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Aloha!

Själv använder jag mitt brevfack på jobbet som 
en extra förvaringsplats för tidningar jag aldrig 
hinner att läsa. Jag får en hel del facktidningar. 
Intressanta tidningar. CAD & ritnytt, Geomatics 
information, Position, American Surveyors, Profes-
sional Surveyors, De ligger där tills nästa nummer 
kommer, då rensar jag ut förra månadens tidning.  
 
Idag träffade jag ett stort antal kollegor i bran-
schen. Den inledande frågan är ofta hur läget är 

och om de har mycket att göra. Alla 
har alltid mycket att göra. Man 
vill ju inte gärna svara ”Nej, 
har ingenting att göra”. Det är 
ju som att säga att ”Nej, ingen 
vill köpa något av mig”, el-

ler ”Nej, jag är dålig på att utföra mitt jobb”.  
Egentligen borde det ju vara tvärtom. Om man svarar 
att man inte har så mycket att göra borde det ju tol-
kas som ”Jag är så snabb i mitt arbete så jag gör det 
på halva tiden”. Det är en dygd att ha mycket att göra 
och att jobba lite mer. Kanske vårt Lutherska arv.  

Det finns en rörelse som heter slow.  Jag undrar vad 
de gör.  
 
Mycket vi gör på jobbet är att få våra användare att 
göra sitt arbete mer effektivt. Så att man hinner få 
mer arbete gjort på mindre tid. Trots att tiden bara 
kommer och kommer.  

Men en hel del av det vi gör är för våra användare, så 
att de ska känna att tiden de lägger ner med våra sys-
tem är roligt. Så att de trivs, att de skapar något snyggt 
och förhoppningsvis stort. Vi tror vi lyckas med det-
ta. Det är roligare att arbeta med Topocad version 
15 än med version 1, eller version 14. Det kommer 
att bli roligare att arbeta med version 16 än med 15.  
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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

Som just nu är 4 dagar före deadline!

Det här med tid. Tiden är ju begränsad, det finns 
bara 60 minuter per timme och 24 timmar per dygn. 
Men å andra sidan finns det många dygn. I prin-
cip kommer det bara rullandes en massa dygn hela 
tiden. De går inte ens att bli av med. Så då finns 
det ju ingen gräns för tiden. Men  ändå  så sät-
ter vi upp en massa ramar för tid. Deadlines. Det 
begränsar ju tiden. I många fall högst avsevärt.  

Vi har deadlines för den här tidningen. Den  brukar 
vara ca 16 dagar innan du får den i din brevlåda. 
Men sen är det frågan hur länge den ligger där inn-
an du läser den? 



3

12

Aloha!

02 LEDARE Tomas inleder 
med reflektioner kring tid 
och huruvida människan 
anpassar sig genom att hålla 
hårt i deadlines och några 
avslutande tankar kring  
arbetssätt och Topocad 16.  
 
04 LANSERING AV  
TOPOCAD 16 Adtollo 
magaZine intervjuar Tomas 
Sandström om nyheter och 
nya funktioner i kommande 
lansering av Topocad 16.  
 
08 BIM BAM BOOM 
Vad är BIM egentligen och 
vad är det bra för? Det är 
många frågor som besvaras 
och det bjuds även på en 
ordlista som kan hjälpa dig 
hålla koll på termer och 
funktioner. 
 
10 BIM I FOKUS NÄR 
JÄRNVÄG PROJEKTERAS 
BIM spelar en central roll i 
det komplexa tunnelbygget 
genom Hallandsås.

12 NYTT ARBETSSÄTT 
MED BIM Med hjälp av BIM 
skapar Trafikverket ett nytt 
arbetssätt under projekteringen av 
Ostlänken i Mellansverige.  
 
14 SÄKRARE KVALITET 
MED CHAOS DESKTOP   
Structor Mark visar hur 
Chaos desktop används 
för att skapa ordning och 
reda i sitt flöde. Dokument, 
ritningar och handlingar får 
samma struktur vilket säkrar 
kvaliteten i olika projekt.  
 

16 NYTT GRÄNSSNITT 
FÖR CHAOS DESKTOP 
Stora förbättringar i Chaos 
desktops ska förenkla arbets-
flöden. Förändringsarbetet 
innebär en nystart med ny 
kod och ett ansiktslyft vad 
gäller användargränssnitt 
och en del strukturella för-
ändringar.   

18 HURRA FÖR BAL 
BAL-leveransen är nu-
mera godkänd och klar för 
produktion på Gyggnad 
och Adress. Möjligheten 
att kunna synkronisera 
byggnadsgeometrier, bygg-
nadsinfo och adresser direkt 
till Lantmäteriet har blivit 
verklighet. 

21 DET HÄR VAR I FOKUS 
PÅ INTERGEO Adtollo var på 
plats på årets Intergeo och pra-
tade om BIM och punktmoln 
som var i fokus på världens 
största mässa inom GID och 
mätning.

22 TIPS & TRIX Tips till 
dig som arbetar med 3D 
skärning, har problem med 
grafikkort och vill lägga till 
ett foto eller en illustration i 
ditt blad. 
 
23 NYA KURSDATUM 
PÅ KALENDERN Missa 
inte höstens utbildningar, 
webinars och Topocad Live 
som kommer att vara årets 
händele under 2016. 
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Nu lanseras Topocad 16!
sioner. För att vi ska kunna hantera tre dimensio-
ner på riktigt så måste vi kunna skapa riktiga 3D 
objekt och det kan vi nu. Vi får dessutom en massa 
funktionalitet av bara farten tack vare 3D objekt, 
3D solider.  

Det är mycket prat om BIM och även Adtollo 
pratar BIM, kan du utveckla detta?

3D och BIM går ju hand i hand. Men viktigt 
att säga här är att BIM inte är visualisering eller 
att visa saker i tre dimensioner. BIM handlar om 
information, precis som I:et i BIM säger. Topocad 
har alltid varit bra, eller helt överlägset, på att han-
tera information. Det finns inget annat format som 
kan hantera så mycket information på vilket typ 
av objekt som helst. Så det är klart att även solider 
och meshar kommer att kunna hantera hur mycket 
information som helst. Det som är intressant med 
BIM är att en del av informationen handlar om 
hur objektet är uppbyggt, annan information är ren 
metadata. 

Utvecklingen av Topocad 16 påbörjades vå-
ren 2014. Tusentals utvecklingstimmar har 
lagts ner på denna version. Topocad ver-
sion 15 har tagit ett stort steg vad gäl-
ler 3D och grafiskt gränssnitt. Internt har 
man gjort justeringar för att kunna ska-
pa en 64-nitars plattform byggd på MFC.  
Topocad 16 fortsätter på denna plattform och 
den största förändringen sker nu mot en full-
fjädrad 3D hantering för att kunna skapa och 
arbeta med riktiga 3D objekt. Adtollo maga-
Zine fick en intervju med Tomas Sandström, 
affärsområdesansvarig för Mät & Kart där To-
pocad ingår. 

