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I början av året gjorde vi en marknadsundersökning 
på Adtollo. Vi var nyfikna på hur många av er som 
läser våra olika typer av informationskanaler och 
hur vi bäst kommer i kontakt med er. En nyckel-
punkt var hur ni tog emot denna tidning, Adtollo 
magaZine. Glädjande, och för mig något förvånande, 
var att den lästes av jättemånga! Tre av fyra läser 
den och alla tycker att innehållet är okej eller bättre, 
48% att innehållet riktigt bra. Kul tycker vi! 

Vi frågade även hur ni i övrigt vill ta emot information 
från oss och en kanal som ni gillar är video på webben, 
Youtube-klippen. Bra, de tänker vi fortsätta med! 
Vi har lagt ut några klipp som rör Topocad 17, sök 
bara på Adtollo eller Topocad på Youtube så hittar 
ni dem. 

Topocad 17.0 släpptes i slutet av januari i år. Har ni 
installerat den? Många har installerat även om det 
är en 17.0, alltså .noll-version som brukar vara lite 
läskig att köra. Men faktum är att det här är den mest 
stabila .0-version vi någonsin har släppt. Men när du 
läser det här så har 17.0.1 kommit för några buggar 
har vi trots allt hittat. Och rättat!

I Topocad är ju annars .0-versionerna 
de som för med sig nya filformat 

och för all del en hel del nyheter, läs mer om dem 
i denna tidning. Nya tiondelsversionerna kommer 
med en mängd nyheter och hundradelsversioner 
med rättningar. 

En chans att mötas är ju på de konferenser och mässor 
som anordnas. Vi var för ett tag sedan på Mätkart/
Geodesidagarna som samarrangerades tillsammans 
i Örebro och ungefär när ni läser det här så är vi/
har vi varit på Kartdagarna i Örebro (igen!). En bra 
chans att mötas är annars på Intergeo som varje år 
går i någon stad i Tyskland. I år så arrangeras den 
återigen i Berlin, 26-28 september är datumet. Väldigt 
bra mässa, väldigt trevlig stad och inte alls dyr att 
varken åka till eller vara i! 

I år håller vi inget Topocad Live men vi satsar fullt 
ut på dessa tidigt nästa år – redan den 16-17 januari 
2018 arrangeras Topocad Live. Boka in de datumen 
i din kalender. Vi utlovar en lite annorlunda upplevelse 
mot tidigare år! I mitten av januari tror vi är en bra 
tid att konferera – precis lagom efter jul och nyår så 
är det bara att hoppa igång igen! Inbjudan kommer! 

Tack för att du läste hela min ledare, det värmer! 
Jag hoppas vi ses någon gång under året, ta hand 
om dig!

För snabba nyheter - gilla oss på facebook.com/adtollo

12

Hej!

16

07
04

20



4 5

Topocad 17 är här!

Mätdata
I kodtabellen finns den nya 
beräkningsfunktionen 3D Svep, 
som använder en inmätt linje 
och sveper en symbol längs med 
linjen. 
På samtliga 3D-funktioner 
finns det nu möjlighet att ange 
Produktkod. 
För att kunna använda prismor 
som ligger vid sidan av ett mätt 
objekt går det nu att använda 
offset från mätt punkt. Denna 
möjlighet finns på ett antal 
beräkningsfunktioner. 
Nu kan du justera mätordningen 
i Mätdataprotokollet. Markera 
en eller flera rader – klicka höger 
mus – och flytta upp eller ner 
dessa rader i protokollet.
Vi har även skapat en ny kolumn 
för reducerade längder i förhållande 

till prismakonstanten. Om en 
prismakonstant är angiven och 
längder ska justeras för prisma-
konstanten så ser du vilka de 
reducerade längderna är. Det 
blir lättare att få en förståelse för 
vilka längder som används och 
det går enkelt att justera längderna 
när man ser att dessa är fel.
Nu går det att direkt exportera data 
till Nätutjämning från Mätdata-
protokollet, så slipper du spara 
och importera ett mätdatadokument 
(.sur-fil).  

Geometrier
Väglinjeeditorn har fått nya 
funktioner. Det går nu att lägga 
till och redigera en väg på samma 
sätt som en profil redigeras i 
profilformuläret: Lägg in en linje 
och redigera genom att ange 

radie och eventuell längd för 
klotoid. Allting justeras. 
Det går att lägga in kontroll-
punkter där du anger en tolerans 
för avstånd ifrån. 

Profilformulär
Nu går det att hämta ett befintligt 
profilformulär och använda dess 
inställningar som en mall. 
Default-dokument: När du har 
angivit ett dokument i profilfor-
muläret följer detta med till andra 
komponenter i profilformuläret. 

Solider
Med hjälp av det nya kommandot 
kollisionskontroll så kan du hitta 
solider som skär varandra.  
Kommandot letar reda på 
skärningar mellan solida 

element och markerar dem i en 
lista och i grafiken. Det går att 
skapa unika objekt för de kol-
lisioner som upptäcks. Solider 
som skapas enligt vissa metoder 
blir parametriska, det vill säga 
de vet från vilka ursprungs-
data de skapades från, och kan 
direkt redigeras via egenskaper. 
Kommandona Anslut 3D och 
Avfasning 3D skapar radier och 
avfasningar på solider. 

Systeminställningar
Nu slipper du starta om Topocad 
för att systemfilerna ska sparas. 
Klicka bara på Spara under Hem 
– System.  
Vår nya grafikhanterare DirectX 
är default från Topocad 17. Välj 
grafikhanterare i Systeminställningar 
– Skärm. 

Både punktkoder och kontroll-
koder kan nu anges med gemener 
eller versaler, vilket ändå skapar 
samma kod eller kontrollkod. 
Du hittar inställningen för detta i 
Redigera kodtabell. 
Nu kan du stänga av programmet 
snabbare med den nya möjligheten 
att spara eller inte spara alla 
öppna dokument. 
Vi har byggt en ny sökfunktion 
av systemfilsdata som gör det 
möjligt att söka på symboler, 
linjetyper, attribut, punktkoder, 
materialkoder, produktkoder, 
planbestämmelser, projekt och 
måttsättningsstilar.

CAD
Vi har en ny hantering av 
Förklaringen med funktion för 
att ta med fyllda ytor utan att 

det är symboler, samt att enbart 
aktiva symboler och linjetyper 
i ritningsvyerna är tillgängliga 
för användning. Redigeringen 
av färger i linjer och ytor har 
förbättrats. 
Det går nu att använda en 
terrängmodell för att förlänga 
och trimma mot/till. Genom att 
markera en eller flera terräng-
modeller kan dessa användas för 
att förlänga till och trimma mot. 
Det går även att rita linjer längs 
med två skärande terrängmodeller. 
Det går att ange plan, antingen 
genom att peka ut en yta eller 
peka ut tre punkter. Planet anges 
med en storlek. Därefter kan du 
använda planet för att göra be-
räkningar och för att exempelvis 
rita en linje ifrån, men även för 
att mäta avstånd emot. 
Bakgrund till texter kan nu anges 

Vi är glada över att presentera releasen av Topocad 17 
som släpptes i slutet av januari i år. I den nya versionen 
finns nyheter och förbättringar inom nästan alla områden. 

