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Adtollo öppnar nytt kontor
– i Malmö
Effektivare mätningar med
mobile mapping

Topocad Live 2013

– alla dimensioner, alla möjligheter

Göteborgsvecka!

Öppen-het
Öppen-het
Sommaren har varit fantastisk! Het! Eller hur?
Där jag har befunnit mig under sommaren så har
vi glömt bort vad regn är. Något duggregn mer
påminnande om dagg kanske. Jag skriver detta i
slutet av augusti och det är fortfarande badväder!
Jag bifogar bevis, se bilden taget i detta nu från
mitt kontorsfönster!
Vi har inte slängt
nyckeln till kontoret
än, som i Statoilreklamen, men under
hela den heta sommaren så har produktionen på Adtollo varit igång och det märks
och kommer att märkas än mer under hösten. En
ny produkt lanseras i och med detta nummer av
Adtollo magaZine – Santana. Det är en webbkarta som bygger på öppen källkod. Med hjälp
av Santana visar du dina kartdata, med eller utan
stöd av andra öppna kartor eller bilder. Spara
dina data i en databas och visa dem för vem som
helst på webben, till ett fantastiskt lågt pris!
Vi välkomnar nya ansikten på Adtollo, se presentation längst bak i tidningen! En stor nyhet är att
vi öppnar nytt kontor i Malmö dit vi välkomnar
Janne Bäckstedt, en känd profil för många av er
därute, framförallt i södra Sverige, då Janne har
varit i branschen i många år. Det kan se ut som
en tanke men faktum är att den
upphandling som Adtollo vann
med sex kommuner i Skåne
under våren-sommaren bara
råkar sammanträffa med nytt
kontor. Men det öppnar upp
för en större närvaro i Skåne
och vi ser verkligen fram emot
våra nya samarbeten i södra
Sverige!

På Adtollo ser vi fram emot en het höst som börjar med en Göteborgsvecka, går via Intergeo och
avrundas med Topocad Live i slutet av november.
Mer info finns längre bak i tidningen.
Vad tycker ni förresten om Adtollo magaZine?
Den har gått från att vara 12-sidig, till 16-sidig,
till 20-sidig och nu 24-sidig. Precis som Topocad
Live fyller vi ut innehållet till gränsen och magaZine går nu ut till 5 500 namngivna personer
inom MBK-GIS i Sverige och Norge.
Hetta upp dina kunskaper inom Topocad, CAD,
mätning och GIS! Vi bygger ut kursutbudet på
Adtollo Academy, lägger till Göteborg (förlåt, vi
borde gjort detta långt tidigare!) som kursort och
lägger till några olika prisalternativ. Om du är
öppen för nya intryck kan du nu gå 24 kurser för
endast 9 000:-, fast då får du ligga i lite!
Het utsikt från din arbetsplats? Maila mig ett kort
med utsikt från din arbetsplats så är du med i utlottningen av Trisslotter, eller biobiljetter, skriv
själv vad du vill ha. Vi förbehåller oss rätten att
publicera bilden här i magaZine eller i vårt nyhetsmail.
Jag hoppas vi ses i höst!
Tomas Sandström
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Öppen källkod har det pratats länge om men det
har inte riktigt tagit fart än. Jag vill slå ett slag
för detta – vi har under flera års tid arbetat med
FDO som är en öppen källkod och den fungerar
bra. Nu med Santana så använder vi ett bredare
spektrum av öppen källkod och den är fantastisk.
På datasidan så finns OpenStreetMap som är som
namnet säger öppet och vem som helst kan bidra
till kartan.

love@comvise.se

Adtollo AB
Östgötagatan 12
116 25 STOCKHOLM

08-29 06 60
support@adtollo.se
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DU FÅR FRITT KOPIERA

TIPSA OSS!

och sprida
Kontakta gärna
informationen i denna redaktionen om du har
tidning så länge du
tips och information
anger källan och inte som kan vara av värde
ändrar innehållet. Extra
för våra användare.
tidningar och särtryck
FOTO FRAMSIDA
kan tillhandahållas
Mikael Tigerström
mot självkostnad.
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02 LEDARE Om sensommaren,
nya produkter, nya medarbetare
och nytt kontor.
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04 ADTOLLO GO:ES
GÖTEBORG Vi kommer till
Göteborg och hälsar på! Kurser,
demos, minigolf – you name it.
05 TOPOCAD LIVE 2013 Snart
är det dags. Läs om var vi är,
när det händer och hur du kan
vara med.
06 BERGEFORSENS NYA
UTSKOV PROJEKTERAS
MED 3D-MODELLER I
CENTRUM Norr om Timrå
arbetar A. N. Mätningstjänster
med Bergeforsens nya utskov.
08 NY PRODUKT – SANTANA!
Läs om vår splitter nya Open
Source-baserade webbkarta.
09 DISTRIBUERA DATA I TRE
DIMENSIONER Nu kan du
distribuera dina data på webben
i tre dimensioner, utan plug-in.
10 EFFEKTIVARE
MÄTNINGAR MED HJÄLP AV
MOBILE MAPPING Läs om att
samla in data från fordon – en
innovativ teknik som ger ett
effektivare mätningsarbete.
12 NYHETER I CHAOS
DESKTOP 5.1
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13 TOPOCAD NO. 10 000
TILL NORDKALK Möt Tapani
Röntynen som sitter på den
10 000:e Topocadlicensen.

14 PILOTLÖSA FLYG
TAR BILDER MED HÖGT
INFORMATIONSVÄRDE
Läs om ett nytt arbetssätt där
modellflyg som flyger på låg
höjd tar överlappande bilder
med hög upplösning.
16 ADTOLLO ÖPPNAR
MALMÖKONTOR Närmare
bestämt vid Triangeln i centrala
stan.
17 TRÄFFA OSS PÅ
INTERGEO Vi ska dit och ställer
ut i egen monter.
18 TOPOCAD 14.4 Läs om
nyheterna i senaste versionen
av Topocad.
19 ADTOLLO ACADEMY Nya
kurser och ny kursort för hösten!
20 KONTINUERLIG MÄTNING
ÖVERVAKAR RÖRELSER VID
ANLÄGGNINGSARBETEN
Tecting AB arbetar med
monitorering där kritiska
mätpunkter kontrolleras – ibland
så ofta som varje kvart.
22 DU MISSADE VÄL INTE...
Minigolfen, GIT och MätKart?
Gjorde du det kan du läsa om
det här.
23 NYA MEDARBETARE
& KALENDER Träffa tre nya
medarbetare och se vad som
händer i höst.

