår TC5D som vi lanserar nu, läs 
mer om den på sid 4. Jag har redan härarbetat med 
TC5D här på Cypern, i USA, i Vietnam och i Bhutan, 
förutom Sverige. Fungerar finfint. 

Du kära läsare, är du med på Facebook? Linkedin? 
När man härarbetar så är Facebook ett bra medium 
för att hålla koll på omvärlden. Barnen, föräldrarna 
och kollegorna. Eller förresten, en kollega skrev att 
han tog hand om snickarna den dag han sjukskrev 
sig, hur bra är det att veta? 
Adtollo är med. Vi vill ha med 
dig som ”följare”. Gå in på face-
book.com/adtollo och linkedin/
company/adtollo och följ/gilla 
oss. Vi lottar ut 2 biobiljetter till 
var tionde!

Ha en underbar sommar!

Tomas Sandström 
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DU FÅR FRITT KOPIERA 

och sprida 
informationen i denna 
tidning så länge du 

anger källan och inte 
ändrar innehållet. Extra 
tidningar och särtryck 

kan tillhandahållas 
mot självkostnad. 

TIPSA OSS! 

Kontakta gärna 
redaktionen om du har 

tips och information 
som kan vara av värde 

för våra användare. 



ADTOLLOS ANVÄNDARDAGAR
Topocad Live, tidigare Chaosdagarna, 
hålls för 14:e året i rad. 
Vi presenterar nyheterna i våra 
produkter, tar in externa föreläsare 
från branschen och njuter av bufféer 
och middagar i dagarna tre. 

All information hittar du på 
topocadlive.se. 

Vi önskar dig varmt välkommen!

Den 21-23 november är det dags för våra 
användardagar Topocad Live. Missa inte 
fjolårets succé! Om du anmäler dig innan 
den första september har du chansen att lägga 
vantarna på nya iPad, så se till att vara ute i 
god tid. 

Vi håller återigen till på populära Elite Hotel 
Marina Tower i Nacka, Stockholm. 

I år kommer dagarna hållas från onsdagen 
den 21 november, då vi startar med en lunch 
och sedan håller föreläsningar och mässa i 
foajén. 
Torsdagen den 22 november håller vi 
föreläsningar och workshops hela dagen och 
avslutar med middag på kvällen. 
På fredagen den 23 november är det halvdag 
och vi planerar gruppdiskussioner och andra 
aktiviteter där deltagarna får chansen att 

komma med idéer och förslag för framtida 
utveckling. 

Föreläsare
Anmäl ditt föredrag redan nu genom att 
skicka det till tomas.sandstrom@adtollo.se. 

Anmälan
All information och anmälan till Topocad 
Live hittar du på topocadlive.se. 
Varmt välkommen! 

Topocad Live 2012
Anmäl dig till Topocad Live innan den 1 september 2012 
och var med i utlottningen av en iPad!
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Vi har pratat och skrivit om 
TC5D ett bra tag nu, sedan 
mars förra året. TC5D är  
någonting helt nytt! Garanterat! 
Så vad är då TC5D?

FRÅGOR 19OM NYA TC5D

1. Så vad är då TC5D?
TC5D är en applikation som du kör via en Internetbrowser. Du behöver 
inte installera något på din dator utan du kan när som helst gå in på en 
hemsida, med eller utan inloggning, och därifrån hämta kartan eller 
ritningarna som ligger på den hemsidan. Dessa kan du titta på i 3D. 
Du kan alltså zooma in, snurra och vrida på kartan/ritningen i alla 
vinklar. Jo, jag vet att det är 5D men jag kommer senare till den fjärde 
och femte dimensionen. Det enda kravet är att du kör en Internet 
browser som har stöd för WebGL, vilka i nuläget är Google Chrome, 
Firefox, Safari och Opera, det vill säga inte Internet Explorer. 

2. Hur läggs data 
upp på TC5D?
Så fort du har ett konto på TC5D 
kan du lägga upp data på servern 
för publicering till andra. Antingen 
publikt eller till de som du ger tillgång 
till åtkomst. Om du använder Topocad 
så får du upp en TC5D-meny i Topocad 
med uppkoppling direkt till ditt konto 
i TC5D. Från din karta kan du då 
bestämma vad som ska läggas upp och 
helt enkelt spara data. 

3. Kan andra lägga upp 
data?
Ja, i den versionen vi lanserar nu kan du 
även lägga upp data från DWG-filer, då går 
du in på ditt konto i TC5D på webben och 
lägger upp din DWG-fil. 

4. Vilka typer av data 
kan jag lägga upp?
Från Topocad lägger du upp ritningar, 
dvs. vektorer i form av punkter, linjer, 
ytor, texter, symboler men även raster. Du 
kan också lägga upp terrängmodeller och 
punktmoln. Punktmolnen kan då ha färg 
på varje punkt. 

5. Hur fungerar 
manérsättning?
Det är vissa begränsningar 
jämfört med Topocad. I TC5D 
anges färgerna på lagret och inte 
på kod eller objekt (förutom i 
punktmoln). Har du lager med 
färger fungerar detta perfekt. På 
webben så visas inte olika linje-
typer utan allting blir heldraget. 
Symboler fungerar som vanligt, 
dvs. symboler är symboler.

