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Välkommen!

Innehåll

Våra användardagar Topocad Live äger 
rum här i Stockholm den 23-25 november. 
Det var 1,5 år sedan sist och mycket har vi 
gjort sedan dess. Bytt namn. Bytt adress. 
Två versioner senare. Nya applikationer. 
Ny webbmotor. Så vi har mer än vanligt 
att berätta om under dessa dagar och de är 
även fler än förut – tre dagar jämfört med 
två. Den tredje dagen blir det workshop i 
gruppform, en idé som vi har stulit från vår 
kollega VA Utveckling. Det var synnerligen 
lyckat så därav stölden. Tre dagar innebär 
två kvällar och det är också ett plus. Plus 
en. Jag ser mycket fram emot dessa dagar 
och vi välkomnar er alla till Topocad Live!

Collaboration är C:et i TC5D. Den 
svenska översättningen blir kollaboration 
förknippat med kollaboratör som i mångas 
öron har en negativ klang. Jag slog upp det 
och i den svenska förklaringen så var det 
samarbete med fienden, men i den engelska 
stod det att arbeta tillsammans för att uppnå 
ett mål vilket är precis så som vi vill ha det. 
I vilket fall som helst så är jag övertygad 
om att TC5D kommer att vända upp och ner 
på vad man kan göra på webben. Webben 
blir en applikationsbärare utan plug-ins eller 
appar så att du var som helst kananvända en 
femdimensionell modell som du inte bara 
kan titta på utan även skapa någonting ifrån. 

För en kommun kan det vara att presentera 
detaljplaner i tre, fyra dimensioner för en 
allmänhet, eller ge möjlighet att skapa 
situationsplaner eller nybyggnadskartor 
direkt över Internet. För alla som mäter får 
man i TC5D ett utmärkt verktyg att redovisa 
resultatet för sin beställare via webben och 
där mottagarens inloggning bestämmer vad 
man kan göra med datat. Kanske bara titta, 

eller skriva ut, eller hämta hem till ett format 
som passar ens egen miljö, eller till och 
med ladda ner det direkt i sin egen databas!

För ett anläggnings- eller byggprojekt 
kommer det att ge möjlighet att se projektet 
i tre dimensioner och där man kan uppdatera 
objekt för objekt, inte bara hela ritningen 
utan verkligen exakt det objekt som är 
förändrat. Man använder en pincett istället 
för en slägga… 

Topocad Live arrangeras för övrigt på 
Elite Hotel Marina Tower här i Stockholm, 
det heter så men det är Saltsjöqvarn, se 
omslagsbilden. För tjugo år sedan var jag 
med om att mäta in väggar, golv och fönster 
i en då helt tom byggnad i Saltsjöqvarn. 
Tillbaks till. 

Under hösten har vi gjort en kundunder-
sökning där vi har frågat nära 1 100 kunder 
vad ni tycker om våra system. Tack för all 
input och tack för allt beröm och alla goda 
betyg vi fick! Det är genomgående väldigt 
höga betyg ni har givit oss och det känns 
riktigt, riktigt bra! Vi suger i oss resultatet 
och gör allt för att ni tills nästa kundunder-
sökning om två år ska ge oss ännu bättre 
betyg!

Tills vi ses, ha en riktigt härlig höst och 
jag hoppas verkligen att vi ses på Topocad 
Live!

Hälsningar
Tomas Sandström
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ADTOLLO INFO

Varmt välkommen till våra användardagar på Elite Hotel 
Marina Tower i Stockholm den 23-25 november!

Årets program
Det är nu 1,5 år sedan vi arrangerade våra användardagar 
(då Chaosdagarna) och mycket har hänt sedan dess! I år 
håller vi våra användardagar under tre dagar, med start 
efter lunch på onsdagen, hela torsdagen och avslutning 
till lunch på fredagen.

På onsdagen berättar vi om de senaste nyheterna i  
Topocad 14 och Chaos desktop 4, samt går igenom våra 
nya produkter TopoCadastre, TopoSurv och TC5D. 
Missa inte dessa berikande träffar där vi gärna vill ha era 
åsikter och förslag! 

Utställningen hålls precis bredvid konferenssalarna och 
det är här vi äter middagsbuffén på onsdag kväll. 

På torsdagen har vi parallella sessioner uppdelade på 
teman med föredrag både från Adtollo och våra kollegor 
i branschen. Här dyker vi djupare ner på detaljer och 
pratar framtid. Även under torsdagen hålls utställningen 
precis utanför konferenssalarna. På torsdag kväll bjuder 
vi in till en spektakulär middag med underhållning och 
utdelning av våra priser. 

På fredagen fokuserar vi på våra och våra kollegors 
produkter på ett nytt sätt; vi delar in oss i grupper och går 
runt till olika stationer för att se och höra på det senaste. 

