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HÅL I KALENDERN
Det är ett hål i min kalender. Den här veckan, typ, 
brukar vi vara nere i Jönköping på GIT-mässa eller 
som förra året på Position på Stockholmsmässan. Så 
är det inte i år utan detta år åker vi först till Kartda-
garna i Gävle och senare till Visby för Mätkart. Det 
blir säkert trevliga dagar men det är ju inte samma 
urladdning som det blir inför och under en mässa. 
Mässorna – ja då planerar vi monter, speciella ut-
skick, kanske föredrag, bemanning, finslipar en ver-
sion av Topocad. Nej i år så skickar vi Rebecka och 
Fredrik till Gävle och sen Visby och så får de ta med 
sig några rollups. Dock nya rollups!

Det där att det är ett hål i kalendern är inget problem, 
eller inte ens sant. Det finns att göra ändå, utan GIT 
eller Position. Faktum är ju att påsken var precis på 
GIT-tiden i kalendern, vilken j-a tur att vi inte hade 
GIT då. Det skulle ju inte fungera alls. När man väl 
står där på mässan så kommer påskkäringar och vill 
ha godis. De får allt överblivet mässgodis och sen 
åker vi hem. Haha, det skulle ju fungerar bra. 

Här på jobbet fick vi godis så vi teg. 
Vi kunde inte annat för vi hade 
munnarna fulla med det. Godis 
alltså. Nu efter påsk så är det bara 
det mindre önskade godiset kvar. 

Det måste vara det tydligaste beviset på det naturliga 
urvalet i omvänd form. Undrar hur påskgodistillver-
karna tänker; ”Jag gör äckligt godis så att ingen vill 
äta av det men väljer att köpa det ändå.” Vi fick inte 
hål i kalendern utan hål i tänderna. 

Lagom till påsk så gjorde vi den där Topocadversio-
nen som vi annars skulle ha visat på GIT, jag pratar 
om Topocad 16.1. Alla .1-versioner brukar vara väl-
digt bra. Det finns många bra nyheter i den, läs mer 
om dem på sida 4 i magasinet. 

När vi pratar kalendrar så tycker jag att du ska boka 
in 11-13 oktober i år. Plus minus någon dag. Då är 
det Intergeo som gäller i Hamburg! Kanske läge att 
lägga Kartdagskonferensen och Mätkart på Intergeo 
istället. Det tar 1,5 timme att flyga till Hamburg från 
Stockholm, lika lång tid som det tar att åka till Gäv-
le. Priset är 867:-. Nästa år är Intergeo i Berlin. Jag 
bara nämner det, så ni vet.  

Jag önskar er en alldeles otroligt härlig vår och 
sommar och jag hoppas att vi ses under den ti-
den!

För snabba nyheter - gilla oss på facebook.com/adtollo 14
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HÅL I KALENDERN

02 LEDARE Tomas pratar 
om Position- och GIT mässan 
och förklarar varför det är ett 
hål i hans kalender samt vad 
han gör för att fylla ut tiden. 
 
04 VERSIONSNYHETER 
TOPOCAD 16.1 Topocad 
16.0 släpptes i december och 
nu har vi släppt Topocad 16.1. 
Läs mer om den nya versio-
nen på sida 4.  
 
06 LKAB SPRIDER TOPO-
CADKARTOR MED STÖD 
AV WEBBVERKTYG För att 
göra informationen tillgänglig 
använder LKAB ett webbverk-
tyg för att sprida kartor från 
Topocad till användarna. 

08 SAMVERKANDE MO-
DELLER GER NCC SVAR 
I PROJEKT PÅ HISINGEN 
Mätningschefen Peter Landau 
berättar om hur de i Topocad 
lägger till modeller på en 
grundmodell. 
 
10 TOPOCAD ANVÄNDS 
FÖR ATT HITTA OLIKA 
POSITIONER I SNÖ-
TÄCKET INFÖR AUDI FIS 
SKI VÄRLDSMÄSTER-
SKAP Verein Internationale 
Lauberhornrennen Wengen 
är med och samordnar 
projekten i och omkring den 
stora turneringen med hjälp 
av Topocad.

12 TOPOCAD LIVE - 
DELTAGARNA TYCKER 
TILL Se vad deltagarna 
tyckte om årets Topocad 
Live.  
 
14 LÄTTARE HANTE-
RING AV PUNKTMOLNET 
MED MODULEN FÖR 
INFRAGEOTECH För att 
få en hanterbar mängd data 
selekterar Glenn Karlsson, 
InfraGeoTech, bara de ak-
tuella punkterna i Topocads 
punktmolnsmodul och kan 
direkt gå över till att skapa 
ritningar.

16 TC5D 2.0 Nu har vi 
utvecklat TC5D 2.0. Den 
största nyheten i TC5D 
2.0 är att den nu hanterar 
solider.  
 
18 HAR DU KOLL PÅ DINA 
SYSTEMFILER? En artikel-
serie på tre delar där vi tar 
upp och går igenom hur du 
bäst använder Topocad.    

20 ADTOLLO INSIDE 
STORY Henrik Åkerlund, 
programutvecklare på Ad-
tollo, pratar om utmaningar 
vad han tycker är roligast 
med att jobba som program-
merare på Adtollo.  
 
23 NYA KURSDATUM PÅ 
KALENDERN Missa inte 
vårens nya webbkurser och 
webinars under 2016. 
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Direktåtkomsttjänster
Det finns nu direktåtkomsttjänster från Lantmäte-

riets databaser för Adress, Byggnad och Fastighet. 
Du behöver ett konto hos Lantmäteriet men med 
detta i handen så kan du direkt söka adresser, bygg-
nader och fastigheter. Resultatet visas både som 
geometrier och attribut i Topocads ritningsdel. Ett 
mycket enkelt sätt att visa data direkt från Lantmäte-
riets databaser tack vare de nya direktåtkomsttjäns-
terna. Funktionen ligger i Topocads Leveransmodul. 