6. Hur sparas data 
i TC5D?
All data sparas i en databas som 
ligger på servern. Den databas 
vi har valt för den installation vi 
har på servern är en Postgresql 
databas med delar av PostGIS-
tillägget. Det är en open source-
databas som har visat sig fungera 
utmärkt, snabbt och funktionellt. 

9. Kan jag använda 
databasen som en 
generell databas 
för mina data i 
Topocad?
Javisst. Du kan lägga upp dina 
data från Topocad till databasen 
och spara data där. Tänk bara 
på att du bör använda färger på 
lager istället för färger på objekt. 
Om du hyr in dig på den server 
Adtollo tillhandahåller så har du 
även backup på dessa data. Dess-
utom får du åtkomst till dina data 
på vilken dator som helst med 
Topocad och med din inloggning. 

8. På den server  
Adtollo tillhandahåller, 
finns det alternativ?
Det finns två alternativ: antingen hyr du in 
dig på vår server och lägger upp dina data 
på ditt (företagets) konto där eller så köper 
du TC5D och har den på en egen (eller 
outsourcad) server. 
Den server vi tillhandahåller ligger inte 
heller hos oss utan vi har outsourcat 
servern där det finns bra kapacitet på 
Internetåtkomst, redundans på backup och 
en RAID-hårddisk med gott om kapacitet.

7. När jag lagt upp 
data på TC5D, hur 
fungerar sedan 
publiceringen?
Det finns sex olika användarbehö-
righeter i databasen, administratör, 
moderator, ägare, redigerare, 
tittare och publik.  Administratören 
ger användarna en grupptillhörig-
het som har någon av behörighe-
terna ovan, förutom publik. Då kan 
användaren logga in och får då den 
behörighet man har i den gruppen. 
Vill du lägga upp dina data publikt 
så anger du detta när du lägger upp 
data eller senare direkt i TC5D, då 
kan alla (som har åtkomst till den 
webbadressen) titta på dina data.



5

10. När jag ska öppna kartan, hur gör jag då?
Du går in på webben, loggar in (om du är användare) och sen kan du välja några 
olika alternativ. Du kan välja att öppna en vy, den består av en eller flera lagerkol-
lektioner och ett geografiskt område som ägaren till data har skapat. Du kan välja 
att öppna en eller flera lagerkollektioner. Du kan också välja att söka i databasen 
på ett attribut och från detta välja dels ett geografiskt område och en eller flera 
lagerkollektioner. Till exempel kan du välja att söka på adressen ”Storgatan 100”, 
geografiskt område ”200 meter” från lagerkollektionen ”Grundkarta” eller på att-
ributen ”plan 4” & ”lägenhet 123”, geografiskt område ”10 meter” från lagerkol-
lektionen ”Byggnad”.

11. Attribut säger 
du, sådana finns 
alltså?
Ja, alla attribut du har i ritningen 
följer med ner till databasen och 
kan hämtas upp till browsern. Det 
finns ett kommando för att titta på 
attribut på objekt. 

12. Olika användare med olika 
behörigheter, är det skillnad på 
hur de kan använda TC5D?
Ja, när man loggar in med olika behörigheter visas bara 
de funktioner som respektive behörighet har rätt till, till 
exempel så har inte tittare någon uppladdnings/import-
funktion. En publik användare kan inte välja bort olika 
lager etc. 

13. Finns  
det andra 
funktioner?
I den version som 
lanseras nu finns även 
mätning, du kan mäta  
avstånden i tre dimensio-
ner mellan olika objekt 
som du kan snappa på. 

14. Kan jag 
hämta data 
från TC5D, 
annat än från 
Topocad?
Nej, inte i denna version 
men det kommer. Tanken är 
att du ska kunna markera ett 
antal objekt som du sen kan 
ladda ner i valt format. Om 
du har behörighet förstås. Vi 
kommer även att komplettera 
med fler importformat. 

15. Så det här med fem dimensioner, kan du 
förklara det?
Jovisst, den fjärde dimensionen är tid, det vet vi ju. Tid i vårt fall är egentligen flera 
tider. Tid, dvs. datum och klockslag finns med och skapar olika versioner av data. 
Du kan från Topocad eller DWG-filer lägga upp dessa på databasen och få olika 
versioner av data. Viktigt att veta att det är varje objekt i sig som blir versionshanterat, 
det är alltså inte hela ritningen utan varje objekt i ritningen har sin egen version. Har 
du bara ändrat några linjer i ritningen är det bara dessa som uppdateras även om du 
sparar hela ritningen. Likadant från en DWG-fil! 
I TC5D så lägger vi även till revidering som en fjärde dimension. Du kan ange på 
data du lägger upp att det här är revidering C.

16. Så den femte 
dimensionen?
Jo, just det. Det är relation. 
Objekten i en ritning/karta kan 
vara relaterade till andra objekt. 
Till exempel kan ett hushörn ha 
en relation till en vägkant, eller 
en terrass kan ha en relation 
till en färdig vägyta, eller ett 
hål i en vägg kan ha en relation 
till ett ventilationsschakt. Om 
någon av dem flyttas så kanske 
det relaterade objektet också 
måste flyttas. Men inte alltid! 
Relationer kan idag anges i 
Topocad och i TC5D. 

