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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 inleder 
med söderslang, kommandot 
”reta upp” i Topocad och förklarar 
vad vi egentligen arbetar med 
här på Adtollo. 

04 DATAFLÖDET I  
MASKINGUIDNING  
Grävmaskinisten borde inte 
lägga tid på att jobba med olika 
program i hytten, överföra filer 
och hålla koll på att det är rätt 
version av modellen. Det anser 
Peter Westerman som utvecklat 
produkten TheGuider.

07 RÄTT DATA I BIM- 
PROJEKTET Ombyggnaden 
av Södersjukhuset i Stockholm är 
ett gigantiskt projekt. Johanna 
Silvemark är modellansvarig på 
Byggnadstekniska Byrån och 
får med hjälp av Chaos desktop 
informationen rätt enl igt 
bestäl larens krav.

10 NYHETER I TOPOCAD 
15.2 Räta upp, etikettera och 
grannområdessökning är några 
av flera finurliga nyheter i 
Topocad 15.2. 

12 NYA BAL-FUNKTIONEN I 
TOPOCAD Nu blir det enklare att 
uppdatera byggnadsgeometrier, 
adresser och i framtiden även 
lägenheter till Lantmäteriet – 
direkt från Topocad. Här kan 
kommunen ladda upp och ner 
BAL-data direkt till eller från sin 
lokala databas. Fel elimineras 
och kvalitén på datan höjs.

14 JOBBA MED TOPOCAD 
I WEBBLÄSARE Nu är det 
möjligt att jobba med Topocad 
utan att ha egna IT-resurser i 

ryggen. I Metrias tjänst Geo-
assistans ligger både program 
och databas tillgängliga över 
nätet. Användaren frikopplas 
från tekniska problem och allt 
som krävs är en webbläsare 
och Internetuppkoppling.

16 CHAOS DESKTOP 
SYNKAS SMARTARE MED 
SHAREPOINT Den största 
förbättringen i Chaos desktop 
6.2 gäller synkroniserings-
funktionen med SharePoint. 
Även Zip-funktionen är för-
bättrad och en ny version av 
ChaosFunc medföljer.   

18 SÅ TAR RYSSARNA 
HJÄLP AV MAKRON I 
TOPOCAD Irina Nikitina, 
återförsäljare av Topocad i 
Ryssland, berättar hur de 
arbetar med fältkodning och 
makron i Topocad. 

21 FÅ TILLGÅNG TILL EN 
DATABAS OCH MÖJLIGHET 
ATT VISA DATA PÅ WEBBEN 
Till alla som är Topocadanvändare 
erbjuder Adtollo tillgång till en 
gratis databas med koppling 
till TC5D. Databasen är en 
PostgreSQL databas och ligger 
på en extern server.   

22 TIPS & TRIX Tips till dig 
som arbetar med punktmoln, 
har problem med grafikkort och 
är nyfiken på våra lathundar.   

23 KALENDER Missa inte 
vårens utbildningar, webinars 
och mässor - och häng med  
oss på After Work efter 
Posit ion 2015!

Brett och smalt
Adtollo har sitt kontor på Södermalm i Stockholm. 
Vi sitter vid Medborgarplatsen, Björns trädgård, 
Nofo (North of Folkungagatan). Enligt Vogue är det 
den tredje hippaste stadsdelen i världen. Så det vill 
till att man är hipp när man går till jobbet och går ut 
på lunch… Man vill ju platsa. 
Söderbor har ju rykte om sig att prata söderslang. 
Kisen, spiror, kratta, blydoja (killen, ben, hand, 
gasen i botten). Nu är det inte så att vi pratar så där 
(vi som bor och verkar här, som jag) men ibland tittar 
kollegorna på mig, eller börjar skratta. Tricken är 
tydligen ett ord som är okänt för andra (tunnelbanan) 
som jag använder. 
Häromdagen pratade vi om ett nytt Topocadkommando, 
”Räta upp”, som jag uppenbarligen uttalar ”Reta 
upp” och som då kan få lite fel associationer. 
Topocad 15.2 kom med en hel del nya funktioner. Vi 
skriver mer om några av dom längre bak i tidningen. 
Räta upp är ett, etikettera ett annat och mängdberäkning 
direkt från punktmolnet eller terrängmodellen ett 
tredje. 15.3 kommer med BAL. 
Södersnack är väl inte bred dialekt? Med bred dialekt 
tänker jag på dialekter som jag knappt förstår och 

som låter mer ”brett”. När jag träffar 
min kusin från Manjaur mitt inne i 
djupaste Västerbotten klykar jag 
inte ett jota av tugget, alltså, inte 
ett smack. 

Ni vet att man ska kunna förklara vad man arbetar 
med till en främmande person på den tid det tar att 
åka hiss? Det där krävs en viss träning i. Det vore 
mycket lättare att arbeta i restaurangen högst upp i 
på Kaknästornet: ”Jag lagar mat”, sen har man ytterligare 
148 meter att stå och glo på varandra. 
Nu går jag in på våningsplan tre, säger ”vi skapar 
system för samhällsbyggande” och hissen är uppe på 
sjuan där jag går av. Inser att jag nog behövde åka 
hissen ytterligare hundra våningar för att förklara.  
Jag skulle kunna säga ”vi gör programvara till de 
som skapar karta”, ”vi gör system till de som mäter 
och sätter ut på bygget”, ”vi arbetar med allt som har 
med positioner att göra”. Nej det blev kanske fel, 
”jag menar geografiska positioner, inte Fifty shades 
of grey”. 
Mitt i den här smala sfären som har med lägen att 
göra så arbetar vi brett: Från dig på en kommun som 
arbetar med BAL och LTF:er till dig som slangar 
maskinguidningsdata på bygget. Från förvaltning till 
byggande, precis som BIM. 
Position förresten, Position 2015 är branschens 
största mässa och konferens. Vi är där. Åk dit. Vi 
visar 100 nyanser av svart och vitt. 
Jag hoppas att vi ses där eller att vi ses vid något annat 
tillfälle under våren!
Om inte annat så ses vi kanske på fejjan. Kom ihåg, 
fejjan kommer från hippa Söder. 