Alla branschnyheter i utställningen
Ta en runda under fikat och besök våra utställare!  
Utställningen hålls i det öppna utrymmet utanför  
konferenssalerna där fika serveras i pauserna. 

Hotellet
Vi håller till på nyrenoverade Elite Hotel Marina Tower, 
som ligger alldeles vid vattnet och bjuder på en av 
Stockholms vackraste utsikter. Ta dig hit med bil, buss 
eller båt!

Boka in ett möte
Vill du träffa oss och diskutera ostört, kontakta oss på 
08-410 415 00 och boka in ett möte i samband med 
användardagarna!

All info på  

topocadlive.sePlats: Elite Hotel Marina Tower, Stockholm

Datum: 23-25 november

Anmälan: topocadlive.se

Frågor?  Kontakta oss på  
tel 08-410 415 00 eller  
e-post info@adtollo.se

Träffa oss på Elite Hotel Marina Tower!



4

Topocad 14

 »  Topocad 14.0 – release 9 december 
I denna version ingår alla filformatsändringar 
som ska göras. Läs mer längre ner om vad mer 
som är nytt i Topocad 14.

 »  Topocad 14.1 – planerad release i mars 
Ett större antal nya funktioner släpps i Topocad 
14.1. Ny modul ESPA för Topocad

 »  Topocad 14.2 – planerad release maj/juni 
Ytterligare funktioner i Topocad. 

Därutöver kan versioner med buggrättningar 
komma emellan och efter dessa versioner. 

Fullt stöd för 3D
I Topocad 14 kommer fullt stöd för 3D, det 

innebär att hela ritningen kommer att kunna tittas 
på och användas i tre dimensioner, och med stöd 
för att skapa och modifiera objekt även på höjden. 
Några speciella funktioner kommer att få ett  
speciellt 3D stöd, bland annat rotera som  
kommer att ha val för att rotera i 2D alternativt i 
3D. Redan idag fungerar de flesta funktionerna 
med tre dimensioner och till dess hjälp så fungerar 
givetvis snappningen i 3D. Man kan snabbt och  
enkelt välja vy mellan Topp (som idag), Norr, 
Öster, Söder, Väster, Botten och snedvy i både 
ortogonalt och perspektiv läge. 

Filer som referenser direkt i ritningen
För att förenkla hanteringen av olika typer av 

data i tre dimensioner så bygger vi ut funktioner 
för att importera/referera andra Topocaddata in till 
ritningen. Detta gäller bland annat det nya geometri-
formatet (läs mer om denna nedan), punktmoln, 
terrängmodeller och beräknade sektioner. Det 
blir alltså möjligt att använda alla dessa filer som 
referenser direkt i ritningen, beräknade sektioner 
kommer att visas både med tre dimensionella linjer 
och sektioner direkt i ritningen. 

Nytt geometriformat
Ett nytt geometriformat, TGF, skapas vilket 

innehåller både väglinjer, profiler, skevningar, räls-
förhöjningar och längdtabeller. Detta kompletterar 

tidigare geometriformat som väglinjer och profiler 
men gör det enklare att hålla reda på och hålla ihop 
data som tillhör varandra. Det gör det även enklare 
i alla de funktioner som använder geometrier, nu 
behöver man bara ange en fil i dessa kommandon 
istället för två eller tre filer. Detta geometriformat 
kompletteras med en utbredning som används vid 
förhandsgranskning och när man refererar till filen 
i ritningen. 

Inbyggd Topocadbrowser! 
När du startar Topocad så kommer du att ha 

tillgång till en speciell hemsida med information 
om Topocad, direkt i Topocad. Förutom informa-
tion om nya versioner och vad som finns i nya och 
kommande versioner så visas nyheter från Adtollo, 
information om aktuella kurser och så finns även 
funktioner för support inbyggt på denna hemsida. 

Publicera data i TC5D
I Topocad 14 kommer även funktioner för att 

kunna publicera data i TC5D, det ger att en del nya 
typer av data kommer att införas, bland annat så 
kan man lägga in lutande rasterbilder direkt i  
ritningen och denna möjlighet ger oss också 
möjlighet att läsa in lutande bilder från vissa 
instrument. Två nya ”dimensioner” läggs till; det 
blir möjligt att hantera versioner respektive relation 
i Topocad. 

Utvecklingen är i full fart med Topocad 14 och vi planerar att lansera Topocad 14.x enligt 
följande:

Geometrifilen kan visas som 3D och den kan även 
refereras in till ritningen i 3D. 
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Topocad med 3D direkt i ritningen. 

Den nya lagerhanteraren där lager struktureras i ett träd. 

Förbättrad legendhantering
Legendhanteringen i Topocad byggs om så att 

den blir mer lättförståelig och mer lättjusterad.