17. Fler funktioner?
Det finns ytterligare funktionalitet planerat, 
men nu vill vi gärna få TC5D i bruk så får 
vi se vad ni användare kommer att vilja ha 
för funktioner. Det vi byggt nu är förmodligen 
världens snabbaste tredimensionella grafik-
motor på webben. Du snurrar med lätthet 
runt punktmoln på många miljoner punkter 
och blandar dessa med andra vektorer och 
raster i två eller tre dimensioner. Allt detta 
utan plug-in - vi använder det som idag 
redan finns stöd för i din (uppdaterade) 
Internetbrowser! 

18. Egna funktioner?
Ja, du kan skapa egna funktioner, 
eller ge oss uppdrag att utveckla nya 
funktioner. Det finns dessutom ett API 
inbyggt! Exempel på funktioner kan 
vara att bygga en ärendehanterings-
funktion, en automatiserad bygglovs-
handläggning, en topologikontroll, en 
detaljplanspublicering, en maskin-
guidning från webben, en navigerings-
funktion, en app, en månlandare. Nej 
förresten, en månlandare blir svårt, 
men väldigt mycket annat...

19. Du, det här låter fantastiskt, hur gör jag för att få tillgång till 
TC5D?
Kontakta oss så ska vi se till att du får ett konto på servern så att du kan börja publicera data på webben och samtidigt få  
tillgång till en databas med versionshantering och säkrade data!
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Chaos Desktop håller koll på 
Sveriges mest trafikerade plats 

Ett informationsflöde i ett storskaligt projekt är en 
tuff uppgift att administrera och måste skötas korrekt 
för att ingen kritisk information ska tappas bort på 
vägen. För datasamordnaren Ludovic Roux på teknik-
konsulten WSP i Stockholm gäller det att skapa ett 
tillförlitligt flöde så att en projektgrupp kan arbeta 
effektivt mot samma mål utan några bekymmer. 
Flödet anpassas efter kundens krav, som i detta fall är 
Trafikverket och Exploateringskontoret på Stockholms 
stad.

– Vi har under de senaste tre åren arbetat med ett 
uppdrag för Exploateringskontoret och Trafikverket 
som rör Norra station i Stockholm, berättar Ludovic. 

Det är den mest trafikerade platsen i Sverige.
Detta infrastrukturprojekt har till syfte att analysera, 

utveckla och även att projektera en hållbar trafiklösning 
i denna del av den utsatta trafiksituationen i huvudstaden. 
Det är inte en alldeles enkel uppgift att få rätsida på 
trafikförsörjningen i framtiden och man laborerar med 
olika förslag. Ett annat viktigt syfte med projektet är 
att tunnla in vägen så att möjliggöra en bebyggelse av 
området ovanför dessa tunnlar. 

 
Kundanpassning

Arbetet med Norra station är en komplex process 
som innefattar flera olika beslut och avgöranden. Det 

Norra station i Stockholm genomgår en snabb förändring som syftar till att 
förbättra trafikflödet. I detta kombinerade infrastruktur- och stadsbebyggelseprojekt 
deltar teknikkonsulten WSP som drar nytta av Chaos desktop för att kunna ha 
kontroll på det enorma dataflödet.
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”Allt manuellt arbete 
som inte kräver tanke-
möda är bättre att över-
låta till programmet. Det 
är inte värt att någon 
ska lägga ned tid på att 
öppna varenda ritning 
för att till exempel ändra 
datum. Det blir inte 
lönsamt i längden.”

krävs också att ett stort antal kompetensområden sam-
verkar där varje kompetensområde har sina verktyg och 
filformat. Totalt ger detta en enorm mängd data. För 
att göra informationen sökbar 
och skapa en genomtänkt och 
logisk struktur på alla datafiler 
har man valt att arbeta med 
Chaos desktop. 

I normala fall använder WSP 
en egen konfiguration av Chaos 
desktop men i samarbetet med 
kunden Trafikverket har de i hög 
grad anpassat sig efter kundens 
behov. Trafikverket ställer bland 
annat krav på att de filer som 
levereras ska ha rätt version för 
att stämma med övriga filer i 
deras databas.

– I projektkonfigurationen 
finns alla filer och metadata på vår server. Det ger oss 
kontroll över att all dokumentation har samma värde 
för till exempel objektnummer. Vi har haft stor nytta 
av Chaos desktop med detta.

Varje fil som man levererar till Trafikverket måste 
ha en metadatafil. 

– Det är metadata som gör att allt är sökbart i 
leveransdatabasen. Men det blir svårare när ytter-
ligare information ska tillföras till exempel CAD-
information, med lagerstruktur, vilka lager som ska 
släckas eller tändas. Trafikverket har krav på att alla 
ritningar ska ha exakt samma utseende som på den 
levererade PDF:n. Därför måste vi leverera styrfiler, 
alltså metadata, modeller och lagerinställningar, med 
DWG-ritningen. Denna funktion klarar Chaos desktop 
utmärkt och jag känner inte till något annat program 
på marknaden som har samma funktionalitet.