Med Topocad 16 så blir det än mer 3D i pro-
grammet, vad är tanken bakom detta?

Vi känner att så mycket runt omkring oss har fått 
mer fokus på tre dimensioner. Vi pratar om tredi-
mensionella modeller istället för tvådimensionella 
kartor. Och vår verklighet är ju verkligen i 3D, allt 
byggande och all förvaltning arbetar med objekt 
som inte bara har en höjd utan även är i tre dimen-
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”BIM handlar om informa-
tion, precis som I:et i BIM 

säger.”

Men BIM handlar mest om hus och fastighets-
information, eller?

Njae, traditionellt ja. Men med Topocad 16 gör 
vi BIM tillgängligt för alla som arbetar med Topo-
cad. Vi gör så att man kan mäta in BIM objekt, vi 
gör så att man kan projektera en väg eller VA med 
BIM, vi gör så att man enkelt kan rita BIM objekt 
och sist men inte minst så kan vi importera BIM 
objekt. Med Topocad 16 tar vi helt enkelt ett stort 
steg att skapa BIM för anläggning och topografiska 
data. 

BIM och mätning säger du, hur då?

Vi vill göra mätningen effektivare och bättre. En 
mätare har få möjligheter att berätta för ett system 
vad han/hon har mätt in. Det är egentligen bara 
punktkoden som kan berätta det. Så vi bygger in en 
stor mängd funktioner i kodtabellen om olika typer 
av objekt. Exempelvis så finns det nu funktioner för 
att mäta in en kantsten som verkligen blir en kant-

sten. Den får tre dimensioner, den får ett material, 
en vikt, ett utseende och den kan ha information 
om leverantör, pris, etc. Men i mätningen behöver 
man bara mäta in en linje och ge den en kod så får 
man resten på köpet. Det gäller inte bara kantsten 
utan pelare, pålar, rör, brunnar, belysningsstolpar 
och generellt ytor med eller utan tjocklek. Man 
mäter helt enkelt in en modell istället för punkter 
och linjer. 
 
Du nämner även projektering, hur fungerar 
BIM där?

Vi startar med sektionsmallen där man anger 
exempelvis kantstenen, eller alla olika tvärsnittsa-
reor som slitlager, bärlager etc. Alla lager följer 
med i sektionsberäkningen och i en ritning blir de 
tredimensionella solider. Fördelarna med detta är 
många: det är enkelt att lyfta av olika solider från 
varandra, det går att beräkna bort mängder som ex-
empelvis en brunn upptar, man ser snabbt hur rören 
går och om de kolliderar med något annat. 

”Det finns inget annat format 
som kan hantera så mycket 
information på vilket typ av 

objekt som helst.”
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För alla ingående delar i en sektion så lägger vi på metadata – information, så man ser direkt vilken 
AMA-kod bärlagret har och man får även en massa och ett pris.  

Hur sker datautbyte inom BIM?

Det är IFC-formatet som gäller, Industry Foundation Classes för datautbyte. Ett smart format. Tyvärr 
är det ju inte gjort för anläggning än vilket man kan se på att en slitlagersolid får typen ”slab”, dvs ett 
någorlunda horisontellt objekt. Men det är ett väl specificerat och öppet format till skillnad från DWG och 
DGN.
 
Kan vi gå tillbaka till det här med 3D och solider, i en karta behövs väl inga solider?

Så länge man ser kartan i två dimensioner behöver man inga solider, solider i 2D är lika platta som nå-
gonting annat. Men det finns ingenting som säger att vi ska vara kvar i en tvådimensionell värld. Till och 
med skrivare skriver ut i tre dimensioner, datorerna visar gärna data i 3D, webben gör det. Alla i den yngre 
generation är vana att se på saker i 3D i en skärm. Ska vi bygga saker i 3D som ska visas i 3D är solider 
absolut bäst. Med Topocad 16 så kan vi skapa i princip alla typer av 3D figurer. Att skapa 3D objekt som 
kantstenar, belysningsstolpar och armaturer, VA-rör är enkelt, men vi kan även skapa mer komplexa ob-
jekt som en asfaltsyta med en tjocklek. Jag tror att vi vill se saker i tre dimensioner om vi har möjligheten.  
 
Ni har arbetat med Topocad 16 i snart 18 månader, vad finns det mer för funktioner?

Vi har lagt ner mycket utvecklingstid på att skapa BAL-funktionen för kommuner som ska leverera 
data till Lantmäteriet, vi skriver mer om denna på annan sida i tidningen. Vi har även gjort en hel del nya 
funktioner i ritningen, i CAD-delen. Bland annat har vi en ny entitet för multipunkt där vi kan bunta ihop 

”Nu kan man ange att 
symboler ska sättas in på en 
linje, denna kan komma med 
intervaller, vara i en eller två 
ändar riktade åt olika håll.”
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flera punkter till en. Det finns två användningsområden för detta, dels för fastigheter där flera ytor delar på 
en gränspunkt. Dels för vägnätet där flera vägar möts i en korsning. Det finns även en ny snappfunktion 
som vi kallar för upplevd skärning där man touchar två eller flera linjer och kan snappa på deras upplevda 
skärningspunkt utan att objekten faktiskt möts. Det finns en ny funktion för att skapa avancerade linjety-
per. Nu kan man ange att symboler ska sättas in på en linje, denna kan komma med intervaller, vara i en 
eller två ändar riktade åt olika håll. Exempelvis en linje för en trappa eller för en port som alltid blir rätt 
längd med rätt symbol (pil) i änden).

I Topocad 16 finns det nu enheter så du kan välja att arbeta med fot, meter med flera och även massa. 
Det finns en materiallista med specifika vikter så att man ser vad ett objekt väger. En efterlängtad nyhet är 
att inställningar för att visa punktinfo numera ligger på ritningsnivå, det går alltså att ändra denna inställ-
ning i en ritning men det får inte genomslag generellt. Rutnätet som används i Redigera som text visar 
objekt för objekt så att det är lätt att se var linjer startar och slutar. Dessutom kan vi koppla mer informa-
tion direkt till ett attribut, en längd på en linje kan alltså visas i rutnätet. Det finns ytterligare ett stort antal 
nya funktioner i Topocad 16. Mycket smått och gott! 
 
En modul som nu har funnits i fyra år och som verkar vara en ”het” modul är Punktmolnsmo-
dulen, vad händer där?

Dels så har vi utökat kommunikationen och dataformatet till Leica MS50/MS60 för att ta emot punkt-
moln från denna. Men den största nyheten i Punktmolnsmodulen är vektoriseringen där man lägger in sitt 
punktmoln och Topocad efter vissa inställningar letar upp ytor. Ytorna kan ligga i valfri ledd och resultatet 
blir ytor – som reducerar mängden punkter avsevärt. Det är ytterligare ett steg på vägen till att skapa en 
modell från scanning, ortofoton och inmätning. 