Adtollo go:es Göteborg!

I

höst är det premiär för ett alldeles nytt
koncept – Göteborgsveckan! Den första (av två) infaller vecka 37 och inleds
måndagen den 9:e september. Under veckan
håller vi Adtollo Academy-kurser i bland annat Mätdata, CAD 3D, Terrängmodeller &
Punktmoln i Topocad med mera. Göteborgsvecka nr 2 går av stapeln vecka 47.
Kurserna hålls i centrala Göteborg på
Drottninggatan 56 (i Iterios sprillans nya
lokaler). Kursschema för veckorna hittar du
längst ner på sidan.

Företagsanpassade kurser & demos

Nicklas Lundström, Rebecka Beiersdorf,
Ronnie Utter, Jan Bäckstedt och Malin Lindman.

Vi gillar minigolf, gör ni?
Vi tycker att minigolf är både kul och trevligt så vi hoppas att ni kommer och spelar
med oss tisdagen den 10:e september från kl
17.00.
Alléns minigolf på Parkgatan 9-11 i
Kungsparken står till vårt förfogande där det
bjuds på lättare tilltugg och dryck. Anmäl er
på adtollo.se.

Utöver Academykurserna åker vi runt och
träffar er – våra kunder – på plats på västkusten! Under Göteborgsveckorna erbjuder
vi endags-kurser på plats hos er för endast
12 000:- (ord. pris 19 000:-).
För att vara med på Göteborgsveckan emigrerar Tomas Sandström, Fredrik Söderberg,

Hör av er till oss

Kurser vecka 37

Kurser vecka 47

Sept 09
09-12
13-16
Sept 10
09-12
13-16
Sept 11
09-12
13-16
Sept 12
09-12
13-16

Nov 18
09-12
13-16
Nov 19
09-12
13-16
Nov 20
09-12
13-16
Nov 21
09-12
13-16

Topocad Mätdata
Topocad CAD 3D
Topocad Avancerad
Topocad Admin
Terrängmod. & Punktmoln i Topocad
Topocad Geometri
Topocad Sektionsmall
Topocad Beräknade Sektioner

Hör av er till oss om vi inte redan bokat in
en demo, en pratstund eller en kurs anpassad
för ert företag!
Kontakta Malin på 08-410 415 23 eller via
mail malin.lindman@adtollo.se.

Topocad Introduktion
Topocad CAD 3D
Terrängmod. & Punktmoln i Topocad
Topocad Geometri
Topocad Sektionsmall
Topocad Beräknade Sektioner
Trimble & Topocad
Leica & Topocad

Läs mer om hur du skaffar ett medlemsskap i Adtollo Academy och vad det innebär på adtollo-academy.se.
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Topocad Live 27-29 nov

– alla dimensioner, alla möjligheter

Välkommen till Topocad Live!
27-29 november arrangerar vi Topocad Live,
denna gång på 33:e våningen på Scandic Victoria Tower i Kista, Stockholm!

Program
Onsdagen fokuserar vi på Adtollos produkter
och med särskild nyfikenhet på Topocad 15
som premiärvisas! Onsdagen avslutas med
utställning och mingelbuffé.
Torsdagen inleds med parallella seminarier under teman: Nyheter inom datafångst,
Positionsdata i projektering och byggande,
Verksamhetsstöd inom kommunen och 3D
på webben. Torsdagens eftermiddag bjuder
på workshops och därefter är det tre rätters
middag som avslutas först när sista man (eller kvinna) lämnat festen.

Fredagen bjuder på parallella seminarier med
två teman: Öppen källkod och öppna data
samt Mät, bygg och projektera med BIM.
Fredagen avslutas med en paneldebatt med
både BIM och Open source i blickfånget.
Anmäl er senast 1 oktober! Boka-tidigt rabatt och du är med i utlottningen av två st.
Nexus7!

Vem ska gå?
Om du är Topocadanvändare eller nyfiken på
Topocad går du alla tre dagarna, om inte så
går du torsdag-fredag (men kom gärna redan
till minglet på onsdagen).

Läs mer och anmäl dig på topocadlive.se!

Plats: Scandic Victoria Tower, Kista Stockholm
Datum: 27-29 nov
Anmälan: topocadlive.se
Frågor? Kontakta oss på 08-410 415 00 eller info@adtollo.se
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Bergeforsens
nya utskov
projekteras med
3D-modeller
i centrum
Text: Love Janson

Bergeforsens nya utskov, en kanal som ska ta hand om stora vattenflöden, är ett omfattande projekt där 3D-modeller spelar en viktig roll.

N

är klimatet förändras kan det innegjorde vi en ny mätning, en stommätning av
bära höga flöden i våra vattendrag. På
området för att få korrekta ingångsdata i proBergeforsens kraftverk, strax norr om
jekteringarna.
Sundsvall, byggs nu ett utskov. Det är ett utAndré och hans fyra anställda genomför all
lopp som ska leda förbi vattenmängder om det
mätning i projektet. Mätningarna har resulterat
uppstår stora flöden så att det inte drabbar det
i en större generell och översiktlig 3D-modell.
omgivande samhället. Utloppet har en kapaciDenna bryts ned i mindre modeller för att getet på 1500 kubikmeter per sekund. Utskovet,
nomföra olika beräkningar och andra uppgifsom ligger bredvid kraftverter, till exempel mängdberäkEn förutsättning för ningar och utsättningar.
ket, består av en utskovslucka,
att kunna anlägga
en kanal och en tunnel. ProjekDet är inte bara den grundutskovet
är korrekta
tet startades sommaren 2011
läggande datamängden som
och ska vara klart i början av mätdata i alla delar
har anpassats till verkliga för2014.
hållanden. Den planering som
av projektet.
man gjort i projektets olika delar
har förändrats efter hand som ny mätningsdata
Ny stommätning krävdes
har inkommit. Med hjälp av Topocad har en reEn förutsättning för att kunna anlägga utskoviderad bild av anläggningsområdet framträtt
vet är korrekta mätdata i alla delar av projekoch underlag i form av ritningar tagits fram.
tet. Men den terrängmodell av området man
hade tillgång till hade inte korrekt information. Dock fanns höjdvärden som man kunde
använda.
– Den befintliga terrängmodellen var inte
aktuell beroende på att massor kan ha flyttat på
sig sedan den gjordes, berättar André Nyqvist
som är VD för A. N. Mätningstjänster. Därför
6