 
Rätt arbetsätt frigör resurser

För Ludovic är det viktigt att man jobbar på rätt sätt 
med Chaos desktop. 

– Allt manuellt arbete som inte kräver tankemöda är 
bättre att överlåta till programmet. Det är inte värt att 
någon ska lägga ned tid på att öppna varenda ritning 
för att till exempel ändra datum. Det blir inte lönsamt 
i längden.

Istället ska resurserna fördelas där de bäst behövs 
och till arbetsuppgifter som är för komplicerade för att 
låta sig automatiseras. Då frigörs kapacitet som kan 
läggas på andra saker i projektarbetet.

– Allt rutinmässigt arbete som vi tycker är 
ointressant vill vi inte göra eller lägga ned tid på. Det 
är ju därför det finns datorer och program som kan 
ta hand om detta. Att skriva ut femhundra ritningar 

manuellt bidrar inte till någon arbetsglädje.
I stället för att sköta detta för hand ska man i första 

hand låta programmet göra jobbet.
– En fil ska man inte skriva ut 

manuellt utan istället använda de 
script som finns i programmet. Då 
förenklas processen att skriva ut 
flera dokument till PDF:er.

Ludovic ser inte bara till att 
dataflödena optimeras i projekten 
så att de får rätt filformat som 
överensstämmer med kundens 
order. Han fungerar också som 
en intern kunskapskälla för att ge 
tips och idéer till sina medarbetare 
hur arbetet kan effektiviseras med 
hjälp av Chaos desktop. 

Erfarenheterna av Chaos desktop 
talar sitt tydliga språk. WSP får en 

förbättrad arbetsgång i projekten eftersom man kan 
automatisera olika moment och låta datorn sköta 
rutinartade uppgifter. Genom att använda programmets 
kapacitet fullt ut får man en tydlig kontroll över data i 
det ständiga informationsflödet. Tillsammans är detta 
viktiga egenskaper i arbetet med att kunna effektivisera 
infrastrukturprojektet i Norra station.

Av: Love Jansson
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Topocad länkar samman fältet med 
kartdatabasen för Kalmar kommun 

Nu kan mätingenjörerna på Kalmar kommun 
effektivt arbeta med den samlade kartdatabasen. 
Problemet med att överföra information till och 
från databasen löstes med hjälp av Topocad.

Vitsen med en databas är att man flexibelt ska kunna 
arbeta med den lagrade informationen. I synnerhet 
när det gäller viktig kartinformation som ligger till 
grund för hur en kommun ska kunna planläggas. Men 
på Kalmar kommun var man inte nöjd med hur man 
hanterade data till och från ArcGIS-databasen. Detta 
rättades till genom att man investerade i Topocad.

– Nu har vi ett program där vi kan redigera data på 
ett mer mättekniskt sätt, berättar mätningsingenjören 
Carina Axelsson.

Informationsflödet var inte helt optimalt mellan 
mätningen på fältet och den upprättade databasen, 
som har alla uppgifter kring vägnät, markdetaljer, 
fastighetsbildning och projekteringar med mera. 

”Nu har vi ett program där vi 
kan redigera data på ett mer 

mättekniskt sätt”
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Lösningen på detta problem fann man i den 
funktionalitet som Topocad har. Det är smidigare 
och är mer anpassat för oss mätningsingenjörer, 
tycker Carina. 

– Vi valde Topocad för dess koppling till ArcGIS, 
som är vårt basprogram. Jag hade tidigare arbetat 
med Topocad på en annan kommun, och visste 
att programmet motsvarade det vi eftersökte. 

Ett ytterligare skäl till varför man valde detta 
program var det ökade antalet projekterings-
mätningar som man utförde och kommer att 
utföra.

– Vi behövde ett mätprogram eftersom vi hade 
fått många fler projekteringsuppdrag, som kräver 
hög noggrannhet, speciell kodlista och höjder. 
ArcGIS hanterar just nu inte all data kring det. 

 
Ny funktion i programmet

Att komplettera ett system med ett nytt 
handlar inte bara om internutbildning för att 
övergången ska bli så smidig som möjligt. Minst 
lika viktigt är att ta fram ett bra arbetssätt som 
fungerar med ett nytt system. Så när Topocad 
implementerades på Kalmar kommun hjälpte 
Adtollo till så att man kunde bibehålla arbetssättet. 

– Tidigare sparade vi ned vår inmätta data i en 
tom FGDB-databas. Vi ville fortsätta med denna 
arbetsmetod och för att lösa det så tog Adtollo 
fram en funktion i programmet. Det innebar att 
vi kunde fortsätta jobba som tidigare. 

När Carina eller någon annan mätningsingenjör 
varit ute på fältet, gjort inmätningar och redigerat 
dessa data så töms de ned i en tom databas. 
Denna information tas sedan upp av särskilda 
editerare på kommunen. Det är personer som 
lägger ned data i den slutgiltiga basen, detta gör 
inte mätningsingenjörerna. Editerarna är olika 
personer som överför data om fastighetsgränser, 
hus, markdetaljer och andra mätningsuppgifter 
till basen. Denna organisation och detta arbets-
sätt ger en extra kontroll över data. 