Topocad 17 är 
stabil och snabb, 
den nya grafik-
motorn DirectX är 
bättre än förväntat

”
”
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Ladda ner Topocad 17 på adtollo.se/ladda-ner/. Här hittar du även 
den nya licenshanteraren 6.0 för dig som har nätverkslicens. 

BIM viktig hörnsten när 
E4 Förbifart Stockholm byggsmed en kant för att kunna markera 

texten bättre.
 När du raderar en ritningsvy 
så försvinner även rutan som 
indikerar vyn i ritningen och inte 
bara i ritningsbladet.
Topocad hanterar nu 3D-ritningsvyer 
vilket innebär att du kan skriva 
ut vyer i tre dimensioner. Använd 
kommandot Blad –Modifiera –
Modellvy och välj där en vy från 
ett kartblad och en tredimensio-
nell vy. Enklast är att använda 
aktuell vy.
Nu kan du ange att en ritningsvy 
ska använda wms direkt i ritnings-
vyn. Även förbättrat stöd för att 
tolka egenskaper i wms:er.
En annan typ av utskriftshantering 
används nu för att utskrifterna 
lättare ska kunna hantera raster i 
utskriften. Även stöd för transparens 
i bilder. 
Ny inbyggd sök/filtreringsfunktion 
i bladmallar. 
Vid Helmert och Affin transforma-
tion kan du nu ange koordinatfiler 
(Geo, pxy, pp) istället för att 
peka ut punkter i ritningen. 
Förbättrad rasterhantering vid 
import av stora rasterbilder till 
ritningen. De delas då upp i 

mindre delar och visas/laddas in 
i ritningen dynamiskt allt efter 
zoomning och panorering. 
Möjligt att använda rasterbilder 
som externa referenser. 
När du skapar symboler så finns 
det nu en funktion att lägga in 
dem i det globala biblioteket 
direkt. 
Funktionen kontrollera objekt har 
byggts ut med att hitta dubbletter 
(punkter) i linjer. 
Möjlighet att på lager ange om 
linjetypsgenerering ska vara av 
eller på. För nya lager används 
ritnings/systeminställningen.
Möjlighet att ange textriktning på 
måttsättning för vinkel, cirkelbåge, 
diameter samt radie.
Handtag på objekt visar mittpunkt 
på cirkelbåge med triangel.
 Funktion för att hantera kame-
ran med hjälp av shift och ctrl 
tillsammans med höger mus med 
förfinad hantering av visningen. 
Kameraläget sparas i ritningen. 
Anslutkommandot är förbättrat 
avseende höjder på anslutande 
linjer. 
I makrofunktionen kan du välja 
att snappa mot ett eller flera 
lager. 

I material kan du nu ange Om-
givande, Speglande och Diffus 
färg samt Speglande effekt. I 
kombination med Ljus påslaget 
(Systeminställningar –  Skärm –  
Inställningar för adapter) får du 
reflektioner på dina objekt som 
har material.

Import/Export
Nu finns en funktion för att 
exportera till 3D-utskriftformatet 
stl. Solider kan exporteras till 
stl-format för utskrift på 3D-
skrivare. 
Även dwg-export är förbättrad. 

Nätutjämning
Modifierade observationer 
blåmarkeras i observationspro-
tokollet. 

Databasadaptrar
På samtliga tre databasadaptrar, 
FDO, ISM och ArcGIS, finns 
möjligheten att slå av eller på 
automatisk linjetypsgenerering. 

Det är ett gigantiskt infrastrukturprojekt att 
leda trafiken förbi Stockholms innerstad. 
Med hjälp av BIM blir dataflödet bättre och 
felen blir färre, säger Karin Anderson som 
är BIM-specialist i projektet. Vi får en bättre 
samordning och kommunikation mellan 
teknikområdena och entreprenörerna. BIM 
leder till lägre kostnader.

Stockholmsregionens trafiksituation är 
hårt ansträngd. Därför byggs E4 Förbi-
fart Stockholm för att leda trafiken väster 

om huvudstaden och minska belastningen på de 
centrala delarna. Tanken är att underlätta flödet 
oavsett om det är persontrafik eller kollektiva 
lösningar. Den gigantiska satsningen beskrivs av 
Trafikverket som ”ett av Sveriges genom tiderna 
största infrastrukturprojekt” och är i full gång. 
Förstudien gjordes redan 2001 och invigningen 
planeras till 2026. 

Information är det kitt som får detta enorma 
projekt att hålla ihop.

– Målet är att ersätta ritningar med modeller, 
berättar Karin Anderson som är BIM-specialist på 
Förbifart Stockholm.
        

Satsar på BIM-utbildning
För att nå målet handlar det om att kommunicera 

nyttan med modellen framför den traditionstyngda 
arbetsmetoden med pappersritningar. Det betyder att 

Text: Love Janson 
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attityder ska förändras och att ny kunskap tillförs. 
Ett nytt arbetssätt i BIM-anda håller på att imple-
menteras i projektet.

– Därför har vi satt ihop ett utbildningsmaterial 
för att överbrygga kunskapsluckor och liknande 
hinder för att få en effektivare process. Vi har tagit 
fram materialet för både Autodesk Navisworks 
och Bentley Navigator.

Framför allt är det byggledarna i delprojekten 
som utbildas. 

– De ska kunna hitta den information i modellen 
som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter 
ute i fält och kunna navigera i den.

Det handlar om att göra modellen tillgänglig 
och föra ut data till anläggningsplatsen. Modellen 
är en viktig informationsbärare och den ska vara 
ett levande redskap för byggledarna, som följer 
arbetet i fält i sin surfplatta.

– Vi håller på att utvärdera vilken viewer som 
fungerar bäst under olika förhållanden ute på 
arbetsplatserna.

I projektet finns också fem modellsamordnare 
som bland annat ska samla in data från entreprenören 
som sedan färgkodas för att visa status. Syftet är 
att visualisera arbetsgången och skapa förståelse 
för det som entreprenörerna ska utföra. 

Fria flöden av data med  
utbytesformat

Delprojekten gynnas av ett fritt utbyte av kunskap 
där entreprenörerna modifierar sina data för att 
förekomma problem, så att inte elledningar dras 
över brunnar för dagvatten och liknande. Modellen 
är inte enbart en 3D-visualisering utan en viktig 
kontaktyta mellan kompetenser och teknikområden 
för att kunna styra delprojekten på ett smidigt sätt.