Solidkommandon
Många av de nya kommandon som finns för att 

skapa solider har byggts ut så att man kan välja flera 
objekt samtidigt. Exempelvis kan man extrudera 
många slutna linjer uppåt/nedåt samtidigt och man 
kan svepa en profil på flera linjer samtidigt. Det går 
även att slå ihop (Boolean – Union) flera solider i 
samma kommando.

Extrudera kommandot har även byggts ut, man 
kan numera extrudera en sluten linje eller polygon 
mot en terrängmodell/punktmoln. Extruderingen 
sker mot den lägsta eller högsta punkten i vald ter-
rängmodell (eller punktmoln). Kommandot är ut-
märkt för att skapa solider från en terrängmodell och 

digitaliserade takhöjder. 
Soliderna är nu synliga i kommandot Redigera 

som text. I egenskaper så visas nu även soliders 
max- och minhöjd. 

Volymberäkning modell mot modell
I det här kommandot har vi kompletterat funktionen 

med att visa termiska färger vid redovisningen så att 
man kan ställa in exakta färger för exakta höjder. Det-
ta gör det möjligt att jämföra exakta färger med his-
toriskt data då en höjd alltid har samma färg. Tidigare 
justerades färgerna för lägsta respektive högsta höjd.  
 
Punktmoln

I version 16.1 finns även en funktion för att ex-
portera punktmolnet till både generell export i 
ASCII-format såväl som att exportera punktmol-
net till en LAS-fil. Det gör det möjligt att läsa in, 
transformera, redigera, filtrera, sätta färg på ett 
punktmoln för att sedan exportera det till LAS igen.  
 
CAD

Topocads CAD, ritningshanteringen, har kom-
pletterats vilket innebär att man nu kan skriva 
texter kursivt, fet stil, understruket och ett antal 

Topocad 16.0 släpptes i december och nu har vi släppt Topocad 16.1. 
X.1-versioner brukar vanligtvis ha en hel del förbättringar och många 
mindre nya funktioner. Topocad version 16.1 är inget undantag.

TOPOCAD 16.1
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fler varianter på text. Topocad använder en enk-
lare html-redigering för texter så att man kan ange 
html-taggar som till exempel <b>FET</b>. Dessa 
taggar kan anges för hela stycket eller för delar av 
texten. Vi har även implementerat funktioner för 
att taggar i början och slutet av stycket inte kom-
mer att anges som text vid sparande i databaser.  
 

Sektionshantering
I både sektionsmallen och beräknade sektio-

ner kan man nu mäta i sektionerna. Både avstånd 
och area kan beräknas för kontroller. För detta har 
vi byggt in nya snappfunktioner i sektionshante-
ringen. Ändpunkt, mittpunkt, skärning, vinkelrätt 
är de snappkommandon som finns i sektionerna.  
 

Man kan numera välja flera objekt samtidigt för att skapa solider.

Manuell Areaberäkning i sektioner
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LKAB sprider Topocadkartor 
med stöd av webbverktyg

De tre dagbrotten i Svappavaarafältet förändras ständigt och dagligen 
kommer nya kartdata. För att göra informationen tillgänglig använder 
LKAB ett webbverktyg för att sprida kartor från Topocad till använ-
darna. 

Att arbeta med korrekt och uppdaterad in-
formation är naturligtvis självklart och ris-
kerna med att inte göra så är också lika up-

penbara. På LKAB har man utvecklat ett arbetssätt 
där kartor är uppdaterade med den senaste informa-
tionen och sprids till användarna. 

Gruvmätaren Niklas Åberg arbetar i Svappavaara-
fältet där han har till uppgift att vara spindeln i nätet 
och koordinera så att fältets information är optimal 
när den behövs. Fältet ligger strax söder om Kiruna 
och består av de tre dagbrotten i Gruvberget, Leveä-
niemi och Mertainen där man bryter järnmalm. 

Ständig förändring i gruvområdena
Gruvområdena omfattar dagbrott, flera byggna-

der, vägar, anläggningar och olika ledningsnät för 
att försörja området med energi, vatten och avlopp. 
I takt med att dagbrotten utvecklas förändras också 
hela området och nya GIS-data mäts kontinuerligt 
in. Niklas använder informationen inte enbart för 
gruvverksamheten, utan också för att skapa kartor 
som används för andra uppgifter som att planera in-
frastruktur, dra ledningar och bygga till. 

Kartorna är viktiga underlag för en rad tänkbara 
användare, både inom LKAB och för entreprenörer, 
leverantörer, beslutfattare och andra. Därför måste 
de kunna distribueras på ett enkelt sätt. Därför har 
kartdatabasen och Topocad integrerats med ett web-
baserat GIS-verktyg.

- Mätningarna i fält görs av leverantörer och av 
oss själva och skickas som ritningsfiler till mig. Jag 

importerar dem i Topocad och uppdaterar gruvkar-
tan med ny information som sparas i Topocad och 
automatiskt i kartdatabasen. Ur databasen hämtar 
webbverktyget de kartor som användaren behöver 
för att arbeta med en viss uppgift.

Anpassade kartor i Topocad
Kartdatabasen innehåller en mycket omfattande 

informationsmängd och denna måste struktureras 
för att kunna bli hanterbar för användaren. Tanken 
är att användaren ska slippa lägga tid på att leta rätt 
information i olika lager, det skulle bli en omöjlig 
uppgift.

