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DU FÅR FRITT KOPIERA 

och sprida 
informationen i denna 
tidning så länge du 

anger källan och inte 
ändrar innehållet. Extra 
tidningar och särtryck 

kan tillhandahållas 
mot självkostnad. 

02 LEDARE Tomas berättar 
om vår familjära bransch, våra 
mässor och de förändringar som 
kommer ske 2015. 

04 TOPOCAD 15 lanserad! 
Topocad 15 har fått stöd för 
64-bitars operativsystem, något 
som gör att Topocad blir ännu 
snabbare och kan hantera ännu 
större mängder data. Detta och 
mycket mer i nya Topocad.

08 TJUVHOLMEN Oslo har fått 
en ny ögonsten mitt i centrum 
på ön Tjuvholmen. I detta kom-
plexa byggprojekt har mätning 
en nyckelroll, inte minst när det 
gäller att kvalitetssäkra utsätt-
ning av punkter.

12 WMS:ER I MORA Med ny 
informationsteknik sprids kart-
information på ett nytt sätt i tre 
kommuner i Dalarna. Med hjälp 
av WMS-teknik får förvaltning-
arna aktuell information via web-
ben och Topocad är en av flera 
viktiga informationsbärare.

14 TOPOCADS LOGG hjälper 
NCC att säkra import av data 
från 2D. När Andreas Viberg på 
NCC överför data från ett 2D-
underlag får han ovärderlig hjälp 
av Topocad. Arbetet förenklas 
och informationsstrukturen 
säkras när ett nytt köpcentrum 
anläggs utanför Umeå.

16 IDA, SHAREPOINT och 
Projectwise är bara några av 
de leveransformat som Chaos 
desktop jobbar med. Missa inte 

heller vårens kostnadsfria kurser 
samt vårkampanjen!

18 TOPOCAD WORKING 
WEEK är vårt nya utbildnings-
koncept som går av stapeln 
i september - anmäl dig till 
kurserna redan nu!

19 NACKA KOMMUN köper 
kartsystem och Intern-GIS. 
Adtollo vann Nacka kommuns 
upphandling av nytt ajourhåll-
ningssystem, s k kartsystem 
och ett nytt Intern-GIS.

20 RITA DIN EGEN STAD i 
Topocad och vinn! Vi utlyser nu 
en tävling för alla kreativa och 
fantasifulla studenter. 

22 MÄSSOR & EVENT 2014 
Intergeo i Berlin och open 
source-mässa i Portland, vår 
egen mini road show i Norge 
- och datum och plats satt för 
Topocad Live 2014.

23 KALENDERN är full-
späckad med vårens kurser, 
vår roadshow tillsammans med 
Cartesia samt höstens Topocad 
Working Week. 

24 ROAD SHOW: Adtollo & 
Cartesia. Är du nyfiken på vad 
som händer just nu i kartbran-
schen? Var med när vi berättar 
om det senaste i Topocad 15, 
TC5D och framför allt hur vårt 
spännande samarbete med  
Cartesia kan hjälpa dig som 
arbetar med kartsystem och 
publicering av kartdata. 
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Mysigt.
Vår bransch är så otroligt familjär. Jag har skrivit om 
samarbeten tidigare och de förekommer flitigt i vår 
bransch. Då definierar vi branschen som innefattar 
den digitala sidan av samhällsbyggande - mätning, 
geodesi, karta, GIS, planer, projektering. Men bran-
schen har något mer än så, vi är mer familjära än 
andra – jag slår vad om det. Vi känner varandra över 
alla gränser, kollegor och konkurrenter och kunder. 
På mässor och konferenser träffas vi allihop och har 
det trevligt med varandra. Rentav mysigt ibland. 

Den erfarenhet jag har från andra håll är inte riktigt 
lika. Visst kan man vara schysst mot andra i bran-
schen men inte riktigt på samma sätt. Rätta mig om 
jag har fel, jag har trots allt en rätt snäv erfarenhet 
från andra branscher. 24 år inom den här gör så med 
en. 

Men någonting som nästan blir irriterande är alla 
dessa konferenser som alla ska anordna i ur och 
skur. Har vi så mycket att prata om? Har vi så mycket 
tid att gå på allt? Som leverantör bjuds vi in till en 
drös konferenser som många av dem känns svåra att 
säga nej till. Det kan ju vara viktigt att visa upp sig, 
och förhoppningsvis få en bra diskussion med någon 
potentiell kund. 

Vi är ju inte bättre själva, våra Topocad Live bjuder 
vi in till, dessutom i tre dagar. Vi funderar mycket 

om det här med längden på arrange-
manget men vi vill så gärna ha två 
kvällar med er. En avslappnad och 
mysig kväll och en fest. Vi gillar 
fester. Punkt.  I år så arrangerar vi 
dessa dagar 12-14 november och 

vi hoppas att vi är hyfsat ensamma om att arrangera 
något i mitten av november. När det återigen igen 
börjar bli ruggigt utomhus och man gärna vill mysa 
med oss några dagar. Innehållet på Topocad Live, 
och allt vad dagarna har hetat sedan 1998, handlar 
om framtida möjligheter. Vi bjuder in både kollegor 
och konkurrenter till våra dagar för att vi och våra 
kunder kan lära sig av hybriderna som uppstår. Vi 
vill gärna bli bättre på saker i symbios med andra.  

Mysigt och familjärt brukar det vara. Och som sagt 
så brukar inte festen gå av för hackor. 

Till 2015 så blir det färre konferenser i branschen! 
Varför? Jo för att fem föreningar/sammanslutningar 
som alla arrangerar konferenser har kommit överens 
om att slå sina påsar ihop och arrangera konferens 
under en gemensam rubrik – Position 2015. Riktigt, 
riktigt roligt tycker vi. Och vi inflikar att vi, om inte 
annat, i alla fall har sått ett frö till initiativet till detta. 
Men all heder till Kartografiska Sällskapet som dragit 
ihop och pratat med de andra föreningarna ULI, 
Samhällsbyggarna, SKMF och SKTF! Tack!

