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Topocad –
Annelies dagliga följeslagare

Rälsmätning säkrar spårgeometri med
särskilda metoder och verktyg
Sokigo och Adtollo - en del av vägen mot
öppna data för Upplands Väsby kommun
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Vissa saker fungerar lika oavsett var man är i världen. Mätning är en sådan sak. Man kan gå på en gata
i Helsingborg, Härnösand, Honolulu eller Hamburg
och se ett mätmärke i asfalten. Det kanske står H231
bredvid den och så tittar man upp och undrar varför
man lagt ut en punkt just där.
Små saker är olika inom mätning, vissa mäter i
meter andra i inch, vissa i grader andra i gon. Men
grunden är den samma. För oss i branschen är ju det
här bra, vi kan tillverka något som med relativt små
ändringar fungerar för hela världen.
En del saker fungerar inte på samma sätt. Typ el.
110V, 240V och en mängd olika kontakter och alltid
adaptrar. Nå men det var ändå 100 år sen, det kanske
var kommunikationsbrist? Nu då – USB har blivit
en vettig standard runt omkring i världen. För att
inte nämna den andra änden. Apple, Android 2 och
3, mini-USB, micro-USB, med flera. Något sk-t sig
uppenbarligen.

Alldeles nyligen var vi i Hamburg och Intergeo. Där
finns det besökare från hela världen. För mig som
är ansvarig för Topocad är det coolt när vi får besök
från Kuala Lumpur och jag frågar om de känner till
Topocad. ”– Jo vi använder det”.
På samma sätt.
På samma sätt pratas det BIM i världen. Även vi pratar BIM på Adtollo. Vi tar BIM till mätningen och
mätningen till BIM. Varför? För att det är effektivt,
visualiserande, mer intelligent och framför allt roligt
att jobba med.
Vi vill vara på den planhalvan, närmast målet. Andra
får vara boll-Kallar.

Och vem f-n kom på Displayport när det finns HDMI? För
att inte nämna Mini Displayport?

För fler nyheter - gilla oss på facebook.com/adtollo
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DU FÅR FRITT KOPIERA

Kontakta gärna
och sprida
redaktionen om du har informationen i denna
tips och information
tidning så länge du
som kan vara av värde anger källan och inte
för våra användare.
ändrar innehållet. Extra
Kontakta Samira
tidningar och särtryck
samira.youkhanna@adtollo.se
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mot självkostnad.
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02 LEDARE Tomas inleder
med reflektioner kring
höstens Intergeo och några
avslutande tankar kring
arbetssätt och BIM.
04 ETT STORT LYFT FÖR
TOPOCAD 16.2 NÄR MAN
PRESENTERAR VOLYMBERÄKNING MED FLERA
MODELLER Nyheter och
senaste nytt i Topocad version
16.2.
08 SOKIGO OCH ADTOLLO- EN DEL AV VÄGEN
MOT ÖPPNA DATA FÖR
UPPLANDS VÄSBY När
Upplands Väsby kommun
började växa ur sitt kartoch GIS-system gjordes en
gemensam upphandling som
skulle gynna hela kommunens
behov. Adtollo och SOKIGO
var gemensamma vinnare.
10 EN KURSDAG HOS
ADTOLLO Full fart för Adtollo när Bengt Anefall var på
plats på kontoret i Stockholm
för en workshop.
11 INTERGEO, HAMBURG
2016 - TRE DAGAR I
VÄRLDENS CENTRUM
Trender och senaste nytt
från Geovärlden när Adtollo
var på plats i Hamburg på
Intergeo.

12 TOPOCAD ANNELIES DAGLIGA
FÖLJESLAGARE Mätteknikern Annelie Ekman möter dagligen nya utmaningar
i sitt arbete. Läs mer om hur
hon löser dem med hjälp av
Topocad.
14 RÄLSMÄTNING
SÄKRAR SPÅRGEOMETRI MED SÄRSKILDA
METODER OCH
VERKTYG Projektledaren
Mattias Olsson mäter noggrant
spår med särskilda verktyg och
arbetsmetoder. Med omlottberäkning i Topocad säkrar han
mätningarnas kvalitet.
16 HAR DU KOLL PÅ DINA
SYSTEMFILER? DEL 2. En
artikelserie på tre delar där
vi tar upp och går igenom
hur du bäst använder
Topocad.
18 TIPS & TRIX Nya sätt
att arbeta snabbt och
effektivt i både Topocad och
Chaos desktop.
19 KALENDERN är fullspäckad med höstens och
vinterns kurser, mässor samt
Fredriks fredagsfrallor.
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Ett stort lyft för Topocad 16.2

när man presenterar volymberäkning med flera modeller

Under sommaren släpptes Topocad 16.2 som har varit under utveckling sedan
tidigare i våras. Den stora nyheten i Topocad 16.2 är beräkning av modell mot
modell som har fått ett helt nytt sätt att beräkna.