Problemet löser Niklas med hjälp av Topocad. I 
programmet sammanställer han den information 
som behövs och som är relevant för ett visst arbets-
område eller uppgift. Han väljer de lager som hör 
ihop i Topocad och sammanställer dem i separata 
kartor. Dessa kartor distribueras sedan med stöd av 
webbverktyget. Då får användaren en avgränsad del 
av databasens innehåll och blir produktiv så snart 
kartan kommer fram i webbverktyget.

Ta till exempel kartan för vattenledningsnätet. 
Den kan bestå av just de lager som ger nödvändig 
information som ledningarnas linjer, kopplings-
punkter och angivna attribut. När en anslutande led-
ning ska projekteras tar entreprenören upp kartan 
med ledningsnätet och kan studera vilken punkt som 
lämpar sig bäst.

- Entreprenören kan på egen hand ta fram den 
information man behöver med hjälp av webbverk-

Text: Love Janson
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tyget, berättar Niklas. Man måste inte be mig eller 
någon av mina kollegor att ordna en karta.

I webbverktyget kan användaren, liksom i Topo-
cad, släcka och tända lager för att studera olika för-
hållanden. Kartorna ges en tydlig identitet med ett 
namn som visar vad de innehåller.

Verktyg för projektering
Men det är inte enbart nyttigt för en entreprenör. 

Alla som behöver kartinformationen kan enkelt få 
åtkomst till den via nätet. Den som arbetar med pro-
jektering, planering av insatser eller att följa upp 
aktiviteter i gruvområdet ges en möjlighet att testa 
olika idéer och tankar.

- En projektgrupp som ska planera markanvänd-
ningen tar upp områdeskartan på ett möte för att 
diskutera hur transporter ska ske på effektivast sätt. 
Projektledaren drar en tänkt vägsträckning och ritar 
in den i webbverktyget. Informationen sparas i da-

tabasen i ett eget lager och är bara synbar för den 
som är inloggad.

När vägen är fastställd blir lagret synligt och gäl-
lande för alla och inte enbart för projektgruppen. 
Niklas har det övergripande ansvaret och bestäm-
mer när informationen ska bli tillgänglig och upp-
daterar när ny tillkommer.

Kvalitetssäkrad GIS-data
Varje dag uppdateras kartdatabasen och lagren i 

Topocad får ny aktuell information som sedan blir 
tillgänglig.

– Med vårt arbetssätt får vi en mycket hög sä-
kerhet i underlaget eftersom vi vet att alla som har 
tillgång till kartorna har den senaste versionen. 
Kartorna är alltid uppdaterade och optimerade. Det 
underlättar väldigt mycket, framförallt för använ-
darna som kan skriva ut egna pdf:er efter de behov 
och arbetsuppgifter man har.

Bilden visar dagbrottet Gruvberget med dess pallar, samt nivåer. Man har lagt på attribut 
för vilket dagbrott det är, nivå samt vilken metod/kvalité som används för inmätningen.

Bilden visar en karta på ett ortofoto över industriområdet, samt de olika 
elledningar och rör som finns där, med attribut utskrivet på kartan.
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Samverkande 
modeller ger NCC svar i 
projekt på Hisingen

I Göteborgsregionen pågår flera stora infrastrukturprojekt. Marieholmsförbin-
delsen är ett av dem där NCC Anläggning Region Väst ansvarar för ett del-
projekt. Mätningschefen Peter Landau berättar om hur de i Topocad lägger 
till modeller på en grundmodell. De samverkar och blir tillsammans ett verk-
tyg för att visualisera, planera och följa upp arbetet.

Text: Love Janson. Bildkälla: NCC.

Det västsvenska paketet är en kraftfull insats 
för att bygga ut infrastrukturen och innehål-
ler flera olika projekt. Ett av dem, Marie-

holmsförbindelsen, pågår på Hisingen i Göteborg. 
Tanken är att avlasta och effektivisera trafikflödet 
genom att dra nya vägsträckningar, bland annat med 
en ny tunnel under Göta älv.

NCC Anläggning Region Väst ansvarar för ett av 
de fyra delprojekten i Marieholmsförbindelsen och 
ska vara klart 2020. Kostnaden beräknas till 650 
Mkr. Man bygger en ny knutpunkt av nya vägar, 
cirkulationsplatser och broar. Det är i en mening ett 
ordinärt infrastrukturprojekt utan några särskilt av-
ancerade vägbyggen eller brolösningar, menar Peter 
Landau som är mätningschef.

 – De geotekniska förhållandena är dock rätt tuffa 
med leran och närheten till älven. Det finns förore-
ningar i området och massor ska köras till olika tip-
par. Dessutom måste den vanliga trafiken flyttas.

Trafiken omdirigeras för att få fram arbetsytor 
för schaktning och för att spränga bort berg. Två 

gånger i veckan stängs vägar av under en kort tid 
mitt på dagen för att sprängningen ska ske utom fara 
för trafik eller närboende.

Visualiserar med flera modeller
Ett projekt av denna storlek genererar naturligtvis 

en ofantlig mängd data. Trafikverket lämnade under 
starten planritningar och en terrängmodell som Pe-
ter och hans fem medarbetare har utökat. Idag har 
detta material växt kraftigt och omfattar flera olika 
modeller i Topocad som är indelade i tre kategorier 
för att visa modellens funktion och inriktning. För 
tillfället arbetar man med 25 grundmodeller, 10 – 15 
inmätningsmodeller och ett hundratal utsättnings-
modeller. Grundmodellerna uppdateras i takt med 
att handlingarna revideras, inmätningsmodellerna 
uppdateras varje vecka men utsättningsmodellerna 
lever ett kortare liv och är bara aktuella under den 
period när punkterna sätts ut i fält.