Nu är det snart sommar och sol! Vi firar sommaren 
med inte mindre än två road shows – en stor i Sverige 
och en mindre i Norge. Den i Sverige kommer att 
visa på ett samarbete med en kollega i branschen 
och på ett erbjudande till er i kommunal verksamhet. 
Plus att vi visar Topocad 15, förstås.

Välkommen till vår tidning. Jag hoppas verkligen att 
vi får möjlighet att träffas under året!

Vår- och sommarhälsningar

Psst! Du vet väl att vi lägger upp det mesta vi gör på facebook.com/adtollo
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Ni som har installerat och börjat använda 
Topocad version 15 ser på en gång att mycket 
är nytt, mycket är förändrat. Det är inte bara på 
ytan som Topocad är nytt – allting är verkligen 
omarbetat. Topocad har nu inte bara ett nytt 
grafiskt gränssnitt; det är också snabbare, han-
terar större mängder data, är mer lättnavigerat 
och kanske viktigast – roligare att använda!

Själva har vi fått förmånen att arbeta och 
testa systemet sedan oktober. 6 månaders hård-

körning har lärt oss att hantera Topocad 15 och 
det är garanterat snabbt att arbeta med! 

64-bitars
Topocad 15 har fått stöd för 64-bitars 

operativsystem, något som gör Topocad ännu 
snabbare och programmet hanterar nu ännu 
större mängder data. Det finns även en 32- 
bitars version men ni som har möjlighet bör 
använda 64-bitars versionen. Däremot finns 

Topocad 15 lanserad!

inte ArcGIS-kopplingen i 64-bitars versionen, 
så ni som använder ArcGIS adapter måste 
använda 32-bitars versionen för uppkoppling 
men kan i övrigt använda 64-bitars versionen. 
Det går alltså att installera både och med en 
och samma registrering. Däremot kan man 
bara köra en version åt gången. 

Nya funktioner
Topocad 15 har inte bara fått nytt utseende, 

snabbare hantering och en 64-bitars version. 
Vi har såklart lagt till ett antal nya funktioner. 
Transformation med Proj4 är en av dessa. 
Proj4 som är en open source komponent 
transformerar alla koordinatsystem i världen 
som har en EPSG-kod. Man får söka fram de 

”nytt utseende, snabbare hantering 
och en 64-bitars version”
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koordinatsystem man går från och till ur den 
digra listan på olika koordinatsystem. 

Legendhanteringen är utbyggd med enklare 
funktionalitet för att minska och öka textstorlekar 
i förklaringsrutan samt ett nytt system för att 
hantera ordningen av föreskrifter i planmodulen. 

Topocad 15 har kompletterats med andra 
linjetyper som ”förstår” var tomrum är 
mellan streck vilket gör att man kan säga till 
att man inte vill ha tomrum där det finns en 
nodpunkt. Detta är helt kompatibelt med 
AutoCAD som gör import och export till 
DWG-filer transparent.

Punktmoln
Punktmoln har fått nya funktioner, bland 

annat kan man nu manuellt radera punkter ur 

punktmolnet och man kan färga punktmolnet 
på flera olika sätt, genom höjder och lutningar, 
förutom från rasterhantering. Tack vare 64- 
bitars hantering så kan man dessutom hantera 
mycket stora mängder scannade punkter. 

Tunnelmodulen
Den tidigare tunnelmodulen är nu ersatt 

av funktionalitet i sektioner så att dessa kan 
arbeta både med VA, vägar och tunnlar. Efter-
som punktmoln har blivit en vanlig företeelse 
både som terrängmodeller för mark och i tunn-
lar var det en naturlig väg att lägga till tunnlar 
i sektioner. På köpet fick vi interpolering av 
tunnelsektioner, möjlighet att ha bredd- och 
takhöjningar samt funktionen att ange area-
beräkningsområden för alla typer av areor 

man kan ha i en tunnel. Vi gjorde dessutom en 
funktion för att skriva ut var den teoretiska och 
inscannade tunneln korsar varandra, en funk-
tion för att skriva ut inscannad tunnel på valfri 
höjd/bredd i tunneln och en funktion där man 
kan skeva hela den teoretiska tunneln. 

Sektionshanteringen fick på köpet en snabb-
mall som gör det enkelt att välja en sektion ur 
snabbmallen och arbeta vidare på den. 

Terrängmodellshanteringen
Terrängmodell har fått nya funktioner och 

den främsta är att man kan drapera en terräng-
modell med en rasterbild. Den informationen 
sparas på terrängmodellen och i och med att 
man kan använda många terrängmodeller till-
sammans i en ritning – som alltså kan ha fått 

färg från olika bilder eller färgsättningar blir 
det mycket effektfullt vid redovisning av ter-
rängmodeller. Under betatestningen så hade vi 
lagt undan den äldre men omtyckta 3D-visningen 
av terrängmodeller men föll till slut till föga 
och la in den äldre hanteringen – också! 

Nytt filformat
Topocads ritningsformat heter numera TOPX 

och innehåller mer data än tidigare. Vi har för-
berett för lagring av 3D objekt i formatet (som 
koner, cylindrar, rör, etc) men även förberett 
det för BIM-objekt. Vi ser att detta kommer 
mer och mer och är nu förberedda för den 
framtiden. Dessutom så har vi förberett TOPX-
formatet för kommande objekt som vi ännu 
inte kan förutspå ska komma (!). 

”färga punkt-
molnet på flera 

olika sätt”
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Hög kvalitet i utsättning på 
fashionabla Tjuvholmen i Oslo 
Oslo har fått en ny ögonsten mitt i centrum på ön 
Tjuvholmen. Där trängs en rad exklusiva byggnader. 
I detta komplexa byggprojekt har mätning en 
nyckelroll, inte minst när det gäller att kvalitetssäkra 
utsättning av punkter.