För snabba nyheter - gilla oss på facebook.com/adtollo
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Grävmaskinisten borde inte lägga tid på 
att jobba med olika program i hytten, 
överföra filer och hålla koll på att det är 
rätt version av modellen. Det anser Peter 
Westerman som utvecklat produkten 
TheGuider. Det är ett instrument som 
kommunicerar med Topocad och bidrar 
till att förenkla informationsutbytet i 
maskinguidningen. 
 

Peter Westerman har lång 
erfarenhet av att arbeta i fält 
med maskinstyrning och 

utsättning. Han har förstått vilken 
komplicerad arbetssituation en 
grävmaskinist har. Och då menar 
han inte arbetet med skopan.

– Maskinisten ägnar mycket tid åt program, säger 
Peter. Programmet på maskindatorn måste kunna 
fungera med programvaran på det kontor som 

levererar kartunderlagets modell. Det spelar också 
roll vilken slags modell det är, hur en väg beskrivs 
i den och vilken version av modellen det gäller. 
Innan maskinisten kan börja jobba måste dessa 
problem och hinder vara lösta. 
Men det räcker inte med det.

– Maskinisten måste också veta om programvaran 
i maskinen kan hantera en annan programvaras 
filformat och hur flödet egentligen fungerar för att 
inte tappa information på vägen eftersom geo-

metrier inte alltid beskrivs på ett 
enhetligt sätt.

 
Ineffektivt sätt födde idé

Peter såg bristerna i maskinistens 
arbetsvardag, framförallt blev det 
tydligt att det kan uppstå flera 

felkällor innan skopan har satts i marken. Maskin-
guidningen måste kunna utföras på ett effektivare 
sätt, tänkte han. Entreprenören inom honom steg 
fram och en process startade för att hitta en lösning. 

Den bärande tanken var att försöka eliminera så 
många steg som möjligt i kommunika-tionen mellan 
den digitala modellen och själva maskinguidningen 
i fält.

– Tanken växte och blev till sist TheGuider som 
jag utvecklat tillsammans med ingenjörer. Den 
lanserades förra året och är byggd 
efter mina egna erfarenheter av hur 
det är att jobba i fält.

TheGuider är ett instrument med 
en display som placeras bredvid 
maskindatorn i förarhytten. Instrumentet 
innehåller en programvara som är 
en länk mellan anläggningsplatsen och kartinfor-
mationen i maskindatorn.

Koppling mellan skopa och 
karta 

Hur fungerar denna innovation? På grävmaskinen 
och på skopan sitter ett antal givare som ger exakta 

positioner. Dessa koordinater skickas till TheGuider 
som kommunicerar med maskindatorn via Wi-Fi 
där skopans position blir synlig i Topocad. I realtid 
kan maskinisten alltså exakt se var skopan befinner 
sig i ritningen. 

– Man får en direkt koppling mellan kartinfor-
mationen och grävsystemet utan att 
man måste importera och exportera 
information mellan olika program. 
Ett onödigt arbetsmoment försvinner 
för maskinisten. 

Det behövs ingen konvertering 
mellan projekteringsdata och data 

för maskinguidningen eftersom det räcker med 
informationen i Topocad. Det betyder att ännu en 
felkälla elimineras med hjälp av innovationen. En 
annan fördel är till exempel att projektledaren i 
byggboden kan följa arbetet via samma IP-adress 
som distribuerar informationen till Topocad.

Instrumentet skickar data i form av koordinaterna 
x, y och z, vilken bäring grävmaskinen har och 

Direktkontakt mellan skopa och 
ritning förbättrar dataflödet i 
maskinguidningen   Text : Love Janson  Bilder: The Guider AB

Man får en direkt 
koppling mellan 

kartinformationen 
och grävsystemet   Tanken växte och blev 

till sist TheGuider som 
jag utvecklat tillsammans 

med ingenjörer

”
”

”
”
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vilken punkt på skopan som man vill mäta utifrån. 
Man kan välja högerpunkt, mittpunkt eller vänster-
punkt beroende på vilket som är relevant för gräv-
maskinistens arbete. Allt presenteras överskådligt 
i Topocad. Instrumentet är utformat för att kunna 
passa i hyttens miljö och på displayen visas olika 
möjligheter som maskinisten är väl förtrogen med, 
som exempelvis val av skopa.

Direkt flöde sparar tid
En av fördelarna med tekniken är att det sparar 

tid, hävdar Peter. 
– Låt säga att en ny cykelbana ska anläggas och 

på entreprenörens kontor har ingenjören tagit fram 
data. Denna överförs till terrängmodellen i Topocad. 
Eftersom grävmaskinistens dator har Topocad och 
är uppkopplad mot servern presenteras en uppdaterad 
och aktuell kartmodell på skärmen. Med denna 
information kan maskinisten börja sitt arbete med 
hjälp av de koordinater som kommer från TheGuider. 
Vägen mellan kontoret och grävmaskinisten blir 
alltså mycket kort.

Med andra ord sparas tid när informationen upp-
dateras i servern, får direkt genomslag på datorn 
hos grävmaskinisten och arbetet snabbt komma 
igång. Inga filer behövs skickas och ingen behöver 
kontrollera om det är rätt version av kartmaterialet. 

– När informationen flödar så här blir arbetet 

På Topocad Live 2014 tog Peter Westerman 
emot Topocads användarpris med motiveringen 
”För att ha fått oss på Adtollo att få upp ögonen 
för en möjlighet vi inte förstått fanns”

Text: Love Janson

Rätt data i BIM-projektet med 
hjälp av Chaos desktop 
när Södersjukhuset byggs om
Ombyggnaden av Södersjukhuset i Stockholm är ett gigantiskt projekt och i ett av delprojekten 
arbetar Johanna Silvemark. Hon är modellansvarig på Byggnadstekniska Byrån och får med 
hjälp av Chaos desktop informationen rätt enligt beställarens krav. Det kvalitetssäkrar det stora 
dokumentflödet, säger hon.

Johanna Silvemark har precis laddat upp en 
3D-modell i ett stort projekt. Hon är modell-
ansvarig på Byggnadstekniska Byrån, BTB, 

och arbetar med en del av den gigantiska ombygg-
naden av Södersjukhuset. På sjukhusområdet ska 
äldre byggnader ersättas med nya för vård, kirurgi 
och andra medicinska aktiviteter. Man satsar drygt 
3 miljarder och allt planeras stå klart i årsskiftet 
2017/2018.