Bakom finns en klar tanke med att skapa detta sto-
ra antal modeller som man dock menar är nödvän-
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digt. Det finns ingen mening att skapa en modell för 
varje uppgift. Alternativet till flera modeller skulle 
vara att samla all information i en enda stor och om-
fattande databas. Men då hade arbetet inte blivit så 
överskådligt och flexibelt.

– I Topocad är det enkelt att öppna flera modeller. 
Jag öppnar en utsättningsmodell, tar in en grundmo-
dell för höjder och lägger till modellen för hur el-
ledningarna går. Då får jag ett underlag för att se hur 
vi ska arbeta vidare eftersom jag ser den öppnade 
modellen med de andra i bakgrunden.

Modellerna samverkar när deras respektive infor-
mation syns tillsammans i programmet. 
Faktiska förhållanden visualiseras och Peter och 
hans medarbetare kan granska vilka resultat som 
projekteringen kan ge upphov till. De får ett under-
lag som visar på problem eller nya möjligheter som 
de tidigare inte hade sett. För varje ny uppgift sätts 
de modeller samman som behövs för att dra slutsat-
ser. Ett viktigt område är säkerhet.

- Jag arbetar rätt mycket med kollisionskontroller 
för att förhindra och förekomma fel.

Varje dag kommer nya inmätningsfiler och inmät-
ningsmodellerna uppdateras konstant. 

Struktur med hjälp av kodlista
Bredvid den systematiska uppdelningen med mo-
deller är kodningen ett viktigt moment. Här spelar 
Topocads kodfunktion en roll. Peters kollegor gör 

inmätning i fält där informationen kodas enligt en 
fastställd kodlista.

- Jag har gjort en kodöversättning i Topocad där 
fältkoderna sorteras i grupper i programmet. Varje 
grupp innehåller olika lager och är ämnesspecifik, 
till exempel el eller VA.
Lagergrupperna kan sedan enkelt flyttas in i inmät-
ningsmodellerna. 

Informationen flödar från fältets koder via över-
sättningen till rätt grupp och lager i modellen. Data 
sorteras och hamnar på rätt plats. 

- Det är en arbetsmetod som löper genom projek-
tets alla inmätningar där kodlistan och översättning-
en i Topocad är dess hjärta. Det betyder också att vi 
inte behöver lägga till fler inmätningsmodeller utan 
vi uppdaterar de vi har med nya data som kommer 
från fältet.

Informationen kvalitetssäkras när rådata kommer 
in till kontoret som redan är kodat enligt kodlistan. 
Det effektiviserar flödet menar han och lyfter sär-
skilt fram hur viktigt det är att skapa ett organiserat 
sätt att arbeta med mätningsinformation.

- Jag har jobbat i många stora projekt och det enda 
sättet att bli lyckosam är att ha en enkel, logisk och 
fungerande struktur. Det får vi genom att styra pro-
cessen redan i kodlistan vilket är ett av de största 
användningsområden och nyttan jag har av 
Topocad. 
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Topocad används för att hitta olika 
positioner i snötäcket inför Audi FIS 
Ski världsmästerskap.

Under förberedelserna inför Audi FIS Ski världsmästerskap i Alpint är det många 
olika projekt som körs på berget. Markus Lehmann, VD för Verein Internationale 
Lauberhornrennen Wengen, är med och samordnar projekten i och omkring den 
stora turneringen med hjälp av Topocad.

I år har Verein Internationale Lauber-
hornrennen Wengen varit arrangörer 
för Audi FIS Ski World Cup i Alpint 

som bland annat presenterat skidteknikerna 
Slalom, Störtlopp och Super Kombination i 
Wengen, Schweiz. Lauberhorn Race erbju-
der världens längsta störtlopp i årets World 
Cup med en fallhöjd på 1 025 meter där 
deltagarnas startpunkt befinner sig 2 315 
meter över havet, med en kurslängd på 4 
455 meter. 
   Under förberedelserna och tävlingarna är 
det många projekt som körs på bergen. Man 
använder Topocad för att kartlägga alla 
grindar, ankarpunkter för bandvagn, axlar 
för snötillverkning anläggningar, installera 
mobila säkerhetslösningar och mycket mer. 

- Topocad används i kombination med 
ett GPS-mottagarsystem från Septentrio 
och i samarbete med deras partner François 
Noverraz, Topo Center Grindelwald, som 
också är en av Topocads återförsäljare i 

Schweiz, berättar Markus Lehmann. 
   Runt tusen volontärer deltar frivilligt un-
der evenemanget.
   - Placeringen av tävlingarna är i ett hög-
alpint område där man varje år kämpar med 
väder och snöförhållanden, menar Markus 
Lehmann. 
   Början av 2014 bestämde Verein Inter-
nationale Lauberhornrennen att skaffa ett 
GNSS-system från Septentrio. Samtidigt 
beslutade man sig för att använda Topocad 
som CAD-program. 
   - Den användarvänlighet och de kraftfulla 
import-och exportmöjligheterna av ritning 
och olika filformat var några av anledning-
arna till varför vi valde Topocad, tycker 
Markus Lehmann. 
   Det sparas mycket tid och pengar när To-
pocad används för att hitta olika positioner 
i snötäcket. Man har utbildat all personal i 
Topocad för att underlätta användandet av 
systemet på berget.

Bildkälla: Verein Internationale Lauberhornrennen
(Gäller även framsidesbild)
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- Deltagare tycker till

Varför är ni här på Topocad Live?
Skolan bjöd in oss till Topocad Live för att ge oss 
en möjlighet att få en inblick i de arbetsmöjligheter 
som finns ute i branschen, säger Mikael Loo. 