Egendefinierade lager för sektioner
Vi bygger ut sektionsmallar och beräknade  

sektioner med möjlighet att bygga på egendefinierade 
lager åt olika håll. Vissa lager byggs ut från terrass 
och uppåt, andra från teoretisk överyta och nedåt 
(som idag) samt från terrass och nedanför terrassen. 
Detta gör det lättare att skapa färdiga sektioner 
för fler typer av normalsektioner, bland annat för 
drändiken och det blir lättare att få ut rätt volymer. 
Dessutom lägger vi på ett fält för kod (AMA kod) 
på olika typer av volymer i de beräknade  
sektionerna.

Nya linjetyper
Ett nytt linjetypsformat som blir mer kompatibelt 

med AutoCAD och som dessutom ger oss möjlighet 
att undvika hålrum på en linje vid en nod (punkt).

Trädstruktur i lagerhanteraren
Lagerhanteraren är utbyggd med en trädstruktur 

för enklare överblick och med många fler egenskaper 
på ett lager. Nu kan man sätta upp att ett lager ska 
vara av viss geometrityp, ha definierade symboler 
och definierade attribut. 

Läsning och import av FGDB filer i ArcGIS. 
Utöver dessa funktioner så är många fler funktioner 
förbättrade, vi redovisar alla nyheter vid lanseringen.
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TC5D 
på väg mot release!

TC5D är en femdimensionell publisher för webben. 
Förutom att visa plandata och höjder använder vi 
tid som en fjärde dimension och relation som en 
femte dimension. Vi arbetar med objekt; allting 
som visas i browsern är objekt, punkter, linjer, 
ytor, symboler, rasterbilder, kuber, punktmoln, 
terrängmodeller med mera och vi kan blanda både 
vektorer och raster så länge man kan placera objektet 
i en position (eller flera positioner). Det är flera 
nya tekniker som används, WebGL för att kunna 
visa objekt tredimensionellt i browsern. Dynamisk 
HTML, HTML-5 är den nya standarden för HTML 
– webbsidor och möjliggör flera typer av objekt 
och rörliga sidor men kanske viktigast möjlighet att 
kunna köra webbapplikationer. 

Bakom TC5D ligger en databas som håller reda 
på alla objekt och alla dimensioner. Vi utvecklar 
TC5D så att man kan använda olika typer av 
databaser men den som vi primärt själva använder 
är PostGRESQL med tillägget PostGIS samt egna 
tillägg ovanpå detta. PostGRESQL är en Open 
Source databas.

Så nog om allt tekniskt nu, hur kan vi använda 
TC5D?

TC5D, som står för Topocad Collaboration 5 
Dimensions, publicerar alla typer av lägesbundna 
data i tre dimensioner. Det data du stoppar ner i 
databasen kan du visa upp för alla som har tillgång 
till hemsidan, med val för olika typer av användare. 

Använder du Topocad så kan du välja att spara 
direkt i databasen för publicering och i Topocad 
kan du även välja version/skede och markera rela-
tioner mellan objekt. 

Men det går även att lägga in data direkt från 
TC5D, från olika typer av CAD- eller GIS-filer, 
koppling mot en annan databas eller import från 
någon av de standardformat i XML eller GML som 
finns. 

I TC5D är det inte bara begränsat till att titta på 
data, det är även en webbapplikation, så med rätt 
användarbehörighet så finns det även möjlighet 
till att använda data. Exempelvis kan du zooma in, 
se på data i 3D, skriva ut eller exportera ut data i 
många olika typer av filformat. Eller göra uttag till 
din egen databas. 

Sökfunktioner finns givetvis. Du kan söka på de 
attribut som finns i databasen, adresser, fastighets-
nummer, koordinater, objekttyper med mera och 
sökresultatet visas i din browser. Du kan även fråga 
objekt om information. 

Produkten TC5D kommer att ha ett basutförande 
och från detta så kan man lägga på sina egna  
funktioner. TC5D kan köpas i två varianter,  
antingen som installation på egen webbserver eller 
så hyr du både TC5D och plats hos oss. 

Utvecklingsarbetet är och har varit intensivt när det gäller TC5D. Vi visade prototypen på 
GIT-mässan i mars och gensvaret var överraskande översvallande. Kul tycker vi och till 
Topocad Live i slutet av november ska vi ha något att visa upp och vi räknar med en försiktig 
lansering under januari-februari nästa år.



7

Topocad Punktmoln i stadig utveckling!