Mitt i centrala Oslo har den helt nya 
stadsdelen Tjuvholmen växt fram på en ö. 
Det föga smickrande namnet rymmer idag en 
i högsta grad fashionabel och exklusiv del av 
den norska huvudstaden. Ön är inte särskilt 
stor med sina 1100 kvadratmeter, men husen 
som byggts där imponerar. Det är ett mång-
facetterat myller av spännande arkitektur i 
olika stilar och material. Framför allt är det 
konstmuseets djärva design med sluttande tak 
som kanske är mest iögonfallande. På holmen 
huserar inte bara kultur utan även affärslokaler, 
kontor och bostäder.

Detta enorma byggprojekt startades 2002 
och innefattar flera delar. Man har utökat öns 

yta, byggt broar, anlagt huskroppar och skapat 
gator. En stor del av mätningsarbetet har 
utförts av det norska företaget Norsecraft Geo 
AS. 

– För att få millimeterprecision i 
inmätningen i X och Y, i plan, horisontellt 
och vertikalt har vi arbetat med totalstation, 
säger Fredrik Westgärds som är mätningschef. 
Samma noggrannhet gäller i utsättningen av 
punkterna.

Kartinformationen innehåller en mycket 
omfattande mängd punkter för byggnader, 
gator och olika detaljer som gatstenar. Här har 
Topocad spelat en viktig roll.

Utsättning bekräftas digitalt                             
Fredrik och hans medarbetare utgår från 

ritningar som de fått från arkitekterna. I 
samråd med dessa tar de ut punkter på till 
exempel linjer och rumsegenskaper. Utifrån 
informationen definieras punkterna därefter 
i den digitala ritningen i Topocad som sedan 
skickas till en handdator. 

– Vi går ut på byggarbetsplatsen, sätter 
upp totalstationen och sätter ut punkterna 
med hjälp av handdatorn. Varje punkt sparas. 
När vi är tillbaka på kontoret importerar vi 
punkterna i Topocad och lägger dem på den 
digitala ritningen som vi fått av beställaren.

Genom att verifiera punkterna på detta sätt 
eliminerar man fel.

– Då kan vi direkt se om det är någon fel-
utsättning och hinner varna om det är någon 
punkt som hamnat fel.

Eftersom det har skett flera ändringar 
under arbetets gång har ritningarna också 
förändrats och anpassats efter nya beslut. 
Därför har det varit viktigt att kunna säker-
ställa punkternas egenskaper digitalt och i 
verkligheten. När punkterna är korrekta och 
stämmer med underlaget markeras de på 
byggarbetsplatsen genom att streckas och 
sprejas med klarlack för att visualisera deras 
position.

”Vi kan direkt se om det är någon felutsättning och 
hinner varna om det är någon punkt som hamnat fel.”
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Koll på mångfalden punkter
Med tanke på komplexiteten i de olika 

projekten på Tjuvholmen blir mängden 
punkter mycket omfattande. För att få 
kontroll på denna volym är lagerhanteraren i 
Topocad en god hjälp, menar Fredrik.

Punkterna importeras i programmet och 
läggs i olika lager efter egenskaper som 
stomlinjer och rumsbeskrivningar. Med 
denna information i handdatorn sker 
utsättningen på ett överskådligt sätt. 

– Dessa lager tände och släckte vi i hand-
datorn i takt med att vi satte ut de punkter 
som var aktuella för tillfället. Vi satte ut 
punkter för en vägg och när det var klart 
släckte vi detta lager. Därefter gick vi vidare 
med nästa lager som vi tände upp. På så sätt 
gick vi igenom alla lager och satte ut lagrens 
punkter var för sig. 

Detta gjorde att man efter hand fick 
kontroll på vilka punkter som är utsatta och 
vilka som väntar på att bli det. Arbetssättet 
hjälper till att eliminera fel och öka säkerheten.

– Har vi alla punkter i lagren tända 
samtidigt riskerar vi att sammanblanda dem 
eftersom det är många punkter som sitter tätt 
och kan vara svåra att urskilja.

För att öka kontrollen gavs varje punkt en 
färg efter dess egenskaper för att visualisera 
och förenkla identifieringen. Risken att fel 
punkter utsätts minskas betydligt.

Arbetet med Topocad och dess lager-
hanterare bidrar till en högre kvalitet i 
utsättningen. 

Genom att verifiera de verkliga punkterna 
med ritningen och att arbeta med lagren inte 
bara på kontoret utan även i utsättnings-
ögonblicket på bygget uppnår man en högre 
säkerhet i arbetet. Tack vare detta kan 
tidsödande fel minskas. Arbetet flyter lättare 
så att huskroppar och gatstenar får exakt rätt 
position och nästa fas i det enorma bygg-
projektet på Tjuvholmen kan starta.

Love Janson

Det nya Astrup Fearnley-museet på strandpromenaden. 

Hotellet The Thief gör Tjuvholmen till en dygnet-runt 
upplevelse för turister och resande. 

Mer än två kilometer lång kaj i Fjordstaden.

Så lyder vår nya slogan för att främja open 
source och databashantering. 

Adtollo erbjuder en väg att gå från inmätning 
och scanning, via karta till projektering 
och slutligen till byggarbetsplatsen och 
att hela tiden behålla datat i en och samma 
miljö – en Postgresql databas. 

Både Topocad version 15 och TC5D hanterar 
alla typer av positionsdata, vektorer, raster, 
terrängmodeller, punktmoln och till och 
med 3D-objekt såväl som BIM-objekt och 
sparar alla dessa i en open source databas. 

När Topocad används kan alla kedjor i 
byggledet både spara och hämta objekt 
från en gemensam databas där varje objekt 
är versionshanterat och dessutom har en 
ägare. Med TC5D kan alla titta på data och 
med behörighet plocka ut data.

Systemet hanterar även import av andra 
typer av CAD-filer, exempelvis dwg, vilka 
även de blir versionshanterade. 