Vad har hittills varit bäst med Topocad Live?
Att man får lära sig nya saker, tycker Yupayong 
Pensawat. Rikard Melinder tycker nyheterna från 
utställare har hittills varit bäst och för Mikael Loo 
är möjligheten att klämma och känna på utställar-
materialet extra roligt.

Topocad Live fun facts

1998 slog vi upp portarna för 
SMT-dagarna som idag går un-
der namnet Topocad Live som 

på senare tid hållit hus i 
Stockholm.

Varför är du här på Topocad Live?
- Det är mitt första Topocad Live som jag är på 

och jag är här för att skaffa mig erfarenhet, träffa 
branschkollegor och lyssna till olika åsikter, säger 
Jonny Ljungkvist. 

Vad har hittills varit bäst med Topocad Live?
   - Allt. Allting är nytt för mig, jag tycker allting 
hittills har varit perfekt, menar Jonny Ljungkvist. 

Mikael Loo, Amanj Gharib Mohammad, Rikard Melinder, 
Robert Norberg & Yupayong Pensawat, Yrkeshögskolan Höga Kusten. Jonny Ljungkvist, Oxelö Energi AB.
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Missa inte Fredriks fredagsfralla! 

Vi bjuder på matiga webinars inom både 
nya och gamla ämnen i Topocad. 
Se vårens kommande webinars på s. 23.

01

02

03

04

052016

2014

2013

2012

2011Elite Hotel Marina Tower Scandic Victoria Tower

Quality Globe Hotel Elite Hotel Marina Tower

Elite Hotel Marina Tower

- Deltagare tycker till

Varför är du här på Topocad Live?
Vi har varit med på Topocad Live en gång innan 
för ett antal år sedan och i år är vi med för att vi 
har breddat vårt sortiment. Det är roligt att få träffa 
nya kunder samt se vad marknaden tycker om våra 
produkter, tycker Mats Berntsson.  

Vad har hittills varit bäst med Topocad Live?
Arrangemanget i sin helhet. Det har hittills varit 
väldigt trevligt och det har varit bra med tid för att 
umgås med deltagare och även väl tilltagna delar 
utifrån utställarens perspektiv. I vanligt fall brukar 
tillställningar innebära korta tider med deltagarna 
då de försvinner in på seminarier men på Topocad 
Live har det varit väl tilltaget med tid och plane-
ring, säger Mats Berntsson. 
   - Jag känner igen den del deltagare och jag 
tycker det är lite förvånande att många väljer att 
stanna kvar i branschen. Samma erfarenhet har jag 
från andra events som jag varit på inom samma 
bransch, säger Mats Berntsson.  

Varför är ni här på Topocad Live?
- Vi är här för att se nyheterna i Topocad 16 och 

lära sig lite kring vad som är nytt i den senaste 
versionen, säger Emma Kjernald. 

Att lära känna branschen och träffa branschkol-
legor är också en anledning till varför man är här, 
tycker Maria Johansson.  

Vad har hittills varit bäst med Topocad Live?
Variationen av föreläsare tycker Maria Johansson 
har hittills varit det bästa med Topocad Live. 
   - Tips och tricksen som man fick lära sig under 
en av föreläsningarna med Rebecka Beiersdorf och 
Fredrik Sundberg är något man kan använda sig av, 
menar Emma Kjernald.  

Mats Berntsson, Blinken Tools AB. Ana-Marija Smiljanic, Emma Kjernald, Maria Johansson &
Josefin Björkman, Göteborg Stad.
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Lättare hantering av punktmolnet 
med modulen för InfraGeoTech

Indata från en skanner ger ofta ofantliga mängder information. För att få en 
hanterbar mängd data selekterar Glenn Karlsson, InfraGeoTech, bara de ak-
tuella punkterna i Topocads punktmolnsmodul och kan direkt gå över till att 
skapa ritningar.
Text: Love Janson

Att skanna är ett rationellt och ofta ett myck-
et effektivt sätt att i miljön kunna överföra 
data från den fysiska verkligheten till den 

digitala. Det är ett välkänt faktum. Datainsamling 
med denna innovativa teknik är ofta ett villkor för 
att kunna gå vidare i projektet, i synnerhet när det 
saknas digitala underlag.

När det första steget, datainsamlingen, är genom-
fört och man har packat ner utrustningen startar 
nästa arbetsuppgift. Att på ett enkelt sätt få in 
punktmolnet från skannern eller totalstationen till 
datorn och Topocad.

 
Direkt import mellan skanning och Topocad

Det finns olika sätt att föra över skannings-
data. Glenn Karlsson använder en metod där data 
importeras direkt från instrumentet till Topocad. 
Han har lång erfarenhet av att arbeta med mätning 
och skanningsdata och är affärsområdeschef på 
InfraGeoTech. Företaget är i huvudsak inriktat på 
mätning men levererar också tjänster inom projek-
tering och byggprojektledning.

Just nu arbetar han med ett projekt på Essinge-
leden utanför Stockholm. En del av leden är en 
motorvägsbro och två av pelarlagren ska bytas ut. 
Just den aktuella delen av pelaren var inte inmätt 
och den befintliga ritningen motsvarade inte den 
information som behövdes, därför beslöt man att 
ta fram en ny. Han satte upp instrumentet ute i 
terrängen, en Leica MS50, och importerade senare 
skanningen in i Topocads punktmolnsmodul.

– Just den här modellen av Leica har en pro-
gramvara som gör det möjligt att direkt föra över 
informationen till Topocad utan några mellansteg.