– Editerarna ifrågasätter och kommer med 
synpunkter för att rätta till om något inte 
stämmer.

Kommunen investerade alltså inte enbart i ett 
program utan även i ett rationellt sätt att överföra 
data från fältet till den stadigt växande kartbasen. 

Ett viktigt led i uppdateringen av databasen 

är att anpassa informationen. Innan det lokala 
mätprojektet kan föras vidare är det viktigt att 
informationen har rätt egenskaper som stämmer 
med de egenskaper som databasen har. Därför 
är det mätningsingenjörernas ansvar att se till 
att informationen är försedd med rätt attribut. 
Annars skulle felaktigheter kunna uppstå om 
en detalj inte motsvaras av samma egenskaper i 
mätdata som i databasen.

En annan anpassning av arbetet är att 
mätingenjörerna har upprättat en egen kodlista. 
I listan har man valt att ge koderna en kombination 
av tre bokstäver för att de ska vara lätta att söka 
och för att det ska passa fältdatorn. De använder 
också styrkoder i mätningsarbetet. Det underlättar, 
speciellt vid projekteringsmätning, då många 
olika koder används. 

 
Från databas till fält

Det är inte bara att samla in data och hålla 
databasen aktuell. Carina har nytta av att kunna 
använda informationen åt andra hållet, alltså att 
ta fram kartor ur databasen för att använda dessa 
vid olika mätningsuppdrag.

– Det går mycket lätt att exportera en karta 
till fältdatorn ifrån Topocad, tycker Carina. 
Ifrån ArcGIS var det mycket mer komplicerat. 
I Topocad markerar jag det jag behöver, väljer 
”Spara som” till en fil som jag kan spara direkt 
ner i fältdatorn.

De två systemen har olika förtjänster i hanteringen 
av informationen.

– ArcGIS och Topocad kompletterar varandra 
väldigt bra. Det Topocad kan, kan inte ArcGIS, 
och vice versa. Topocad är inget GIS-program 
och tabeller är lättare att få fram i ArcGIS. Linjer 
visas på olika sätt. En linje i Topocad blir en 
mängd punkter placerade på linjen. I ArcGIS 
visas linjen endast som ett objekt, en linje. Det 
beror på vilken information man vill ha.

Genom att Kalmar kommun införde Topocad 
kan man nu på ett enklare sätt hålla databasen 
uppdaterad med all kartinformation. Det ökar 
säkerheten i det dagliga arbete som Carina och 
hennes kolleger utför.

Av: Love Jansson
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Informationsflödet mellan 
olika kontor kräver struktur

Det är väl ingen som tvekar på att ett projekts 
information ska vara lätt att nå. Det är ju en 
grundförutsättning för att man ska kunna driva 
projektet. Men för BSV arkitekter & ingenjörer ab 
var detta lättare sagt än gjort. Det berodde på att 
det befintliga programmet för dokumenthantering 
inte klarade av att kommunicera mellan företagets 
fyra kontor. Man har huvudkontor i Värnamo med 
lokalkontor i Tranemo, Jönköping och Kalmar. 
Därför sökte man efter ett annat system.

BSV arkitekter & ingenjörer ab startade 1969 
som ett konsultföretag inom teknik. Det har med 
åren breddats och man levererar idag tjänster inom 
fler kompetensområden som arkitektur, samhälls-
planering, infrastruktur, konstruktion, miljö- och 
energirådgivning, landskapsplanering, design och 

Eftersom BSV arkitekter & ingenjörer ab har fyra 
kontor och arbetar med projekt som omfattar vitt 
skilda kompetensområden, krävs ordning och reda 
på all dokumentation. Det var en av anledningarna till 
att man valde Chaos desktop. 

projektledning. De arbetar alltså i ett stort arbetsfält 
som därför kräver ett bra system för att ha kontroll 
på all data.

– Vi var nöjda med att jobba i programmet vi 
hade, men det hade nackdelen att vi inte kunde dela 
informationen mellan våra kontor, säger Johnny 
Grauengaard som är vd.

 
Kundrelation styr

I cirka 15 års tid hade man arbetat i programmet. 
Det är en lång tid som naturligtvis påverkar hur 
man arbetar med informationen, hur den är 
strukturerad och vilken nytta man har. Ett invant 
arbetssätt, helt enkelt. 

– Vi ville därför ha ett system där vi känner igen 
oss i gränssnittet och som gör övergången smidig.
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Chaos desktop 4.3
Den nya versionen av Chaos desktop 
innehåller en hel del förbättringar och 
nyheter, bland annat: 

• Ny bättre Batchfunktion.
•  Leveranskontroll: Funktionen används 

för att kontrollera att dokument uppfyller 
projektets krav på metadata och AutoCAD-
version. Den kontrollerar även att externa 
referenser har relativa sökvägar och att 
modeller angivna i XR-fil finns med.  
Funktionen kan i samband med kontrollen 
även kopiera filer till en leveransmapp. 

•  Konvertering till PDF/A. 
•  Ny FAQ: adtollo.se/dokumenthantering/

support/

Före investeringen gjordes en utvärdering av de 
program som finns på marknaden och eftersom 
Chaos desktop motsvarade förväntningarna valde 
man detta.