Omfattande volymberäkningar
Ett exempel är när kanalen mellan utskovsluckan och tunneln ska anläggas och man måste spränga bort berg ned till 60 meters djup. På
planeringsstadiet fanns en tanke hur schakten
ska projekteras och sprängas, men det var inte

praktiskt genomförbart. Därför fick André och
hans medarbetare göra en ny projektering och
rita upp området i 3D i Topocad. Detta underlättade volymberäkningen av de bergsmassor
som ska fraktas bort.
Bergets egenskaper gjorde att sprängningen
inte gav rena och raka bergssidor. För att volymberäkna det som återstod av berget som
skulle tas bort, skannades bergsväggarna och
jämfördes med 3D-modellen. Skillnaden mellan 3D-modellen och skanningens datamoln
gav det exakta utfallet över hur mycket som
behövdes forslas bort.
– Det var ett omfattande arbete att rita upp
detta i 3D och göra beräkningarna som en hjälp
för att kunna planera sprängningarna.
Det är ett stort antal volymberäkningar som
utförts. Kanalen gjuts i betong vars kvantitet
ska beräknas. På kanalen anläggs ett erosionsskydd i olika material som också ska volymberäknas. Detsamma gäller för den volym berg
som ska sprängas bort för att bygga tunneln,

som leder vattnet under en järnväg. Tunneln är
22 meter hög och 26 meter bred.
Ett antal vägar anläggs i området bland annat för transporter. Dessa vägar ska inmätas,
projekteras och föras in i 3D-modellen. Hur
mycket massor som ska tas bort för att skapa
vägarna ska också volymberäknas där dessa
data ska användas för maskinstyrning. Man har
också arbetat med utsättning, till exempel av
den stålkonstruktion som den 25 meter breda
utskovsluckan monteras på.
Skillnaden
mellan
3D-modellen
och
skanningens
datamoln
gav ett exakt
utfall över
hur mycket
som behövdes
forslas bort.
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Ny produkt – Santana!
Santana är en ny produkt från Adtollo, en webbkarta
byggd på Open Source komponenter.

I

dag har Open Source komponenter vuxit fram
och blivit bra och funktionella med en stadig
utveckling. Vi har tagit detta tillhanda och
gjort en produkt för webbkarta byggd på databasen Postgresql med tillägget PostGIS, som
publiceras med hjälp av Geoserver och OpenLayers med stöd från GDAL för transformationer. Santana är ett skal byggt på dessa produkter
där Adtollo tar ansvar för funktionerna och att
applikationerna som levereras fungerar ihop.

Funktioner
Santana innehåller ett antal funktioner som man
normalt ser i en webbkarta:
•
•
•
•
•
•
•

Urval av lager från databasen
Val av bakgrundskarta från exempelvis
OpenStreetMap
On-line transformation av data, visas i
WGS84.
Sökning från databasen på valfritt attribut,
exempelvis adress, fastighet, ägare, mätdatum.
Visa attributinformation på selekterade objekt.
Inställning av upplösning.
Funktioner för att rita linjer, punkter, ytor,
skriva texter.

•
•

Funktion för att spara ritade objekt i databasen (redlining).
Funktioner för att mäta avstånd och ytor.

Punkterna är Santanas grundkoncept, vi har
även lagt till funktionalitet för att koppla ihop
fastighetsregistret (FIR) och kommuninvånarregistret (KIR) till databasen (Postgresql eller
Oracle) och har man detta visas givetvis den
informationen i Santana. Inom Open Source
världen finns en stor mängd funktioner som kan
kopplas ihop i detta system, exempelvis funktioner för ruttplanering och mängdberäkningar i
3D – samtliga funktioner kan vi utveckla till er
installation av Santana.

Topocad kopplat till Santana
Eftersom både Topocad via FDO adaptern och
Santana använder Postgresql och PostGIS är det
enkelt att koppla ihop systemen. Topocad lagrar
data i Postgresql som visas på webben i Santana. Ett snabbt och enkelt system för att visa
upp data på webben. I Topocad visas data enligt de inställningar man själv gör i FDO medan
Santana visar data enligt en CSS, style sheet.

Priser Santana
» » Server hos Adtollo, Santana, 1 admin
konto + web, 20 Gb data 1 290:-/månad.
Tillkommande konton och/eller 10 Gb data
490:- /månad
8

»»
»»
»»
»»

Installation på egen server 44 500:Underhållsavtal 9 000:-/år
FIR-koppling 9 000:KIR-koppling 9 000:-
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Distribuera data i tre dimensioner
Vi har skrivit det tidigare men nu är det verklighet, nu kan du distribuera dina data på
webben i tre dimensioner, utan plug-in.
TC5D använder en Postgresql databas för att lagra
data som du kan du koppla direkt till Topocad .
Där kan du spara dina data oavsett om du vill publicera dem på webben eller inte. Till skillnad från
våra andra databasadaptrar (och i synnerhet FDO)
så kopplar Topocad i det här fallet sig direkt till
databasen via en web service. Det resulterar i att
det inte finns något mellanlager, så som en xmlfil, som lagrar utseende. I TC5D så lagrar alltså
databasen utseendet, det vill säga färger och symboler.

1.

Importera ditt scannade punktmoln i Topocad.

2.

TC5D distribuerar inte bara vektorer och rasterbilder utan även både punktmoln och terrängmodeller!
Om man inte har Topocad så kan man ladda upp
filer direkt till databasen via TC5D. I nuläget AutoCAD dwg-filer men inom kort kommer fler filtyper att kunna laddas upp. Det kommer även att
finnas en nedladdningsfunktion där man med rätt
behörighet kan ladda ner valda objekt till valfritt
filformat.

Spara till Postgresql databas.

TC5D kan antingen installeras och
användas på egen
server eller så hyr
ni plats på vår projektserver. Då får
ni även en sökväg
(http://company/
tc5d.org) till era
data.

3.
Publicera på webben
med TC5D. Inga plug-in
behövs!

Priser TC5D
» » Server hos Adtollo, TC5D, 1 konto +
publika konton, 20 Gb data 1 990:-/månad.
Tillkommande konton och/eller 10 Gb data
990:- /månad

4.
Maximerad vy i TC5D av Gustav Adolf-statyn, Göteborg.

» » Egen server TC5D, inklusive 1 adminkonto
+ publika konton 6 000:- /månad.
Tillkommande konton 300:- /månad
9 9

Effektivare mätningar med
hjälp av mobile mapping
Text: Love Janson
Att använda mobile mapping ger ett effektivare mätningsarbete än på traditionellt sätt med
stillastående utrustning. Det menar Martin Henningsson, VD på Viascan som levererar ett
sammansatt underlag med både punktmoln och panoramabilder.