Det finns även ett annat arbetssätt, berättar 
Glenn. Data exporteras först från skannern till ett 
program och därifrån importeras det till GIS-pro-
grammet. Det blir ytterligare ett arbetsmoment och 
direktkontakten mellan instrumentet och Topocad 
bryts av en mellanlagring av data. Det medför ock-
så vissa risker. Dataöverföring i flera steg kan bidra 
till att man tappar information på grund av både 
tekniken och den mänskliga faktorn. Ett problem 
som Glenn inte behövde bry sig om i det här fallet.

Från moln till ritning
Han tog också en panoramabild med skannerns 

kamera i fält som överfördes till Topocadmiljön 
med punktmolnet. Både fotot och molnet importe-
rades i Topocad och med ledning av bilden valde 
Glenn ut de punkter som täcker pelarna. Endast 
dessa punkter var viktiga för nästa steg och de ex-
porterades till en ritning i programmet. Med hjälp 
av det rika punktmolnet drog Glenn upp centrum-
linjer och andra linjer i 3D. Genom att vrida molnet 
täcktes pelarnas alla ytor in och
en ritning växte fram som kan 
bearbetas och måttsättas, förses 
med attribut och andra egen-
skaper.

Punkttätheten i molnet var 
relativt låg vilket berodde på att 
instrumentet arbetade med om-
kring 1000 punkter i sekunden. 
Han behövde därför inte filtrera 
informationen vilket annars 
brukar vara nödvändigt för att 
få en användbar mängd punk-

Instrumentet uppställt för skanning av betongfundamentet på Essingeleden. Bredvid syns resultatet i form av ett punktmoln.
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ter. Vid skanningen fick punkterna en tydlig och 
distinkt färgsättning vilket underlättade arbetet med 
att skapa ritningen.   

Selekterade punkter i landskapet      
Skillnaden mellan betongfundament och ett 

stycke sex kvadratkilometer stor landskapsyta är 
naturligtvis slående. Men det finns ändå en mycket 
klar likhet. I vart fall när handlar om bearbetning 
av indata där Glenn har använt samma metod. Upp-
giften var att ta fram ritningar av vissa delar av det 
stora området, som skannades med flyg. Punktmol-
net blev enormt med sina 8 GB. Precis som fallet 
med betongfundamentet valde han ut endast de 
aktuella områdena. 

– Jag plockade ut fem, sex stycken mindre delar 
på 100 gånger 100 meter för att göra arbetet hanter-
bart. Det räckte för att höjdsätta terrängen, ta fram 

ritningar för att sedan kunna projektera mängder 
och ta fram kostnadskalkyler.

I modulen fick han en möjlighet att analysera 
punkterna och bedöma deras värde för arbetet. 
De som saknar relevans för att skapa underlaget 
plockade han bort. Det kunde vara punkter som 
hade kommit in vid skanningen, till exempel 
punkter som hamnat på träd eller ute i det öppna 
landskapet. Resultatet blev att molnets data renod-
lades utan att kvaliteten påverkades. Med hjälp av 
punkterna skapade han en ritning, liksom i fallet 
med betongfundamenten. 

Att jobba med informationen i punkterna på det 
här sättet förenklar för Glenn och sparar tid i ett 
projekt som redan har tagit åtskilliga timmar. Det är 
nödvändigt eftersom projektet har snäva tidsramar. 
Funktionerna i punktmolnsmodulen blir ett hjälp-
medel för Glenn att nå kundens mål.

Instrumentet uppställt för skanning av betongfundamentet på Essingeleden. Bredvid syns resultatet i form av ett punktmoln.

Glenn Karlsson på InfraGeoTech har lång erfarenhet 
av skanning.

I punktmolnsmodulen 
fick jag en möjlighet 
att analysera punkter-
na och bedöma deras
värde.
- Glenn Karlsson, 
InfraGeoTech.
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TC5D 2.0
Nu har vi utvecklat TC5D 2.0. Den 

största nyheten i TC5D 2.0 är att den 
nu hanterar solider. Du skapar BIM-

data i form av solider i Topocad alternativt im-
porterar dem från ifc och sparar datat i TC5D 
servern på nätet. I och med detta blir de vis-
ningsbara för vem som helst som är online. 
TC5D använder WebGL för att grafiskt visa 
data på webben. Just solider passar perfekt för 
att visas i WebGL-grafik, det går otroligt snabbt 
och snyggt blir det också!  

Ytterligare en nyhet i grafiken är dels att det 
går att klä terrängmodeller med en rasterbild, 

liknande funktion som för punktmoln och det 
går att klä solider med rasterbilder, exempelvis 
fasader. 

En annan nyhet i TC5D 2.0 är att det nu går 
att publicera data direkt från Topocad och inte 
bara från TC5D Admin klienten. Publicerad 
data blir synliga för alla som öppnar projektet 
och inte bara för de som har en inloggning till 
projektet. 

Ni som har Topocad och är intresserade av 
att testa TC5D och att arbeta på en server med  
gemensam data får nu chansen att skapa ett test-
konto och en plats att lagra data på. 

Hör av er till säljarna på 
Topocad för mer information!
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N Y T T 
ÖVNINGSMATERIAL UTE NU

TOPOCAD

Nu finns det nytt övningsmaterial ute på webben för alla Topocadanvändare. Ta chansen att lära dig allt 
om Topocad, ladda ner övningsmaterial direkt från vår webbsida adtollo.se i menyn under sektionen 
Utbildning. Där hittar du bland annat vårt senaste tillskott Topocad 3D solider som är nytt och fräscht 
övningsmaterial med uppgifter som aldrig tidigare släppts. Missa inte chansen att lära dig hur man 
ritar, importerar och hanterar solider samt ifc-filer och dess metadata i Topocad.

På webbsidan hittar du bland annat övningsmaterial för:
– Topocad Admin     – Topocad Introduktionskurs
– Topocad CAD Grund & forts. kurs  – Topocad Mätdata 
– Topocad Terräng    – Topocad BAL
    med mera.