”Ny utökad kommunikation och 
dataformat till LEICA MS50 och 

MS60.”

”Med ny snappfunktion kan 
man toucha två eller flera linjer 
och snappa på den upplevda 

skärningspunkten utan att 
objekten faktiskt möts.” 
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Under det senaste året har vi hört från några av våra användare att de har ifc-filer 
som de vill göra något med. Beräkna och/eller sätta ut. Kul tycker vi. IFC är for-
matet som på ett sätt identifierar BIM. BIM står för Building Information Model och 
IFC står för Industry Foundation Classes. IFC är ett format som tagits fram gemen-
samt av ett stort antal programutvecklare inom CAD och fastighetsförvaltning och 
förutom att beskriva geometrier i form av solider så innehåller de väldigt mycket 
information.

BIM har satts högt upp på dagordningen 
hos många stora beställare. Trafikverket 
har angivit att alla projekt från och med 1 

januari i år ska ha BIM inom projektet. Alla projekt 
i England ska använda BIM. Alla norska projekt 
använder BIM. Däremot är tolkningen på vad BIM 
är olika inom projekten. En del anser att så fort 
man blandar data med varandra så är det BIM. Det 
har Adtollo hjälpt Trafikverket att göra i snart 20 
år! En del anser att kunna samgranska ett projekt i 
någon form av visualisering är BIM. Vi anser inte 
att visualisering är BIM. Däremot hjälper BIM till 
att visualisera. 

Nyttan med BIM kan man säkert fundera över. 
Vi på Adtollo tycker att BIM ger oss några stora 
fördelar: formatet ifc som används inom BIM är ett 
väl dokumenterat och öppet format som fungerar 

bra för tredimensionella objekt. Det kan bära hur 
mycket information som helst. Det innehåller 
information om smarta byggobjekt. Till skillnad 
från CAD-filer som DWG och DGN som varken är 
öppna, väl dokumenterade eller kan bära metadata. 
Dessutom finns ett antal gratis verktyg för att läsa, 
kontrollera och hantera ifc-data.  Fördelen med 
BIM är förstås inte bara formatet utan också det 
faktum att det är en bra början till att se vad forma-
tet kan göra för oss. Har vi all information på alla 
ingående objekt så är det lätt att summera kvanti-
teter, det är lätt att byta ut delar eller leverantörer 
då de kan leverera motsvarande objekt och solider 
bygger bra 3D modeller som kan visualiseras och 
samgranskas. Det behövs några verktyg för att göra 
detta och bland annat Cad-Q:s BimEye är ett sätt 
att snabbt kunna hantera informationsmängden 

BIM

BAM

BOOM!
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inom BIM. En svårighet som har funnits med BIM 
för oss inom anläggning är att BIM byggts för att 
rita, bygga och förvalta byggnader. Att beskriva 
en VA-ledning, en nedstigningsbrunn, ett slitla-
ger, bärlager eller förstärkningslager är inte lika 
fyrkantigt som en byggnad oftast är. Att göra en 
Booleansk operation på ett slitlager för att nedstig-
ningsbrunnen råkar hamna där har inte fungerat 
eller att visa upp VA-schakten tillsammans med 
vägens överbyggnad för att kontrollera eventuella 
kollisioner har inte fungerat. Tills nu.

Med Topocad 16 tar vi ett stort steg rätt in i 
BIM-världen. Vi gör det enkelt att mäta in 3D 
solider – kantstenar, brunnar, VA-rör, stolpar, pålar, 
pelare, slitlager, 3D objekt. Det blir inte svårare 
eller mer att mäta – snarare tvärtom. Resultatet blir 
en 3D modell och den kan innehålla mängder av 
information. Du kan rita och skapa vilken 3D solid 
som helst. 

Booleanska operationer och kommandon som 
svep, rotera, extrudera och klä ger dig bra verktyg 

att skapa solider. Vid projektering eller mängd-
ning av vägar och VA lägger vi in funktioner för att 
skapa solider direkt av exempelvis rör, kantstenar, 
stolpar med flera objekt såväl som alla ingående 
tvärsnittsareor, det vill säga slitlager, bärlager, drän, 
VA-schakt och så vidare. 
Givetvis kan du importera BIM-objekt från ifc- 
formatet in till Topocad. 

Det finns stora fördelar med att använda solider i 
Topocad. En solid beskriver en volym på ett enkelt 
sätt och den kan vara väldigt enkel till att vara 
mycket komplicerad. Den visas givetvis i 3D. En 
solid är intelligent och sparar datautrymme jämfört 
med linjer och ytor. Det finns mycket information 
hos soliderna och mängdhanteringen lyfts flera 
nivåer. Tack vare en utförlig rapportfunktion går 
det att mängda alla typer av solider – antal, längder, 
ytor och volymer på ett mycket exakt sätt och 
givetvis direkt anpassat till AMA.  
Med Topocad 16 för vi BIM till mätningen och 
mätningen till BIM. Välkommen.

BOOLEANSKA OPERATIONER - För att skapa och    

     redigera solider behöver man använda Booleanska     

         operationer. Union, subtrahering och skärning är       

    de begrepp som används. Topocad 16    

           arbetar med Booleanska operationer.

IFC - Industry Foundation Classes, utbytesformat för   

     data inom BIM. Innehåller solider.

METADATA - Metadata är data om data. I detta fall är  

     det data om varje objekt vi hanterar, varje solid har  

          information – metadata om sig. 

ORDLISTA
BIM - Building Information Model, koncep-

tet att ha mer information och objektifiera 

delar inom en byggnation. Skapar en samman-

hållen livscykel där informationen byggs upp och 

bevaras till Nästa fas.

BOOLEANSKA OPERATIONER - För att 

skapa och redigera solider behöver man 

använda Booleanska operationer. Union, 

subtrahering och skärning är de begrepp som 

används. Topocad 16 arbetar med dessa.

IFC - Industry Foundation Classes, 

utbytesformat för data inom BIM. Innehåller 

solider.

METADATA - Metadata är data om data. I detta fall  

      är det data om varje objekt vi hanterar, varje solid         

 har information – metadata om sig. 

MESHAR - Meshar är en enklare variant 

att beskriva och visa upp 3D objekt på. En 

mesh är som en sluten terrängmodell. En mesh 

är alltid kantig även om den visar ett runt föremål. 

Topocad 16 hanterar meshar.

PLAN - I Topocad inför vi Plan som ett begrepp.             

    Plan kan ha vilken orientering som helst i tre   

         dimensioner och används för att beräkna   

    data på, bland annat som avgränsnings  

                  plan vid mätning.

SOLIDER - Solider används inom ifc. Det är en   

    kub, en sfär, en kon, en cylinder, en donut, en kil 

        eller en pyramid. Solider är alltid 

            100% rätt och används oftast när man vill    

                 skapa brunnar, stolpar med mera. 