Det är ett omfattande dokumentflöde som 
Johanna arbetar med. 3D-modellen är bara en av 
cirka 16 stycken som tillsammans gestaltar en 
av fyra huskroppar i sjukhusprojektet. Till detta 
kommer ett stort antal ritningar. Regelbundet tar 
den webbaserade projektplatsen, Apricon C3, emot 
modeller och ritningar som studeras av berörda 

konsulter, entreprenörer och beställare. I detta projekt 
är Locum beställare.

– Upp till ett 100-tal ritningar på samma gång är 
inte ovanligt, säger Johanna. 

Rätt metadata i projektet
Det är alltså ett omfattande BIM-projekt där 

information strömmar till samma plats. För att få en 
struktur på datakommunikationen har beställaren 
ställt upp riktlinjer för hur det ska se ut. Johanna 
och hennes kollegor arbetar med Chaos desktop för 
att ritningar och modeller ska få rätt information 
enligt riktlinjerna som gäller för alla som levererar 
information.

 – Vi börjar först med att konfigurera Chaos 
desktop efter kundens krav. Det är en stor fördel att 

effektivt och maskinisten behöver inte ägna sig åt 
datatekniska diskussioner om filformat eller hantera 
olika modeller.

Peter har i detta utvecklingsarbete av TheGuider 
haft god kontakt med Adtollo som bistått med 
kunskap och erfarenhet för att instrumentet ska få 
den funktion som Peter strävar efter. Med denna 
lösning får grävmaskinisten en direkt förståelse av 
skopans exakta läge och kan anpassa detta efter hur 
ritningen ser ut i Topocad. Konvertering av data 
behövs inte längre och maskinisten kan ägna mer 
tid åt att göra det hon eller han är bäst på: nämligen 
att gräva och schakta massor.
 

När informationen flödar så här blir arbetet 
effektivt och maskinisten behöver inte ägna 
sig åt datatekniska diskussioner om filformat 

eller hantera olika modeller

”
”
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Vi börjar först med att konfigurera 
Chaos desktop efter kundens krav. 
Det är en stor fördel att vi på detta 
sätt kan bestämma vilka funktioner 

som vi behöver och anpassa vårt 
arbete efter hur projektet ser ut

Johanna Silvemark, 
modellansvarig på BTB

vi på detta sätt kan bestämma vilka funktioner som 
vi behöver och anpassa vårt arbete efter hur projektet 
ser ut. Vi skapar också en mappstruktur för att vi 
internt ska få en överblick.

Informationen baseras på metadata i ritningarna 
och modellerna, vilket gör egenskaper sökbara. En 
viktig del av anpassningen är att bestämma vilka 
slags metadata som ska matas in i programmet. 
Dock finns det skillnader mellan dessa typer och 
därför anpassar Johanna metadata som är relevant 
till varje dokumenttyp. En ritnings metadata är till 
exempel mer rik på data än modellens.

 
Informationsutbyte underlättas

Varje gång Johanna 
laddar upp information 
underlättas detta av Chaos 
desktop som samverkar med 
projektverktyget Apricon 
C3.          

– Ritningsförteckningen 
som vi gjort i Chaos desktop 
kopplas till projektplatsen. 
Det innebär att den hämtar 
information om varje ritning via metadata som är 
inlagt i programmet.

På så sätt säkerställs att flödet når sitt mål och 
att alla som har tillgång till den virtuella samlings-
punkten får korrekt information från BTB. 

– Eftersom egenskaperna i metadata är förinställda 
betyder detta att rätt slags information alltid hamnar 
där. Det gör att informationen kvalitetssäkras.

Detta är ett kvitto på Chaos desktops förmåga att 
samarbeta med andra program och webblösningar. 
Det är naturligtvis en av förutsättningarna, att 
kommunikationen fungerar när Södersjukhuset ska 
byggas om.

Kontroll över ärenden
Ritningsförteckningen bifogas ritningen och 

skapas med hjälp av metadata. Varje gång en sådan 
förteckning skapas eller varje gång information 
laddas upp blir detta till ett ärende i programmet.

– I denna ärendehantering kan vi följa arbetet 
och gå tillbaka för att se vad som är gjort. Om det 
har uppstått något problem med något dokument 
kan vi gå in i historiken, se vad som har hänt och 
lösa problemet.

Programmet är också en hjälp när Johanna behöver 
lokalisera fel och brister i den stora mängden av 
data och uppgifter. En annan nyttig funktion är att 
ritningsstämplarna fylls i automatiskt.

– Informationen till stämplarna hämtas av 
programmet vilket gör att denna text blir korrekt 
utan att någon behöver skriva in den för hand.

För att hindra eventuella fel har vissa fält 
definierats så att de innehåller ett visst antal tecken. 
Anges ett felaktigt antal i fältet varnar programmet.

 
Flödet regleras på BTB

I ett kortare perspektiv handlar det om att få en 
bra informationsstruktur med hjälp av programmet, 
till exempel i ett projekt. I ett vidare perspektiv är 
det betydelsefullt att hela företaget ska arbeta efter 
samma regler och att man på så sätt kvalitetssäkrar 
informationen.

– Vi har tre kontor i Sverige 
och för oss är det nödvändigt att 
vi arbetar på samma sätt enligt 
våra interna regler, säger Simon 
Glans som är Chaos-ansvarig. 
Det garanterar att den informa-
tion vi lämnar har hög kvalitet.

Det är naturligtvis viktigt 
även i Södersjukhus-projektet. 
Chaos desktop bidrar till att 

säkra informationsströmmen från BTB till deltagarna 
i delprojektet på ett tryggt sätt. Man slipper lägga 
ned tid på att kontrollera när all möjlig data väller 
fram i projektet. Fel minskas och effektiviteten höjs 
i detta enorma ombyggnadsprojekt.

   Eftersom egenskaperna 
i metadata är förinställda 

betyder detta att rätt slags 
information alltid hamnar 

där. Det gör att informationen 
kvalitetssäkras

”

”

”

”
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Vid utvecklingen av Topocad är det vanliga 
att heltalsversionerna är just nya versioner 
och kan innehålla nya filformat och kräver 
ny registrering. De innehåller givetvis också 
nya kommandon. Tiondelsversionerna 
innehåller en mängd nya och förbättrade 
kommandon medan hundradelsversionerna 
egentligen bara ska innehålla rättningar. 
Version 15.2.0 kom med några nya finurliga 
kommandon som vi berättar om här. 