N

umera kan man ange flera modeller som
ligger ovanpå varandra helt eller delvis och
beräkna volymer mellan alla typer av modeller med olika typer av inställningar.
Redovisningen av volymerna sker på flera olika sätt.
Dels via en volymrapport där det går att redovisa ett
profilformulär i realtid med de ingående modellerna
som terrängprofiler. Det går även att direkt skapa
sektioner genom området för att slutligen skapa solider av mängderna. Dessa mängder går utmärkt att
redovisa i den tidigare inbyggda volymrapporten.

Addera terrängmodeller
Kommandot för att lägga ihop terrängmodeller har
kompletterats med funktioner för att möjliggöra att
man enbart ska kunna ta med den högsta punkten,
alternativt enbart den lägsta punkten eller som tidigare ha prioriterad terrängmodell.
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”

Det går även att direkt skapa
sektioner genom området för
att slutligen skapa solider av
mängderna.

”

Pålprotokoll
Pålprotokollet har utökats med att man nu kan jämföra pålarna mot varandra i ett terrängmodellsplan.
En terrängmodell med olika nivåer kan användas
för att jämföra hur de teoretiska och inmätta pålarna
skär i terrängmodellen. Sedan tidigare kan pålar
både vara linjer och/eller solider.

Explodera teckenförklaring
För en mer exakt redigering av texter, symboler,
linjer i teckenförklaring i utskriftshanteraren kan
man nu explodera teckenförklaringen och redigera
den i CAD-läge med alla dess redigeringsmöjligheter.

Formatering av texter – modifiera
I Topocad 16.2 har man gjort det möjligt för användaren att redigera formatering av texter, exempelvis
ange fet, kursiv, understruken, överstruken, upphöjd
och nedsänkt text.

Norge
Implementation mot norska NVDB är
förenklad. Det är nu lätt att hämta data direkt
från den norska vägdatabasen.
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BIM
Ett nytt kommando som ger användaren möjlighet
att per automatik hämta ut en solids under, övre
eller alla kanter. Detta för att möjliggöra enklare
utsättning.

Etikettering
Kommandot för etikettering har utökats med att
man nu kan ange startsektion och även inkludera
geometrier. Nu kan man skriva ut en linjes sektioner,
radier, klotoider, bäringar och längd.

»»

Visste du att...

...Det nu finns nya beräkningsfunktioner för att skapa solida

objekt i 3D?
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Topocad webbkurser
8-17 november
Topocad 16 har bjudit på ett antal nyheter
och justeringar under årets gång. Mycket nytt
medför förändringar och dessa behöver man
hålla sig uppdaterad på. Därför har vi erbjudit
alla våra kunder möjligheten att gå webbkurser
där vi lär ut allt om nya Topocad.
Höstens webbkurstillfällen blev en succé
som resulterade i flera anmälningar till vinterns
webbkurser långt i förväg. Mellan den 8-17 november får du grunderna, du lär dig att navigera på rätt sätt och – om du vill – gå ner på djupet i både nya och äldre funktioner. Välj mellan

två olika kurser per dag. Webbkurserna är två
timmar långa och kostar 799 kr/st. Dessa är
till för dig som är ny eller avancerad användare
i Topocad. På webbkurserna får du kursdata
från oss och utför övningarna i Topocad samtidigt som vi håller kursen. Kursdokumentationen får du behålla och jobba vidare med efter
kursen.
Nytt för i år är Topocad 3D solider som varit
en av favoriterna bland årets deltagare. Anmäl
dig till en eller flera kurser på adtollo-academy.
se!

Du vet väl om att du kan ladda ner Topocad
lathundar direkt från webbsidan?
Lathundarna behandlar olika ämnen i Topocad och kan användas av både nybörjaren och den avancerade användaren
som behöver komma igång snabbt eller påminnas om vilka
steg som ska göras i vilken ordning. Du hittar dem under
adtollo.se/support/manualer-lathundar
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Sokigo och Adtollo - en del
av vägen mot öppna data för
Upplands Väsby kommun
Text : Love Janson

När Upplands Väsby kommun började
växa ur sitt kart- och GIS-system gjordes en gemensam upphandling som
skulle gynna hela kommunens behov.
Sokigo och Adtollo vann upphandlingen
där kvaliteten och tidsbesparande
funktioner var avgörande. Nu är det nya
systemet i full funktion.