VISUALISERING - Visning av objekt eller 

      sammansatta objekt i tre dimensioner som

          används för att granska sammansatta objekt   

       före, under och efter byggnation. Visualise-

                   ring i sig är inte BIM.
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BIM i fokus när järnvägen genom  
Hallandsås projekteras

Flera olika teknikområden samarbetar i det komplexa tunnelbygget 
genom Hallandsås. I delprojektet för järnvägen arbetade man med en 
samverkansmodell som i praktiken är en intelligent BIM-modell för att 
synliggöra och förekomma problem.

Inom byggbranschen har man arbetat med intel-
ligenta modeller och BIM under lång tid. BIM 
står för Building Information Model och har 

blivit ett naturligt sätt att arbeta, lagra och sprida 
digital information. Nu ökar intresset för BIM 
också inom infrastruktursektorn och nya arbetssätt 
växer fram.

Det omfattande tunnelprojektet i Hallandsås är 
ett exempel. När man 2010 upphandlade järnvägs-
projekteringen bestämde Trafikverket sig för att 
också upphandla tjänster inom BIM. Tor Lindberg 
på Sweco blev utsedd till BIM-samordnare på upp-
drag av det statliga verket. Ett viktigt steg som togs 
mot en intelligent modell var att ta fram ett centralt 

objektsbibliotek som hör till järnvägen.
– Trafikverket har sedan tidigare ett symbolbibli-

otek men skillnaden är att vi knöt en stor mängd in-
formation till objekten, berättar Tor. Ta till exempel 
en kontaktledningsstolpe som tidigare symbolisera-
des av en enkel cirkel. Den har vi designat i 3D så 
att den efterliknar en stolpe med rätt dimensioner.

Totalt har Tor och hans medarbetare modellerat 
omkring 300 objekt. Trafikverket vill gärna att fler 
ska kunna få användning av objekten och därför 
finns de tillgängliga publikt på IDA, som är verkets 
system för dokumenthantering. Varje objekt bär på 
fördefinierade data för att få enhetlighet, men det är 
också möjligt att lägga till egna specifika uppgifter. 

Text: Love Janson
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Koll på kollisioner

En av konsulterna i delprojektet med järnvägs-
sträckningen var ÅF. De hade modellerat upp 
bankroppen med slipers, ballast och andra detaljer. 
Till modellen förde man därefter in objekten från 
biblioteket. Man fick då fram en modell som hade 
nödvändiga data för att man ska kunna utvärdera 
järnvägssträckningens funktion i förhållande till 
omgivningen. 

För att få en överblick av informationen tog man 
fram en samordningsmodell som innehöll samtliga 
projekterade teknikområden och hur platsen ser ut 
med påkopplingszoner, byggnader och liknande. I 
modellen gjordes en analys om det uppstår kol-
lisioner mellan olika objekt, till exempel krockar 
mellan ledningar. Man kontrollerade även järnvägs-
sträckningen mot själva tunneln. De kollisioner 
som man ville studera mer i detalj sammanställde 
Tor i ett antal kontrollpunkter. Modellens informa-
tionsmängd är rik och man behövde inte väga in 
alla teknikområden i varje analys. Därför separe-
rade han den information han behövde.

 – Det är inte nödvändigt att göra alla kontroller 
i en och samma samordningsmodell, menar Tor. 
Vill jag granska två teknikslag, som ledningsnät 
och VA så väljer jag dessa modeller.

Han analyserade även objekt som ligger nära 
varandra och om avståndet dem emellan tillåts med 
hänsyn till toleranskrav. 
 
Samverkan över teknikområdena

Nästa steg var att diskutera samordningsmodel-
len med de som var delaktiga i projektet. Framför 
allt ville man studera hur teknikområdena fungerar 
tillsammans och om det skulle uppstå några pro-
blem. Trots den stora datamängden var ändå BIM-
filen hanterbar och var under 1 GB i storlek.

Gruppen bestod av Trafikverkets projekterings-
ledare för järnvägen, ÅF:s projektörer och sam-
ordnaren Tor. Han gick genom listan med kontroll-
punkter och redogjorde för de kollisioner som var 
tänkbara i modellen. I gruppen diskuterades sedan 
hur dessa problem kan förekommas. Under mötena 
fick Tor också tillfälle att diskutera funderingar 
som framkom när han arbetade med modellen.

– Det kunde vara en utformning som jag ställde 
mig frågande till, om den inte kunde lösas på ett 
enklare sätt. Vid mötena stod BIM-modellen i 
centrum.

– Modellen blev ett visuellt verktyg och diskus-
sionerna om kollisioner underlättades. Deltagarna 
såg problemen och fick en förklaring till vad det 

beror på. En elprojektör såg tydligt hur en ledning 
korsade en VA-brunn och man samtalade om att 
hitta ett annat sätt att dra ledningen. 
 
Kreativt utbyte av kunskap

På ett tidigt stadium i projektet blev diskus-
sionen kring modellen till ett kunskapsutbyte. Det 
bidrog till effektivare möten, menar Tor.

– Det blir enklare när alla förstår och talar om 
samma sak.

Innan gruppen hade sina möten hade Tor 
skickat ut en lista över kontrollpunkterna vilket gav 
deltagarna en chans att förbereda sig. Deltagarna 
fick också pdf:er där de kunde vrida och vända på 
modellen för att kunna detaljstudera punkterna och 
dra slutsatser.

När projektet överlämnas till Trafikverket ingår 
BIM-modellen jämte mer traditionella handlingar 
som ritningar i pdf, modellfiler i 2D och doku-
ment. Arbetet med den intelligenta BIM-modellen 
resulterade i att förhindra fel och problem under 
projekteringen. Det leder till att arbetet i järnvägs-
projektet kommer att fungerar bättre.

 
Du har väl inte missat Fredriks 
fredagsfralla? Mer om våra kurser 
& webinars på sida 19. 



12

Text: Love Janson

Ostlänken är ett infrastrukturprojekt där 
en dubbelspårig höghastighetsjärn-
väg ska förena Järna och Linköping. 

Under Trafikverkets ledning byggs 15 mil 
järnväg, cirka 20 kilometer i tunnlar och man 
anlägger 200 broar. Om två år beräknas byg-
get starta och elva år senare, 2028 beräknas 
projektet vara slutfört.

För närvarande är man i en planeringsfas 
och en av uppgifterna är att skapa ett enhetligt 
sätt att hantera informationen i det omfattande 
projektet. Målet är att få en samstämmighet i 
flödena, inte minst i kontakten med konsulter 
och leverantörer. 

. 
Testar på en del av sträckan

I planeringsfasen har man kommit längst med 
delsträckan Södertälje-Trosa. Just nu arbetar man 
med att ta fram systemhandlingen, där det bland 
annat bestäms vad som ska ingå i modellen.