PDF
 

bygger inga samhällen

Vi kan data som bygger på riktigt

”behåll data 
i en och 
samma 
miljö”

”alla kedjor i 
byggledet kan 

både spara och 
hämta objekt 

från en 
gemensam 
databas”
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Mora kommuns kartor mer tillgängliga 
tack vare ny webbaserad teknik 

Med ny informationsteknik sprids kartinformation på ett nytt sätt i tre kommuner i 
Dalarna. Med hjälp av WMS-teknik får förvaltningarna aktuell information via web-
ben och Topocad är en av flera viktiga informationsbärare.

Nu har det blivit lättare att söka geografisk 
data i tre kommuner i Dalarna. Mora, Orsa 
och Älvdalens kommuner har tillsammans 
infört en ny metod för att distribuera läges-
bunden information. Man riktar sig framförallt 
till förvaltningar, men även till konsulter och 
leverantörer.

Tanken är att kommunernas kartor ska bli 
lättillgängliga och snabbt kunna användas av 
den som behöver informationen. Med hjälp av 
olika program sprids kartorna på ett enkelt sätt 
över nätet och läses i en webbläsare. Kart-
informationen, som lagrats i en databasserver, 
distribueras med hjälp av GeoServer och Web 
Map Service (WMS), som genererar kartbilder. 
Via en webbadress får användaren tillgång till 
kartorna och kan ta del av informationen. 

I databasen ligger viktiga kommunala 
lägesdata lagrade.

– Det är fastighetsregister, vägdatabas, 
invånarregister, belysning, VA, räddnings-
tjänstens data, miljöinformation och en karta i 
storskaligt format, säger Karl-Erik Palm som 
är kart- och mätchef på Mora kommun.

Denna nya metod har man arbetat med i 
tio månader och man valde Topocad för att 
hantera kartinformationen.

– Vi gjorde först en utvärdering av program 
och fastnade för Topocad, berättar Karl-Erik. 
Det har ett bra användargränssnitt, det är smidigt 
och man når snabbt målet.

Kartdata sprids via webben
Kartbilden, som genereras av geoservern, är 
som ett pixeluppbyggt raster och kan se ut som 
satellitkartan i till exempel Google Maps. Den 
presenteras i en struktur med olika egenskaper 
som till exempel fastighetskarta, baskarta och 
gatubelysning. Dessa är i sin tur indelade i 
lager. Fastighetskartan har nio lager, baskartan 
sju lager och så vidare. Lagren blir synliga 
genom att bockas för. 

På detta sätt kan man kombinera de lager 
man är intresserad av för att dra slutsatser när 
det gäller planering eller underhåll. Hur nätet 
av gatubelysning förhåller sig till vägar eller 
VA-nätet blir synligt genom ett enkelt mus-
klick. Man kan också undvika misstag i ett 
anläggningsarbete och förhindra att ledningar 

hamnar nära varandra på ett olyckligt sätt.
– Det ska vara enkelt att lagra data och 

söka i mängden. Därför har vi lagt till attribut 
på objekten. Till exempel är det möjligt att 
finna en fastighet om man känner innehava-
rens personnummer.

Den bakomliggande datainformationen 
är mycket stor, vilket också har varit ett krav 
från de tre kommunerna. Fastighetsdatabasen 
rymmer ungefär 340 000 fastighetsytor. Men 
den stora datamängden hindrar 
inte att kartan är flexibel att an-
vända.

– Man kan arbeta med kartan, 
flytta runt för att få en överskådlig 
vy och zooma in för att skilja på 
punkter som ligger nära varandra, 
säger Karl-Erik.

Man har haft en uttalad 
ambition att all kartinformation 
ska vara tillgänglig och att det inte ska finnas 
krav på att användaren behöver några särskilda 
programvaror eller databasklienter. Tekniken 
ska inte vara något hinder utan en hjälp för 
att kommunicera och använda kartorna. Därför 
är de lika lätta att studera i laptopen som i 
mobilen eller på en platta med access till nätet, 
menar Karl-Erik.

Men informationen kommuniceras inte 
bara via webben. Det finns även en kartbutik 
där en tjänsteman på en förvaltning kan expor-
tera kartinformation i olika format, till ex-
empel dwg. Det betyder att dwg-filen kan tas 
fram direkt utan att man behöver gå en omväg 
via Kartenheten på Mora kommun och be dem 
skicka underlaget.

Du vet väl hur du lägger in en 
WMS-karta i Topocad? 

Vi har skrivit om det förut men det tål att 
tipsas om igen: För att lägga in ett WMS-lagrer 
i ritningen öppnar du lagerhanteraren och skapar 
ett nytt lager. Klicka på Redigera. I dialogen 
Redigera lager, klicka på knappen WMS och en 
ny dialog öppnas där du kan fylla i uppgifterna 
enligt beskrivning nedan: 

• WMS-tjänst: Här behöver du inte välja något
•  WMS-lager: Lagren åtskiljda med komma-

tecken
•  Format: Vi stöder än så länge endast jpg. 
• Version: WMS-version, t ex 1.1.1
• Förfrågan: GetMap
•  SRS: Vilken ESPG koordinatsystem som 

används i kartan
• URL-prefix: Webbadressen till kartan

I den genererade WMS-kartan kan man kombinera olika lager 
och dra slutsatser hur olika kommunala nät förhåller sig till 
varandra.

I kartbutiken kan en tjänsteman exportera information i olika 
format. 

Uppdaterade kartor får direkt 
genomslag

De tre kommunernas kartmaterial kan hållas 
aktuell med denna teknik. När en mätnings-
ingenjör har varit ute på fältet och gjort en 
inmätning av exempelvis fastighetsgränser 
uppdateras kartan i Topocad. I samma stund 
som denna nya kartbild lagras i databasen blir 
den också tillgänglig för alla som har åtkomst 

till WMS-kartorna. Genomslaget i 
den kommunala organisationen blir 
direkt. Det gäller inte bara vid nya 
mätningar utan vid ajourhållning av 
den kommunala driften.