Behöver du övningsfiler? 
Hör av dig till info@adtollo.se och tala om för oss vad du vill ha så skickar vi över det material som du 
behöver för att komma igång med övningarna.  

Vill du gå en lärarledd kurs över webben finns det webkurser med regelbundna mellanrum, se s. 23 
där vi listat alla kommande webbkurser under våren. 
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Har du koll på dina systemfiler?
Del 1.

2a

3a

Var och hur skrivs inställningarna till registret 
och till systemfiler? Det finns otaliga inställ-
ningar och filer i Topocad, varav flera pekas ut 
eller anges i systeminställningarna alternativt 
återfinns under installationen, användarprofilen 
eller i windowsregistret. Lär du dig att navigera 
bland dessa sitter du tryggt och är snabbt på 
banan mellan versionsbyten och programkra-
scher. Detta är en artikelserie på tre delar där vi 
går igenom hur du håller ordning och reda på  
dina systemfiler. 

Notera att vissa filer lagras i en dold mapp, Pro-
gram Data. För att kunna se innehållet i denna 
mapp behöver du aktivera visning av dolda map-
par. Om du inte redan gjort det kan du i kontroll-
panelens sökfält skriva Dolda Mappar för att ta 
del av hur du aktiverar mapparna.

1. Ta ut en systemfil

Om du inte gjort det tidigare – skapa (1a) 
en systemfil som du kan ange (1b) i din nya 
Topocadversion. Alla inställningar sparade i 
registret inklusive sökvägar till mappar spa-
ras i systemfilen och pekar du ut den i din 
nya version uppdateras allt till det du hade i 
föregående version i ett nafs!

2. Skrivskydda dina systemfiler och skapa 
backuper

I Topocad 16 finns möjligheten att skrivskydda 
systemfilerna (2a) för att dessa inte ska kunna 
ändras av misstag. Kryssrutan är urbockad som 
förval, men kan förslagsvis bockas i. Alternativet 
Skapa Backup-filer (2b) gäller för systemfilerna.
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1a 1b

2b

3. Spara temp-filer

Använd hängslen och livrem genom att bocka 
i kryssrutan Spara Temporär Fil (3a) och ange 
med vilket tidsintervall samt se vart dina alster 
sparas (3b). Tänk på att det bara går att använda 
ångra-funktionen i Topocad tillbaks till dess att 
du senast sparade din ritning. Med andra ord, 
väljer du att spara ofta finns risken att du inte 
kommer att kunna ångra dig. 

3b
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Adtolly inside story - Möt Henrik Åkerlund, 

tems som det hette då. Eftersom jag läst en 
del GIS och tyckte det var riktigt kul med 
programmering sökte jag tjänsten, säger 
Henrik Åkerlund. 
När Henrik började fanns det endast två 

som jobbade med utvecklingen av Topo-
cad, idag är de en grupp på fyra personer 
som utbyter tankar och idéer. 

Hur ser en typisk dag på jobbet ut för dig? 
En vanlig dag på jobbet består till större del 
av utveckling av nya och befintliga funktio-
ner för Henrik. På agendan hittas det upp-
gifter såsom rättning av buggar, direktsup-
port till slutanvändare och integrering av 
produkter från tredjepartstillverkare. 
   – Ofta blir det att man håller på med flera 
olika saker samtidigt, gärna i olika versio-
ner av produkten, så det gäller att vara flex-
ibel, menar Henrik Åkerlund. 

M ed denna artikel vill vi bely-
sa just dessa yrkesroller. För-
hoppningsvis kan vi inspirera 

våra läsare genom att presentera olika 
detaljer i en helt vanlig arbetsdag på  
Adtollo. 
Vi ger en inblick i Henrik Åkerlunds var-
dag, en av våra programutvecklare på  
Adtollo. Redaktionen har intervjuat Hen-
rik som förklarar dels hur en helt vanlig 
vardag ser ut på jobbet och olika utma-
ningar som han stöter på.

Berätta, varför blev du just programutveck-
lare?
   – Jag hakade egentligen in på ett banan-
skal här på Adtollo efter avslutade studier 
i teknisk lantmätare på KTH år 2002. Via 
kontakter fick jag reda på att man behövde 
en C++ utvecklare till en CAD/GIS-pro-
dukt som hette Topocad, på Chaos Sys-

När nyhetskällor, intervjuar och skriver om personer inom kart- och entreprenadbranschen 
är det oftast grundarna, vd:n eller marknadschefer som de pratar med. Men bakom företag 
finns det flera nyckelroller som tillsammans får verksamheten att fungera.

 Adtollo Inside Story 
- Möt Henrik Åkerlund, Programutvecklare på Adtollo.
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Henrik, som är en morgonpigg person, på-
börjar gärna sin dag tidigt på morgonen. 
Som anställd på Adtollo har man förmånen 
av att kunna jobba hemifrån via t.ex. fjärr-
skrivbord vilket gör att Henrik kan anpassa 
arbetstiden efter familjen minst en gång i 
veckan. Träning är också en viktig faktor 
för Henrik som gärna utnyttjar lunchen för 
att gå och träna. 

Finns det något unikt med att arbeta som 
programutvecklare, vilka utmaningar finns 
det?
Att man ställs inför nya utmaningar och lär 
sig nytt tycker Henrik bidrar mycket till att 
han trivs på jobbet. 
   – Att jobba som utvecklare handlar inte 
bara om att kunna programmera utan också 
om att kunna jobba i team där det finns oli-
ka kompetenser. 