Som exempel på funktioner nämner han webbkartans roll och mobiliteten när man på plats i
landskapet behöver ta reda på fakta, exempelvis
vem som äger en viss fastighet, var olika funktioner
för vatten och avlopp finns eller när en viltvårdare
behöver uppgifter för att ta hand om ett skadat djur.

Specificerad kravlista

Aktörer på marknaden bjöds in för att berätta
om
sina system och en anbudsförfrågan inleddes i
pplands Väsby kommun växte under 2013
slutet
av 2014. Bland kravspecifikationerna var fyra
ur det kart- och GIS-system som man haft
extra
viktiga
i upphandlingen. Man ville få ett tydunder en längre tid. Inför framtiden såg
ligt
gränssnitt
med funktionslista, nå tillgänglighet
man nya och växande krav och behov av betydligt
över
Internet,
stärka
relationen med andra system
bredare funktioner. Kraven ökade även på en mer
som
VA-banken
som
behövde fungera bättre samt
avancerad hantering av information och att kunna
skapa
öppenhet
av
demokratiska
skäl.
använda innehållsrika data utanför kontoret.
Kvalitet
och
utvecklingsbarhet
var mycket vik– Vi kände att systemet hade stagnerat. Det
tigt.
Det
stod
för
50 % av avgökunde inte utvecklas, kraven från
randet
i
upphandlingen
och när
Många
kan
Topocad
och
användare ökade och inte minst
betygsättningen
sammanställdes
därför
kan
det
även
bli
lättare
var det svårt att använda mobilt,
i framtiden vid nyrekryteringar från kommunens olika avdelberättar Roland Edbom som är
att
hitta någon som redan kan ningar vann Sokigo med Adtollo
kart- och GIS-chef på Upplands
som underleverantör. Topocad
programmet.
Väsby kommun.
upphandlades för ajourhållning
av primärkartan, hantering av
Bred förstudie fångade
mätdata och produktion av olika kartprodukter,
synpunkter
exempelvis nybyggnadskartor och förrättningskarMan presenterade funderingarna för kommunled- tor. BAL-modulen till Topocad upphandlades för
ningen för att göra gemensam sak inom hela komtjänstebaserat datautbyte med Lantmäteriet, samt
munen. En stor intern förstudie inleddes med frågor CSM (Cartesia Spatial Map) för webbkartan. CSM
om vad de olika avdelningarna ville få ut av ett nytt används både som intern webbkarta för kommusystem, både funktioner och prestanda. Samordnens tjänstemän och som extern webbkarta för
ningen var viktig. De flesta avdelningarna har vid
kommunens invånare.
någon tidpunkt behov av kart- och GIS-systemet
– Kommuninvånarna är naturligtvis viktiga av
och av dess internetfunktioner.
demokratiska skäl, säger Roland. De ska via e– Olika avdelningar deltog och hade olika värtjänster i stor utsträckning kunna hämta information
defulla synpunkter. Vatten och Avlopp, Miljö- och
själv från kommunen. Då måste programmet vara
hälsokontoret, Bygglov, Informationsenheten och
lättanvänt och intuitivt när det gäller webbkartorna.
Kultur och Fritid är bara några exempel på delar av Då handlar det också om en balans mellan öppenvår kommun som har direkt nytta av programmet
het för användarvänlighet och säkerhet mot intrång.
och tjänsterna, berättar Roland.
Hösten 2015 kunde arbetet med att införa sys-

U

”

”
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temet påbörjas. Med hjälp av flera aktörer, varav
Adtollo var en, byggde man upp den nya systemlösningen och såg till att få med alla värdefulla data
från det gamla systemet.
Helena Nyman, som är GIS-samordnare på kommunen, berättar att förstudien var till mycket stor
hjälp när det nya systemet skulle införas. Det gav
en bred förankring inom hela kommunen. En stor
fördel med Topocad menar hon är enkelhet.
– Det är lätt och går därför snabbt att lära sig och
är lätt att administrera. Det är likt andra CAD-produkter och därför har det en låg inlärningströskel.
Man känner också igen många symboler intuitivt
genom sitt tydliga gränssnitt. Många kan Topocad
och därför kan det även bli lättare i framtiden vid
nyrekryteringar att hitta någon som redan kan programmet, säger hon.