Jämfört med tidigare sätt då 
informationen var bunden till 
papperskartor eller specifika 
programvaror får nu de kommunala 
förvaltningarna, oavsett kunskaps-

område, möjlighet att använda kartor för att 
planera och bereda frågor och ta fram underlag 
för beslut. Informationen är uppdaterad och 
enkel att nå och distribuera. Därmed höjs 
kvaliteten i arbetet.

Love Janson

”Topocad har ett 
bra användar-
gränssnitt, det 
är smidigt och 

man når snabbt 
målet.” 
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När Andreas Viberg på NCC överför data från ett 2D-underlag får han ovär-
derlig hjälp av Topocad. Arbetet förenklas och informationsstrukturen säkras 
när ett nytt köpcentrum anläggs utanför Umeå.

Strax söder om Umeå centrum anläggs ett 
nytt köpcentrum med bland annat ett Ikea-
varuhus. Området är imponerande stort med en 
total byggyta på 210 000 kvadratmeter varav 
köpcentrumets vinkelformade hus omfattar 44 
000 kvadratmeter. Invigningen kommer att ske 
under nästa år.

I starten av projektet mättes området in och 
det bildar underlag för hur arbetet ska planeras 
och vilka insatser som ska utföras. 

– Vi har ansvar för hela anläggningsarbetet 
för marken, säger Andreas Viberg, biträdande 
mätchef på NCC Örnsköldsvik. 

 
Modellen som informationsbank

Modellen har en viktig funktion under hela 
arbetet och inte minst under själva plane-
ringen. Det är stora ytor som ska friläggas 
och massor som ska schaktas bort. Massorna 
volymberäknas och data skickas till maskin-
styrning. Ytorna ska förstärkas med ett meter-
tjockt skikt som består av flera lager där syftet 
är att få en stabil grund som tål belastning 

av fordonstrafik. Eftersom området är en 
gammal sjöbotten pålas marken för att fördela 
tryck och laster som den stora huskroppen ger. 
Pålningen ska också beräknas så att pålarna får 
rätt lutning.

Data samlas in och modellen tjänar som en 
informationsbank för de olika anläggnings-
arbeten som sker. När området mättes in 
utfördes det av en extern teknikkonsult som 
har levererat två underlag till NCC. Dels en 
terrängmodell av området i 3D, dels en 2D-
modell som visar hur man tänkt sig ytorna och 
köpcentrumets placering. 2D-modellen är i 
dwg-format och är skapad i AutoCAD. Denna 
ritning har Andreas importerat i Topocad.                        

 
Logg stödjer vid import

Datamängden har olika egenskaper i Topocad 
och AutoCAD. Detta påverkar när informationen 
ska överföras mellan programmen.  

– Det kan höra ihop med att det finns 
många olika sätt att skapa objekt på i AutoCAD, 
berättar Andreas. Orsaken är sannolikt att 

konstruktörerna använder sätt 
att beskriva objekten som inte 
är enhetliga. 

För att underlätta informa-
tionsöverföringen ger Topocad 
en hjälpande hand.

– När dwg-filen läses in 
i Topocad så bestämmer jag 
först olika egenskaper som 
skala och de objekt som jag 
kan definiera, till exempel 
linjer. Efter att inläsningen är 
avslutad får jag upp en logg 
över vilka objekt som pro-
grammet inte har läst in. 

En bidragande orsak till att 
de inte lästs in kan vara den 
mänskliga faktorn.            

– 2D-ritningen kan innehålla 
dubbla linjer som ligger på 
varandra och därför inte syns. 
Det kan också förekomma 
referenser som upprepas. Om 
man inte granskar modellen 
och tar bort felaktigheter så 
försvåras importen av data.

En annan orsak är att 
konstruktören har använt sig 
av externa referenser som man 
hämtat från en ritning som 
inte har med projektet att göra. 
Då kompliceras importen av 
informationen ytterligare.

Därför är det en stor hjälp 
för Andreas när Topocad visar 
vilka objekt eller symboler 
som inte har lästs in. För att 
identifiera de som hamnat i 
loggen jämför Andreas 3D-
modellen med pappersritning-
en. Han kan enkelt upptäcka 
vilka objekt som saknas i 
Topocads modell och analy-
sera dem. Därmed kan dessa 
problem få en lösning och 
modellens kvalitet säkerställs.

 

Lagerhantering efter 
behov  

I dagsläget arbetar Andreas 
med 23 lager när det gäller 
huskroppen och för att för-
enkla arbetet har han själv 
namngivit lagren på ett logiskt 
sätt. Lagret som innehåller 
pelare kallas följaktligen för 
pelare. Men när en relations-
ritning ska tas fram kan det 
förekomma krav på kodning 
av lagren. 

– I Topocad är detta inga 
problem, menar Andreas. Jag 
kan ha kvar mina lagernamn. 
När jag sedan exporterar 
informationen kan jag välja 
namn på lagren som passar den 
kodning som krävs.

Andreas kan arbeta på ett 
sätt som är effektivt för honom 
och behöver inte rätta sig efter 
koder. Arbetet anpassas efter 
konstruktörens behov och inte 
tvärtom. På så sätt förenklas 
hanteringen av data i det stora 
komplex som ger Umeå ett 
nytt köpcentrum.

 
Love Janson

”För att underlätta 
informations-
överföringen 

ger Topocad en 
hjälpande hand.”

Andreas Viberg, 
biträdande mätchef på 

NCC Örnsköldsvik. 

Till vänster: 
Översiktsbild av 
området där ett nytt 
köpcentrum anläggs i 
Umeå.

Föregående sida: 
Här syns schaktmodel-
len över området.

Topocads logg 
hjälper NCC att 
säkra import av 
data från 2D 
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CHAOS DESKTOPS

LEVERANSFORMAT

IDA (PROJECTWISE)
IDA är ett inbyggt stöd i 
Chaos desktop för att skapa 
den Excelmall som behövs 
för import till IDA.
Med hjälp av ärenden i 
Chaos desktop så kan IDAs 
mappstruktur återspeglas i 
Chaos desktop. På det sättet 
kan man skapa Excelfiler 
för import till IDA med 
minimal handpåläggning. I 
projektkonfigurationen
matchas Chaos desktop fält 
med IDA fält.