– Våra konsulter ÅF/Tyrens har skapat en test-
kilometer på en del av sin järnvägssträcka, berättar 
Jitka Hotovcova som är Trafikverkets BIM-specia-

list i Projekt Ostlänken.
Tanken med testkilometern är att inbjuda till en 

diskussion över teknikområdesgränserna för att 
fatta beslut om viktiga uppgifter. Det handlar bland 
annat om vilken detaljnivå som ska råda, samt om 
olika egenskaper och attribut. Målet är också att 
konsulterna kan testa sina programvaror för att se 
hur deras arbete svarar mot våra krav. Kort sagt 
måste konsulterna uppfylla de krav som verket 
ställer. 

Efter att diskussionerna var klara bestämdes vil-
ken detaljnivå i ämnesområdesmodellerna som ska 
gälla, vilket är ett viktigt beslut eftersom nivåerna 
kan variera efter teknikområde.

– För anläggningsprojektering domineras 
marknaden av två stora CAD-plattformar, Autodesk 
AutoCAD och Bentley MicroStation. De flesta 
programvaror och applikationer på marknaden byg-
ger på eller är kompatibla med dessa plattformar. 
Leverantörerna har också egna format kopplade 
till sina plattformar, DWG-filer för AutoCAD och 
DGN-filer för MicroStation. Dessa format anses 
vara verktygsneutrala därav ska anläggningsmodel-
ler levereras i ett av dessa format.

 

BIM spelar en central roll när  
Ostlänken projekteras
Trafikverket arbetar just nu med projekteringen av Ostlänken i Mellansverige. Med 
hjälp av BIM och en objektorienterad informationsmodell växer ett arbetssätt fram 
som är en naturlig del i projektkommunikationen.

Text: Love Janson
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Med objekten i fokus

BIM inom Projekt Ostlänken är en process för 
att generera nyttja och förvalta information om 
anläggningen under dess livscykel. Nu fördjupar 
man processen genom att väva in en betydelsefull 
beståndsdel.

– Projekt Ostlänken följer Trafikverkets krav 
på objektorienterad informationsmodell. Infor-
mationen i objekten är en central källa för olika 
tillämpningar som till exempel ritningar, mäng-
der, utsättningsdata, maskinstyrning och liknande 
information. Objekten kan lagras i databasen eller i 
modellfilen eller i en kombination av dem. 

Objekt kan representera fysiska objekt, som 
byggdelar, stolpar och beläggning, eller abstrakta 
objekt, däribland utrymmen, kostnader, etappin-
delning och förvaltningsbehov, liksom relationen 
mellan dem.  Objekten bär på specifik information 
och tillför modellen ytterligare sätt att använda data 
för att besvara olika frågor.

Kodningen har en mycket viktig funktion i BIM-
arbetet. Med hjälp av kodningen kan information 
överföras till objekten i modellen. Därmed lagras 
informationen i modellen och den blir intelligent. 
Vid objektorienterad projektering ställs strikta krav 
på kodning, objektattribut och namnsättning av 

CAD-lager. Projekt Ostlänken tillämpar Trafikver-
kets anpassning av standarden SB11 CAD-lager. 
Standarden gäller för hela projekteringen, vilket är 
unikt, och då inkluderar man också de järnvägstek-
niska installationerna där koderna inte är kompletta 
i dagsläget. 

– Projektörerna tar fram förslag på nya koder 
under projekteringen.  Vi granskar förslagen och 
godkänner om de svarar mot vår struktur. 

Jitkas uppgift som BIM-specialist för Projekt 
Ostlänken är att bevaka arbetet, att ta fram BIM-
dokumentationen och se till att Trafikverkets krav 
följs i alla delar av projekteringen. 

 
Utvecklar BIM med mer kunskap

Den objektorienterade informationsmodellen 
markerar också en utgångspunkt för hur man ska 
arbeta med BIM inom Trafikverket. Man följer 
utvecklingen internt men också i vad som händer 
i branschen. Sannolikt leder det till en högre kun-
skapsnivå. Dataflöden från konsulter blir säkrare 
och modellen berikas med relevant information.
Den planeringsfas man är inne i ger också möjlig-
heter att hitta nya sätt att arbeta med BIM under en 
aktuell projektering. Projekt Ostlänken genererar 
nya erfarenheter som breddar kompetensen. 
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den ställer krav på att vi tillämpar deras struktur. 
 
Enhetliga mappar och mallar skapar 
ordning

Det första steget när Rasmus skapar ett nytt 
projekt är att han startar Chaos desktop och kör 
igång programmets Projektwizard. I det fönster 
som öppnas väljer han företagets egen framtagna 
fördefinierade mappstruktur, vilket gör att detta 
projekt får en identisk struktur med alla  
andra projekt. Han lägger till  
viktiga unika grunddata som  
projektnummer och projekt- 
beskrivningar. Till denna mappstruktur väljer han 
en projektkonfiguration som innehåller metadata-
fält och stämplar. I konfigurationen väljer Rasmus 
en projektmall som är kopplad till kundens egna 

fält. Han behöver inte tänka på vilka 
fält som gäller för en särskild kund, 
uppdateringen sker per automatik.  
När metadata fylls i uppdateras 
stämplarna, det sker också automa-
tiskt.

Efter att denna struktur är fast-
ställd väljs de mallar som är relevanta för projektet 
och placeras i mapparna.

– Vi har standardiserat alla våra mallar och de 
hämtas ur Chaos desktop. Man behöver inte leta 
efter en viss mall, de finns tillgängliga i program-
mets arkiv. 

Man behöver inte leta 
efter en viss mall, de 

finns tillgängliga i  
programmets arkiv.”

Det är ett välkänt faktum att projektering och 
genomförande genererar en väldigt stor 
mängd information. På Structor Mark, som 

är en del av Structor-koncernen, har man utvecklat 
ett arbetssätt så att en hög säkerhet i dataflödena 
nås. 

För att hantera dokumenten använder man Chaos 
desktop.

       – Men för oss är det även ett verktyg för att säkra 
vår kvalitet, säger Rasmus Regnstrand som är IT-
ansvarig och VA-projektör.

Eget kvalitetssystem växte fram

Tidigare saknades ett likartat sätt att arbeta med 
projektinformationen, framför allt med mallarna. 

– Man hämtade dokument från tidigare projekt 
och fyllde i nya uppgifter. Om dokumentet inte var 
uppdaterat  
kunde gammal information hänga 
med, till exempel vår gamla logga, 
adresser som inte var korrekta och 
formatering i Word-dokumenten 
kunde ligga kvar. Handlingen blev 
inte utformad på ett korrekt sätt.

Personalen var ibland osäker på vilka mallar 
som gällde. Behovet av ett systematiskt och säkrare 
arbetssätt växte fram. Nu har man tagit fram ett 
kvalitetssystem som utgår från Chaos desktop.