1. Räta upp
Funktionen rätar upp slutna linjer och polygoner och 
bygger om dess hörn till räta vinklar. En tolerans 
finns med en maxvinkel för de hörn som ska rätas 
upp. Man kan välja att längderna ska vara intakta 
eller att längden ska begränsas av en rät vinkel mot 
nästa element. Den del av linjen som man markerar är 
den del som funktionen utgår från och dess bäring 
ändras inte. 

2. Etikettering
Etikettering är ett kommando som längs en linje 
sätter in texter, attributnamn eller symboler. Man 
väljer intervall, vinkel, storlek och sidomått från 
linjen. Ett snabbt sätt att sätta in texter längs med 
en linje eller symboler som exempelvis belysnings-
stolpar längs med vägen. 
Höjden på insättningspunkten får samma höjd som 
linjen och insatta objekt blir individuella så det blir 
enkelt att redigera dom. 

3. Grannområdessökning
Funktionen söker ut närliggande objekt, så kallade 
grannar, utifrån ett huvudobjekt med en buffert. 
Standardval av lager är samma lager som ut-
gångsobjektet. Från urvalet skapas en rapport som 
enkelt modifieras i en dialog. I dialogen väljer 
man vilka attribut som ska visas för huvudobjekt 
respektive grannar. 

Resultatet kan exempelvis bli en fastighetsrapport 
men det kan även vara en rapport för just närliggande 
objekt. Rapporten innehåller också en bild över 
urvalet, ett sätt att skapa en mer informativ rapport. 

4. Volymberäkning modell mot ritad 
linje, ny rapport
Volymberäkningen modell mot modell har fått en 
ytterligare variant, nämligen modell (eller punktmoln) 
mot ritad linje. Den ritade linjen behöver inte ha 
höjder utan dessa kan hämtas direkt från mätt 
modell. Det innebär ett snabbt och enkelt sätt att 
beräkna mängder från ett punktmoln eller en stor 
terrängmodell. 
Nytt är även redovisningen för hela kommandot 
modell mot modell. Nu kan man ange en symbol 
som läggs in i ritningen. Symbolen får automatiskt 
attribut från volymberäkningen för de olika mängderna, 
datum, signatur, kommentar och länk direkt till 

volymrapporten. 
Efter beräkning och sparad rapport får man frågan 
om man vill koppla upp sin rapport mot symbolen. 
Det blir enkelt att hålla reda på sina rapporter och 
spara dom till nästa tillfälle. Dessutom har man all 
information direkt i ritningen. 

Vill du se hur det fungerar? Titta på webinar 
”Volym Modell med nya rapporten” den 15 maj via 
länk på adtollo.se!

Nyheter i 
Topocad 15.2

Ta del av nyheterna du med!
Ladda ner den senaste versionen av 
Topocad på 
adtollo.se/mat-kart/ladda-ner-program/
Här finner du även en lista över alla 
nyheter i varje version. 

1

2

3

4

   Ett snabbt sätt 
att sätta in texter 

eller symboler 
längs med linjer

”
”
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I slutet av februari introducerades BAL-
funktionalitet i Topocads leveransmodul. 
BAL står för Byggnad Adress Lägenhet och 

funktionerna möjliggör ett enkelt sätt att ajourhålla 
lokala data med Lantmäteriets. Användaren kan 
jämföra och uppdatera byggnader, göra adress-
ändringar eller ändra annan information i den 
egna databasen och sedan ladda upp ändringarna 
direkt till Lantmäteriet. Synkroniseringen görs 
direkt från BAL-menyn i Topocad.

Lidingö stad har varit med i utvecklingsarbetet 

Nu blir det enklare att uppdatera byggnadsgeometrier, adresser och i framtiden 
även lägenheter till Lantmäteriet – direkt från Topocad. Idag använder många 
kommuner LINA som innebär dubbelarbete eftersom det blir ytterligare ett system 
att göra uppdateringen i. I och med leveransmodulens tjänstebaserade uppdatering i 
Topocad kan kommunen ladda upp och ner BAL-data direkt till eller från sin lokala 
databas. Fel elimineras och kvalitén på datan höjs.

av leveransmodulen. 
– På Adtollo arbetar vi med agil utvecklings-

metodik med kunden i fokus och Lidingö stad 
har gett oss ett mycket värdefullt användar-
perspektiv vid utvecklingen av BAL och LTF. 
Det uppskattar vi, säger Rebecka Beiersdorf, 
kundansvarig på Adtollo.

– Vi ville ha en lösning där vi kan uppdatera 
Lantmäteriets grunddata direkt från vårt egna 
system, i vårt fall Topocad, istället för att gå via 
LINA som innebar tidskrävande dubbelarbete 

och som dessutom kommer avvecklas inom en 
snar framtid,  säger Karl-Erik Vikdahl på miljö- 
och stadsbyggnadskontoret, Lidingö stad.

I Topocad kopplar användaren ihop sina 
lokala attribut med Lantmäteriets. Därefter kan 
användaren öppna sin karta, markera en byggnad 
eller ett valfritt område, och klicka på BAL. 
Tack vare direktuppkopplingen hämtas den 
information som finns på objektet från Lant-
mäteriet. Användaren kan skapa nya objekt, 
redigera och komplettera befintlig information 
och sedan skicka uppdateringen till Lantmäteriet.

– BAL-funktionaliteten i Leveransmodulen 
gör det möjligt att direkt utbyta information 

mellan sin egen databas och Lantmäteriet. Den 
direkta kopplingen säkerställer bättre aktualitet 
och kvalitet på data hos båda parter, säger Martin 
Lundman, utvecklare av BAL på Adtollo.

Om Leveransmodulen
Leveransmodulen i Topocad består idag av 

två delar: LTF och BAL. LTF är Lokala trafik-
föreskrifter som skapas, lagras lokalt och sedan 
levereras till Transportstyrelsen. BAL levererar 
data till Lantmäteriet. Leveransmodulen utvecklas 
kontinuerligt. 