A

tt samla in data från fordon är en innovativ teknik som går under namnet mobile
mapping. Det är en tjänst som Viascan
levererar till sina kunder med hjälp av olika
typer av fordon. Man utför mätningar från båt,
bil, fyrhjuling och spårbundet fordon beroende
på var i landskapet informationen ska insamlas.
– Till skillnad från flygfoto får man med
denna teknik ett gatuperspektiv och genom att
skanna i rörelse kan man täcka in större områden än om skannern stod på en punkt, berättar
Martin Henningsson som är VD på Viascan.
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Tekniken sparar också tid.
– Att skanna ett område som är en mil långt
tar cirka 20 minuter. Med en traditionell mätning med en markbunden skanner som måste
flyttas efter varje inmätning skulle det ta betydligt längre tid.
Mobile mapping kapar ledtid i datafångsten
och är tillämpbar inte enbart i gatumiljö utan
även utmed gång och cykelvägar, parker, kyrkogårdar samt strandlinjer.
På fordonet, till exempel en personbil, monteras mätutrustningen som består av flera olika
instrument för att skanningen ska få ett högt

informationsvärde. För att ange fordonets potet fortlöper som man tänkt sig. Men det finns
sition används GPS samt gyrokompass som
områden där GPS-signalen inte är så stark, är
känner av fordonets position och rörelse tillobefintlig eller då omgivningen stör signalen.
sammans med en odometer som monteras på
Det kan vara i skogrik terräng, i en tunnel eller
fordonets hjul och ger
ett kvarter där byggnader
information om dess hasTill skillnad från flygfoto får man hindrar signalen. Med
tighet. En skanner och en
med denna teknik ett gatuperspektiv tekniken kan man skapa
kamera inhämtar data i
kartunderlag i tunnlar
och genom att skanna i rörelse kan trots att GPS-signalen
360 grader och dessa instrument samverkar och man täcka in större områden än om försvinner.
ger en innehållsrik data- skannern stod på en punkt
– Genom att identifiefångst med noggrann pora fordonets bäring, hur
sition, mätpunkter och bild. Personbilen som
snabbt det rör sig med hjälp av odometern och
körs i en hastighet upp till 50 km/h och mätgyrokompassen kan vi få fram referenspunkter
ningen resulterar i ett punktmoln och panoraoch dess position i tunneln.
mabilder som tas var fjärde meter.
Indata från dessa samverkande system gör
det alltså möjligt att utföra mätningar där GPS
-mätningen inte är möjlig. Där bilen inte kan
Referens när GPS försvinner
köra, på gångbanor eller i svårtillgänglig miljö,
Att samla in data sker i många fall utan problem
används fyrhjulingen, som har samma utrustdär GPS:en mottar en tydlig signal och arbe-

Visste du att...
» » Tidvatten orsakas av månens och solens dragningskraft. De samverkar vid nymåne och fullmåne
men tar delvis ut varandra vid halvmåne.
» » Det högsta tidvattnet är på Kanadas Atlantkust vid Fundybukten och Ungavabukten, där kan...
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ning. När det gäller båt är det inte möjligt att
använda hastighetsmätning eftersom båten inte
går på hjul, däremot är GPS-signalen mycket
bättre på sjön än på vägar. Gyrokompassen
fungerar som vanligt och mätresultatet får en
hög kvalitet även utan odometerarna.

Punkter och bild i samma underlag
Punktmolnet och panoramabilden levereras
tillsammans där punktmolnet ligger bakom panoramat. Det är en integrerad del av mätpunkter och bilder med hög upplösning där man
kan interagera både med punkten och med bilden. En vägskylt som ska dokumenteras syns
i bildens gatuvy som markeras och mäts in i
en enda bild. Det skiljer sig från andra system
som enbart tar bilder, där punkten mäts in i två
bilder för att få en position på vägskylten. Att
arbeta med en bild istället för två förenklar bearbetningen anser Martin.
– Punktmolnet går utmärkt att importera i
Topocad och vi har inlett ett samarbete med
Adtollo för att hitta en lösning så att panoramabilden kan bearbetas i deras programvaror.

Tekniken har ett brett användningsområde
och kan användas för att dokumentera lyktstolpar till en kommuns lyktstolpsregister, inventering av brunnslock och ventiler till en VAkarta, insamla data om erosion i strandbrinkar,
dokumentera bryggor, sjöbodar och utarbeta
skötselplaner, för att nämna några exempel.
Nyligen har Viascan genomfört en kartläggning av 50 hektar mark för fastighetsbolag.
Syftet är att få fram ett underlag till upphandling av skötseltjänster. Med fyrhjulingen har
man mätt upp gräsmattor, innergårdar som ska
snöskottas och andra ytor. Att använda en totalstation kan inte jämförs med att mäta mobilt, menar Martin.
– Det går 20 gånger snabbare mobilt, hävdar
han.
Andra fördelar är att man inte behöver ha
personal ute i trafiken för att mäta in ett område och man slipper stänga av gator. Man får
en bättre arbetsmiljö, vilket är en positiv effekt
av detta innovativa sätt att mäta mobilt.

Nyheter i Chaos desktop 5.1
Under sommaren publicerades version 5.1 av Chaos desktop som innehåller flera nyheter.
Bland annat finns stöd för visning av Autocad 2013-filer, förbättrad synkroniseringsfunktion
och möjlighet att använda en ny redigeringstyp för metatyper, flervalslista (MultiChoice), i
projektkonfigurationen.

Ny redigeringstyp - flervalslista

Förbättrad synkronisering

Med den nya redigeringstypen flervalslista går
det att skapa metatyper där flera alternativ kan
markeras i en lista. Ett exempel på användningsområde är om ett dokument tillhör flera
projekt så går det att definiera en lista över
dessa och användaren kan sedan markera valfritt antal projekt som detta dokument berör.
En stor fördel med detta är även att du enkelt
kan skapa projektkonfigurationer som överensstämmer med SharePoint-projekt där det
finns kolumner av typen flervalsmeny med
kryssrutor.

Synkroniseringsfunktionen som synkroniserar
dokument, dokumenttyper och metatyper mellan lokalt projekt och SharePoint-bibliotek har
blivit både stabilare och snabbare. Nu ingår
även addons (lager och länkar) i synkroniseringen för de dokument som har dessa konfigurerade. Med denna funktion är det även enkelt
att hämta hem en projektkonfiguration från ett
SharePoint-bibliotek till ett tomt lokalt projekt
för att kunna arbeta lokalt med sina dokument
innan man levererar dem till SharePoint.