– Vi har fastställt en egen struktur som reglerar 
hur vi hanterar mapparna och mallarna. Det gäller 
alla våra projekt som vi arbetar med om inte kun-

”

Så här säkrar Structor Mark 
kvalitet med Chaos desktop

Text: Love Janson

I ett projekt blir det snabbt en mängd olika dokument, ritningar och handlingar. Struc-
tor Mark använder Chaos desktop för att skapa ordning och reda i flödena. Det bety-
der att alla projekt får samma struktur och det säkrar kvaliteten i projekten.
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Kontroll av mätningsdata 
viktig kugge när Gardermoen 
växer

Flygplatsen i Gardermoen strax utanför Oslo byggs ut 
rejält. I detta storskaliga projekt fyller ritningar i Topocad 

en central funktion för mätingenjören Linnea Nilsson.

dagliga arbetet på företaget. Det rör alla som är 
engagerad i projekten oavsett vilken tjänst man 
har. Men ett kvalitetssystem måste implementeras i 
verkligheten för att fungera. Därför har man satsat 
på utbildningar för att höja kompetensnivån så att 
medarbetarna ser Chaos desktop inte bara som ett 
system för att hantera data utan även som en viktig 
kugge i det interna kvalitetssystemet. 

Man har upprättat mallar för anbud, avtal, 
granskningslistor, mötesprotokoll och även alla 
Autocad-mallar. På detta sätt är ritningsmallarna 
standardiserade och man undviker att ritningarna 
sprider felaktig information. Mallarna täcker de be-
hov man har i processen och allt blir enhetligt och 
korrekt från början. De uppdateras när ny informa-
tion tillkommer, till exempel när Office-versionen 
uppgraderas.

Effektivare metadata

På Structor Mark har man utvecklat ett eget 
sätt för att arbeta med metadata så effektivt som 
möjligt.

– Vi har lagt ner mycket tid på att styra vilka 
metadata som ska visas för vilka typer av objekt i 
projektmallarna. I vårt kvalitetssystem beskrivs hur 
metadata ska fyllas i och det beror på vilken typ 
av projekt det är. När jag får in ett underlag från 
kunden så fyller jag i metadata som visar var det 
kommer ifrån och vilket datum det ankom. Jag har 
kontroll på vem som lämnat informationen och kan 
spåra det om så behövs.

Kvalitetssystemet gör att arbetet flyter bättre.
– Att jobba med mallarna på det här sättet under-

lättar, menar Rasmus. När jag hämtar en dokument-
mall så vet jag att den är vår egen och att den är 
uppdaterad.

Detta har också inneburit att plottning har stan-
dardiserats.

 – I kvalitetsarbetet använder vi de automatise-
rade funktionerna i programmet. Det betyder att vi 
plottar ritningar efter standardmallar.

Att införa informationsstrukturen förändrar det 

Ny och enklare mappstruktur

I Projektwizarden finns det möjlighet att välja företagets egen 
framtagna mappstruktur, vilket gör att detta projekt får en iden-
tisk struktur med alla andra projekt. 
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Snart släpps Chaos desktop 7.0 som kommer att innebära en nystart med ny kod och ett 
modernare användargränssnitt. Den nya versionen innefattar även förändringar som inne-
bär ökad stabilitet och ett snabbare program. 

I den nya versionen kommer användaren att ha 
ett betydligt enklare arbetsflöde. Mycket tack 
vare det nya, uppstädade användargränssnittet 

som kommer att innebära färre fönster då ären-
den istället visas direkt under pågående projekt 
i programmet. Ett nytt menyfliksområde, en s.k. 
”Ribbon-meny”, har ersatt den tidigare menyraden. 
   Förändringsarbetet inkluderar, förutom ett snyggt 
och enklare användargränssnitt, förnyad kod som 
har i syfte att ge användaren ett stabilt program att 
arbeta i med sina framtida projekt.”Chaos desktop 
version 7 är en nystart, där man tagit ett omtag och 
rensat upp i koden, för att få en snabbare 
och stabilare produkt.” säger Tommy Axel-
sten, produktansvarig för dokumenthante-
ring på Cad-Q. 

 1.  Allt i ett träd
För att skapa enklare struktur så har man 
infört en gemensam trädstruktur för projekt, 
mappar, genvägar, ärenden och sökresultat. 
Användaren får en lättöverskådlig vy och 
har även möjlighet att ta del av alla sina 
projekt. Användaren har också möjlighe-
ten att justera ärendedokumentets ordning 
genom att välja olika sorteringsalternativ i 
den nya versionen av Chaos desktop. 

2. Menyfliksområde (Ribbon-meny)
Menyfliksområdet består av olika flikar som i sin 
tur är uppdelade i grupper där de olika funktionerna 
finns tillgängliga. Menyfliksområdet går att dölja 
vid önskat behov för att få större arbetsyta och 
användaren kan när som helst spara ett favoritkom-
mando i verktygsfältet för snabbåtkomst. ”Menyns 

design är tänkt att avspegla arbets-
flödet när du arbetar i Chaos desk-
top” säger Mari Höijer, ansvarig för 
dokumenthantering på Adtollo.   

3. Färre fönster 

I den nya versionen består 
arbetsytan av färre fönster vilket 
gör arbetsflödet lättöverskådligt 
och enkelt att navigera mellan de 
olika fönstren. Utöver detta så har 
man omplacerat all metadata till 
höger vilket gör det enklare för 
användaren att se all information 
och förhandsgranska filer samtidigt. 

Håll utkik efter 
Chaos desktop 7

1

2
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Support och försäljning av Chaos  
desktop sker genom Cad-Q

4. Strukturella förändringar
Konfigurationsinställningarna har flyttats och finns 
numera på fliken ”System”. Även sök-knappen har 
frigjorts från navigeringsfönstret och hittas i meny-
fliksområdet för att skapa ett mer användarvänligt 
gränssnitt.  

En annan förbättring som gjorts i användargräns-
snittet är att användaren numera kan välja att visa 
och dölja ”Viewer-fönstret” efter eget behov.  

Sedan 2012 har Cad-Q hand om försäljning,  
support och underhållsavtal gällande Chaos  
desktop. Adtollo står fortsatt för utvecklingen av 
programvaran. 
 
Kontakta Cad-Q | +46 8 704 22 00 | cad-q.se | 
tommy.axelsten@cad-q.se

I förra numret av Adtollo Magazine 
presenterads rolig statistik om vad som 
används mest i Topocad och populära 
kommandon i systemet. Informationen 
har samlats in från olika användare som 
godkänt och vill bidra med information om 
hur de använder systemet. Självklart är all 
information som samlas in anonym och 
resultatet blir att vi får in värdefull informa-
tion som ger oss möjlighet att förbättra 
Topocad.  
 