Aktuell information
Kart- och GIS-avdelningen har ett avtal med
Lantmäteriet om att ajourhålla byggnadsregistret,
det kan de nu göra via tjänstebaserat datautbyte
tack vare det nya systemet. Med hjälp av Topocads
BAL-modul kan man enkelt skicka över data direkt
till Lantmäteriet.
– Det gör att vi inte längre behöver skicka filer på
ändrade, borttagna eller tillkomna byggnader. Det
görs nu direkt via BAL-gränssnittet. Allt finns på
ett ställe. Öppenhet är en annan fördel som Helena
lyfter fram.
– Webbkartan i CSM bygger på open source,
vilket gör att nya moduler kan utvecklas och läggas till. Det finns även fler funktioner än i tidigare
system. Det gör att användaren själv kan läsa
in en egen fil för granskning eller användning i
en kartbild. Förr behövde användarna mig som
administratör som mellanperson, nu kan de själva
temporärt göra ändringar. Det har också en större
mobilitet.
– Den interna webbkartan (CSM) går att ta med
sig ut på fältet med hjälp av plattor och mobiltelefoner. Det är en stor skillnad. Det går även
att koppla till andra IT-system, exempelvis VAbanken.
En så lång process med att införa ett helt nytt
system kräver mycket när det gäller kommunikationen av båda parter, berättar Roland och Helena,
men även den delen har fungerat bra. De är mycket
nöjda med kommunikationen med Adtollo under
den långa resans gång.
– Vägen mot öppna data har börjat och pågår för
vår kommun, säger Roland. En balans mellan öppenhet, användarvänlighet och säkerhet.

Helena Nyman, GISsamordnare, Upplands
Väsby kommun.

Roland Edbom,
Chef för Kart- och
GIS-enheten, Upplands Väsby kommun.
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En kursdag
hos Adtollo

D

et var full fart när Rebecka Beiersdorf fick
besök av Bengt Anefall för en individuell
workshop på Adtollos kontor i Stockholm.
Bengt, som i grund och botten är arkitekt, tyckte att
tiden var inne för att gå från att rita för hand till att
CAD:a i sina exploateringsprojekt i Kalix.

var bland annat att skapa en bladmall med aspekter
och objekt som man kan spara och utgå ifrån samt
ha som grund för sina framtida planer. Avslutningsvis fick Bengt nya mallar att arbeta i och använda för
framtida detaljplaner, dessutom var dessa anpassade
efter eget behov.

Tidigare har Bengt samarbetat med en konsult
som digitaliserat hans handritade planer och skisser. I år blev dock tiden mogen för Bengt att övergå
till digital produktion i eget regi, varav Topocad har
kommit att få en väsentlig roll i det hela. I denna
artikel följer vi Rebecka Beiersdorf, som är kundansvarig, för att se hur en workshop på Adtollo kan gå
till med våra härliga Topocadanvändare.

Bengt tycker att det är värt att köra en egen workshop i syfte att lära sig att CAD:a i Topocad för att
slippa vara beroende av andra.
- Folk byter jobb, eller så byter de tjänst och blir
det oftast mycket trassel. Därför är det bra att lära
sig att göra det mesta själv.
Med en workshop får man plocka russinen ur kakan och lära sig just det man behöver för sin verksamhet är en annan fördel som Bengt lyfter fram.

Alla workshops är annorlunda då de oftast är
skräddarsydda efter kundens behov, denna workshop var inget undantag. Bengt kom väl förberedd
med material och ritningar som han själv arbetat
med inför mötet. Under workshopen gick Rebecka
igenom planmodulen i stora drag, allt från skissande
till hur man producerar och exporterar själva planen.
Målet var att ge Bengt en insikt i hur man anpassar sin bladmall och lägger till olika komponenter
så som exempelvis ingående planegenskaper. För
helhetens skull gick man igenom hur man enklast
redigerar egenskaper och makron efter sina egna
preferenser. Något som var extra uppskattat var Rebeckas små tips och tricks som Bengt kunde ta del
av för att vinna lite tid i sina projekt. Ett av tipsen
10

Det är väldigt värdefullt och nyttigt att sitta nära
kunden och ta sig an dennes specifika behov och fokusområden, säger Rebecka.
- Som utbildare är mitt mål att förenkla det dagliga
arbetet för kursdeltagaren. Rent praktiskt innebär
det att jag anpassar innehållet utifrån varje kunds
förkunskaper, önskemål och behov.
En funktion kanske man djupdyker i medan man
gläntar på dörren till en annan. Jämfört med en traditionell kurs blir en workshop mer hands-on,
säger Rebecka. Varje moment är intressant för
kunden eftersom hen önskat att gå igenom just de
bitarna. Det är både effektivt och roligt, menar Rebecka.