Idag arbetar Trafikverket inte med ifc och 
informationsutbytet sker idag med dwg, dgn och 
xml. Karin ser fram emot ett utbytesformat som 
fungerar för infrastrukturprojekt som E4 Förbifart. 
Hon berättar att ett sådant format är under utveckling. 
En annan utmaning är att alla entreprenörer ska bli 
delaktiga i att arbeta med BIM och dela information. 
Dock varierar IT-mognaden bland entreprenörerna 
och alla delar inte samma insikt. Det kan bero på 
att begreppet och metodiken är något nytt för aktörer 
i anläggningsbranschen.

All data samlas i en samordningsmodell som 
koordinerar och övervakar mängden data. Trafikverkets 
samordningsmodell har två nivåer. Kodningen är 
ett viktigt område. Man har utgått från BSAB 96 

och kompletterat med egna koder. Anledningen är 
att det har saknats koder på en detaljerad nivå som 
behövs. Kodningen är viktig för att kunna filtrera 
ut data i de olika delprojekten för till exempel 
maskinguidning och för att automatisera processer. 
Strukturerade data är en viktig pusselbit.
 

BIM bidrar till lägre kostnad
Vinsterna med att tillämpa BIM i Förbifart Stockholm 

är flera, menar Karin.
– Vi får en bättre samordning och kommunikation 

mellan teknikområdena och entreprenörerna, data-
flödet blir bättre och felen blir färre, konstaterar 
hon. Delprojekten får en högre kvalitet och det 
blir enklare att fokusera på rätt uppgift i det stora 
informationsmaterialet. Sammantaget bidrar BIM 
till lägre kostnader.

Det ger positiva effekter i arbetsvardagen.
– Med ett välfungerande informationsflöde som 

har korrekt kodning får vi säkrare modeller. När 
byggledaren går ut på arbetsplatsen vet hon eller 
han att den informationen som finns i surfplattan är 
den senaste versionen. 

Projektet får färre flaskhalsar och tidsramar hålls i 
det gigantiska projektet. 

Modellen är inte enbart 
en 3D-visualisering utan 
en viktig kontaktyta  
mellan kompetenser och 
teknikområden

– Karin Anderson, BIM-specialist 
E4 Förbifart Stockholm

”
”

Den gigantiska satsningen beskrivs av Trafikverket som ”ett av 
Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt”. 
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Uppdaterad öppna-dialog
Öppna-dialogen har fått en trädstruktur som 
visas till vänster i dialogen, för bättre överblick 
över dina mappar och filer. 

4

Mari tipsar

Uppdaterat metadata-fönster
Nu ser metadatafönstret likadant ut i såväl 
Sharepoint som i dina egna projekt. 

5

Obs! Ny licensserver
Glöm inte att uppdatera till den senaste 
licensservern 6.0! 
Hämta den på adtollo.se/ladda-ner/

6

Nu släpper vi Chaos desktop 8
I Chaos desktop 8.0 hittar vi flera nyheter och förbättringar: en ny 
funktion för tabellformatering i Wordtillägget, nya namn på projekt-
mallarna samt uppdaterade dialoger för Öppna och Metadata. Ladda 
ner Chaos desktop 8.0 på adtollo.se/ladda-ner/. 

Välj formatmallar i 
förteckningar
Med hjälp av Chaos desktops koppling till 
MS Word kan du enkelt jobba med flera 
mallar med fördefinierade metadata. I de tre 
ritningsförteckningsmallarna, för Bygghandling 
90, Trafikverket samt för Swedavia, har fyra 
formatmallar lagts till. 
Öppna Word och klicka på ABC-paletten för 
att välja tabellformatering. 

3

Fler förloppsindikatorer
Fler och tydligare förloppsindikatorer (progress 
bars). Nu visas tydligt att exempelvis ett 
batchkommando körs och hur många filer som 
är kvar. 

2

Uppdaterade namn på 
projektmallar 
för Trafikverket. När du skapar ett nytt 
projekt ser du projektmallarnas nya namn i 
dialogen för projektkonfiguration. 

1

Hur söker jag efter modeller 
eller ritningar i mitt projekt? 

Sökfunktionen finns på 
huvudmenyn under fliken 
Sök. Om du vill söka efter 
en specifik dokumenttyp 
klickar du på knappen 
Lägg till kriterium. Välj den 
dokumenttyp du vill söka 
efter i den översta listan 
som visar alla dokument-
typer, till exempel Ritning. 
Klicka på Starta för att 
söka. 

Som resultat visas en lista 
med alla ritningar i ditt 
projekt.  

Mari Höijer som är ansvarig för utvecklingen av 
Chaos desktop visar nyheterna i den nya versionen. 
”Flera kunder vill kunna sätta sin personliga stil på 
förteckningen vilket vi nu möjliggjort”, förklarar 
hon. 
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Topocad – programmet 
som rättar sig efter 
mätteknikern 

För att arbeta på ett effektivt sätt måste programmen 
följa med den tekniska utvecklingen och kunna 
hantera stora datamängder. Det är ett av skälen 
till att regionchefen vid Teodoliten Mätteknik Ali 
Afsahi har valt att arbeta med Topocad. Programmet 
anpassar sig efter hur jag tänker, säger han.

Byggbranschen är glödhet just nu och i 
Göteborg är flera satsningar i full gång. 
Gamlestaden är mitt i en omvandling 

till en modern stadsdel där bland annat ett nytt 
resecenter tar form. I det projektet utför 
Teodoliten Mätteknik AB flera uppdrag. 
Företaget har ungefär 80 anställda varav 30 
finns i Göteborg och där arbetar Ali Afsahi 
som regionchef.

Han har elva års yrkeserfarenhet som mät-
tekniker och följer noga programutvecklingen 
inom geodata.  

– Jag har jobbat med olika program och har 
lagt märke till att tillverkarna inte alltid uppdaterar 
efter den senaste tekniken.

Ali berättar om en tid när behovet av data 
ökar och ju mer data som tillförs, desto mer 
komplext blir underlaget. Då är det viktigt att 
kunna arbeta i en miljö som tillåter det, menar 
han. Det är ett av skälen till att de har valt att 
arbeta med Topocad.

– Vi ser att produktutvecklarna hos Adtollo 
förstår det som sker i omvärlden och anpassar 
programmet efter det. Det finns en tydlig linje 
i versionerna som släppts, att programmet 
är mer avancerat och svarar bättre mot vårt 
behov. 

Ett exempel som Ali nämner är att Topocad 

klarar av att hantera stora ritningar. Han påpekar 
också vikten av att välja rätt dator och grafik-
kort som klarar de stora datamängderna. 