– En av våra större kunder är Trafikverket och då 
är det rätt logiskt att vi båda arbetar med samma 
program.

Implementeringen pågår inom BSV arkitekter & 
ingenjörer ab med internutbildning. Man har också 
en särskild datagrupp med del-
tagare ur de olika disciplinerna. 
Den består av fyra medarbetare: 
en arkitekt, en konstruktör, en 
byggnadsingenjör och den ansva-
rige för den interna  
CAD-manualen. Gruppens 
uppgift är att få företagets olika 
kompetensområden att samverka 
så att man bland annat kan arbeta 
effektivt med informations-
hanteringen i Chaos desktop.

Utmaningen är att få kontroll 
över de dokumentformat som 
man använder.

– En arkitekt och en miljöingenjör har olika slags 
handlingar. Men dessa olika typer av dokument 
anpassas så att de fungerar med den gemensamma 
mappstrukturen i Chaos desktop. 

Johnny menar att det är viktigt med ett enhetligt 
system.

– Även om man inte är ingenjör och öppnar ett 
miljöingenjörsprojekt i programmet, så ska man 
känna igen sig och kunna hitta rätt information.

Det är alltså inte nödvändigt att ha en viss 
kompetens för att kunna ta del av hur informationen 
är ordnad. Med hjälp av mappstrukturen länkas 
olika kompetensområden samman och blir till en 
vägvisare, tycker Johnny.

 
Tydlig struktur

Att skapa ordning med hjälp av en bra mapp-
struktur i Chaos desktop är naturligtvis bra. För 
BSV arkitekter & ingenjörer ab handlar detta även 
om att mappstrukturen ska följa vissa kriterier och 
arbetssätt. Här spelar företagets kvalitetssystem en 
viktig roll.

– Vi har skapat vår mappstruktur i Chaos desktop 
utifrån Bygghandlingar 90 och BSV:s CAD-manual 
som säger hur vi ska arbeta med AutoCAD-filer, 
vilken mapp- och lagerstruktur som gäller. Detta 
påverkar också mappstrukturen och vi får totalt en 
god kontroll över informationsflödet.

Denna utformning har blivit en intern standard, 

men om kunden har andra krav och vill ha en annan 
mappstruktur för att matcha vissa behov kan man 
anpassa systemet efter detta. Syftet med att ha en 
tydlig struktur är inte bara att ha en god ordning.

– Det är nödvändigt att strukturen är enhetlig 
eftersom vi jobbar i projekt som kan vara spridda 
över våra kontor.

Kommunikationen mellan e-posthanteraren 
Outlook och dokumenthanteringsystemet är 

smidigt, tycker Johnny.
– Det är enkelt att lägga in 

intressant e-post i systemet som 
hör ihop med projektet och på 
så sätt får varje projekt ett eget 
e-postarkiv, samlat i kronologisk 
ordning. Där finns ofta dokument 
bifogade, till exempel ritningar.

Detta stärker informations-
strukturen ytterligare eftersom 
medarbetaren inte själv behöver 
leta i sin inkorg. All e-posttrafik 
som hör ihop med projektet 
finns lagrad på ett ställe i Chaos 

desktop och riskerar inte att filtreras bort eller 
slängas. På så sätt hjälper Chaos desktop till att 
öka kontrollen av den totala mängden information. 
Det är naturligtvis är nödvändigt i de stora och ofta 
komplexa projekt som BSV arkitekter & ingenjörer 
ab arbetar med.

Text & Bild: Love Jansson

”Med hjälp av 
mappstrukturen 

länkas olika 
kompetensområden 
samman och blir till 

en vägvisare,”
- Johnny Grauengaard, vd på 

BSV arkitekter & ingenjörer ab.
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Nyköping vatten säkrar nätet med 
egna makron och attribut

90 mil. Så långt är Nyköpings ledningsnät för 
vatten, spill- och dagvatten. I takt med att Nyköping 
växer kommer nya ledningar att dras och öka nätets 
längd och komplexitet. För att säkerställa driften 
i nätet behövde man ett överskådligt system. När 
politikerna fattade beslut om att man skulle inrätta en 
ny VA-plan, innebar detta också att ett nytt genom-
gripande arbetsätt infördes.

– Tidigare arbetade vi med pappersritningar, berättar 
Dan Thun som är IT och GIS-samordnare på den 
kommunala förvaltningen Nyköping vatten. Ritningarna 
arkiverades i pärmar där informationen inte uppdaterades 
och det blev ett nästan omöjligt sätt att jobba på.

I samband med införandet av den nya VA-planen 
startade man ett omfattande projekt för att digitalisera 
ledningsnätet där man utgått både från den befintliga 
dokumentationen och från nya mätningar. 

Nyköpings ledningsnät för vatten, spill- och dagvatten kräver ett säkert 
informationssystem för att kunna fungera. Därför arbetar man med att tillföra 
systemet egna makron och attribut i Topocad.

Informationspunkterna överfördes till en kartdatabas. 
Den skapades med hjälp av Topocad och beskriver  
ledningsnätets grundläggande egenskaper som 
material, dimensioner och lägespunkter. Detta arbete 
startade för två år sedan och Dan beräknar att det ska 
pågå två år till och omkring 2014 ska hela nätet vara 
inmätt och klart. För driften av systemet har man valt 
att arbeta med VA-banken, som anropar information 
från databasen.