Punktmoln kan nu användas på alla platser där man 
idag kan använda terrängmodeller:
• Skapande av nivåkurvor
• Volymberäkning mellan två punktmoln
•  Volymberäkning mellan terrängmodell och 

punktmoln
• Volymberäkning mellan punktmoln och plan yta
• Hämtande av höjder från punktmoln
•  Terrängsektionsberäkning från punktmoln (även i 

kombination med terrängmodeller)
•  Volymberäkning i sektioner med en eller flera 

punktmoln och/eller terrängmodeller
• Skapande av terrängprofil från punktmoln
• Skapande av tunnelterrängmodell från punktmoln

Förutom detta kan man skapa terrängmodeller från 
punktmoln eller delar av punktmoln. Export av 
delar av (eller hela) punktmolnet kan ske till olika 
koordinatfiler eller till Topocads punktmolnsfiler.
Sedan tidigare så finns filtreringsfunktionen där 
man kan filtrera bort toppar och/eller tvära dalar 

från modellen för att undvika felaktiga punkter och 
för att reducera antalet punkter. 
Utvecklingen fortsätter och till Topocad version 14 
så kommer följande nyheter på Topocad punktmoln: 

•  Begränsningen på ca 50 miljoner punkter som 
finns i Topocad 13 är borttagen.

•  3D vy av punktmoln där vi visar RGBA, det vill 
säga färger och intensitet.

•  Import av punktmoln till Topocads ritning vilket 
även ger möjlighet att använda punktmolnen som 
referenser, med möjlighet att ha punktmoln som 
bakgrund men även 
för snappning.

•  Punktmoln kommer 
att kunna sparas 
ner till TC5D för 
att där visas i 3 
dimensioner, även 
där med färger och 
intensitet.

Punktmolnsmodulen som vi visade för första gången i februari 2010 har stadigt förbättrats 
och utökats. Till Topocad version 13.2 kom följande funktioner:

Till Topocad version 
14 kommer 3D  
visning av punkt-
moln där vi även 
hanterar RGBA kod 
från LAS-filer. Detta 
ger möjlighet att 
visa färger direkt. 

Höjdsätt din 2D-karta

Nu kan du höjdsätta 
hela din karta med 
hjälp av din LIDAR 
scanning!
Använd kommandot 
”Höjd från punkt-
moln”. 

Kampanj på 
punktmolnsmodulen!
Komplettera din Topocad med 
punktmoln för endast 7 000 SEK!
Gäller till 2011-12-09. 

Beställ enklast på svarslappen 
till magasinet:  
adtollo.se/svarslapp
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Tågresandet ökar behovet av fler 
terrängmätningar

Det är populärt att åka tåg. Allt fler väljer att rusa 
fram med hjälp av järnvägen genom det svenska 
landskapet på väg någonstans. Det är faktiskt så 
populärt att det får konsekvenser för järnvägs-
stationerna, närmare bestämt för plattformarna på 
perrongerna. När antalet resenärer ökar medför det 
att tågen blir längre. Det resulterar i att plattformarna 
inte längre är tillräckligt långa för att passagerarna 
på ett tryggt sätt kan kliva av tåget. Plattformarna 
måste förlängas och innan det kan ske måste man 
först göra noggranna mätningar.

– Vi arbetar med ett stort projekt som omfattar  
nitton stationer, berättar 
Larry Hedlund som är mät-
ningsingenjör på Infranord. 
Det gäller stationer längs 
västkustbanan och västra 
stambanan.

Innan projektören kan 
bestämma hur tillbyggnaden 
ska gå till och hur spårdrag-
ningen ska förändras måste 
man göra genomgripande 
mätningar av hur området ser ut. Därefter kan man 
fatta beslut hur mycket ett spår behöver flyttas och 
om man får plats med den tänkta plattformen.

 
Datamängder

I ett första skede görs en samlad mätning av ett 
område med totalstationer och alla mätpunkter 
läggs ihop med hjälp av nätutjämning till ett större 
nät av data. Därefter är det möjligt att på en  
noggrannare nivå bryta ned informationsmängden 
och utföra detaljmätningar. För detta arbete använder 
Larry Topocad.

– Med hjälp av programmet samlar jag in data, 
utför beräkningar och sammanställer data i fält. 
Detta bildar ett underlag till ritningar som beställaren 
kan använda för projekteringar.

Det är en mängd datapunkter i landskapet som 
måste mätas och registreras. Det kan totalt handla 
om flera tusen mätpunkter. Data från nätutjämning 

kan innehålla mellan 500 till 600 punkter, till 
exempel sträckan mellan Kil och Torsby på nio mil 
hade ungefär 600 punkter. Hur hanterar Topocad en 
så omfattande datamängd?

– Det tar ingen längre tid i anspråk att processa 
informationen än vid mindre datamängder, kanske 
någon ytterligare sekund, uppskattar Larry.

Att utföra mätningar mitt bland spår som trafikeras 
av passagerar- och godståg måste anpassas efter de 
tågtider som gäller och när tåg kommer att pas-
sera. Men med hjälp av tågklarerarna i Göteborg 
får han reda på om och när han kan få tillträde 

till ett spårområde för att 
utföra mätningar. En viktig 
egenskap i mätningsarbetet 
är precision. 