Förståelse för hur programmet 
fungerar

Ali har använt fyra olika program och han 
kom till slut fram till att det är Topocad som de 
ska använda i projekten. Ett ord som han ofta 
använder är enkelt.

– Det är enkelt att arbeta i och det behövs 
färre knapptryckningar, vilket gör det snabbare 
att få fram ett budskap i form av en ritning. 
Gränssnittet är tydligt vid mätning och 
redovisning och det finns funktioner både 
som text och symboler. Man får en förståelse 
för hur programmet fungerar och att navigera 
i det.

Ali ger ett exempel när punkter ska sättas ut 
på en anläggningsplats.

– Då börjar jag med att ladda hem en ritning 
från en projektportal och det är enkelt att 
transformera den till rätt koordinatsystem. 
Denna process har Adtollo gjort väldigt enkelt 
i jämförelse med andra program. Informationen 
kan jag också överföra till andra referenssystem. 
Jag väljer sedan de lager jag ska arbeta med, 

Programmet anpassar sig efter hur 
jag tänker, det jag vill göra och fångar 
mitt intresse och uppmärksamhet” ”Text: Love Janson 
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Vad innebär 
Svensk Geoprocess? 
Många talar just nu om Svensk Geoprocess, som är ett samarbete mellan 
Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet. Men vad innebär det för dig? 
Linn Varhaugvik från Lantmäteriet reder ut våra frågetecken. 

Hej Linn, kan du berätta vad Svensk 
geoprocess innebär? 

– Svensk geoprocess innebär ett utbyte av geodata 
på ett enhetligt sett, enligt de specifikationer och 
processer som vi nu tar fram. 
Svensk Geoprocess belyser tre 
områden: Topografiska data, där 
Linn är operativ uppdragsledare, 
Bild/Höjd samt Geodetisk infra-
struktur. Syftet är att bidra till enklare 
och effektivare myndighetsservice 
när det gäller planarbete, fastig-
hetsbildning, bygglovshantering, 
miljö- och krisarbete samt infra-
strukturbyggande. 
– Det kommer bli lättare att kombinera information, 
vi spar resurser och det blir enklare att ta beslut där 
geodata används som underlag. 

Vem påverkas av standarden? 
– I början påverkas Lantmäteriet, kommunerna och 
systemleverantörerna. Det är vi som får jobba med 
implementeringen och hitta bra lösningar på hur vi 
ska använda specifikationerna. 
Linn betonar vikten av ett bra samarbete, hon är 
väl medveten om att införandet kommer ta tid och 
att de garanterat kommer stöta på svårigheter på 
vägen. 
– På längre sikt kommer även andra myndigheter, 
entreprenörer och andra konsulter påverkas.  

På vilket sätt påverkas dessa grupper? 

Linn förklarar att alla påverkas av hur vi skickar 
och tar emot geodata. Kommunerna och Lantmäteriet 
behöver se över sina processer och till exempel 
börja använda de mätningsanvisningar som är 
framtagna, så att insamlingen blir enhetlig. 
– Att börja jobba tjänstebaserat med byggnads- och 
adressinformation är också ett viktigt förstasteg. 
System och tjänster behöver uppdateras så information 
kan utbytas enligt de nya specifikationerna. 
– Här är det viktigt att alla jobbar nära system-
leverantörerna, att vi funderar på vad som är 
viktigt för kommunen och att ställa krav på vad 
man behöver. Systemleverantörerna behöver i sin 
tur anpassa kommunsystemen efter de nya geodata-
specifikationerna och utveckla nya tjänster. 

Topocad är med på tåget - just nu förbereder vi kodlistan med en 
guide som förklarar hur du mäter i enlighet med mätningsanvisning-
arna från Svensk Geoprocess. 

Linn Varhaugvik

Alla påverkas av hur vi 
skickar och tar emot 
geodata.

–  Linn Varhaugvik, operativ 
uppdragsledare för Topografiska 
data, Svensk Geoprocess. 

kodar om lagren och exporterar ut informationen 
direkt till handdatorn. Allt är färdigt!

Arbetssättet blir intuitivt, menar Ali.
– Programmet anpassar sig efter hur jag tänker, 

det jag vill göra och fångar mitt intresse och 
uppmärksamhet.

Ett bra samarbete i projekten är naturligtvis 
nödvändigt för att få en så effektiv process 
som möjligt. Utbytet fungerar tillfredsställande 
och när han importerar data kommer allt med 
som symboler, linjer och liknande. Utbytet 
fungerar också bra med AutoCAD vilket är ett 
plus, anser Ali.

I Gamlestadens resecentrum är Topocad ett 
av verktygen för att mäta in detaljer i området 
till exempel ledningar, brunnar och äldre pålar. 
Data används också för att skapa profilformu-
lär för att visa bland annat på höjdskillnader 
mellan ledningar. Det gör Ali med hjälp av 
geometrimodulen. Data samlas också in till 
underlag för schaktning och sektionering. Med 
profilformuläret kan Ali också göra enkla 
projekteringar, dock inte i detta projekt. 

Attribut underlättar
Symboler läggs till för att berika ritningen. 

Då kommer Ali in på en viktig sak som han 

gärna vill slå ett slag för. Att använda attribut.
– Det verkar som om många inom mätbranschen 

inte använder attribut. Det är något som många 
borde uppmärksammas på eftersom det blir 
mycket enklare. Kunskapen verkar vara låg. 
Ofta arbetar projektören med attributen. 
Mätteknikern är kanske inte lika intresserad. 

Attributen underlättar i det dagliga arbetet 
menar Ali.

– Genom att exportera informationen i pdf får 
entreprenören alla uppgifter som man behöver. 

Uppgifterna kan också sammanställas i en 
förklaringslista som ligger i pdf:n. Det kan 
dock finnas en risk att informationen separeras 
från själva ritningen när listan används och att 
det kan uppstå missförstånd när data inte är 
på exakt samma plats som detaljen. Data kan 
hamna fel i hastigheten i arbetet, särskilt om 
tiden är knapp.

Ali menar att detta kan hänga ihop med hur 
man valt att jobba och med vilket arbetssätt. 
Data är det som bär upp ritningen, modellen 
eller diagrammet. Effektiva och strukturerade 
metoder är önskvärt. Det får till följd att 
kontrollen av arbetsflödet ökar i projekten, till 
exempel när Gamlestadens nya resecentrum 
blir verklighet.

Genom att exportera 
informationen i pdf 
får entreprenören alla 
uppgifter som man 
behöver

”

”
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I de smarta städerna skapas bättre livsmiljöer där 
resurser sparas och större hänsyn tas till miljö 
och människors behov. Digitalisering och posi-
tion är två nyckelord. Men det förutsätter fri till-
gång på högkvalitativa geodata säger Susanne 

Nellemann Ek, vd för ULI Geoforum.