PROJECTWISE
I Projectwise kan man skapa 
en Excelmall för import till 
sitt projekt. Tillsammans 
med en Excelrapport från 
Chaos desktop och Copy/
Paste så får man enkelt till 
en Excelfil för import av fi-
ler och metadata från Chaos 
desktop till Projectwise.

CHAOS
Underlag för leverans 
skapas i Chaos desktop med 
hjälp av ärenden. Leverans 
till Chaos sker med Drag 
and drop. Chaos desktop 
kan användas för att ansluta 
till Chaos och det går både 
att titta och hämta.

PÄRMEN/IBINDER
Chaos desktop ansluts till 
användarens Pärmenkonto. 
I projektkonfigurationen 
matchas Pärmens fält mot 
Chaos desktops fält. Leve-
rans sker genom att markera 
filer eller ärenden genom 
högerklick och Leverera
till Pärmen. Användaren 
behöver inte öppna Pärmens 
webbgrässnitt för leverans.

SHAREPOINT
Chaos desktop ansluts till 
användarens Sharepoint-
konto (server). Det finns 
möjlighet att lägga upp fler
anslutningar. Det går att 
ansluta till Sharepoint 2007, 
2010/13 samt Sharepoint 
online. Leverans sker med 
hjälp av synkronisering el-
ler Copy/Paste. Vid synkro-
nisering skapas en logg.

XML RAPPORTER/
EXCEL
Många system kan im-
portera filer och metadata 
med hjälp av Excel. Chaos 
desktop kan skapa rappor-
ter i xml-format. Till varje 
rapport skapas en xls-fil, det 
vill säga en formatfil. Xls-
filen kan sedan användas 
som mall för kommande 
rapporter. Det är med hjälp 
av xls-filen som rapporter 
sedan kan öppnas i Excel.

Upptäck alla

CHAOS DESKTOPS VÅRKAMPANJ 2014

I vår har vi extra fina priser på Chaos 
desktop! Passa på, kampanjen gäller 10 
mars - midsommar (20 juni) 2014.

 »   Chaos desktop Grund + CAD-modul  
15% rabatt

 »   Chaos desktop koppling Sharepoint  
50% rabatt

Erbjudandet gäller för 5 licenser eller mer.
Erbjudandet kan inte kombineras med avtals-
rabatter.

Kontaktperson: Prata med din säljkontakt på 
Cad-Q, alternativt Tommy Axelsten:  
08-704 80 53, tommy.axelsten@cad-q.se

Chaos desktop automatiserar och  
hjälper dig med:
 » Sökning - hitta rätt filer snabbare.
 »  Leverera filer till projektplats utan att behöva 

skriva in metadata igen.
 »  Utskrift och konvertering av filer: skriv ut 

DWG-filer och konvertera till PDF.
 »  Skapa ritningsförteckningar.
 »  Uppdatera stämplar och revideringar.
 »  Ärendehantering.
 »  Hantering av mallar för projektet.
 »  Spara e-post.

TILLFÄLLEN

Stockholm 
22 april kl. 8:45-12:00  
23 april kl. 8:45-12:00

Malmö 
19 maj kl. 8:45-12:00  

ANMÄLAN & INFO

Se cad-q.com/sv/kalender

Halvdagskurser i Chaos desktop
Effektivisera din vardag med Chaos desktop och lägg din tid på rätt saker. Nu håller Cad-Q 
konstnadsfria halvdagskurser för dig som vill lära dig eller fördjupa dig i Chaos desktop. 

Prova på!
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Nytt koncept: 

Topocad 
Working 
Week!

Nacka kommun köper kartsystem och Intern-GIS

Upphandlingen var indelad i två områden där 
det ena området rörde sig om det interna kartsystemet 
där Nacka kommun valde Adtollos lösning med 
Topocad som den huvudsakliga produkten. Nacka 
kommun har tidigare haft ArcCadastre vilket man 
nu lämnar för att istället använda Topocad. I och 
med denna övergång så konverteras kommunens 
kartdata till en öppen lösning i Oracle databas för 
anpassning till en ny datamodell i Topocad. Det 
andra området är ett internt GIS-system för webben 
där kommunens handläggare ska ha åtkomst till 
kartan via webben. Adtollo levererar tillsammans 
med Sweco som underkonsult en lösning som baseras 
på Open source produkter.

 ”Återigen har vi fått förmånen att leverera 
Topocad som kartsystem till en svensk kommun 
och det gläder oss mycket. Det visar att vi har en 
bra och prisvärd lösning som är lätt att anpassa till 

olika kommuners krav på ett kartsystem. Lösningen 
är enkel i sin uppbyggnad och är helt öppen med en 
rak, enkel men ändå kraftfull datamodell. Topocads 
FDO adapter läser och skriver modellen. Det är en 
mycket funktionell lösning där man kan använda 
många andra system, varav de flesta Open source, 
för olika typer av användningsområden med samma 
geodatabas”, säger Tomas Sandström på Adtollo.

 ”När det gäller den andra delen, som är Intern-
GIS, har vi valt att samarbeta med Swecos GIS-
konsulter. De har lång erfarenhet av denna typ av 
lösningar och de arbetar även med Open source-
produkter. Det är ett fruktbart samarbete och just 
kopplingen till den gemensamma strukturen gör 
det bra för oss alla tre – Adtollo, Sweco och Nacka 
kommun. Adtollo står för produktifieringen av 
systemet och garanterar dess funktionalitet”, 
avslutar Tomas Sandström.

Adtollo vann Nacka kommuns upphandling av nytt ajourhållningssystem, s k 
kartsystem och ett nytt Intern-GIS.