På jobbet har utvecklingsgruppen regel-
bundna utvecklingsmöten där man går ige-
nom vem ska göra vad beroende på område. 
Tillsammans försöker man grovuppskatta 
hur lång tid varje utvecklingspunkt kom-
mer att ta. Detta används sedan till att be-
stämma ungefärlig tid för ett versionssläpp 
med nya och fräscha funktioner. 

Vad tror du är ”nästa stora grej” inom kart- 
och entreprenadbranschen? 
   – Jag tror att vi kommer se en ökad an-
vändning och efterfrågan av BIM framöver. 

Vad kan vara bra för andra att veta om man 
vill jobba som utvecklare?
Man behöver inte kunna allt inom program-
mering. Ett stort intresse och bred kompe-
tens kommer man långt med.

Jag tror vi kommer att 
se en ökad användning  
och efterfrågan av BIM 
framöver. 
– Henrik Åkerlund, 
programutvecklare på 
Adtollo. 
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Tips & Trix

03.

Egendefinerade toolbars i Topocad 

En ganska praktiskt funktion som funnits med ett bra 

tag i Topocad är den egendefinerade toolbaren. Man 

kan lägga till de kommandon man använder ofta för en 

viss aktivitet och gruppera dem i sin toolbar. 

Istället för att leta runt bland alla kommandon eller söka 

kan man själv definiera var kommandot skall ligga. Om 

man känner sig riktigt snitsig kan man också kopiera 

sin toolbar och dela med sig till sina arbetskamrater! 

02.

01.

Var har ärendefönstret tagit vägen i Chaos desktop 7? 

Det finns inget separat ärendefönster i Chaos desktop 7. Ärenden finns tillgäng-

liga för varje projekt under projektmappen. Du kan se vilket ärende som är aktivt 

genom att den är markerad med en grön ikon. När du sedan vill lägga till doku-

ment i ärende läggs det automatiskt i det ärende som är aktivt. Som standard 

blir det ärende du senast klickade på aktivt.

Hur söker jag efter dokument i Chaos desktop 7? 

I Chaos desktop 7 finns en flik ”Sök” i menyfliksområdet där du 

hittar sökfunktionen. Den fungerar ungefär som i tidigare versio-

ner. Du kan söka på filnamn eller metadata för att snabbt hitta 

det du söker. Om du vill göra en mer detaljerad sökning klicka på 

”Lägg till kriterium” så får du möjlighet att ange till exempel do-

kumenttyp, filstorlek, datum och annan metadata. Sökresultatet 

visas direkt i dokumentfönstret.
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Nya medarbetare

Sedan i december månad ser man ett nytt 
ansikte när man besöker receptionen på 
Adtollo. Elin är ny vikarie för vår receptionist 
Malvi och kommer att arbeta hos oss i en tid 
framöver.

Då det är Elin som ansvarar för växel och 
telefoni så är det henne du får prata med först 
när du ringer till oss. Hon tar hand om kunder 
och leveranser till kontoret, och hanterar dess-
utom många inkommande licensförfrågningar.

Vår nya receptionist har pluggat ekonomi på 
 

gymnasienivå, och efter 
det mellanlandat på 
jobb inom både skola 
och äldrevård.

Hon lägger gärna sin 
lediga tid på familj och 
vänner, men också på 
träning, resor eller en 
bra film. Vi på Adtollo 
hälsar Elin varmt  
välkommen!

Elin Andersson, receptionist

Boka din plats för våra 
webbkurser på  

Topocad 16 redan idag på 
adtollo-academy.se

Webbkurser på Topocad 16

Topocad BAL Workshop 6 - 7 april
Topocad Intro               12  april
Topocad Admin 12 april
Topocad Punktmoln 13 april 
Topocad Terrängmodell 13 april
Topocad Sektionsmall 14 april 
Topocad Beräknade Sektioner  14 april
Topocad 3D Solider 15 april
Topocad BAL 19 april
Topocad Plan 19 april
Topocad CAD Grund 20 april
Topocad CAD Forts 20 april
Topocad Geometri    21 april
Topocad Mätdata     22 april 
Topocad BAL Workshop 3 - 4 maj

Planera in ett Hamburgbesök till hösten, 
då är det Intergeo 2016 som gäller! 

Kalender 2016 
Webinars/Fredagsfrallan

Tranformationer i Topocad 8 april
Skapa Terrängmodellen        15  april
Skapa Sektionsmall 22 april
Bearbeta Terrängmodellen 29 april 
Topocad Detaljplaner 13 maj
Topoad Målsättningsstilar 20 maj
Topocad Lagerhantering 27 maj
Topocad Beräkna Sektioner 3 juni
Topocad Specialfunktioner 10 juni
Topocad Bildhantering 17 juni

Konferenser & Mässor  

Kartdagar, Gävle 26 - 28 april
MätKart, Gotland       18 - 20 maj
Intergeo, Hamburg 11 - 13 oktober 
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FÅ UT LITE MER 
MED TOPOCAD

Solider, ifc, BIM – Topocad 16

Ett nytt begrepp inom byggande är ByggnadsInformationsModellering, 
BIM. Det innebär att objekt som vi använder inom byggande (planering, 
projektering och förvaltning) innehåller information om vad det är, kommer 
ifrån, ska bli och i många fall med dokumentation och andra metadata. 
I Topocad version 16 hanteras solider i ett antal olika kommandon och 
lägen. I Topocads ritning skapas och modifieras solider på många olika 
sätt. Topocad importerar solider i ifc och iges format. Från mätningen kan 
man direkt skapa solider genom att använda beräkningsfunktioner som 
skapar kantstenar, brunnar, rör, ytor, pelare, pålar och fler objekt.

Vi vill visa dig Topocad version 16! Kontakta oss för en demonstration, 
antingen via webben eller IRL!