 
Kontroll i flera led

För att försäkra sig om att informationen i databasen 
är korrekt har man byggt en intern kontrollfunktion 
där Dan är första instans. Han granskar databasens 
innehåll och kompletterar med data. Därefter går 
denna information vidare till nästa granskare, som är 
en intern utredare och som kontrollerar bland annat 



13

att årtalsattributen stämmer och ger 
synpunkter. Därefter går materialet  
vidare till högsta instans, till en 
ledningsförvaltare som avgör om 
informationen är korrekt. Under denna 
process händer det ofta att nya data 
tillkommer och att man därför måste 
utföra justeringar av databasen.

– Det kan vara äldre kartmaterial som 
inte stämmer överens med verkligheten 
och då behövs en ny inmätning av till 
exempel en brunn på plats. Därefter 
jobbar jag i Topocad och överför ny 
information till databasen, som då blir 
uppdaterad och aktuell.

När informationsmängden slutligen 
är optimal tas systemet i bruk och  
ansluts till kommunens förvaltnings-
system. Nätets skötsel sker med 
VA-banken för att hantera insatser och 
planera underhållsarbetet.  
Implementeringen av VA-banken innebär 
ett förändrat arbetssätt på förvaltningen 
och man genomför internutbildningar 
för att medarbetarna ska kunna arbeta 
med det nya verktyget.

 
Egna attribut

Databasen, som innehåller hela 
ledningsnätet, blir alltså ett avancerat 
informationssystem med flera olika typer 
av data som har vitt skilda betydelser 
och definitioner. För att snabbt och 
enkelt kunna hantera denna datamängd 
har Dan tillfört fler egenskaper för att 
förenkla sökningen och därmed det 
dagliga arbetet. Till sin hjälp arbetar 
han med attribut och makron.

Förutom de grundläggande attributen 
i Topocad, material och dimension, så 
lägger Dan till nya attribut som svarar 
mot egenskaper som finns i VA-banken.

 – Det är ledningsålder och relining, 
alltså att placera ett nytt rör inuti ett 
äldre.

På samma sätt lägger han till makron 
för att underlätta bearbetningen av data. 
Det gäller för material och dimensioner.

– På marknaden finns idag cirka tio 
olika material att arbeta med och ett 
stort spann av dimensioner vilket kan 
skapa problem om inte samma  
egenskaper används på ett konsekvent 

sätt för återkommande ledningar. 
 

Automatisering
Genom att skapa ett nytt makro 

för en viss typ av ledning i ett visst 
material och med en viss dimension, 
får varje ny ledning samma egenskaper. 
Detta bidrar i hög grad till att problem 
undviks.

– Ett plaströr mäts alltid i ytterdiameter 
men när det gäller gjutjärn är det andra 
måttbeskrivningar. Makrot håller reda 
på vilket material som ska beskrivas 
med vilken slags dimension och jag 
slipper tänka på detta. Det blir rätt rakt 
genom och databasen blir tillförlitlig.

Det handlar om att automatisera 
arbetet.

– Att kunna jobba med så få klick och 
musrörelser som möjligt. Och få en hög 
kvalitet i sättet att jobba.

När nya material och produkter 
tillkommer skapar Dan nya makron och 
fortsätter att förenkla arbetet. Samtidigt 
som kartdatabasen utvecklas blir dess 
information säkrare med hjälp av makron. 
Sökningen effektiviseras med hjälp av 
egna attribut. Därmed får Nyköping 
vatten en databas över ledningsnätet 
som ständigt är aktuell.  
Nätets information får hög kvalitet vilket 
är en viktig förutsättning för att det 
ska kunna utvecklas i samma takt som 
Nyköpings kommun.

Av: Love Jansson

”Det handlar 
om att kunna 
jobba med så 
få klick och 
musrörelser 
som möjligt. 
Och få en 
hög kvalitet 
i sättet att 
jobba.”

- Dan Thun, IT 
och GIS-samordnare 
på Nyköping vatten. 
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Smarta funktioner i nya Chaos 4

Dynamiska fönster
Den mest efterlängtade nyheten på länge. Fönster-
hantering kan väljas mellan Automatiskt, Justeringsbar 
och Manuell. Automatiskt är standard första gången 
Chaos startas. 

Dokumentträd
En ny funktion för att exportera metadata har  
tillkommit och fungerar likadant som exportera  
metadata från sökningen. 
Menyn på högerklick i trädet har omstrukturerats och 
en ny funktion, Kopiera sökväg till klippbordet, vilken 
ger en text i klippbordet med alla mappnamn från 
roten och nedåt. Den kan se ut som följande: \\Norra 
Länken\K1 - Konsultuppdrag 1\Ritningar
Trädet säkerhetskopieras varje natt och kopian sparas 
i 30 dagar. Admin kan återställa säkerhetskopian från 
valfritt datum. Vill du veta vad som hänt i en specifik 
mapp går det att högerklicka och välja Visa logg för 
mappen. 