– I detaljmätningen har vi 
höga krav på mycket små 
toleranser, det handlar om 
max ett par millimeter.

Exakt definierade  
mätpunkter ger säkerhet i 
sammanställningen av data 

och ökar pålitligheten i beräkningsarbetet i Topocad. 
Förtätningen av data i detaljmätningen sker var 
tionde meter på en raksträcka. Ibland kan det finnas 
andra detaljer som Larry måste ta hänsyn till, det 
kan gälla en växel vid ett spår vars sex mätpunkter 
ska inkluderas. Men det är flera funktioner som 
måste kunna fungera problemfritt, inte minst under 
fältarbetet. 

– Samarbetet mellan totalstationen och Topocad 
fungerar bra vilket är en förutsättning för att vi ska 
kunna hantera den uppmätta informationen.

 
Kontrollfunktion

Förändring sker inte bara kring spår och 
plattformar, det pågår en ständig omdaning av 
det omgivande landskapet. Rörelser i marken ger 
terrängen ett nytt utseende vilket får till följd att 
koordinater kan flyttas från ett tidigare läge. Det 
räcker med förskjutningar på några millimeter 

Att fler väljer tåg ger inte bara en bättre miljö, det ökar också antalet mätningar. När 
tågen blir längre leder det till att mätdata måste kompletteras och revideras längs 
vår järnväg.

”Programmet ger oss 
alltså möjlighet att samla 
in data, göra beräkningar 
och arbeta med nätut-
jämning och dessutom få 
kontroll över dataflödet”
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för att befintliga data ska bli inaktuell. Hur får du 
information om att data har förändrats i landskapet?

– Det hjälper Topocad till med. Med hjälp av 
beräkningar i programmet kan vi se om det har 
varit en rörelse i punkterna och sedan åtgärda detta 
med nya mätningar.

Topocad visar grafiskt vilka förändringar som 
har skett i förhållande till den geografiska informa-
tion som man tidigare hade. Denna kontrollfunktion 
avlastar ingenjören som slipper granska vilka 
koordinater i terrängmodellen som är korrekta och 
vilka som är felaktiga. Det hade varit besvärligt 
att identifiera varje enskild punkt för sig för att 
bestämma om informationen är optimal eller inte. 
Nu sköter programmet det istället.

– Programmet ger oss alltså möjlighet att samla 
in data, göra beräkningar och arbeta med nätut-
jämning och dessutom få kontroll över dataflödet.

Med hjälp av Topocad, utrustning och en god 
portion ingenjörskunskap får landskapet uppdaterad 
mätdata. Då får projektörer och entreprenörer 
möjlighet att dra järnvägar på ett tryggt sätt vilket 
i sin tur skapar förutsättningar för en behagligare 
tågresa för allt fler resenärer.

Love Jansson
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TopoCadastre & TopoSurv

TopoCadastre är en applikation som startas från 
ArcCadastre, GIS- och kartsystemet som  
Lantmäteriet utvecklar och som i sin tur bygger på 
ArcGIS. TopoSurv är en applikation som startas 
direkt från ArcGIS, dvs ArcView, ArcMap,  
ArcEditor eller ArcInfo; GIS-system utvecklade 
av ESRI. Systemen bygger på Topocads teknologi 
för kommunikation och mätdataberäkning och 
sparar resultatet direkt i den databas som används i 
ArcGIS. 

TopoCadastre/TopoSurv tar emot mätdata från 
totalstationer, avvägare och GPS-instrument och 
tack vare funktionalitet i kodtabell och attribut-
tabell beräknas fältdata till koordinater klara för 
att lagras i databasen. Tack vare en lagerhantering 
som matchar mot tabeller i databasen och ett flertal 
olika sätt att mäta så att geometrier lagras (punkter, 
linjer, ytor) så kan rätt data hamna på rätt lager i 
databasen, oavsett om det är en personlig geodatabas 

Adtollo har under året lanserat två nya mätsystem anpassade för GIS-systemet 
ArcGIS och ArcCadastre.

eller ArcSDE till valfri databas som används. 
Förutom mätdataberäkning har vi lagt till några 

väl valda funktioner för den grafiska hanteringen. 
Bland annat finns funktion för medelpunktsbe-
räkning av objekt inmätta fler än en gång och en 
funktion för att jämföra inmätta objekt gentemot 
objekt i databasen där det finns val av att uppdatera 
databasens objekt med inmätt punkts läge men där 
man behåller databasens attribut. 

Andra funktioner är inläsning av rasterdata och 
inläsning av WMS data direkt till mätskissen och 
dessutom har vi byggt in Gtrans transformation i 
mätskissen. 