I detta nummer fortsätter vi på samma 
veva genom att presentera höstens mest 
använda funktioner, kanske känner du 
redan igen en eller flera av dessa funktio-
ner? 

TOPP 10

TOPOCAD

TIO -  I  -  TOPP

3

4

Vi presenterar tio-i-topp:  

1. Objektegenskaper
2. Radera objekt
3. Öppna fil
4. Rita linje
5. Mäta avstånd
6. Flytta objekt
7. Modifiera linje
8. Importera fil
9. Flytta objekt
10.  Redigera punkter
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genhet) gör det enkelt att ajourhålla och utbyta 
BAL-data med Lantmäteriet. 
    - Leverera byggnadsgeometrier till Lantmä-
teriet direkt, skapa flera byggnader och adres-
ser snabbt och smidigt, hämta och lämna data 
omedelbart från er egen databas till Lantmä-
teriet. Detta är några saker Topocad kan göra 
med Leveransmodulen, säger Martin Lundman, 
utvecklare av BAL på Adtollo. 

Med Topocad BAL kan man snabbt och en-
kelt kan uppdatera och redigera byggnadsgeo-
metrier, byggnadsinformation och adressobjekt 
direkt i ritningen. Dessutom har man möjlighet 
att växla mellan att redigera byggnader och 

I I vårt förra nummer av Adtollo magazine 
beskrev vi hur man arbetar med att uppda-
tera byggnadsinformation och geometrier. 

I etapp två är även ajourhållningen av adres-
ser möjlig. Liksom tidigare visar Topocad rent 
grafiskt vilken byggnad som man arbetar med. 
Detta gör att användaren på ett intuitivt sätt ser 
både sin egen och Lantmäteriets version av ett 
visst objekt då båda visas i den egna kartan. På 
så sätt ser man vilka data som är riktiga och ska 
sparas. Utvecklingsarbetet av BAL-funktionali-
teten har skett tätt ihop med Lidingö Kommun 
som varit viktiga nyckelspelare i utvecklingen 
av den nya funktionaliteten i Topocad. Funktio-
nerna i Topocad- BAL (Byggnad, Adress, Lä-

Det objekt som man för tillfället arbetar med markeras i ritningen.

Nu är BAL-modulen godkänd för produktion på Byggnad och Adress! Du kan 
numera synkronisera byggnadsgeometrier, byggnadsinfo och adresser till Lantmä-
teriet. ”Det är roligt och spännande att vi kommit igång och är ute i produktion.” 
menar Johan Reuterham på miljö- och stadsbyggnadskontoret, Lidingö stad. 

Hurra, nu är vi klara med BAL!
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adresspunkter på olika fastigheter offline. En 
annan klar fördel är att man kan se skillnader 
mellan det egna datat och Lantmäteriets. Med 
hjälp av makron och andra verktyg i Topocad 
kan man även skapa många byggnader och 
adresser snabbt.  

- Jag ser en enorm fördel för kunderna som 
får en ökad kontroll över sin BAL-information. 
Möjligheterna att spara datat i databasen ef-
fektiviserar leveranser till Lantmäteriet, säger 
Rebecka Beiersdorf som är kundansvarig på 
Adtollo. 

Den direkta kopplingen till Lantmäteriet 
innebär en säkerställd aktualitet och kvalitet 
på data hos båda parter vilket innebär att fel 
elimineras och kvalitén på datat höjs. Dessutom 
kan man använda befintliga, verkliga byggnads-
geometrier från den egna kartan och undviker 
på så sätt onödigt dubbelarbete. De attribut 
man önskar lagra på sina byggnader sparas på 
själva byggnadsgeometrin och den information 
som Lantmäteriet önskar levereras sedan via 
synkkommandot i Topocad. Detsamma gäller 
adresser. Topocad hanterar nu adressplatser, 
adressområden, gårdsadresser, entréer och kom-
mundelar. Man kan synkronisera byggnadsgeo-

metrier, byggnadsinformation och adresser var 
för sig eller tillsammans, alternativt i batch. 

Vår testkund Lidingö är numera godkänd 
för produktion på Byggnad och det finns flera 
andra kunder i testfasen. Upplands Väsby 
beräknar vara i skarp drift med tjänstebaserad 
uppdatering av BAL via Topocad efter års-
skiftet. Flera andra kommuner har påbörjat sin 
resa mot tjänstebaserad uppdatering av data till 
Lantmäteriet

- I LINA har man varit låst till Lantmäteriets 
applikation, mycket på grund av att det har varit 
en miljö som ska täcka allas behov. Tack vare 
BAL får vi nu möjligheten att tänka i nya banor 
och utrymme att själva utforma hur data ska 
presenteras i vår miljö, vilket vi tycker är spän-
nande.” säger Johan Reuterham på miljö- och 
stadsbyggnadskontoret, Lidingö stad.

 
Om Leveransmodulen
Leveransmodulen i Topocad består idag av två 
delar: LTF och BAL. LTF är Lokala trafikfö-
reskrifter som skapas, lagras lokalt och sedan 
levereras till Transportstyrelsen. BAL levererar 
data till Lantmäteriet. 

I LINA har man varit låst till Lantmäteriets applikation, mycket på grund av att det har varit en pro-
duktionsmiljö. Tack vare BAL-modulen får vi nu möjligheten att tänka i nya banor och utrymme att 
kunna reflektera kring olika attribut, vilket vi tycker är spännande. 
- Johan Reuterham, miljö & stadsbyggnadskontoret, Lidingö stad.”

”

Nu har vi uppdaterat planbestämmelserna efter Boverkets senaste direktiv. Bland förändringarna finns 
bland annat nya färger för allmän mark. Även planmakrona har fått en ordentlig genomgång. Behöver du 
de nya filerna eller är nyfiken på att prova planmodulen? Hör av dig till rebecka.beriesdorf@adtollo.se

Rykande färska nyheter för planmodulen!
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Testet genomfördes i LKABs gruva i Kiru-
na och anledningen var att laserscanningen 
av schaktet inte var tillräckligt noggrant på 
grund av besvärliga förhållanden. Schaktet 
var ca 130m djupt och flygningen genom-
fördes hela vägen ned till botten. 

Fördelen med att flyga i gruvorten är att 
det ökar tillgängligheten och möjliggör ett 
komplement till dagens laserscanningsme-
toder i schakt där riskerna är för höga för att 
använda personal.

Testet utföll till stor belåtenhet. Både flyg-
ning och fotografering för att återskapa 
schaktet visade sig fullt möjlig, men det 
finns fortfarande stor utvecklingspotential 
för att uppnå ett bättre resultat. AMKVO 
AB jobbar nu på modifieringar av metodi-
ken och tekniken för att vid nästa test åter-
skapa schaktet till fullo. 

Med hjälp av Topocad kontrollerades om 
det återskapade punktmolnet hade någon 
avvikelse från verkligheten. Resultatet med 
Topocad visade att punktmolnet överens-
stämde med verkligheten utan större av-
vikelser. Detta visar att fotogrammetri kan 
vara en möjlig lösning där laserscanning 
möter utmaningar. 