Sökning
När Chaos startas av en ny användare har kolumnerna 
ett utseende som kan ändras utifrån användarens 
behov. Nu finns funktionen Ställ in standardkolumner 
för den som vill gå tillbaka till ursprungsläget. 
Något annat som tillkommit är Automatisk bredd på 
kolumnerna, som fördelar utrymmet mellan de kolumner 
som är tända. 

Kontroller
Det finns nu möjlighet att sätta leveranskrav för DWG 
och PDF; det går att stoppa leveranser om versionen 
är fel och det rapporteras varningar om mindre allvarliga 
saker är fel. 
Det har också blivit tydligare vilka fel som stoppar 
leveranser till Chaos vid lämna jobb.

Dokument, metadata
Metadatafältet ProgramVersion är utökat till 60 tecken 
för att minska varningarna vid Lämna jobb.

Komponenthantering 2.0
Flera nyheter som till exempel fördefinierade min- 
och maxvärden på koordinaterna för komponenterna 
och även smidigare jobbhantering med nya funktionen 
Addera till KomponentJobb. 
Exporten kan skapa laddmall i Excel och det finns 
även möjlighet att markera flera  - högerklicka - och 
Ändra status på komponenter. 

MiniAdmin
Nu kan du skapa en grupp som heter MiniAdmin 
och lägga in de användare som skall kunna hantera 
Verktyg/Tabeller, Användargrupper och Användare i 
grupper. 

Verktyg
I tabeller så är nu mellanslagen borta vid redigering 
direkt i Chaos. Vid import av lagerinställningsfiler så 
går det i efterhand att komplettera ritningsdefinitionerna, 
även med lagerfiler. 
Från verktygsmenyn går det också att installera 
ChaosFunc förutsatt att det finns någon AutoCad  
installerad och att denna har varit startad minst en 
gång.

Exempel på dynamisk fönsterplacering. 

Chaos används framför allt av 
Trafikverkets tekniska konsulter 
och entreprenörer som dokument-
hanteringsstöd i vägprojekt.  
Chaos 4 släpptes den 9 maj 2012 
och innehåller flera nya och  
förbättrade funktioner. 
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Jobba på Adtollo! Läs mer om tjänsterna på adtollo.se

Minigolfen 27 juni 
Nu är det äntligen dags för sommarens bästa 
träff!

Onsdagen den 27 juni samlas vi på Ersta Bangolf-
anläggning för att njuta av en god grillbuffé, utmana 
varandra i minigolf och fira in sommaren. Från kl 
17 och fram till 22 håller vi öppet. Är det din tur att 
lägga vantarna på vår fina vandringspokal?

Anmälan på adtollo.se

Varmt välkommen!

Produktansvarig 
Dokumenthantering

 Som produktansvarig kommer du driva 
utvecklingen av dokumenthantering.

•  Du kommer ansvara för produkterna inom 
affärsområde Dokumenthantering, främst 
systemen Chaos desktop, Chaos och Chaosfunc 
samt att vidareutveckla dokumenthantering 
in i framtiden.

•  Tjänsten innebär dels konsultarbete och 
internt arbete på vårt kontor, dels möten, test 
och felsökning hos kund. Du kommer hjälpa 
våra kunder med installationer, konfigurationer 
och diverse frågor. Våra kunder är ofta 
tekniska konsulter och arkitekter.

•  Arbetet inom affärsområde Dokumenthantering 
bedrivs i projektform med små projektgrupper 
där varje deltagare förväntas agera självständigt 
och ansvarsfullt inom givna ramar.

Adtollo minigolf, Stockholm 27 juni 
Tekis Träff, Stockholm 15-16 oktober 
Intergeo, Hannover 9-11 oktober 
Topocad Live, Stockholm, 21-23 november

Höstens kurser

Alla höstens kurser kommer att publiceras 
inom kort på adtollo-academy.se 
- håll utkik!

Kalender 2012

Key account manager 
inom GIS

 Vi behöver förstärka vår avdelning inom 
Mät & Kart och söker en KAM (kundansvarig) 
för våra produkter.

•  Ditt arbete kommer att ha väldigt mycket 
kontakt med våra kunder, främst kommuner, 
runt om i hela Sverige.

•  Du bör ha goda kunskaper inom GIS, 
databaser, karta och gärna mätning.

•  Du kommer att få lära dig våra system 
och senare även bedriva utbildning och 
konsultationer inom dem. Körkort erfordras 
och arbetet innebär resor.

•  Teamet arbetar tätt ihop på Adtollo och som 
KAM blir du en nyckelperson som även 
kommer att bidra till produkternas utveckling. 
Arbetet innehåller även försäljning och att 
vara med på konferenser, mässor och andra 
evenemang.
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Adtollo Academy
- nu kan du anmäla dig!

Adtollo Academy innebär
* 1 års medlemskap

* Fri tillgång till 20 olika kurser
* Erfarna kursledare från hela branschen

* Tydliga mål, uppgifter och uppföljningar

ADTOLLO ACADEMY - UTBILDNINGAR INOM 
MÄTNING - KARTA - RITNING - CAD - GIS

All info på adtollo-academy.se

MÅLINRIKTAT - STORT UTBUD  - PERSONLIGT - VALFRITT