INTERGEO, Hamburg 2016
- Tre dagar i Geovärldens centrum
Den 11-13 oktober samlades aktiva inom
geodesi och geoinformation från hela världen för att delta i Intergeo i Hamburg. Under
konceptet ”Smarta städer” (som man även
kan läsa mer om i deras egna magasin ”Intergeo report 2016”) bjöds det på webinars,
workshops och andra jippon för både deltagare och utställare.
Kort sagt kan Intergeo beskrivas som en mäs�sa som hålls för både fria träningar, tävlingar och
workshops. Trender på årets Intergeo i Hamburg
var få men upplyftande. Flygande objekt i form av
drönare har blivit fler och
fler och därmed även mer
olika och generellt även
bättre än vad de tidigare
har varit. Drönare, quadro
och andra kopters, kom i
alla skepnader. Små som
fotade bra, större som fotade och positionerade sig
otroligt bra och störst som
även scannar.

Vi fick uppfattningen att utvecklingen är i rätt
riktning och otroligt varierande, vilket är en fördel
för den saliga blandningen av företag som fanns på
plats.
Flygplansvarianten hade sin klimax för några år
sedan och där visade sig utvecklingen ske något
långsammare. Kombinerad totalstation och scanner har vi sett i Leicas Nova och i år kom Trimbles
SX10, en maskin som lovar mycket och med ett inte
avskräckande pris. En stor höjdpunkt för oss på Adtollo var att se en stor del av våra Topocadanvändare i Hamburg, både svenska och andra, tack till er
alla som kom förbi vår
monter!
Hamburg är en enkel destination att
åka till och för övrigt
även en trevlig stad
att besöka. Nästa år
arrangeras
Intergeo
återigen i Berlin, 2628 september. Perfekt
tid, perfekt stad, vi ses
väl där?
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Topocad –

Annelies dagliga följeslagare

Mätteknikern Annelie Ekman möter dagligen nya utmaningar i sitt arbete. Till
exempel när en brygga i Årsta skulle pålas och där pålarna måste ha exakt lutning.
Då använde hon Topocad för att bearbeta data så att punkterna på pålarna i sjön
hamnar korrekt och bryggan förankras på ett säkert sätt.
Text: Love Janson. Bildkälla: Bro & Väg. På bild: Annelie Ekman på mätningsuppdrag.

F

ör mätteknikern Annelie Ekman är Topocad
en daglig följeslagare bland projekten. Så har
det varit de senaste tio åren. Hon arbetar på
Bro & Väg Mälardalens lokalkontor i Uppsala och
ägnar mycket av sin tid till anläggningsuppdrag.
Just nu arbetar hon med ett projekt där en skola
håller på att uppföras. Ett rätt ordinärt jobb för Annelie som kretsar kring planering av VA-nätet, ledning för fjärrvärme och liknande arbetsuppgifter.
Innan projekteringen tog sin början måste området
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först saneras, det har legat en bensinstation på
området och ett tegelbruk. Marken består av lerjord
så därför var man tvungen att påla.
- 600 pålar skulle sättas ut, berättar Annelie. Jag
började med att ta in ritningsunderlaget i Topocad
och sedan skickade jag data från programmet till
ett instrument för att sätta ut punkterna på området.
De används av en entreprenör som sköter pålningsarbetet.

Samma arbetsmoment upprepas när Annelie arbetar med VA-nätet där punkterna för brunnar och
liknande sätts ut. Hela tiden fungerar Topocad som
en station mellan verkligheten och teorin, där data
kontinuerligt strömmar från inmätning till bearbetning i den virtuella världen till utsättning. Data
samlas in, analyseras och förs åter ut i terrängen.
Till projektet hör också att markera ut var skolhuset
ska stå.
– Det är viktigt för att de prefabricerade väggarna ska sättas på plats och för att ledningarna ska
hamna rätt.

en särskild fil i Topocad som jag sedan tar upp i
handdatorn vid arbetet med skolgården. När jag
går vidare för att arbeta med VA-informationen, då
plockar jag fram filen med just de data. Sammanblandning händer aldrig. Jag lägger till filer för de
behov jag har i projektet.