Bli ännu bättre på ditt arbete! Vårens schema är full-
späckat med spännande kurser i Adtollo Academy - så passa 
på att boka in dig på någon kurs i vårt breda utbud. Nu säljer 
vi även klippkort. Alla kurser hittar du nedan samt på adtollo-
academy.se. 

I höst blir upplägget annorlunda. Vi kommer att satsa på 
utbildningsveckor i Stockholm, Göteborg och Malmö där vi 
samlar alla utbildningar på en till två veckor. Självklart är det 
valfritt hur många dagar du vill gå, men vi schemalägger kurserna 
så att det blir enkelt att fördjupa sig inom olika områden.  
Priset ligger på 2 499:- per person och dag.

Först ut är Göteborg och Stockholm i september. Vi bokar 
in kursveckor löpande så håll utkik på hemsidan för den 
senaste informationen. 

Innehållet i kurserna blir Topocadfokuserat och nivån 
kommer anpassas både till nybörjaren och den avancerade 
användaren.  

Välkommen!

Adtollo Academy
Terrängmodeller, punktmoln & längsgående 
geometrier
Stockholm 7 maj kl 09:00-16:00    

Sektionsmallar, beräknade sektioner & tunnlar i 
Topocad
Stockholm 8 maj kl 09:00-16:00    

Topocad Databaskopplingar och TC5D
Stockholm 21 maj kl 09:00-12:00  

Kommunala Kartor
Stockholm 22 maj kl 09:00-12:00    

Topocad Plan
Stockholm 22 maj kl 13:00-16:00    

Topocad Introduktion
Stockholm 10 juni kl 09:00-12:00    

Topocad CAD 3D
Stockholm 10 juni kl 13:00-16:00    

Topocad Avancerad
Stockholm 11 juni kl 09:00-12:00    

Topocad Admin
Stockholm 11 juni kl 13:00-16:00    

Grundkurs i GIS
Stockholm 12 juni kl 09:00-12:00    

WebbGIS-tjänster
Stockholm 12 juni kl 13:00-16:00    

Topocad Working Week GBG 
Topocad introduktion & CAD
Göteborg 15 september

Topocad avancerad & admin 
Göteborg 16 september

Topocad Terrängmodell, Punktmoln &  
Volymberäkning modell
Göteborg 17 september

Topocad sektionsmallar & Volymberäkning  
sektioner
Göteborg 18 september

Topocad Working Week STHLM 

Topocad introduktion & CAD
Stockholm 22 september

Topocad avancerad & admin
Stockholm 23 september

Topocad  Terrängmodell, Punktmoln &
Volymberäkning modell
Stockholm 24 september

Topocad sektionsmallar & Volymberäkning sek-
tioner
Stockholm 25 september

Topocad databas, karta & plan
Stockholm 26 september
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Tävla om 10 000 kr! 

 - Rita din egen stad i Topocad!

Tävlingen är öppen för alla som är stu-
denter på gymnasieskola, yrkeshögskola, 
universitet eller högskola från den 1 maj 
2014. Tävlingen pågår fram till 31 
oktober 2014. Alla deltagare erhåller en 
gratis studentlicens Topocad version 15.

Du ska rita en stad, by, vägar och/eller  
infrastruktur och använda Topocad för 
detta. Resultatet presenteras som en TOPX-
fil och du lämnar även in tillhörande filer 
som terrängmodeller och geometrifiler. Vi 
premierar 3D och en mix av olika  
typer av data – gator, landskap, 
byggnader – hus, offentliga  
byggnader, servicebyggnader och 
detaljer i stads/landskapsbilden. 

Anmäl ditt deltagande på vår hemsida 
adtollo.se/blog/hem/studenter/ där du också 
får mer information om tävlingen.

Vinnarna kommer att få en plats att  
presentera sitt arbete på Topocad Live 
2014. 

Varför nöja sig med att avbilda verkliga saker som finns när du kan fantisera 
ihop en egen stad? Som student har du möjlighet att vara med och tävla om att 
rita din egen fantasistad i Topocad!

Priser
1:a pris  6 000 kr
2:a pris 3 000 kr
3:e pris 1 000 kr

Adtolloville. Kan du rita snyggare än oss?!

01. Filmer & tutorials på YouTube

Kolla in Adtollos kanal på YouTube! Här har vi nu publicerat 
en mängd nya filmer och tutorials - bland annat demonstrerar 
vi Topocad 15:s nya gränssnitt och menyer, systeminställningar 
och förbättrade kommandon. 

Gå in på: youtube.com/adtollo

Tips & Trix

02.Registrera din Topocad 15 
singellicens

Observera att när du installerat Topocad 
15, starta inte Topocad utan följ anvisning-
arna till höger för att registrera din licens.

Licenshanteringen för Topocad har gjorts 
om och Topocad 15 registreras i en ny 
Licensebrowser.

Dina äldre versioner ligger fortfarande 
kvar (registrerade) i den gamla License-
browsern. 

De nya heter Licensebrowser32 resp. 
Licensebrowser64 beroende på vilket 
operativsystem du har.

1. Öppna Windows utforskare.
2.  Högerklicka på erfodrad Licensebrowser (se 

nedan) i utforskaren och välj ”Kör som 
administratör”. Kör följande Licensebrowser32 
om du har ett 32-bitars Windows: C:\Program 
Files (x86)\Common Files\Adtollo\License 
Manager\LicenseBrowser32.exe. Kör följande 
Licensebrowser64 om du har ett 64-bitars Win-
dows: C:\Program Files\Common Files\Adtollo\
License Manager\LicenseBrowser64.exe

3.  I Licensebrowsern trycker du på knappen Add 
och väljer Topocad och version 15. Då dyker det 
upp en gul nyckel med ett 0-licensnummer under 
Applications.

4.  Markera licensnumret vid gula nyckeln och fyll 
i ditt korrekta licensnummer uppe i kolumnen 
till höger.

5.  Tryck därefter på knappen Register, välj registrera 
online och knappa in din registreringsnyckel när 
den efterfrågas.