Tunnelmätning med drönare

AMKVO AB har genomfört tester med att flyga en drönare under jord i en gruvort för 
att se om det dels överhuvudtaget går att flyga i ett minder schakt, och dels för att 
se om det går att ta tillräckligt bra bilder för att återskapa schakt med fotogrammetri. 

UAS under pågående flygning i schakt.
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Intergeo i Stuttgart, check!

Den 15-17 september fanns vi på plats 
i Stuttgart med vår monter på den årli-
ga Intergeo-mässan där det pratades 
mycket om punktmoln och framför allt 
BIM- det senaste inom geografisk IT.  

Intergeo, som är världens största mässa inom 
mätning och GIS, bjöd inte bara på en bra place-
ring- vi stod i Hall 8, vid ingången- utan också 
på en stor folkskara som visade stort intresse för 
BIM och punktmoln. Av den anledningen vågar 
vi påstå att det gick ganska bra på årets Inter-
geo mässa i Stuttgart. Besökarna bjöds på en 
demo av kommande nyheter och förbättringar i  
Topocad 16. Det blev även en hel del monter-
mingel och trevliga pratstunder med en bland-
ning av både gammalt och nytt folk som fanns 
på plats på mässan.

Intergeo, Stuttgart 2015

Vi har uppdaterat vårt kursmaterial med nya 
övningar att gotta sig i. Dessa tar vi även med 
oss under årets RoadShow. Håll utkik efter dom 
eller hör av dig till info@adtollo.se för att få en 
PDF-fil skickat till din mail!

Du har väl inte missat att vi har 
nytt kursmaterial? Nytt kursmaterial: 

- Topocad intro & fortsättning
- Punktmoln

- Topocad CAD
- Topocad geometri

- Topocad leveranser
- Topocad sektionsmall

... med flera
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Tips & Trix

03.

Arbeta med 3D skärning mot yta

Ibland behöver man beräkna var en 3D linje träffar 
en yta. I Topocad 15 kan man beräkna detta genom 
att skapa en terrängmodell av ytan. Importera ter-
rängmodellen till ritningen. Linjen som man vill ha be-
räknad förlänger man genom terrängmodellen. Då 
kan man använda skapa linje och snapp skärning  
– skärningspunkterna hittas med en terrängmodell.  
 
Är det en vertikal yta behöver man i Topocad 15 luta 
den med någon millimeter i ner- eller överkant för att 
kunna skapa en terrängmodell på den. I Topocad 16 
finns det möjlighet att trimma eller förlänga direkt mot 
terrängmodellen.

02.

01.

Har du problem med låsning av skärm? 

För dig som har ett NVIDIA-grafikkort finns det vissa inställningar man kan 
göra på datorn för att förbättra prestandan och slippa eventuella problem 
med ”låsningar” av skärmen m.m.Vi har skrivit en lathund om hur några enkla 
inställningar kan lösa problemet. Lathunden heter Grafikinställningar för dig 
med grafikkort från NVIDIA och du finner den här: 

adtollo.se/mat-kart/support/manualer/

Lägg till ett foto eller en illustration i ditt blad 

Varje ritningsmall är en helt vanlig top-ritning. Vill du kan du ta 
en befintlig ritningsmall och ändra den, exempoelis genom att 
addera en extra vy i bladet. I denna vy kan man sedan ställa in 
att visa en viss lagerkollektion när man satt in bladet. Då kan 
man till exempel få en snygg översiktsbild eller illustration i en 
annan skala  på bladet. Ett snyggt och informativt sätt att pre-
sentera oavsett mottagare. Notera att man inte kan använda 
X-ref:ar- släcks dessa i ritningen så syns de inte heller i bladet.
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Kalender 2015/16 

Nya medarbetare

Sedan en tid tillbaka har vi fått förstärkning 
på kontoret. Samira är vår nya marknads-
koordinator och kommer att vikariera för Anja 
Jonasson, som ansvarar för kommunikation 
och marknad. Det är inte helt omöjligt att du 
även ser henne på vissa events. 

Samira kommer tidigare från IT-branschen 
där hon tidigare jobbat som Community  
Manager. Innan dess tog hon sin magister-
utbildning inom Marknadsföring i Sveriges 
grönaste stad, Växjö. 

 

Utanför jobbet spen-
derar Samira mycket 
tid med nära och på 
personlig utveckling 
genom att läsa mycket 
böcker och gå på 
utvecklande kurser. 
Träning tycker hon är 
ett bra sätt att bygga 
upp b.la. nya mål och 
rutiner.

Samira Youkhanna, marknadskoordinator

Webbvisningar på Topocad 16
Topocad Intro 2 nov
Topocad CAD Grund 2 nov
Topocad CAD Forts 3 nov 
Topocad Mätdata 3 nov
Topocad Admin 4 nov 
Topocad BAL        4 nov 
Topocad Plan 5 nov
Topocad Terrängmodell 5 nov
Topocad Punktmoln 9 nov
Topocad Geometri 10 nov
Topocad Beräknade Sektioner    10 nov 

Topocad Intro       19 jan 
Topocad Nätutjämning              20-21 jan   
Topocad CAD Grund                          20 jan 
Topocad CAD Forts                              20 jan 
Topocad Mätdata                                 21 jan  
Topocad Admin                                    21 jan 
Topocad BAL                            22 jan
Topocad Plan                                        22 jan 
Topocad Terrängmodell                     25 jan
Topocad Punktmoln                   25 jan
Topocad Geometri                               26 jan 
Topocad Sektionsmall                        27 jan
Topocad Beräknade Sektioner       27 jan

Kurser i Stockholm
Topocad 16 Punktmoln         16 nov
Topocad 16 CAD Nyheter                       16 nov
Topocad 16 3D-objekt                             17 nov 
Topocad 16 3D-objekt & Sektioner         17 nov

Webinars/Fredagsfrallan
Arbeta med väglinjer            6 nov 
Nya CAD-kommandon          13 nov
Bearbeta terrängmodellen           20 nov
Olika typer av 3D objekt  27 nov
Redigering i punktmoln 4 dec
Mät in 3D objekt   11 dec
Detaljplaner i Topocad  18 dec

Mässor   
European  Sharepoint Conference     9-12 nov 
GeoBIM , Amsterdam      9-10 dec 
Topocad live, Stockholm       9-10 feb

Boka din plats för våra 
webbvisningar på  

Topocad 16 redan idag på 
adtollo-academy.se
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Adtollo | 08-410 415 00 | Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm | adtollo.se | info@adtollo.se

BOKA KALENDERN

9-10/2- 2016

Nu tar vi BIM till mätningen!

TOPOCAD LIVE 
Elite Hotel Marina Tower | 9-10 februari 2016

BYGGANDE