Utsatt läge vid en sjö
Ett annorlunda projekt var när en brygga skulle
anläggas vid Årsta, i Stockholm. Storleken var inte
särskilt imponerande, ungefär tolv gånger fem meter. Men förankringen var desto avancerad. För att
inte bryggan skulle flyta ut i sjön måste den sättas
Verkligheten anpassas efter ritning i Topocad fast med pålar som måste ha en exakt lutning.
Ständigt präglas hennes arbete av skillnaden
Annelie, som är van att okulärt besikta en punkt
mellan teori och verklighet. I ett första skede har
på nära håll, fick nu en helt annan arbetssituation.
Annelie satt ut punkterna för VA i skolbyggnaden.
Konstruktören skickade underlaget i DWG-format,
Rören får avvika högst en centimeter från den
Annelie importerade underlaget i Topocad och
utsatta punkten. Annars är det risk att man skulle
skickade sedan punkterna vidare till totalstationen
få problem i ledningssystemet med
för utsättning. Men hur gör man
Hela tiden fungerar
dess anslutningar.
en utsättning på pålar i en sjö när
Topocad som en station man själv står på stranden?
– Därför kontrollerar jag och
mellan verkligheten och
jämför rörets position i den teore- Jag fick hjälp av företaget som
tiska miljön, i ritningen, med den
pålade, de var min förlängda arm.
teorin.
verkliga.
Jag ställde upp totalstationen på
Ute på byggarbetsplatsen har Annelie med sig en
land och de monterade en reflex centrerat på pålen
handdator där ritningen i Topocad finns tillgänglig.
från deras arbetsfartyg. Vi kommunicerade och
Hon kan direkt avgöra om punkten avviker och kan så småningom fick varje påle en korrekt lutning.
zooma in i kartan för att göra ritningen tydligare
Därefter gjorde jag kontinuerliga kontrollmätningar
och lättare att tolka. Anledningen till att rörens
för att säkerställa att lutningen inte hade några avposition inte alltid stämmer är att de kan ha flyttats
vikelser.
när hantverkare arbetat med ledningarna. KontrolAnnelie är nöjd med sin digitala följeslagare.
len är alltså mycket betydelsefull och Topocad
- Jag menar att Topocad är mer all round än vad
fungerar som en informationsbärare som visar hur
andra program är eftersom det kan användas inom
allt ska vara.
många områden, som att projektera hus, dra ledInformationen blir rätt omfattande. Det är en
ningar och planera stora infrastrukturprojekt. Det
mängd olika punkter, linjer och höjder där varje
finns nästan inget som man inte kan göra.
delprojekt har sin uppsättning och benämningar.
Men det blir ingen betungande
informationsmängd. Anledningen är att Annelie har ett
arbetssätt där hon väljer den
information som hon behöver.
Det blir ingen oreda bland
punkter, attribut och benämningar, eftersom hon hanterar
data separat från andra data,
vilket också ger säkerhet och
sparar tid.
- Jag har selekterat den
information som jag behöver,
till exempel om skolgården.
Informationen sparar jag i

”

”

Pålningsarbete i skolprojektet.
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Rälsmätning säkrar spårgeometri
med särskilda metoder och verktyg
Rälsens läge är betydelsefullt för att transporter via järnväg ska fungera. Därför mäter projektledaren Mattias Olsson noggrant spåren med särskilda verktyg och arbetsmetoder. Med omlottberäkning i Topocad säkrar han mätningarnas kvalitet.
Text: Love Janson. Bildkälla: Motala Mättjänst.

J

ärnvägen bär på en lång historia i den svenska
infrastrukturen. När projektledaren Mattias
Olsson på Motala mättjänst berättar om sitt
jobb blandas den traditionella mätterminologin med
särpräglade uttryck. Till exempel en geosp. Även
den mest erfarna mätteknikern går nog bet på vad
det är.
– En geosp är en geodetisk spårmittsmätare,
förklarar Mattias. Verktyget består av ett horisontellt instrument som vilar på båda rälen och har en
prisma i centrum. Vid inmätning mäter vi automatiskt in spårmitt med geospen. Höjden på geospen
ställs också in och spårets profil mäts in från den
lägsta rälen.
Så går Mattias vidare till nästa sektion av rälsen
och gör en ny mätning. Han tar i snitt var tjugonde
meter på raksträckorna och var tionde i kurvorna.
Men det är inte enbart rälsen han ägnar tid åt.
Cirka fyra meter från rälsen i alla riktningar mäts
allt in, det kan vara kontaktledningar, stolpar,
brunnar, skåp och växlar, där det krävs en högre
noggrannhet.
Data från mätningen kan användas för att projektera inför att befintliga banor ska läggas om och
få nya sträckningar. Beställaren vill då veta hur
geometrin ser ut tillsammans med intilliggande
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objekt. Spårens läge påverkas av tågtrafiken och
nya mätningar måste därför ske.
För de flesta tekniker börjar arbetet med att skapa
modeller, ritningar och kartor. Men det är inte det
primära målet för järnvägsmätningen.
– Framför allt levererar vi mätdata till beställaren, punkterna i xyz tillsammans med attribut och
punktkoder och annan data. Det är mer sällan vi tar
fram en karta till kunden.
När den nya spårdragningen från projektören
är klar ska data överföras till landskapet. Utifrån
stomnätets punkter, som löper längs järnvägen,
sätts spårpunkterna ut. Stomnätet fungerar som en
referens och har samma funktion vid en inmätning.