Intresset för digitalisering går på högvarv 
och dagligen berättar media om tekniska 
IT-lösningars förmåga att förbättra och 

förenkla. Industrin och automation står ofta i 
fokus. Men perspektivet är betydligt bredare 
än så och innefattar många områden, inte 
minst samhällsplanering. 

– Geodata är motorn i den moderna staden, 
säger Susanne Nellemann Ek. Hon är vd och 
kanslichef på ULI Geoforum.

Susanne beskriver detta med ett tydligt 
exempel.

– Snart har vi självstyrande bilar. Det behövs 
geodata av hög kvalitet för att bilarna inte ska 
köra på kantstenen. 

Trafik och transporter är ett expansivt område 

när de smarta städerna växer fram. Dessa 
samhällen skapas med innovativ digital teknik 
i centrum. Livet förenklas för invånarna på 
flera plan, både på det personliga planet och på 
det övergripande. 

Sensorer som är uppsatta i ett bostadsområde 
och mäter förekomst av luftföroreningar,  
rapporterar hur människor beter sig i stads-
miljön i ett konstant flöde. Rent medicinska 
data som stressnivåer kan också bli aktuella. 
Uppgifterna samlas in av förvaltningar eller 
motsvarande och bildar bättre beslutsunderlag 
när livsmiljön för medborgarna utformas. 
Insatser kan göras efter behov som statistiken 
visar.

Tekniken skapar helt nya sätt att hushålla 

med resurser. Med hjälp av internet of things är 
det möjligt att styra energiförbrukningen så att 
ett hus gradvis värms upp ju närmare familje-
medlemmarna kommer hemmet. 

Människan är alltid i centrum. 
– De vill ofta vara medskapare av sin miljö, de 

vill i allt högre grad vara delaktiga och påverka 
samhällsutvecklingen. Visualisering en stor roll 
där data bidrar till att förmedla de planer som 
man arbetar med och bjuder in till dialog. En 
demokratisering.

Mobilen genererar data som kan bidra.
– Människor kan besluta sig för att i icke 

kommersiellt syfte donera data från mobilen. I 
utbyte får de en chans att medverka med sina 
personliga data till underlag och påverka 

kommande politiska beslut.
En förutsättning för att dessa tjänster ska 

kunna realiseras är geodata av hög kvalitet. 
Position är ett nyckelord och data måste göras 
tillgängliga, menar Susanne.

– Dessa innovationer är beroende av att geodata 
är fria för att användas och inte ägd.

Högkvalitativa data är alltså en förutsättning 
för att de smarta städerna ska bli verklighet 
och är en utmaning på färden mot ett förändrat 
samhälle. 

Geodata är motorn i 
den moderna staden

Text: Love Janson 

” ”

I höst kommer konferensen ”Smarta städer” 
att ta upp flera aktuella frågor i ämnet. 
Konferensen sker på 22-23 november på 
Kistamässan, www.smartastader.com!

Smarta städer 
skapas med hjälp av geodata
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Smart stadsljus 
med sensor 
sparar energi

Beräknings- 
funktioner för 
solider i Topocad

Tanken på smarta städer låter som en 
vision som ska infrias i framtiden. 
Men många idéer realiseras just nu. 

Stockholms stad har tagit initiativ och leder ett 
projekt inom EU med namnet GrowSmarter. 
Nu pågår 12 projekt inom tre områden: energi 
och byggnader, mobilitet och infrastruktur.

Idag lyser gatlamporna i Stockholm genom 
natten och styrs av en centralt belägen sensor. 
Nu införs, som en av åtgärderna, ett helt nytt 
system som sparar energiförbrukningen. I 
varje gatlampa sätts en LED-belysning och en 
sensor som känner av när en person närmar 
sig. Då ökar belysningen där och två lampor 
framför och bakom personen så det känns 
tryggt. Efter passerandet återgår de till dimmat 
ljus. 

– Sensorerna meddelar också Trafikkontoret 
när LED-lamporna har gått sönder, berättar 
Gustaf Landahl som är avdelningschef på 
miljöförvaltningen på Stockholms stad och är 
också projektkoordinator. Man slipper alltså 
åka runt och kontrollera utan får meddelande 

vilka som är trasiga.
En annan smart lösning projektet visar upp är 

ett system där sopor läggs i olikfärgade påsar 
för att sedan maskinellt sorteras till exempel 
för förpackningsåtervinning och matavfall till 
biogasframställning. 

Påsen stoppas i ett sopsugsystem där den vägs 
och färgen läses av. Eftersom luckan öppnats 
med en särskild nyckel finns även möjlighet 
för systemet att känna av vem som har slängt 
soporna. Då skulle man som boende kunna få 
en återkoppling via t ex en app i telefonen få 
information om hur bra man är på att återvinna. 
Den exakta utformningen av denna information 
är fortfarande inte avgjort och förutsätter en 
medverkan från de boende.

– Det skulle kunna ge en positiv återkoppling 
som visar hur många träd som sparats eller hur 
mycket biogas man bidragit till. 

Gustaf nämner också 5G och att man kommer 
att sätta ut fler sändare eftersom våglängden är 
kort. Det är givet att dessa satsningar är beroende 
av att kartdata finns tillgängliga och att geodata 
håller hög kvalitet.

I varje gatlampa sätts 
en LED-belysning och en 

sensor som känner av 
när en person närmar sig

”
”

Text: Love Janson 

Med Topocad finns ett antal olika beräknings-
funktioner där du med hjälp av koden 
skapar solida objekt som kantsten, pelare, 
ytor med tjocklek på alla ledder, rör, svepta 
objekt och pålar. 

Pålar mäts in med tre eller fyra punkter i överkant pålen 
varav de två sista punkterna i linje med varandra längs 
med pålen. För att göra den mätningen mer exakt har 
vi designat ett verktyg som håller prismor på ett exakt 
avstånd från pålkanten (100 mm). Denna offset anges 
på koden. Soliderna kan anges med material och med 
produktkod. 

Kodtabellsfunktion för att mäta in pålar i solider. 
Offset är den offset som används i detta verktyg. 
Material och produktkodkod (exempelvis AMA- 
kod) kan anges.

Här visas teoretiska och inmätta pålar med 
en pålbottenmodell. Pålarnas lägen kan enkelt 
jämföras med kommandot för Pålprotokoll.

Kodtabellsfunktion för att mäta in rör, inmätning vat-
tengång. Material och produktkod kan anges.  
Objektet är parametriskt så diameter och gods- 
tjocklek kan enkelt ändras.