Topocad är kompatibelt med TopoCadastre och 
TopoSurv, alla filer kan läsas mellan systemen och 
Topocads kodtabell, attributtabell. Även  
linjetypstabell och symbolfil är kompatibla med 
systemfilerna i TopoSurv/TopoCadastre. 
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LK - STÅNG
Originalet

Nu bara hos GeoFix AB

Vi säljer även fixdubb, mässingsbult, väggfixdubb,
prismor, Unipz, polygonspade, doslibell,  

avvägningsstång, häftflukter, markeringsfärg,  
metallsökare, mätband, distansskyltar, PK-spik, 

mäthjul, geospik-mätpunkt/gränspunkt,  
stakkäpp, stakkäppsstöd, mätmärken,  

utsättarspett, instrumentstativ,
Geosp-(geodetiskt spårmittsmått) fungerar till 

järnväg & spårväg, mm, mm, mm...

www.geofix.se
Myntgatan 1 Motala

Tel.nr 0141-23 73 79, 23 73 74

Under sommaren har Vänersborgs 
kommun gjort om sin upphandling av 
kartsystem och återigen så valde de 
Adtollo och Topocad med FDO adapter 
som sitt nya kartsystem. 

Vänersborg upphandlar en kommun-
licens av Topocad som ger dem fri  
användning av Topocad inom kommunen. 

Vänersborg väljer Topocad

Förändrade moduler i Topocad 14

I Topocad version 14 lägger vi till ett geome-
triformat som innehåller både väglinjer, profiler, 
skevningar, rälsförhöjningar och längdtabeller. 
Det är ett komboformat som kommer att göra det 
enklare att hålla ihop hela geometripaketet för 
längsgående objekt. Men det gör även att vi lägger 
ihop vägdelen med profilmodulen, det vill säga att 
vi lyfter ut väglinje och väglinjeberäkningar till 
profilmodulen. För att kunna använda väglinjer 
måste man alltså ha profilmodulen från och med 
version 14. 

Vi erbjuder alla Topocadanvändare som idag 
enbart har baspaketet på sin licens att gratis erhålla 
profil/geometrimodulen, därmed så kommer ni att 
från och med nästa underhållsavtal uppgraderas 
med profil/geometrimodulen. 

Järnvägsmodulen kommer att ingå i geometri-
modulen. Ni som idag har profilmodulen (som 
ingår som en del i Projekteringspaketet) kommer 
att få geometrimodulen som då även innehåller 
järnvägsmodulen med bland annat längdtabeller 
och rälsförhöjningar.

Övriga modulförändringar är att makromodulen 
som idag är en tilläggsmodul kommer att ingå som 
standard i baspaketet. Vi tycker att makromodulen 
är alldeles för bra för att så (jämförelsevis) få 
använder den så vi bakar med den i baspaketet. 
Dessutom så lägger vi med kartbladsmodulen 
respektive punktdatabasen, som idag är gratis 
tilläggsmoduler, som standard i baspaketet. 

Till Topocad 14 kommer vi att förändra modulerna i Topocad på ett flertal sätt vilket kommer 
att påverka er som användare. 

Kalmar och Åre nya 
användare

Under hösten har både Åre och Kalmar 
kommun blivit nya Topocadanvändare 
med varsin kommunlicens. 

Åre kommun använder sig av 
Topocads FDO adapter och Kalmar en 
ArcGIS adapter för koppling gentemot 
sina databaser. Vi hälsar dem varmt 
välkomna till Adtollo och Topocad!
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Ny standard för utbytes- 
format för planbestämmelser

SIS har givit ut den tekniska rapporten SIS-
TR 38:2011 som beskriver ett datautbytesformat 
för planbestämmelser. Den bygger i sin tur på 
standarden SS637040:2010 Geografisk informa-
tion – Detaljplan – Applikationsschema för 
planbestämmelser. Formatet är byggt på GML, 
Geography Markup Language och uttrycks som 
ett XML-schema.  Formatet beskriver både geo-
metrin (punkter, linjer, plana ytor) och klasser 
med subklasser, det vill säga administrativa 
bestämmelser och egenskapsbestämmelser. 

Adtollo välkomnar denna nya standard och den 
bör kunna underlätta för utbytet av data mellan 
olika avdelningar inom kommunen, framförallt 
steget från det att detaljplanen är tagen till att den 
ska in i grundkartan. Det öppnar även upp för 
möjligheten att göra grundkartan mer aktuell och 
interaktiv med befintliga planer. Adtollo kommer 
att utveckla funktioner för att läsa och skriva  
formatet med planerad release till Topocad  
version 14.1. 