För aktuell funktionalitet, kontakta Rebecka 
Beiersdorf, rebecka.beiersdorf@adtollo.se.

Ny arbetsmetodik i Topocads planmodul

I Topocad 15.2 har vi förädlat planmodulen och nu 
kan man verkligen säga att den innehåller all den 
funktionalitet som en planmodul ska ha. 
Till vår hjälp i utvecklingsarbetet har vi haft 
planingenjörer och folk som dagligen jobbar med 
att skapa detaljplaner. Därför vet vi att vår plan-
modul håller måttet!
På ett intuitivt arbetssätt skissar man upp planen 
och klickar med enkelhet ut planbestämmelser i 
användningsområdena med hjälp av makron. Med 
automatik får varje område rätt egenskaper, färger 
linjetyper och fyllning i en knapptryckning. Förkla-
ringen och dess ingående komponenter jobbar man 
fram i en dialogruta. 
– Planmodulen är nu riktigt vass och har blivit ännu 
mer intelligent, särskilt vad gäller förklaringen tack 
vare att ingående systemfiler är förbättrade, säger 
Nicklas Lundström, säljare Mät & Kart på Adtollo. 

Planmodulen i Topocad 15 har utvecklats 
och flera kommandon har automatiserats 
med hjälp av makron. 

Vi ville ha en lösning där vi kan uppdatera Lantmäteriets grunddata 
direkt från vårt egna system, i vårt fall Topocad, istället för att gå via 

LINA som innebar tidskrävande dubbelarbete och som dessutom 
kommer avvecklas inom en snar framtid

Även rittekniken är utvecklad och har fått fler funk-
tioner, som till exempel fylla ytor. Att skapa planer 
i Topocad har aldrig varit enklare!

Är du intresserad av att se hur planmodulen fungerar? 
Vi har gjort tre nya filmer som du hittar på youtube.
com/adtollo:
Del 1 - Arbeta med planmodulen
Del 2 - Infoga illustration
Del 3 - Administration och konfiguration

BAL-funktion i Topocad 
hjälper till att leverera data 
till Lantmäteriet 

Karl-Erik Vikdahl, 
Lidingö stad.

”
”
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Jobba med Topocad i webbläsare 
frikopplar användaren från IT-problem

För en kommun är det naturligtvis en fördel 
om man kan nå kartor på ett enkelt och 
praktiskt sätt, oavsett om man är på kontoret 

eller ute i fält.
– I mindre och medelstora kommuner finns ett 
behov av att jobba med kvalificerade verksamhets-
system, som kräver kraftiga applikationsservrar 
och databaser som hanterar geografisk information, 
berättar Lennart Svedjesten som ansvarar för kund-
kontakter på Metria. 
Men om det inte finns tillräcklig kompetens inom 
IT och hårdvara riskerar tekniken att bli en flask-
hals. Därför erbjuder Metria en tjänst där användaren 

på den kommunala förvaltningen kan fokusera på 
att arbeta i Topocad utan att behöva bry sig om 
driften.

Jobba med Topocad i webbläsaren
Metrias tjänst heter Geoassistans, där Topocad 
installeras på deras servrar. I tjänsten finns också 
en databas för GIS-information. Man använder 
terminalserverteknik där applikationer, verktyg och 
databaser är installerade i Metrias datacenter istället 
för hos användaren.
– Du kör du igång en webbläsare på datorn och 
loggar in på hemsidan för Geoassistans, instruerar 

Text: Love Janson  Bilder: Metria

Nu är det möjligt att jobba med Topocad utan att ha egna IT-resurser i ryggen. I 
Metrias tjänst Geoassistans ligger både program och databas tillgängliga över nätet. 
Användaren frikopplas från tekniska problem och allt som krävs är en webbläsare 
och Internetuppkoppling.

   Du upplever det 
som om du satt 

vid din stationära 
dator

Patrik Nordlander som är driftansvarig för databaser 
och programapplikationer på Metria. Då får du upp 
ett nytt skrivbord med en Topocad-ikon och andra 
resurser som tillhör tjänsten. När du klickar på 
ikonen startar Topocad i webbläsaren. Du upplever 
det som om du satt vid din stationära 
dator.
Allt som krävs är en uppkoppling 
mot Internet.
– Du har tillgång till Topocad och 
arbetar som vanligt med program-
met i denna webblösning. Du behöver 
inte bry dig om operativsystem eller 
andra mjukvarufrågor. Det krävs bara att du kan 
koppla upp dig och logga in. 
Användaren arbetar på ett flexibelt sätt och kan 
jobba i ett projekt ute hos en kund, använda en 
entreprenörs dator eller den privata hemma om 
man kommer på en rättelse som måste göras. Alla 
ändringar som sker i kartinformationen lagras i 
tjänstens databas som i ett första läge importerar 

GIS-data. Det sker genom att filer konverteras och 
det spelar ingen roll från vilken källa det är, om det 
är en Oracle eller PostgreSQL. Tjänsten är anpassad 
för att hantera data från de vanligaste databaserna.
I ett projekt matas databasen med nya Topocad-filer 

och hamnar på rätt plats med hjälp av 
en inställningsfil. Varje gång ny infor-
mation läggs till uppdateras databasen 
som därmed alltid är aktuell och det är 
ingen risk att ritningar och kartor sprids 
över kontorets datorer.

Lätthanterliga kartbilder
En karta som är gjord i Topocad är ofta mycket 
innehållsrik, ligger i olika lager och har specifik 
data. Den blir ofta tung och svår att hantera över 
nätet. På Metria har man löst detta på ett fiffigt 
sätt med hjälp av terminalservertekniken.
Säg att du ska på anläggningsplatsen ska studera 
den senaste kartan ute i gatumiljön. Men den 

Du vet väl att du kan använda Topocad för:
Nybyggnadskartor - Förrättningskartor - Detaljplaner - Situationsplaner - Utsättningskontroller 
- Mätdatahantering - Mätskisser - Ajourhålla databasen - LTF - BAL - och mycket mer...

”
”
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 » Synkronisering med Sharepoint
Den största förbättringen i denna release gäller 
synkroniseringsfunktionen med SharePoint. 
Bland annat bearbetas nu en fil i taget på 
SharePoint och loggfil skapas direkt. 