Kodtabellsfunktion för inmätning av kantsten (murar, 
mm). Objektet kan vara parametriskt, ha ett material 
och produktkod. Här kommer delar av kantstenen att 
vara under mark, finns även en variant där kantste-
nen i sin helhet ligger ovanför väg.

Påle

Rör

Kantsten
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Nyttan med 3D

Johanna Fröjdenlund, verksamhetsutvecklare 
på Lantmäteriet, berättar mer om uppdraget.

– Då geodata kan struktureras på många 
olika sätt samtidigt som förväntningarna kring 
användningen allt mer kretsar kring 3D, är det vik-
tigt att geodataproducerande aktörer är öppna med 
hur data kan tillgängliggöras för att kombinationen 
från olika datakällor ska fungera.

Johanna förklarar att geodata är ”superanvändbart” 
men också komplext att samla in, lagra och till-
gängliggöra. Historiskt har man jobbat mer med 
två dimensioner i den traditionella kartan, även 
om höjdvärden hela tiden funnits med som en del i 
presentationen som t.ex. höjdkurvor.

– Det är därför viktigt att vara tydlig med vilka 
förväntningar som finns kring 3D och vad man 
egentligen menar med 3D, för att säkerställa den 
nytta som ska uppnås. 

Hur definieras 3D-begreppet inom 
geodata? 

Clas-Göran Persson och Thomas Lithén har 
skrivit en intressant rapport som ligger på lantma-
teriet.se/HMK, dvs. hemsidan för HMK: Handbok 
i mät- och kartfrågor. De diskuterar begreppet 
3D och utgår då från BIM och GIS: ”BIM har ett 
mikroperspektiv (detaljerade data) och härstammar 
från byggnadsritningen. GIS har ett makroperspektiv 
(översiktliga data) och härstammar från kartan. 
Geodesi tangerar både BIM och GIS (referenssystem 
och mättekniker).” 

Clas-Göran och Thomas menar att skillnaden mellan 

objekt och geometri är central: I geodatasammanhang 
beskrivs tredimensionella objekt i form av volymer, 
ytor, linjer eller punkter, beroende på tillämpning. 
Ett objekt i BIM redovisas dock vanligen i form av 
en eller flera 3D-volymer (t.ex. en modell per vägg 
i en byggnad). 

Utvecklingstrenden är alltså att BIM har gått från 
CAD-ritningar till 3-dimensionella objektoriente-
rade modeller – med syfte att effektivisera arbets-
processerna. Den mesta BIM-projekteringen görs 
direkt i 3D. GIS har på motsvarande sätt gått från 
presentation i form av platta, generaliserade kartor 
till 3-dimensionella stads- och landskapsmodeller, 
som i sin tur blir alltmer detaljerade/realistiska. 

Vilken är nyttan med 3D? 
Johanna menar att användningsområdena är 

många, och kraven på vad 3D-datan ska bestå av 
kan skilja sig. I 3D-sammanhang blir gärna den  
visuella effekten väldigt attraktiv och uppfyller 

Geodata i 3D - varför? 

 »  Stödja viktiga samhällsprocesser 
med geodata i 3D 

 »  Tydlig gränsdragning mot marknad 
vid tillhandahållande 

 »  Hitta och titta på geodata i 3D 
via geodataportalen 

 »  Samverkan för att undvika 
dubbelarbete och förenkla 
användning 

 »  Nyttja digitalisering för bättre 
kvalitet och effektivare produktion 

 »  Vidareutveckla tillämpnings-
standarder och handledningar

 »  Objektorientering, unika identiteter 
och geometrimodell för 4D 

 »  Använda enhetliga referenssystem 
 »  Kvalitetsdeklarera datamängder 

och geometrier 
 »  Säkerhet och sekretess för 

modern teknik 

Lantmäteriet tar just nu fram ett ramverk för svensk offentlig geodata i 3D. 
Ramverket innebär att ett antal offentliga aktörer samarbetar för att utforska 
möjligheterna med geodata i 3D, samt skapar gemensamma målbilder för att 
geodata ska var smidiga att konsumeras tillsammans. 

Att skapa 3D-data är inte bara att ”drapera” en 2D-
kartbild på en 3D-modell! (Bildkälla: Swisstopo)    En viktig aspekt i arbetet 

är att datamängderna 
snabbt blir enormt stora 
och beslut behöver tas 
kring lagring

–  Johanna Fröjdenlund, 
verksamhetsansvarig, 
Lantmäteriet, division 
Geodata

också många gånger syftet vid exempelvis gestalt-
ning av nybyggnation. Vid konsumtion av detaljerade 
geodata, när man vill beräkna volymer och liknan-
de, kan det vara väldigt viktigt att noggrannheten i 
datat är mycket hög. Här börjar teknikerna komma 
för att insamlingen ska vara möjligt. Nu kan drönare 
utrustas för insamling och även utvecklingen 
av sensorer möjliggör i allt större utsträckning 
automatiserade dataflöden. Här pågår en snabb och 
spännande resa och Johanna berättar att de jobbar 
för fullt med att hänga med i hur de kan ta tillvara 
på den data som flödar och samlas in. 

Många i branschen jobbar fortfarande i 
2D. Vilka flaskhalsar finns för 3D? 

– Några viktiga aspekter i arbetet blir att exempelvis 
datamängderna snabbt blir enormt stora och beslut 
behöver tas kring lagring. 

Än så länge är det inte hållbart att lagra all data 
som kan tänkas samlas in. Datat behöver även 
kunna konsumeras i tidsserier (så kallade 4D) där 
man kan följa en utveckling historiskt. Med andra 
ord, hur mycket data är rimligt att lagra? Lagring 
medför kostnader. 

– Så småningom kan ju tänkas att sensorer och 
AI skapar och hanterar det data som behövs i olika 
problemlösningar, men till dess får vi jobba på 
”manuellt”. 

Andra orsaker till varför vissa aktörer fortfarande 
jobbar med 2D har dels att göra med en omfattande 
omställning till digitalisering och tillgänglig teknik, 
och dels att man byggt verksamhet kring just 2D-
data. 

Så länge 2D räcker för att uppnå det syfte man har 
så är det mer nyfikenhet som driver på utveckling-
en. Men visst kommer 3D väldigt naturligt när det 
gäller beskrivning av hur vårt samhälle ser ut. 

Berätta om er demonstrator!
Ramverket har nu kommit i en första version 

och tanken är att det ska utvecklas över tid. Under 
arbetet med ramverket berättar Johanna att de 
också jobbat med en laborativ miljö, en så kallade 
demonstrator, där de själva provat att slå ihop olika 
aktörers geodatatjänster för att se hur de fungerar 
tillsammans i 3D. 

– Det har varit viktigt i arbetet att få prova praktiskt 
för att tydliggöra de problem som uppstår och hitta 
lösningar som fungerar. 