Nu är licensen registrerad och kan startas!
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Roadshow: Adtollo & Cartesia Ängelholm 22 april

Roadshow: Adtollo & Cartesia Växjö 23 april

Topocad Introduktion  Stockholm 23 april

Topocad CAD 3D  Stockholm 23 april 

Roadshow: Adtollo & Cartesia Alingsås 24 april

Topocad Avancerad  Stockholm 24 april

Topocad Admin    Stockholm 24 april

Roadshow: Adtollo & Cartesia Nyköping 25 april

Roadshow: Adtollo & Cartesia Stockholm 28 april

Roadshow: Adtollo & Cartesia Karlstad 6 maj

VA-Utveckling användarträff  Nacka 6-7 maj

Roadshow: Adtollo & Cartesia Borlänge 7 maj

Terrängmodeller, punktmoln  Stockholm 7 maj
& längsgående geometrier 

Roadshow: Adtollo & Cartesia Gävle 8 maj

Sektionsmallar, beräknade Stockholm 8 maj
sektioner & tunnlar i Topocad 

MätKart 2014 Kristianstad 14-16 maj

Roadshow: Adtollo & Cartesia Luleå 20 maj

Roadshow: Adtollo & Cartesia Umeå 21 maj

Topocad Databaskopp. & TC5D  Stockholm 21 maj

Roadshow: Adtollo & Cartesia Sundvall 22 maj

Kommunala Kartor Stockholm 22 maj

Topocad Plan  Stockholm 22 maj

Euro Mine Expo  Skellefteå 10-12 juni

Topocad Introduktion Stockholm 10 juni

Topocad CAD 3D Stockholm 10 juni

Topocad Avancerad Stockholm 11 juni

Topocad Admin Stockholm 11 juni

Grundkurs i GIS Stockholm 12 juni

WebbGIS-tjänster Stockholm 12 juni

Adtollo minigolf Stockholm 25 juni

Kalender 2014 

Topocad Introduktion & CAD  Göteborg 15 september
Topocad Working Week

Topocad Avancerad & Admin  Göteborg 16 september
 Topocad Working Week

Topocad Terrängmodell,  Göteborg 17 september
Punktmoln & Volymberäkning modell
Topocad Working Week 

Topocad Sektionsmallar &  Göteborg 18 september
Volymberäkning sektioner  
Topocad Working Week 

Topocad Introduktion & CAD  Stockholm 22 september
Topocad Working Week

Topocad Avancerad & Admin  Stockholm 23 september
Topocad Working Week

Topocad Terrängmodell,  Stockholm 24 september
Punktmoln & Volymberäkning modell  
Topocad Working Week

Topocad Sektionsmallar &  Stockholm 25 september 
Volymberäkning sektioner  
Topocad Working Week

Topocad Databas, Karta & Plan  Stockholm 26 september
Topocad Working Week

GeoInfo Gävle 1-2 oktober

Topocad Live Stockholm 12-14 november

TAK 2014 Stenungsund 26-28 november

Gruvmätare?
Träffa oss på Euro Mine Expo i 

Skellefteå 10-12 juni

Topocad Live bokat.
Gör plats i kalenern 
12-14 november.

Nyfiken på Roadshowen? Mer info på nästa sida!

Eller varför inte 
Portland i september…

FOSS4G, konferensen för data 
och applikationer inom open source  
arrangeras i Portland, Oregon, USA 

8-13 september med själva  
konferensen 10-12 september. 

Topocad Live 12-14 november 2014

Roadshow mini
i Norge

Vecka 23 åker vi till tre städer i 
Norge och demonstrerar 

Topocad, om du är i närheten 
– kom och besök oss!

2 juni – Tromsö
3 juni – Ålesund

4 juni - Oslo

Gör plats i kalendern redan nu!

Nu har vi bokat Topocad Live 2014 - i år 
håller vi till på nyutbyggda Quality Hotel Globe 
vid Globen, söder om Stockholm. I dagarna 
tre visar vi nyheter i våra programvaror och i 
branschen i stort, samt pratar framtid. 

Boka innan 1 oktober för förmånligare priser. 
Se topocadlive.se för mer info. 

Planera för ett 
Berlinbesök i oktober

Intergeo, världens största mässa inom 
mätning och GIS arrangeras varje år i olika 

städer i Tyskland. I år är det Berlins tur 
att öppna dörrarna för oss! Adtollo ställer 
givetvis ut. Kom och besök oss, det är en 

snabb och enkel resa till Berlin och givetvis 
en mässa väl värd att besöka!

Intergeo arrangeras 7-9 oktober
Vårt monternr är B1:065!

Event 2014
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ROADSHOW: ADTOLLO & CARTESIA

På seminariet får du: 

•  Se hur Topocad och Cartesia Spatial 
Map fungerar tillsammans som ett 
nytt system för ajourhållning och 
webbpublicering av kartdata. 

•  Se nya och utvecklade funktioner 
i Topocad 15 och hur dessa kan 
hjälpa dig att effektivisera ditt arbete.  

•  Cartesias nyheter inom Cartesia 
Spatial Map. 

•  Framtidens utmaningar inom 
karthantering och lösningar på dessa

Plats & datum

Ängelholm  22 april
Växjö   23 april
Alingsås   24 april
Nyköping  25 april
Stockholm  28 april
Karlstad   6 maj
Borlänge  7 maj
Gävle   8 maj
Luleå   20 maj
Umeå   21 maj
Sundvall   22 maj

Nu är det dags för vårens roadshow!

Är du nyfiken på vad som händer just nu i kartbranschen? Under våra 
kostnadsfria seminarium berättar vi om det senaste i Topocad 15, TC5D och 
framför allt hur vårt spännande samarbete med Cartesia kan hjälpa dig som 
arbetar med kartsystem och publicering av kartdata. 
Vi stannar på 11 platser runt om i landet under april och maj månad. 

Boka & läs mer på

adtollo.se

Obs! Begränsat med platser – boka in dig idag på adtollo.se!