...tidvattenhöjden bli upp till 17 meter.
» » Världens snabbaste tidvattenström finns i Saltströmmen nära Bodö i Norge där tidvattenström
men är 22 knop, cirka 40 km/h.
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Topocad nr 10 000 till
Nordkalk i Finland
Nu i sommar har vi sålt den 10 000:e Topocad-licensen. Det är gruvföretaget
Nordkalk i Finland som investerade i vårt program.
Företaget Nordkalk tillverkar kalkstensbaserade produkter och kalkstenen bryts på flera
orter i Norden, Polen och Baltikum. Vi fick en
pratstund med Tapani Röntynen, som är gruvmätare och arbetar med att planera brytningen
i Tytyri-gruvan i Lojo, Finland.
– Jag använder Topocad för att komplettera kartor både från jordytan och gruvan här i
Tytyri och för att planera orter och borrningssolfjädrar, för massberäkning av förrådshögar
och för andra uppgifter. Jag kan också använda
programmet till exempel för att beräkna volymen på strossen samt lösgjort berg per sprängsalva.
Eftersom man har ett lokalt koordinatsystem
används Topocad för att konvertera mätdata
från ett system till ett annat.

– Med hjälp av programmet är det lättare,
noggrannare och effektivare att arbeta jämfört
med tidigare, när det gjordes för hand.
Varför valde ni Topocad?
– Vi valde Topocad därför att vårt företag
använder programmet även på andra gruvorter vilket gör det enklare att utbyta data. Formattransformeringar skulle ta onödig tid.
I framtiden finns det många projekt där Tapani kommer att använda Topocad. Gruvmätning är ett område som är under utveckling.
–Ett delområde är ett kartritningsprogram,
som jag kan använda för att skapa kartredovisningar av god kvalitet, planeringsjobb, utskrifter och allt annat som utvecklingen kräver.

Ps. Vi har även levererat 12 000 Mapsuite+licenser. Vilket är samma system som Topocad (kärt barn har många namn)
så totalt är vi faktiskt uppe i cirka 22 000 levererade licenser...

» » Det blötaste dygnet i Sverige var den 28 juli 1997. Då kom det 198 mm regn i Fagerheden
Norrbotten.
» » Under februari 1989 fick orten Jormlien i Jämtland den största snömängden i Sverige...
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Pilotlösa flyg tar bilder med
högt informationsvärde
Text: Love Janson
Ett nytt arbetssätt växer fram för att inhämta data där modellflyg på låg höjd
tar överlappande bilder med mycket hög upplösning. På Motala Mättjänst
används tekniken för att ta fram ortofoto och skapa terrängmodeller.

V

yn från ovan spelar en viktig roll för
att kunna skapa kartor över landskapet
och flygfoto är en klassisk metod för att
inhämta data. Under senare tid har flygfotot
utvecklats till att inte enbart omfatta avbildningar från hög höjd. En ny metod har vuxit
fram där man använder ett obemannat flygplan
som på låg höjd mäter in ett begränsat område.
Detta arbetssätt kallas UAS, Unmanned Aerial
Systems.

Pilotlös flygning
På Motala Mättjänst använder man ett modellflyg som mäter 1,63 meter mellan vingspetsarna. I flygkroppen är GPS och kamera monterade. Syftet är att producera ortofoto och digitala
terrängmodeller för en kunds räkning.

– Vi planerar flygrutten i ett program som
styr autopiloten, berättar Tomas Knutsson som
är VD för Motala Mättjänst. Förutom start och
landning sker all navigering av planet i luften
med hjälp av autopiloten.
Det batteridrivna planet flyger på 120 meters
höjd och kontrolleras från marken. Kameran
tar bilder med minst 75 procents överlapp vilket är nödvändigt för att man ska kunna bygga
3D-modeller. Det är inte bara flygningen som
sker med automatik, det gäller även tagningen
av bilderna.
– GPS:en räknar ut hur tätt bilderna ska tas
beroende på flyghöjd och kamerans brännvidd
och skickar en signal till kameran när tagningen ska ske. Kameran, autopiloten och GPS:en
kommunicerar kontinuerligt.

...motsvarande 429 mm regn.
» » Den mesta regnmängden under ett dygn i världen har Fac Fac fått på La Reunion Island
1 825 mm.
14

Man har 55 minuters flygtid på sig att utföra
fotograferingarna, vilket betyder att man brukar täcka in ett område på ungefär 150 hektar.
Planet klarar vindar upp till 15 sekundmeter
men det ger en skakig flygfärd och därför har
man satt en gräns på 10 sekundmeter för att
inte äventyra bildkvaliteten. Planets position i
luften mäts: dess altitud, longitud och latitud
samt dess olika vinklar i förhållande till marken rapporteras in för varje bild som tas.
För att få referenser används ett tiotal olika
markstödspunkter. Det kan vara brunnar eller
trafikmärken i en bebyggelse. Eftersom terrängen ofta saknar referenspunkter med skarpa
kanter läggs vita kvadrater ut i landskapet som
indikatorer.

Upplösning på 2,3 centimeter
Planet är utrustat med en 16 megapixelkamera
som tar bilder med en storlek på 8,5 till 9 megapixlar. När flygningen är klar tankas kamerans bilder över till en dator. Rådatan i de sammanslagna bilderna från flygningen är enormt
stor, cirka 3 GB, där varje pixel motsvarar 2,3
centimeter i verkligheten. För att göra informationen hanterbar måste den rensas.
– Ofta vill kunden ha ett femcentimeters ortofoto, varje pixel i fotografiet motsvarar fem
centimeter i verkligheten. Det är tillräckligt
stort för att kunden ska kunna göra mätningar
och få fram bakgrundskartor.
Sedan hösten 2012 har
Motala Mättjänst arbetat
med obemannade flygfotograferingar. Metoden ger
kunden flera fördelar, menar Tomas.
– Ofta vill kunden kunna
komplettera sina modeller
med ett verkligt fotografi
med hög kvalitet för visualisering. Kunden får alltså
både mätdata och bilder i
samma projekt.