”
”
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Standardritning för 
dwg/dxf  

Peka ut en standardritning för import 
och export av dwg/dxf-filer. Standard-
ritningen gör så att objekt på lager 
med samma namn i både dwg/dxf och 
top/topx kan ges ett visst utseende 
med avseende på linjetyp, linjetjocklek, 
färg etc. Med en standardritning för 
import och export har du med andra 
ord möjlighet att styra kartans manér 
och säkerställa att allt ser ut som just 
du eller din kund vill.

AutoCAD-typsnitt

Peka ut den mapp där du har dina 
AutoCAD-typsnitt (SHX) om du har 
dem att tillgå. Då kommer Topocad 
inte att fråga efter typsnitten vid 
import/export. Spar tid och var säker 
på att texterna blir som du, din 
leverantör eller din kund tänkt!

Import/export av textfiler

Om man istället för helt vanlig text får 
konstiga tecken vid dataimport kan det 
vara fel teckenkodning som är inställd. 
Teckenkodningen bestämmer hur Topocad 
ska tolka text och specialtecken som till 
exempel å, ä och ö. Prova att ändra kodning 
och/eller tabell om du misstänker att du fått 
andra tecken än de som avsändaren  
menade exempelvis vid generell  
import.

Har du koll på 
dina systemfiler? 
Del 3.
Här är tredje och sista delen i vår artikelserie om Topocads 
systemfiler. 
På fliken Import/Export i systeminställningarna finns möjlighet 
att göra justeringar för att säkerställa och effektivisera både 
importer och exporter av data till och från Topocad.

Fine-tuna till perfektion – lär dig knepen!

     Lagerinställningsfil 

Här har du möjlighet att definiera 
vilka lager som ska exporteras och 
vilka som ska exkluderas. Spara din 
egen standard i en lagerinställnings-
fil om du exempelvis inte vill att 
dina bakgrundslager ska följa med. 
Kanske har du känslig information 
som inte får delas med andra. Då 
kan denna sparas på ett visst lager 
som du väljer  
att exkludera.

Lutande linjer med radier kan inte exporteras 
till en dwg-fil utan åtgärd. Välj mellan: 
 »  3D polyline. Alla radier tas bort, men det är 

en 3D-linje med olika höjd på start, eventuellt 
noder och slut.

 »  2D polyline. En export där radier elimi-
nerats och höjden tas från första punkt i 
linjen. Fungerar bra för höjdkurvor.

 »  2D och 3D polylines. Explodera linjen i 
både 2D- och 3D-linjer. Här skapas ett stort 
antal linjer utan radier, med höjd från  
varje första nodpunkt i linjen.

Export av linje med 
radier och höjder 

1.
4.

2.

5.

3.

g

1.

2.

3.

4.

     5.
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”

 Adtollo Inside Story 
- Möt Martin Lundman, Programutvecklare på Adtollo

Än en gång välkomnar vi våra läsare in genom dörrarna på Adtollo och 
berättar om hur vår vardag ser ut här på kontoret. Den här gången får vi 
träffa Martin Lundman som ger oss en inblick i sitt arbete som program-
utvecklare, hans tankar om kart- och entreprenadbranschen samt några 
matnyttiga tips inom hans favoritområde, datasäkerhet. 

När redaktionen träffar Martin 
är han på strålande humör 
och förklarar att han varit 

och spelat squash på morgonen och 
vunnit. Därav det stora leendet. 

Martin arbetar som program-
utvecklare för Adtollos båda 
affärsområden, Mät & Kart samt 
Dokumenthantering. En vanlig dag 
utgår programutvecklarna från en 
prioritetsbestämd lista, men det kan 
också komma upp saker som exem-
pelvis att supporten ringer och någon 
behöver hjälp med ett problem. 

– Jag pratar ofta med de andra 
utvecklarna och vi löser mycket till-
sammans, så jag springer runt en hel 
del på kontoret och pratar med folk. 
Jag tycker det är skönt att vara på 
kontoret och jobbar sällan hemifrån. 

Martin beskriver atmosfären 
på kontoret som avslappnad och 
trivsam, med frihet under ansvar. 
Det förväntas en viss mognad av den 

anställda, att ha förmågan att kunna 
ta tag i saker och vara självgående 
och inte bli styrd i detalj. 

Vad var det som  
lockade med just  
programutveckling? 

– Målet är att vara visionären, 
den som planerar och tänker ut hur 
systemet ska fungera. Det var därför 
jag läste till systemvetare. Nu arbetar 
jag som programutvecklare vilket 
är mer hands-on, men det känns bra 
och jag tror det är nyttigt i slutändan. 
Här på Adtollo får jag också chansen 
att komma närmare mitt mål som 
visionär, då jag ofta träffar användarna 
ansikte mot ansikte och är med i 
planeringen hur lösningen ska se ut. 

Kart- och entreprenadbranschen var 
okänd för Martin. Han överraskades 
av att det finns flera koordinatsystem, 

andra system än GPS gällande navi-
gering och så fick han lära sig vad en 
totalstation är. 

– Jag är en nyfiken person som 
gillar nya saker. Oavsett vad det 
här leder mig så har det berikat min 
världsbild. Det är verkligen spännande 
med kartor och allt därtill, det är 
något globalt som alla använder och 
har nytta av. 

Martin jobbar nära kollegan 
Rebecka Beiersdorf, som är key 
account manager, och brukar följa 
med henne till kunderna. De anser 
båda att det är mycket positivt att ta 
med en systemvetare till en kund. 

– Att skapa specifikationen i direkt-
kontakt med användaren motverkar 
den visklek som kan uppstå om 
någon annan beskriver användarens 
problem, säger Martin. 

 – Det underlättar arbetet avsevärt, 
inflikar Rebecka. 

Martin Lundman
Jobbar som: Programutvecklare 
Född: 1989
Anställd på Adtollo: November 2013
Utbildning: Master i datasystemvetenskap, 
Stockholms universitet

Säkerhet är inte ett skal 
man lägger ovanpå, utan 

det genomsyrar allt”

Arbetar du med något 
spännande just nu? 

Just nu gör Martin en del konsult-
arbeten där han hjälper främst 
kommuner med att byta databas. 
Han är specialist på SQL-databaser 
och förklarar att många idag sitter 
fast med kostsamma databaser och 
vill byta. 

– Många vill byta från Oracle och 
vi visar att de kan få samma funktio-
nalitet till en billigare penning tack 
vare en lösning med PostGIS. Om 
kunderna behöver hjälp med den här 
typen av konsulttjänster, så kan vi på 
Adtollo hjälpa till med det. 