Digital kontroll över rälsens punkter
– Topocad är vår plattform för att arbeta med
mätningsdata, för att till exempel omvandla geometrier till koordinater, linjer och punkter, säger
Mattias.
I programmet bearbetar han informationen på
olika sätt beroende på vilka uppgifter som ska
utföras. Vid en inmätning utgår Mattias från en
koordinatfil som han får från beställaren. Filen
importeras, granskas och kontrolleras och till detta
tas inmätningsdata in från instrumentet. Varje punkt

Mattias Olsson, projektledare på Motala mättjänst.

”

I Topocad syns avvikelserna mellan teorin och verkligheten visuellt och jag får detta
dokumenterat i en rapport.
tilldelas attribut som ökar dess informationsvärde,
det kan till exempel vara punktkoder och liknande.
Därefter överför han informationen i det format
som kundens önskar och som är i enlighet med
Trafikverkets bestämmelser.
– Vi lämnar en relationsinmätning med det
färdiga resultatet till beställaren och då använder
vi Topocad i flera fall. Från programmet tar vi
fram en koordinatfil. Vi plockar fram data i något
som vi kallar för bax- och lyftlista. Det betyder
att i intervall får vi ett värde på hur spåret ligger i
höjd- och sidoläge och hur det stämmer med toleransnivåerna. Programmet genererar rapporter som
visar hur det verkliga spåret ligger i förhållande till
projekterat läge.
Där nämner Mattias ännu ett branschspecifikt
begrepp, bax- och lyft.
– I Topocad syns avvikelserna mellan teorin och
verkligheten visuellt och jag får detta dokumenterat
i en rapport.
Genom att rikta om spåret upprepade gånger får
rälsen till sist den projekterade sträckningen.

Gränsvärde kontrolleras i omlottmätning
Mätningen sker längs långa sträckor och för att visa
på att det råder kontinuitet mellan inhämtningarna

”

av data använder Mattias och hans medarbetare en
metod som kallas för omlottmätning.
– I fält gör vi en inmätning på punkter, längs en
200-meterssträcka. Vi flyttar till nästa stompunkt
för att mäta vidare och då mäter vi in den tidigare
punkten från den förra mätningen, omlott. Vi får en
kontinuitet och kan kontrollera om det skiljer mellan mätningarna.
I Topocads modul för omlottberäkning får han
fram betydelsefulla data om spåret.
– Punkternas koordinater får inte avvika mer
än vad gränsvärdena tillåter. För att bevisa detta
använder vi omlottberäkningen och får fram en rapport som visar om punkterna är inom den uppsatta
toleransnivån. Vi kan också ta fram ett medelvärde
för punkterna i programmet.
Mattias och hans medarbetare använder även
Topocad vid utsättning. När den nya sträckningen
ska sättas ut får han den projekterade geometrin i
form av en LandXML-fil. Dess linjer och profiler
importerar han i programmet där punkternas förhållande till stomnätet sätts ut.
Under hela processen med nya spårdragningar är
digital bearbetning i Topocad viktiga steg. Allt för
att säkra järnvägssträckningen genom landskapet.
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Har du koll på dina
systemfiler?
Del 2.
Förra numret av Adtollo magaZine tipsade vi om en
artikelserie på tre delar där vi bland annat tog upp
tips och trix för användning av systemfiler i
Topocad, något som användare uppmärksammat
och gett oss positiv respons på. Detta är del 2 av 3
där vi tar upp nyttiga tips och trix som också
effektiviserar ditt arbetsflöde i Topocad.
Bland tipsen hittas information om hur du enklast
ändrar logga på rapporter och hur du kopierar
dessa samt olika sätt att använda attribut i dina
systemfiler. Lär du dig att navigera bland dessa
sitter du tryggt och är snabbt på banan mellan
versionsbyten och programkrascher.

2. Jobba med
gemensamma bladmallar
och rapporter

1. Kopiera rapporter
Kopiera favoritrapporterna från version
15 till version 16. Svenska rapporter
sparas i mappen: C:\ProgramData\
Adtollo\Topocad 16\Reports\SVE
Äldre rapporter måste konverteras
då Topocads rapportgenerator
uppgraderades i version 15.

2
3. Byt logga på rapporter

Genom att jobba tillsammans med
gemensamma bladmallar kan ni ha er
logo och adressuppgifter på en mapp
som alla kommer åt. Det kan vara en
mapp på en server eller någon typ av
molnlagringstjänst.

Loggan i rapporterna är hårdkodad och den
byter du enkelt ut genom att ersätta bilden
” TopocadLogo.bmp” i mappen C:\ProgramData\Adtollo\Topocad 16\System med en
egen logga med samma filnamn.