Detta innebär att det går att följa upp hur 
synkroniseringen gick även om till exempel 
förlorad nätverkskoppling orsakade att jobbet 
avbröts oväntat. 

 » Förbättrad Zip
En annan nyhet är att Zip-funktionen är förbättrad 
på så sätt att hela ärendestrukturen följer med i 
zip-filen om ”Använd ärendestruktur” är ikrys-
sad. Tidigare skapades inte mappar för tomma 
underärenden, men det är korrigerat nu så alla 
underärenden kommer med, även om de skulle 
vara tomma.  

 » ChaosFunc 5.0.2
I Chaos desktop 6.2 medföljer även en ny version 
av ChaosFunc. 

Ladda ner program

På adtollo.se kan du läsa om alla nyheterna i 
versionen samt ladda ner den. 
adtollo.se/dokumenthantering/ladda-ner-program/

Lathundar & FAQ

Cad-Q ansvarar för försäljning och support av 
Chaos desktop. Det finns dock en hel del hjälp att 
få på Adtollos hemsida i form av lathundar, FAQ 
och Chaos desktops manual: 
adtollo.se/dokumenthantering/support/

Har du frågor om Chaos desktop? 

Kontaka Mari Höijer på mari.hoijer@adtollo.se

– Det vi jobbar med nu i Team Chaos desktop är att
uppdatera användargränssnittet. Vi kommer bland 
annat skapa ett så kallat menyfliksområde (på 
engelska Ribbon), berättar Mari Höijer, ansvarig 
för Dokumenthantering på Adtollo.
I samband med detta kommer flera nya ikoner läggas 
in som gör programmet mer lättöverskådligt
och förhoppningsvis roligare att använda. 

Chaos desktop får nytt 
utseende i kommande version

Sharepoint och Chaos desktop synkas lättare

Smartare synkronisering med Sharepoint
i Chaos desktop 6.2

hämtas inte. Istället skickas från servern en 
rastrerad bild, genererad av en WMS-tjänst, 
av hur kartan ser ut och påminner om Eniros 
kartbilder. Bilden syns på datorn och om man 
förflyttar sig och vill studera en annan del av 
området skickas en ny bild.
– Det spelar alltså ingen roll om kunden har 
ett digert arkiv av information hos oss, säger 
Lennart Svedjesten. Kartan omvandlas till en 
enkel bild som förses med koordinater och 
hamnar i ingenjörens webbläsare.
Samma sak gäller för ortofoton, som ofta blir 
mycket stora. De anpassas också till samma 
enkla format via WMS-tjänsten och distribueras 
på samma sätt. Tillgängligheten blir därför hög 
under förutsättning att man har uppkoppling till 
nätet.
I Geoassistans finns olika filbibliotek där man 
kan nå sina Topocad-filer.
– Användaren har tillgång till ett personligt 
bibliotek och man kan i Geoassistans även gå 
in på det egna biblioteket som man har på sin 
dator, berättar Per-Åke Jureskog som är Metrias 
specialist på hur man arbetar med Topocad mot 
databasen. Dessutom kan man se andra filsystem 
som finns lokalt på den kommunala servern om 
man har tillgång till det.
 
Alltid senaste versionen
Uppdateringar av Topocad kommer kontinuerligt 
och i regel är det installationen på den egna datorn 
som får en ny version. Men så fungerar det inte 
när programmet ligger i en virtuell miljö där 
Metria har hand om licensen.
– Vi uppdaterar Topocad för kunden så att man 
alltid arbetar i den senaste versionen i webb-
läsaren, berättar Patrik Nordlander. Om det är 
större förändringar mellan versionerna behöver 
vi justera inställningsfilerna så att datautbytet 
fungerar.
Kombinationen av olika program och system i 
Metrias tjänst visar hur anpassningsbart Topocad 
är. För den kommun som inte mäktar med att ha 
en kommunal IT-resurs med kompetens inom 
GIS öppnar sig nya möjligheter. Ingenjören 
frikopplas från tekniska problem och kan arbeta 
fritt med sin karta eller ritning i Topocad oberoende 
av tid och rum. Allt för att upprätthålla den 
nödvändiga informationskvalitet som dagens 
förvaltningar kräver.

   I mindre och medel-
stora kommuner finns 
ett behov av att jobba 

med kvalificerade 
verksamhetssystem, 
som kräver kraftiga 
applikationsservrar 
och databaser som 
hanterar geografisk 

information

Lennart Svedjesten, 
ansvarig för kundkontakter, 

Meria.

   Du har tillgång till 
Topocad och arbetar 

som vanligt med 
programmet i denna 
webblösning. Du 

behöver inte bry dig 
om operativsystem 

eller andra mjukvaru-
frågor

Patrik Nordlander, 
driftansvarig för databaser 
och programapplikationer, 

Metria.

   Användaren har till-
gång till ett personligt 
bibliotek och man kan 
i Geoassistans även 
gå in på det egna 

biblioteket som man 
har på sin dator

Per-Åke Jureskog, 
Metrias specialist på hur 

man arbetar med Topocad 
mot databasen. 

Zip-funktionen är förbättrad i Chaos desktop 6.2

”

”

”

”

”
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Irina Nikitina: 

så använder 
vi makron i 
topocad

Hur brukar vi då göra i en sådan situation? 
Jo, vi samlar ihop det mest erfarna 
teamet lantmätare - och får vi inte tag på 

det så samlar vi helt enkelt de vi får tag på. Vi tar 
alla våra instrument och går ut i naturen, möter 
de vackraste soluppgångarna och tillsammans 
med våra kollegor genomför vi hela inmätnings-
processen. Efter det beger vi oss till kontoret där 
personalen sliter sitt hår medan de försöker förstå 
vad lantmätarna vill visa med sina blyertsskisser 
i de svampiga, slitna fältböckerna. Efter många 
långa timmars hårt arbete lyckas vi till slut. 
Men tro mig, vi hade kunnat undvika dessa 
dilemman. I den här artikeln ska vi titta på hur 
programvaran Topocad kan hjälpa dig att spara 
tid och lugna både dina och kollegornas nerver. 

I Ryssland är det få företag som använder 
systemet med fältkodning. Det är svårt att förstå 
varför det inte används, för genom att lägga lite 
mer tid på kodning ute i fältet så går det att spara 
mycket tid. 