Lantmäteriet färdigställer just nu 
tjänsten för lägenheter och möjliggör 
för systemleverantörer att bygga 
klart sina system som ersätter LINA. 
Det blir den sista delen, sedan är 
BAL komplett. När den tjänsten 
är inkluderad i Topocad kommer 
kommunerna att kunna uppdatera 
byggnader, adresser och lägenheter 
och slippa dubbelarbetet som LINA 
inneburit. 

– När det gäller utvecklingen av 
BAL så har vi ständig kontakt med 
användarna för att kunna se vilka 
problem och brister som finns i deras 
befintliga system, berättar Martin.

När vi kommer in på frågor om 
säkerhet märks det att Martin har 
ett stort intresse och han förklarar 
att det är något som han brinner för 
personligen. 

– Säkerhet är inte ett skal man lägger 
ovanpå, utan det genomsyrar allt. 
Det handlar inte om att stoppa folk 
– utan att saker och ting ska fungera 
som det är tänkt. Man kan säga att 
funktionalitet och säkerhet är samma 
sak. Det gäller att bygga in säkerhe-
ten från början när man bygger ett 
system. Inte i efterhand. Jag strävar 
alltid efter att få in rätt säkerhetstänk 
i allt där jag är delaktig. 

Du brinner för säkerhet, 
vad ska jag tänka på när 
jag väljer lösenord för 
mina inloggningar? 

– Att tvingas ha med en massa 
tecken som % och # är egentligen 
bara dumt då det är svårt för en 
människa att memorera. Det är bättre 
att välja ett långt lösenord med flera 
slumpvalda ord som du kan minnas 
- om du nu tillåts göra det. Försök 
också att välja olika lösenord för 
olika saker. Jag kan verkligen re-
kommendera en password manager.

  
Vad tror du är ”nästa 
stora grej” inom kart- och 
entreprenadbranschen?

– Den här branschen ligger i fram-
kant när det gäller mätning (tekniker, 
hårdvara), beräkningar (mjukvara) 
och att faktiskt kartlägga verklig-

heten. Det som saknas är att lagra 
information och kommunicera infor-
mation på ett sätt som andra områden 
standardiserat för länge sedan. Det 
jag hoppas på är att Sverige och 
världen kan komma överens om en 
standard för hur geodata ska sparas 
och skickas mellan olika parter. 

En standard skulle möjliggöra 
sömlös överföring av data mellan 
olika system, kommuner och även 
länder. Det skulle underlätta arbetet 
för alla parter om man kunde komma 
överens om en gemensam standard, 
och är något som Svensk Geoprocess 
hoppas på att få igenom.

Har du några tips till  
den som vill jobba med 
programutveckling?

– När du letar arbetsplats är det 
inte alltid den självklara vägen som 
leder till rätt jobb. I en platsannons 
och på intervjun visas den profes-
sionella sidan, men det kan vara 
svårt att lära känna människorna. Jag 
började spela innebandy mot några 
av mina nuvarande kollegor, och där 
fick vi lära känna varandra på ett mer 
personligt plan. Försök alltså att få 
en inblick i kulturen genom att lära 
känna människorna som jobbar där 
först, då är det större chans att du 
trivs. Jag jobbar med väldigt trevliga 
människor.
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01. Kursinnehåll och anmälan 
på adtollo-academy.se

02.

04.

03. Bästa 
kortkommandot 
ever

Varför får jag temporärfiler när jag plottar pdf 
från Chaos desktop? 

Batch plottar filerna till en temporärfil och när plottningen är avslutad så döps 

de om till rätt namn. Om AutoCAD-plottern är inställd på att öppna varje 

plottad fil i PDF viewer, så blir de låsta. Batch kan då inte byta namn på dem. 

Att pdf-filer ska visas efter plottning är en förvald inställning i konfigurationen 

för ”DWG to PDF.pc3”. Ändra inställning på plottern i AutoCAD så att de inte 

öppnas i PDF viewer när de är klara (Plotter Configuration Editor [Symbol] 

Custom properties [Symbol] DWG to PDF Properties). 

Tips & Trix Kalender 2017 

Webbkurser i Topocad
Topocad Terrängmodell 18 april
Topocad Geometri 18 april
Topocad Punktmoln 19 april
Topocad Sektionsmall 19 april
Topocad Plan 20 april
Topocad Beräknade sektioner 20 april
Topocad Introduktion 2 maj
Topocad CAD Grund 2 maj
Topocad CAD Fortsättning 3 maj
Topocad 3D Solider 3 maj
Topocad Mätdata 4 maj
Topocad Admin 4 maj

Topocadkurser i Stockholm

Topocad Nätutjämning 6 april

Mässor
Kartdagarna, Örebro  28-30 mars
Intergeo, Berlin 26-28 september
Kommunträffen, Arlanda 16-17 oktober
Smarta städer, Kista 22-23 november

Webinars ”Fredagsfrallan”
Attributhantering i Topocad 24 mars
Transformationer i Topocad 31 mars
Terrängmodeller i Topocad 7 april
Skapa sektionsmall i Topocad 21 april
Mängdberäkning i Topocad 5 maj
Snabbare CAD-hantering i Topocad 12 maj
Kodtabell i Topocad 19 maj
Lagerhantering i Topocad 2 juni
Beräkna sektioner i Topocad 9 juni
3D Solider & BIM i Topocad 16 juni

Webbkurser i Chaos desktop*
Projekt- och dokumentmallar 23 mars
Installation/konfiguration 18 maj
Projektkonfiguration 8 juni
Chaos desktop Batch 15 juni

Träffa oss på Kartdagarna!

Pssst! Vi har bokat Topocad 
Live för nästa år. Save the 
date: 16-17 januari 2018.

*Kurserna i Chaos desktop tillhandahålls av Symetri, 
anmälan på symetri.se/utbildning

Så nollställer du projekt i 
Topocad

1.  Öppna Registereditorn på din dator, 

exempelvis genom att skriva regedit i 

Windows sökfunktion.

2.  Gå till HKEY_CURRENT_USER\Soft-

ware\Adtollo\Topocad\17.0\Project

3. Markera Path. 

4. Högerklicka och välj Ta bort i menyn. 

Välj rätt displayadapter!

Från Topocad version 17 finns det tre olika 

displayadaptrar som hanterar grafiken i  

Topocad. Välj mellan DirectX, OpenGL eller 

GDI. Inställningen hittar du under  

Systeminställningar – Skärm.  

Du har väl inte missat att du i Topocad 

17 kan få fram egenskapsdialogen 

med en enda knapptryckning? § är den 

magiska tangenten att lägga på minnet. 

(Fungerar när du inte har något annat  

kommando igång)
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Alla nyheter i Topocad 17 finner du på topocad.se. Här kan du också läsa mer om 
Topocad, se på tutorials och ladda ner den senaste versionen. Välkommen! 

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

Snabbare grafik
i Topocad 17