3
16
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Justera gärna storleken på er egen logga
så att den passar ursprungslogons mått,
B=390 x H=156 punkter.
Ny version Topocad kräver utbytt
logga i mappen.

4

4. Arbeta med attribut i
bladmallar, rapporter och
symboler

5

Genom att jobba tillsammans med
gemensamma bladmallar kan ni ha
er logga och adressuppgifter på en
mapp som alla kommer åt. Det kan
vara en mapp på en server eller
någon typ av molnlagringstjänst.

5. Hänvisa attribut
till relaterade dokument som rör objekt
Genom att jobba tillsammans med
gemensamma bladmallar kan ni
ha er logo och adressuppgifter på
en mapp som alla kommer åt. Förslagsvis en mapp på en server eller
någon typ av molnlagringstjänst.
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Tips & Trix

01.

Hur tar jag bort namnkonvention i
Chaos desktop?
Du kan ta bort namnkonventionen för dokumenttypen i projektkonfigurationen. Gör så här: Öppna projektkonfigurationen
genom att t.ex. högerklicka på projektmappen och välja
”Projektkonfiguration”. Gå till fliken ”Dokumenttyper” och
markera den typ som är aktuell. Välj fliken ”Namnkonvention”
i nedre delen av fönstret och där har du möjlighet att ta bort
namngivningsdelarna genom att markera dem och klicka på
pilen.

02.

Hur skapar man 3D-PDF i Topocad?
3D-pdf är en export som du når dreikt från ritningen i Topocad 16.2 (notera att
denna funktion inte finns med i tidigare versioner). Gör så här:
1) Markera objekt som ska exporteras.
2) Klicka på Exportera-knappen på ritningsfliken > Generell export > Välj Adobe
3D pdf.

03.

Hur skapar jag enkelt en ritningsförteckning i
Word för Chaos desktop?
Det finns en Wizard i Word som du kan använda för att enkelt
skapa en ritningsförteckning. Gör så här:
1) Lägg upp ett ärende i vilket du lägger de dokument som
ska ingå i förteckningen. 2) Öppna Word och skapa ett nytt
doku ment som du sparar i projektet med samma namn som
ärendet. 3) Klicka på ”Skapa ny förteckning” på fliken ”Chaos
desktop” i Word och svara på frågorna som ställs. När du gått
igenom hela Wizarden har du en uppdaterad förteckning.
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Kalender 2016
Webbvisningar på Topocad 16

Kurser, Stockholm

Topocad Intro
		
Topocad CAD Grund
Topocad CAD Forts
Topocad 3D Solider
Topocad Mätdata			
Topocad Admin
Topocad Terrängmodell
Topocad Geometri		
Topocad Punktmoln
Topocad Sektionsmall
Topocad Plan
Topocad Beräknade Sektioner

Topocad Nätutjämning
Topocad BAL Workshop

8 nov
8 nov
9 nov
9 nov
10 nov
10 nov
15 nov
15 nov
16 nov
16 nov
17 nov
14 nov

24 nov
28 - 29 nov

Kurser tillhandahållna av Symetri
Chaos desktop Admin, Malmö
Chaos desktop Användare, Göteborg
Chaos desktop med Sharepoint, Sthlm
Chaos desktop Admin, Sthlm
Chaos desktop med Sharepoint, Malmö
Chaos desktop Användare, Sthlm
Chaos desktop med Sharepoint, Malmö

3 okt
6 okt
14 okt
26 okt
2 nov
23 nov
12 dec

Webinars/Fredagsfrallan
Attributhantering i Topocad
Transformationer i Topocad
Kodtabeller i Topocad
Skapa sektionsmall i Topocad
Texthantering i Topocad
Mängdberäkning i Topocad
Beräkna sektioner i Topocad
3D Solider och BIM i Topocad
Lagerhantering i Topocad

21 okt
28 okt
4 nov
11 nov
18 nov
25 nov
2 dec
9 dec
16 dec

Mässor			
Kommunträffen, Sthlm
UAS, Sthlm

24 - 25 okt
29 nov

Ladda ner höstens
branschkalender på
www.adtollo.se

NYA TIDER FÖR FREDRIKS FREDAGSFRALLA!
På grund av stor efterfrågan har vi ändrat tidpunkten för höstens fredagsfrallor.
Du kan följa oss via Teamviewer på fredagar kl. 9:30-9:45. Nu spelar vi även
in våra frallor, dessa finns under adtollo.se/topocad/utbildning/fredagsfrallan.
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TOPOCAD ÄR

GIS | CAD | BIM
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