Kodtabell för fält
Låt oss ta en titt på Topocad och dess funktioner. 
Programvaran innehåller en kodtabell för fält som 
kan användas under inmätningen. Varje kod har sin 
egen beskrivning, symbol eller linjetyp, färg, skala, 
attribut, specialfunktion och, vad som är mycket 
viktigt, lager där inmätta kodade objekt hamnar.

Förinställda lager
Om du importerar kodad fältdata i ritningen så 
får du objekt som placeras i olika lager med olika 
parametrar för visualisering och med motsvarande 
symboler som ställs på dem. Förutom detta kan du 
skapa en basritning. Det betyder att när du skapar 
ny ritning så kan du välja att skapa en ritning med 
förinställda lager och inställningar. Alla lager är 
grupperade efter boken ”Symboler för topografiska 
kartor och planer med skalor 1: 5000 1: 2000 1: 
1000 1: 500”, som är standard i Ryssland.  

växling med lagerkollektioner
Gruppering av lager möjliggör en snabb växling 

av vad som ska vara synligt på skärmen. Man kan 
även skapa lagerkollektioner för detta: bara öppna 
lagerkollektionslistan och välj den lagerkollektion 
som ska synas. Klart! Alla lager utanför lagerkol-
lektionen blir dolda.

Ny punktkod skapas
Våra systemfiler i bilden ovan (basritning och 

kodtabell) finns tillgängliga gratis. Kodtabellen 
innehåller alla nödvändiga koder; kodnummer mot-
svarar antalet symboler enligt rysk standard. Passar 
inte filerna just dina behov så kan du ändra dem 
på ett enkelt sätt. Det är en av Topocads största 
fördelar. Du öppnar helt enkelt kodtabellen och 
lägger in en ny kod.

Du kan ändra lager, symbol, linjetyp osv. för dina 
skapade kodtabeller när du vill. Dessa inställningar 
förenklar avsevärt för kommande steg i arbetet.

Att arbeta med makron
I inledningen talade vi om den här värdefulla 

tiden som vi har brist på i våra liv och därför ska vi 
nu titta på ”makromodulen”. Från Topocad 14 blev 
makromodulen gratis och är nu inkluderad i Topocads 
basmodul. Så, vad kan man göra med makron?

Det är ingen hemlighet att om du behöver lägga 
till en symbol till ritningen så måste du öppna 
Infoga Symbol-kommandot och välja den symbol 
du vill ha från en lång lista. Naturligtvis har 
symbolerna i listan namngivits enligt rysk 
standard och har beskrivningar - men vi måste 
fortfarande bläddra igenom listan och söka efter 
önskad symbol. Detsamma gäller för linjetyper: 
vi väljer linjetyp i rullgardinsmenyn och sedan 
skapar vi linjen. Även här måste du göra val för 
aktuellt lager, färg och linjetjocklek. Visst, det 
är ganska enkla åtgärder i Topocad - men genom 
att använda dig av makron så kan du göra 
arbetet enklare!

”Händer det ofta att du måste bli klar med ett stort jobb på kortast möjliga tid” undrar 
Irina Nikitina, återförsäljare av Topocad i Ryssland. Jag antar att nästan alla lantmä-
tare fått svaret ”igår” när de ställt frågan ”När måste jag bli klar med mitt arbete?”  

Kod-
tabell

Lager-
hanteraren

Lager-
kollektioner

Ny 
punktkod 
skapas

Text & bilder: Irina Nikitina
GEOSTROYIZYSKANIYA Co., Ltd, 
återförsäljare av Topocad i Ryssland

Del 2 i vår serie om Topocad i Ryssland
Topocad finns i hela världen och med den här artikeln 
får vi en inblick i hur Topocad används i Ryssland. 
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I version 16 av Topocad som kommer släppas under våren kommer nya funktioner i 
lagerhanteraren. Bland annat kan du tända/släcka alla lager från direktknappar i menyn 
och skapa en lagerkollektion direkt från lagerhanterarens aktuella inställningar. 

I makrodialogen finns en rullgardinsmeny som 
innehåller alla dina makromenyer. En makro-
meny består av en grupp fördefinierade makron. 
Grupperna kan namnges, i vårt exempel heter de 
Polygonpunkter, Vegetation och Kommunikation. 
Under dessa finns alla tillhörande makrokommandon 
i en lista. Klicka på valfritt makro så startar det 
automatiskt – insättning av symbol eller skapan-
de av linje eller fyll området till exempel – med 
förinställda värden för lagrer, symboler, linjetyper, 
linjebredder, färger, attribut, och så vidare. Det 
innebär alltså att det enda vi behöver göra är att 
ange vilken typ av objekt vi vill skapa och ange 
placering av objektet - insättningspunkten. 

Skapa objekt i makrodialogen
Med hjälp av makron slipper användaren tänka 

på att ställa in alla parametrar när ett objekt ska 
skapas. Till exempel i vår grupp Kommunikation 
finns olika ledningar. Vi väljer ledningsdragning 

och klickar ut nodpunkterna på skärmen. Klart! 
Ledningsdragningen finns nu i ritningen, i lagret 
”Ledningar” och med rätt linjetyp, färg, linjebredd, 
osv. 

Skapa makrokommandon
Som du säkert förstått så kan du skapa makro-

kommandon efter dina egna behov. Dessa kom-
mandon gör att flera steg kan slås ihop till ett, som 
till exempel att sätta in en symbol i ett visst lager 
med en specifik färg och attribut. I systeminställ-
ningar finns alla funktioner för att skapa nya mak-
ron och redigera befintliga. Lägg bara till valfri 
makrotyp från menyn och ställ in de parametrar 
som ska gälla. 

Slutligen undrar Irina - är du en modern människa 
som värdesätter varje minut av ditt liv? Som 
fortfarande inte vet vad Topocad kan göra? Då är 
det hög tid att lära dig nu!