Mängdberäkning på deponi
För Åtvidabergs kommun har man nyligen
genomfört ett uppdrag. Det gällde en deponi
som täcks med massor. I en modell fastställde
man deponins slutgiltiga höjd och form. För
att avgöra mängden massor som man behövde
för att nå den tänkta modellens dimensioner
ville man göra en mängdberäkning. För att få
nödvändiga höjddata och annan data flög planet över området och tog bilder. Man mätte in
markstödspunkter och en triangelmodell togs
fram. Därefter exporterades denna data i DXFformat till Topocad. I nästa skede skapades en
terrängmodell i Topocad som skickades till
kunden.
Flygmetoden förenklar inhämtningen av
data.
– Att skicka upp ett flygplan över ett område och ta bilder med mycket hög noggrannhet
ger en betydligt större informationsmängd än
att gå runt i landskapet och göra inmätningar
med en GPS. Denna teknik ger en extremt bra
kvalitet.
Kundens behov av informationskvalitet styr
vilken datafångstmetod som är mest produktiv.
– Ibland räcker det med mätpunkterna i
landskapet men i andra sammanhang ställer
kunderna höga krav på informationen och då
passar flygfotot bättre, avslutar Tomas.

Tomas Knutsson med Motala
Mättjänsts batteridrivna plan.

» » Den högsta vågen man uppmätt var i Lituya Bay i Alaska 9 juli 1958, den mätte 524 m höjd och
kom till på grund av en jordbävning inne i viken.
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AdtollovinnerupphandlingiSkåneoch
öppnar kontor i Malmö
Adtollo vinner mark och expanderar söderut i landet. En
vunnen upphandling tillsammans med nyrekryteringar
ligger till grund för företagets senaste utvidgning.
Redan i mars var upphandlingen 6K (som står för de sex
inblandade Skånska kommunerna Åstorp, Bjuv, Klippan,
Perstorp, Svalöv och Örkelljunga) avgjord till Adtollos
fördel. Upphandlingen gällde
ett nytt kartsystem där Adtollos lösning har Topocad som
huvudklient.
Efter ett överklagande från
Esri beslutade förvaltningsrätten i Malmö den 24 juli att
avslå yrkandet och döma till
Adtollo och de sex kommunernas fördel.
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I samma veva har Adtollo
beslutat sig för att öppna
kontor i Malmö.
”Vi är väldigt glada att vi
kan stärka vår närvaro i Skåne”, säger Rebecka Beiersdorf, kundansvarig för Mät &
Kart på Adtollo. ”I och med
den vunna upphandlingen har
vi mycket att implementera
och vi har länge velat erbjuda
våra Skånska kunder en närvaro lokalt”, fortsätter hon.
Vi slår upp våra Malmöportar i en lokal vid Triangeln. ”Nu kommer vi ha möjlighet att ta emot våra kunder
på plats och till exempel hålla
utbildningar. Eller bara bjuda
på en fika förstås”, lägger
Rebecka Beiersdorf till.
Kontoret ska drivas av Jan
Bäckstedt, Adtollos allra ny-

aste förvärv. Han är senior
säljare inom GIS, Mät &
Kart. ”Efter decennier i branschen har jag skaffat mig ett
stort kontaktnät och en bred
kunskap”, berättar Jan Bäckstedt.
”Janne har bra koll på hur
våra kunders verksamheter
och uppdrag ser ut och vilka
deras behov är. Han kommer
bli ett verkligt tillskott”, fyller Tomas Sandström, Affärsområdeschef för Mät & Kart,
i.
Bäckstedt har gått från att
upprätta nationella kartverk
på Lantmäteriet till att delta
i framtagandet av konceptet
AutoKa (som senare vandrade över till konceptet ArcCadastre) på Metria. Senast
kommer Jan från Cartesia där

Intergeo Adtolloblir
2013
20 år!
huvudfokus har varit kundanpassade lösningar för kommunala verksamheter.
Jan Bäckstedt är sedan tidigare etablerad i södra Sverige och har alltid haft nära
till Adtollos produkter genom otaliga partnerskap med
Adtollo.
”I år satsar vi starkt på att
visa våra kunder att vi finns
på plats även utanför Stockholm och vi är väldigt glada
att Janne ville hoppa på”,
säger Tomas Sandström. ”Vi
har startat upp Adtollo Academy i Göteborg och nu blir
vi starkare även i Skåne”, avslutar han.

Den 8-10 oktober är det dags
för Intergeo i Essen. Vi kommer vara där såklart – i år
ställer vi ut i egen monter!
Hälsa på oss i A3.076.
Intergeo utgör en världsplattform för geodesi och geoinformation med sina 16 000
besökare varje år. Många
olika expertisområden täcks
in; från mätning och geoinfo
till fotogrammetri och fjärranalys. Alltid med kompletterande lösningar och teknologier.
Mässan är ett unikt forum
för innovation och ett plats
där besökaren får möjlighet
att lära sig om det senaste
och samtidigt diskutera det
med experter.
Ses vi där?

Den 22 november fyller Adtollo jämnt och får äntligen
gå på Systembolaget.
Äventyret som påbörjades
i VD:n Stefan Anderssons
vardagsrum har kommit att
utvecklas till ett unikt gäng
människor som förser kartoch
entreprenadbranschen
med både erfarenhet och nytänkande.
3 personer har blivit 18
och lokalerna har blivit något större än det ursprungliga
vardagsrummet.
Håll utkik i nästa nummer
av Adtollo magaZine för att
läsa mer om Adtollos historia
och framförallt hur födelsedagen ska firas!

17

Topocad 14.4
Den senaste versionen av Topocad är 14.4 och den blir även den sista i 14.x.
Topocad 14.4 innehåller några nya spännande nyheter inom olika områden.

Förbättrad rasterhantering
Det är nu möjligt att klippa georefererade
raster och exportera bilderna med ny georeferens.

Ny 3D visning och funktioner för
maskinguidning
Vi utökar Topocads funktionalitet till att
hantera 3D data och maskinguidningsdata
genom två funktioner:
Möjlighet att visa en vy längs en väg
och bestämma från vilken sektion och med
vilket djup, längd längs med vägen, man
vill se. Går även att använda med en linje
som baslinje i hussnitt.
Maskinguidningsdata visas direkt i
ritningen där man får besked om hur inkommande data från fält förhåller sig till
en terrängmodell eller beräknade sektioner.
Funktionen kan användas som maskinguidning och i kombination med plan visning
eller 3D visning.

Nya topologi och kontrollfunktioner

välja om man vill skapa medelpunkt för
dessa punkter alternativt att de ska anslutas med förlängning/trimning (anslut med
radie 0).

Ny funktion för Extrude, 3D byggnation
Funktionen bygger 3D av 2D linjer. Man
kan välja att extrudera, dvs skapa en ny
linje och bygga ytor mellan, en befintlig
linje och antingen ett fast mått uppåt/neråt
eller mot en terrängmodell. Resultatet kan
bli fyllda ytor och/eller terrängmodeller.
Funktionen gör det enkelt att skapa 3D objekt som byggnader.
Förutom dessa nya funktioner så är funktionen för att sätta in planegenskaper modifierad och förbättrad med ett filter för
användningsområden och egenskaper och
ny funktionalitet i LandXML exporten till
Trafikverkets standard.