Chaos desktop 4.1 är här och som vanligt 
finns det en rad nyheter och en del buggfixar. 
Den största nyheten i denna version är att Chaos 
desktop nu stöder Revit, Autodesks applikation 
för BIM. Det är en plugin till Autodesk Revit 
(2011-2012) som gör att det går att batchplotta/
exportera filer med ”rätt” filnamn till Chaos 
desktop. Det går också att spara metadata från en 
stämpel i ett sheet, vilket gör att Chaos desktop 
sedan kan hantera filerna som vanligt för att t.ex. 
skapa ritningsförteckningar.

Några fler nya funktioner

•  Duplicera fler än en fil i taget. Dupliceringen tar 
hänsyn till namnkonventionen.

• Bättre prestanda i ärendehanteringen.
•  Zip-fil kan skapas med ärendestrukturen, som  

mappstruktur.
•  Projekt går att hantera även på DFS  

(Distributed File System)
• Kontroll av filnamn vid sparande av e-post.
•  Uppdatering av metadata i textboxar i MS 

Word.
•  Ny Chaosfunc 4.2.3 med stöd för både LX och 

LR.
• Ny version av Rasterex (Viewern)
•  Rapportformat går att välja; XML utf8 eller 

iso8859-1. 
•  Maconomy addin: snabbare inläsning av  

projektlista.
•  Inställningar i Windows för att visa dolda 

filer och mappar slår igenom fullt ut i Chaos 
desktop.

Gå in på www.chaosdesktop.se för att läsa hela 
listan på vilka nyheter och buggfixar som finns 
med i Chaos desktop 4.1

Framtiden
Chaos desktop 5.0 ligger på ritbordet och 

utvecklingsteamet håller på att gå igenom vilka 
nya funktioner som kommer finnas med. Vi kan 
redan nu skvallra om att en sak man undersöker 
är möjligheterna för en databaskoppling!

Chaos desktop  
- Nu med stöd för Revit!

Topocads FDO för AutoCAD

Nu har vi planlagt utvecklingen av vår egen 
variant av FDO även för AutoCAD. Vi bygger en 
egen FDO koppling för AutoCAD med samma 
uppbyggnad som den vi använder i Topocad. 
Den kommer i så stor utsträckning som möjligt 
använda samma kommandon som i Topocad och 
lagringsfilerna blir kompatibla med varandra så 
att du kan använda samma databas oavsett om du 
använder Topocad eller AutoCAD. 

Detta möjliggör för flera att dela samma data 
och där man kan använda den applikation som 
man är mest van vid.

ESPA-modul i Topocad

Vi har nu beslutat att utveckla en ESPA modul 
till Topocad. ESPA är ett system för digital foto-
grammetri och även för hantering av LIDAR data. 
Företaget är finskt och heter ESPA Systems. 

Modulen är planerad till Topocad version 14.1. 
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Nyanställda Evenemang 

2011
Topocad Live, Stockholm 23-25 november
ArcCadastre användarträff, 1 december

2012
Geodesidagarna, Stockholm 1-3 februari
GIT-mässan, Jönköping 27-29 mars 
Intergeo East, Istanbul 4-5 maj 
SKMF, Mätkart, Luleå 23-25 maj
Intergeo, Hannover 9-11 oktober 

Kurser
Preliminära datum vår 2012

Topocad Grund, Mät, Avancerad
17-19 januari
14-16 februari
13-15 mars
17-19 april
8-10 maj

Topocad Volymkurs
24-26 januari
21-23 februari
20-22 mars
24-26 april
29-31 maj

Topocad Plankurs
6 mars
12 juni

Topocad Transformation
7 februari
15 maj

Topocad FDO
2 maj

Håll utkik på adtollo.se för uppdaterat 
kursschema och våra olika kursorter!

Bilder och punkter på 
Intergeo

Inför årets Intergeo fick jag frågan vad vi kunde 
förvänta oss att se på årets mässa. Bilder och scanning 
var min gissning. 

Oj, så rätt jag fick! Bilder på tvären och längden, tagna 
från instrument, helikoptrar och alldeles vanliga  
bilder som man gjorde underverk med i allehanda 
program. Det verkar inte finnas någon hejd på vad man 
kan göra och hur man kan ta bilder, så nu är det mest upp 
till var och en att försöka få in bilder i sin egen vardag 
på något bra sätt. En intressant applikation var Aspect3D 
från det tyska företaget ArcTron som av ett antal bilder 
bygger upp en komplett 3D bild med punkter. 

Scanning har varit inne ett tag och fortsätter sitt 
triumftåg. Det byggs in scanning på fler platser, det 
används i högre utsträckning och scanningen går snabbare 
och snabbare och når längre och längre. Sättet att ta hand 
om data blir bättre och snabbare men kanske inte så 
mycket bredare. 

Nästa års Intergeo är i Hannover, 9-11 oktober, lätt att 
åka till och givetvis väl värt ett besök!