Första gången Topocad startas får du frågan ”Vill 
du bidra till att förbättra Topocad genom att ge oss 
information om hur du använder systemet?”. 
Vad som sker när du svarar ja på den frågan är att 
vi räknar antal startade kommandon, antal öppnade 
filer, typ av filer och lite annat. Givetvis är det helt 
anonymt men för oss ger det värdefull insikt i hur 
Topocad används. Vi kan också se om programmet 
kraschar vid ett visst förfarande och förebygga det, 
så informationen hjälper oss att göra Topocad till 
ett ännu bättre program. 
Efter snart ett års användning har vi nu börjat få 
några svar från statistiken. 

Topocads 10-i-topp

Skapa 
objekt från 

makro-
dialogen

Skapa 
makro-

kommandon

Vi presenterar tio-i-topp: 

1. Objektegenskaper
2. Radera objekt
3. Öppna fil
4. Rita linje
5. Mäta avstånd
6. Importera fil
7. Modifiera linje
8. Tänj
9. Flytta objekt
10. Länka

Är du en typisk 
Topocadanvändare? 

Till alla er som är Topocadanvändare erbjuder 
vi tillgång till en gratis databas med koppling till 
TC5D. Databasen är en PostgreSQL databas och 
ligger på en extern server. 

Hur det fungerar?
I er Topocad licens lägger vi på modulen för TC5D. 
Den kan ni enkelt koppla upp mot er databasinstans 
på servern och har då möjlighet att lägga upp data 
i databasen. Ni får ett super user konto där ni kan 
administrera databasen. Exempelvis är det bra att 
lägga upp lager som man vill använda på webben 
och koppla dessa till en lagerkollektion. I Topocad 
kopplar ni upp er mot ert projekt och sparar ner 
valda data på servern. Ni kan själva välja om ni vill 
publicera dem för alla, bara för dig eller andra (som 

då behöver ett eget konto).  
Förutom Topocad så får ni TC5D Admin som är en 
applikation som installeras på din lokala dator med 
vilken man enklare kan administrera databas och 
även lägga upp filer direkt till databasen. 
Ert data läggs upp på en internetadress: egetnamn.
tc5d.net där du anger egetnamn. Data som du 
lägger in i databasen kan du själv välja om du vill 
publicera till andra användare. Det är möjligt att 
lägga upp ritningar (top, topx, dwg), terrängmodeller 
(dtm), rasterbilder importerade till en Topocad-
ritning och punktmoln till databasen samt även 
publicera dessa data. 

Erbjudandet gäller 10 Mb data, datamängder 
utöver detta debiteras enligt prislista. 

Få tillgång till en databas 
och möjlighet att visa data på webben!
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Tips & Trix

03.

Punktmolnstips

Arbetar du med punktmoln? Här kommer några matnyttiga 
tips: 

1.  När du importerar ett punktmoln i ritningen kan du i 
egenskapsdialogen ställa in hur många punkter som 
ska visas. Här visas också molnets totala antal punkter.  

2.  Importera punktmolnet som extern referens eller på 
ett eget lager som kan frysas. När man fryser och 
släcker ett lager uppdateras det inte och ritningen 
blir snabbare. Även externa referenser kan släckas. 

3.  Om du har 2D-objekt i din ritning kan du lyfta dem 
till ett punktmolns höjd. Det gör du med kommandot 
Terräng | Höjder från DTM. Vips har du kartan i 3D!

02. Har du problem med låsning av skärm? 

För dig som kör Topocad 14 och uppåt och 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/

Lär av våra lathundar

Vi har flera lathundar på vår hemsida, med tips och  
instruktioner för olika typer av arbeten i Topocad. Den 
senaste vi lagt upp innehåller det mesta värt att veta om 
attribut och symboler - ta en titt:

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

- Arbeta med attribut, symboler och kodtabell

- Grafikinställningar för dig med grafikkort från NVIDIA

- Skapa din egen meny i Topocad 15

- AMA-koder – förklaring areor i sektioner

- Pålinmätning i Topocad

- Lista på alla snabbkommandon i Topocad

01.

Kalender 2015 

Kurser i Stockholm
Topocad CAD 13 april
Topocad Mät 14 april
Topocad Avancerad 15 april
Topocad DTM & Punktmoln 16 april
Topocad Volymberäkning 17 april

Kurser i Göteborg
Topocad CAD 20 april
Topocad Mät 21 april
Topocad Avancerad 22 april
Topocad DTM & Punktmoln 23 april
Topocad Volymberäkning 24 april

Webinars
Attributhantering   13 mars
Skapa terrängmodellen   20 mars
Leveransmodulen, LTF   27 mars
Bearbeta terrängmodellen   10 april
Mät & beräkna med Leica   17 april
Skapa 3D av din 2D-karta   24 april
Leveransmodulen, BAL   8 maj
Volym Modell med nya rapporten   15 maj
3D-Mesh i Topocad  22 maj

Mässor
Position, Älvsjö  17-19 mars
Maskinexpo, Arlanda 28-30 maj

After Work på världens största O’Learys!

Du kommer väl till Position 17-19 mars? På 
tisdagen den 17 mars bjuder Adtollo in till After 
Work direkt efter mässan. 

Vår buss avgår från Stockholmsmässan i Älvsjö 
kl 17.45 och tar oss direkt till på världens största 
O’Learys vid Globen. På plats demonstrerar vi 
Topocad på den stora bioduken och det finns gott 
om tid att prata om det vi sett på mässan och 
mingla med branschkollegor. 

Kl 19 bjuder vi på middag i form av Boston Celtic 
Burger. Är du vegetarian eller allergisk så ordnar 
vi det. Alla får drinkbiljett som går att byta mot 
öl, vin och alkoholfritt alternativ. 

Anmälan
Vi har begränsat antal platser så anmäl dig med 
namn och företag/organisation samt kontaktuppgifter 
till Anja Jonasson på anja.jonasson@adtollo.se så 
snart som möjligt. Du kan även maila om du har 
några frågor. Varmt välkommen!

För mer information om 
kursinnehåll och anmälan, 

se adtollo-academy.se Du har väl inte missat 
Fredriks fredagsfralla? 

Det är vad vi kall-
lar våra kostnadsfria 
webinars, varje fredag 

kl 9-9.15!

After Work med Adtollo 
direkt efter Position!
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BAL BIM CAD 
GIS LTF AMA 

Ni bygger samhällen 
- vi ger er verktygen

Besök Adtollo på Position 2015 så berättar vi mer!

Vill ni veta mer?