Sedan tidigare finns kontroll av dubbletter,
skärande linjer och medelpunktsberäkning.
Vi bygger ut kontrollfunktionerna med:
Kontroll av nya inmätta punkter mot
punkter i databasen. En bra funktion när
man har exempelvis digitaliserade gränspunkter i databasen som är nyinmätta.
Funktionen jämför punkterna och man får
möjlighet att uppdatera läget och attributet
för mätmetod men behålla de övriga attributen från databasen.
Topologifunktion där man jämför de
två ändpunkterna på en yta där man kan
Visa maskinguidningsdata, Topocad 14.4
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ADTOLLO ACADEMY
GÖTEBORG – NY KURSORT
En stor nyhet för Adtollo i höst är våra Göteborgsveckor som du kan läsa om på sid 4. För
akademin innebär det att vi helt enkelt introducerat en ny kursort!
Under veckorna 37 och 47 håller vi några
av akademins mest populära kurser på plats på
västkusten. Se schema på adtollo-academy.se

NYA KURSER
Nya kurser på schemat är bland annat två kurser
i GIS; Grundkurs i GIS och WebbGIS-tjänster
som hålls av Gisgruppens Erik Lundborg och
Mikael Schröder.
Grundkursen riktar sig till dig som vill få en
orientering kring vad GIS (geografiska informationssystem) är och hur du kan nyttja GIS i
ditt arbete.
Kursen WebbGIS-tjänster går igenom de
steg som krävs för att använda geodata över
internet. Den ger en överblick i grundkoncepten, standarder, möjligheter och trender inom
webbGIS.
Vi har också utökat Nätutjämning Teori till
två delkurser samtidigt som Topocad Admin
har fått nytt innehåll och kompletterats med
Topocad Avancerad.

Sist men inte minst introducerar vi kurserna
Topocad Databaskopplingar samt Topocad 15
(januari 2014).
I Topocad Databaskopplingar ges en inblick
i de olika databasadaptrarna, hur de fungerar,
skillnaden dem emellan och hur detta filter
skapas och redigeras.
Topocad version 15 lanseras i slutet av 2013
och i kursen Topocad 15 visar vi de stora förändringarna och nyheterna. Det nya gränssnittet skapar nya menyer och ett nytt sätt att arbeta och rasterhanteringen förbättras mycket
tack vare stöd för 64-bitars operativsystem.
På sidan 23 hittar du höstens kalender och
samtliga Academy-kurser.

VAD ÄR ADTOLLO ACADEMY?
Adtollo Academy är ett utbildningskoncept för
alla som vill förkovra sig mer inom mätningkarta-ritning-CAD-GIS.
Medlemsskapet sträcker sig över ett år under
vilket man har fri tillgång till samtliga akademins kurser (för tillfället 24 st). Nästan samtliga kurser går flera gånger per termin.

PRISER
-1ÅRSMEDLEMSKAP:15000KR/PERSON
-½ÅRSMEDLEMSKAP:9000KR/PERSON
- KLIPPKORT 20 KURSER: 49 OOO KR

ERBJUDANDEHÖSTEN2013!
- KÖP 5 MEDLEMSKAP, BETALA FÖR 4
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Kontinuerlig mätning övervakar
rörelser vid anläggningsarbeten
Text: Love Janson

I ett anläggningsarbete sker flera moment på samma gång. Det kan skapa
vibrationer och skakningar vilket leder till
att positioner förändras till exempel hos
nyanlagda fundament och spontar. För
att kontrollera om det sker rörelser görs
kontinuerliga mätningar av en specifik
punkt.

D

atafångst sker oftast genom att en
punkt mäts in en gång och tillsammans med andra punkter bildar underlag för en karta. Men det finns tillfällen
där en och samma punkt mäts kontinuerligt
där syftet är att studera om mätpunkten rör
sig. Detta arbetssätt kallas monitorering och
är en av de mätmetoder som Christian Voelkerling på mätkonsulten Tecting AB arbetar
med.
Metoden används i anläggningsarbeten
för att studera vilken påverkan som det omgivande arbetet på arbetsplatsen har. Med
hjälp av ett antal uppsatta prismor och en
totalstation kan samma punkt mätas in för
att klargöra om den har förflyttat sig.

Övervakar varje kvart
Tecting blev inkopplat i ett projekt där en
bro skulle byggas över en å norr om Älvängen. Det fanns en osäkerhet hur sponten kring
brofästet skulle förflytta sig på grund av det
arbete som utfördes av stora och tunga maskiner samt av pålningsarbeten intill. Markens egenskaper och vattenhalt spelar också
en roll. Man ville försäkra sig om att invallningen vid sponten var tät och inte släppte
in vatten. Kraven på antalet mätningar steg
och till slut anlitades Tecting för ett monitoreringsuppdrag.
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Att manuellt mäta
in gravområdet på
marken med hjälp av
totalstation tar cirka
tre och en halv vecka.
Med flygfotografering
tog det bara
en timme.

– Vi utförde mätningar på sponten en gång
i kvarten, berättar Christian. Då fick man en
bättre bild av hur sponten rörde sig än om
man hade mätt en gång om dagen.
Det handlade inte enbart om att fastställa
eventuella rörelser. Mätningen gav viktig
kunskap om säkerheten.
– Eftersom vi mätte så ofta såg vi om något höll på att hända som skulle bli en fara
för dem som arbetade där. Detta hade man
inte sett om mätningarna hade skett ett par
gånger om dagen.
Mätningarna resulterade i ett diagram
som visade hur mycket punkten rörde sig,
i vilken riktning och genomsnittlig hastighet. Noggrannheten i detta projekt var 10
centimeter och sponten klarade den tolerans
som var projekterad. Hade man inte klarat
toleransnivån hade det behövts ytterligare
geotekniska kontroller. Om punkten hade
förflyttat sig vid en viss tidpunkt hade man
behövt förändra arbetssättet för att minska
skakningar från maskiner.
I ett annat projekt vid mätningar av ett hus
krävdes det betydligt högre noggrannhet, en
millimeter. Det innebar att markarbeten som
genomfördes i närheten fick anpassas så att
de närliggande husen inte rörde sig mer än
en millimeter.