Tomas Sandström

Juan Garcia, utvecklare
Juan jobbar som utvecklare 
inom produktområdet  
Dokumenthantering. 
Han har jobbat som webb-
utvecklare och har nyligen 
avslutat sina studier inom 
Programutveckling.NET
När Juan inte jobbar umgås 
han helst med sina vänner och 
familjen. På sommaren brukar 
han spela baseboll om vädret 
tillåter.

Annonsera här 
och nå mer än 
5 000 personer 

inom 
samhällsbyggande!
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Tips & Trix

Snabbt sätt att lägga in raster
Om du har georefererade rasterbilder i en 
och samma mapp behöver du bara peka ut 
mappen och sen peka i kartan för att raster-
bilderna ska trilla in där med automatik. 

Kommandot når du under Skapa|Infoga 
georefererat raster. Bilderna behöver inte ens 
ligga bredvid varandra, vara lika stora eller 
var synkade. Topocad läser de georeferenser 
som finns och föreslår dessa. 

Välj med linje/polyline
Ett litet hjälpmedel som många missar är att man 
kan välja objekt med hjälp av att rita en linje eller en 
polyline. 
Kommandot finns på höger musknapp och är tillgängligt 
i alla väljkommandon, exempelvis vid trimma och när 
man redigerar terrängmodeller så kommer de väl till 
pass. Se bild!

Lageruppsättningar
Använd lageruppsättningar för snabbast möjliga val av 
vilka lager du tittar på! 

Du hittar kommandot under menyn 
Ritning|Lageruppsättningar men enklast är om du har 
den tänd i menyn hela tiden, se bild. 

Du skapar snabbt och enkelt en lageruppsättning, se 
bild 2 och 3 och den är blixtsnabb att använda för att 
visa de lager du är intresserad av att se för tillfället. 

Lageruppsättningar sparas i ritningen så du kan spara 
dem i din prototypsritning. Det går även att exportera 
lageruppsättningar till andra ritningar. Men se upp 
med när du skapar nya lager – de är default av i alla 
lageruppsättningar så skapar du ett nytt lager behöver 
du lägga in det i de lageruppsättningar som ska visa 
detta lager. 
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Välj kommando som du inte vet var du hittar 
det
Det finns ett gömt kommando som du hittar genom att 
dubbelklicka på CTRL-knappen. Där kan du skriva 
ett sökord och du får en lista med alla funktioner som 
innehåller sökordet, därifrån kan du direkt klicka på 
funktionen för att starta funktionen. 

Praktiskt när du inte vet var funktionen är och den är 
dessutom blixtsnabb! Se bild!

Sök objekt via attribut
Under Ritning|Sök objekt finns ett sökverktyg som 
söker ut objekt via attribut. Det som inte alla vet är att 
när man har gjort en markering i sökresultatet så kan 
man välja ut dessa objekt – funktionen finns på höger 
musknapp. 

Förändrad dialogruta
Tycker du att dialogrutan för att öppna eller importera filer m.m. har ett äldre utseende 
så är det nog så att du har systeminställningen ”Aktivera kommunikation med Activ-sync” 
påslagen samtidigt som du har eller nyss haft ett instrument kopplat till datorn.

Vill du ha tillbaka standarddialogrutorna gör du som följer :
Gå in på Arkiv > Inställningar > Systeminställningar och hoppa till fliken Import/Export
Bocka ur ”Aktivera kommunikation med Activ-sync”.
Därefter skall dina dialogrutor ha standardutseendet och de vanliga funktionaliteterna.

Skapa pålprotokoll
Du vet väl att du nu kan skapa pålprotokoll 
utifrån dina pålinmätningar.

Med några inställningar i kodtabellen kan du 
sätta beräkningsfunktioner på dessa mätningar 
som gör att du får ut pålprotokoll.



Resultat från vår kundundersökning

Under tidiga hösten gjordes en kund-
undersökning bland Adtollos kunder inom 
Mät & Kart respektive Dokumenthantering. 
Över 1 000 kunder tillfrågades och vi fick 
genomgående väldigt höga betyg. Tack för 
det! Alla svar var dessutom bättre än den 
tidigare kundundersökningen som gjordes 
2009. Se resultatet här intill. Vi tar till oss 
de öppna svar vi fick från er och kommer 
att arbeta för att få ännu bättre svar till nästa 
kundundersökning som kommer att genom-
föras 2013. 

På frågan om man kan rekommendera 
Adtollo och våra produkter till någon annan 
svarade hela 99% av våra ansvariga kunder 
Ja! 

99% av våra ansvariga

 kunder kan rekommendera 

våra produkter till någon annan!

ETT
system räcker för dina 
beräkningar och redovisningar. 

Integrerat med dataimport, 
beräkning, CAD, nätutjämning, 
projektering, detaljplaner,  
punktmoln och maskin- 
styrningsdata.

CAD för mätning, karta, GIS och projektering