man använda flygplan. Det är en metod som
är betydligt effektivare än traditionell mätning anser Christian och berättar om ett
projekt där det handlar om inmätning av en
kyrkogård i Hässleholm.
– Att manuellt mäta in gravområdet på
marken med hjälp av totalstation tar cirka
tre och en halv vecka. Med flygfotografering tog det bara en timme.
Efter att ha fört över flygfotodata till
datorn bearbetade Christian datamängden
i Topocad för att göra en kartering av området. Han levererade informationen till
kunden i form av ortofoto och punktmoln.
I detta projekt samarbetade kyrkogårdsförvaltningen med Hässleholms kommun som
bistod med sin GIS-kompetens. Bildernas
mycket höga upplösning på 2,5 centimeter i plan kan låta överflödig om man vill
få fram data om gravstenarnas dimensioner.
En lägre upplösning vore kanske lämpligare.
Men den höga upplösningen är viktig för att
kunna fastställa gravarnas gränser. Det blir
också ett betydelsefullt historiskt dokument
för framtiden som visar hur kyrkogården har
sett ut.
Man arbetar även med skanning och har
bland annat skannat Bohus fästning. Det
gamla byggnadsverkets egenskaper och enskilda stenars position säkerställs med datamolnets höga noggrannhet. Liksom i andra
projekt är det viktigt att kunna ge svar på
kundens frågor.
– Utifrån det ska rätt metod för mätning
väljas så att resultatet blir pålitligt och leder
arbetet vidare i projektet.

Gravgränser med flygfoto
Inhämtning av data sker inte bara på marken. Företaget utför även mätningar från
obemannade flygplan och levererar data
bland annat till kyrkogårdsförvaltningar. De
ska hålla register över de gravar som finns
och för att mäta in gravarnas positioner kan

Tecting utför även mätningar från obemannade
flygplan.
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21

Du missade väl inte...
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ADTOLLOMINIGOLF–SAMEPROCEDUREASLAST
YEAR

Till dig som missade hela kalaset – vi kör
igen nästa år det lovar vi.

Ja visst är det så. Vi känner igen oss på Adtollos årligt återkommande minigolf. Vi går en
runda och lämnar in resultaten (om de inte är
för dåliga). Vi äter god mat direkt från grillen
och tar lite mer bearnaise än vad som behövs.
Vi stoppar ner händerna i de iskalla tunnorna i
jakten på precis just den där drycken. Vi umgås
med nya kollegor, gamla kollegor, vänner och
familj och håller inombords tummarna för att
det inte ska regna.
Och visst hade vi det minst lika trevligt i år
som tidigare år. Kampen om vandringspokalen fortsatte och ytterligare en tradition verkar
hålla i sig – tidigare års vinnare vinner på nytt.
2013 får vi säga grattis till Magnus Olofsson
(vinnare även 2011) från Trafikverket som slog
Patrik Eliasson (vinnare 2009 och 2010) med
hela 1 slag.

Ps. Om du vill öva lite så är det runt 37-38 slag som
brukar vara ett vinnande koncept.

GIT UND SO WEITER
Under våren har vi hunnit med en del mässor
och användarträffar. Vi var i Jönköping på GIT.
Med nya demostationer och en helt egen Academy-monter tog vi lite mer plats än vanligt.
Om dagarna fick vi chansen att prata med både
nya och gamla bekantskaper och kvällarna avrundades med mingel och bankett.
I maj hann vi även kolla läget i Örebro på
VA-utvecklings användarträff, i Stockholm på
Open Source GIS Sweden och i Norrköping på
Mätkart – allt under en och samma vecka.
I höst blir det mer baluns i form av Intergeo
(sid 17) och våra egna användardagar Topocad
Live såklart! Om dem kan du läsa på sid 5.

Psst! Om du vill ha koll på vad som händer, när det händer kan du surfa in på facebook.com/adtollo

Nya medarbetare
Jan Bäckstedt,
senior säljare GIS
Ett av Jannes stora engagemang har under åren varit
att hitta metoder och verktyg för att bygga upp kartverk i databaser eller att
publicera i olika filformat.
Han var bland annat med och upprättade de
nationella kartverken. När han inte grejar med
kartor spelar han golf, reser eller nyttjar havet
med vänner och familj.
Janne ska nu utgöra Adtollos sprillans nya
Malmökontor (ja, du läste rätt och du kan läsa
mer på sid xx).

Ronnie Utter, KAM
Herr Utter är uppvuxen i
Ödeshög men har på äldre
dar intagit Uppsala med sin
familj.
Ronnie, som är ny Kundansvarig för Mät & Kart här
på Adtollo, har bland annat
läst Elektroteknik på KTH och Geografiska Informationssystem i Gävle. Fritiden spenderar
han allra helst med sambo och barn (dotter, 4
år och pytteliten son, 3,5 mån). Ronnie hänger
gärna på landet med sina vänner, joggar, gymmar eller jagar. Jägarexamen tog han nämligen
redan när han var 15!

Tomas Santana,
utvecklare Webb GIS &
databaser
Tomas Santana är ursprungligen från Chile men flyttade till Spanien och vidare
till Sverige pga kärlek och
arbete.
På Adtollo utvecklar han just nu en webbkarta baserad på GIS och en befolkningsregister-databas som ska integreras med fastighetsregistrets databas. Du kan läsa mer om vad han
hittills hunnit med på sid 9 (japp, vi döpte den
efter vår Santana, inte efter den med gitarr...)
När han inte utvecklar databaser umgås han
med familj och vänner, kikar på fotboll eller tar
några simtag i närmsta bassäng.

Kalender
september – december 2013
4 sept
Terrängm. & Punktmoln | Top. Geometri
5 sept
Top. Sektionsmall | Top. Ber. Sektioner
9 sept
Topocad Intro. | Topocad CAD 3D
10 sept
Topocad Mätdata | Topocad Admin
11 sept
Terrängm. & Punktmoln | Top. Geometri
12 sept
Top. Sektionsmall | Top. Ber. Sektioner
17-21 sept
FOSS4G, Nottingham
NNH-data i Top. | Top. Fält m. GPS-stöd 18 sept
19 sept
Leica & Topocad | Topocad Mätdata
26 sept
Top. Databaskoppl. | Oracle för kartan
30 sept-2 okt
Geoinfo, Göteborg
2 okt
Trimble & Topocad | Topocad Mätdata
3 okt
Topocad Introduktion | Topocad CAD 3D
8-10 okt
Intergeo, Essen
14-15 okt
Tekis Träffen, Stockholm
16 okt
Grundkurs i GIS | WebbGIS-tjänster
22 okt
Top. Databaskoppl. | Oracle för kartan
23 okt
Terrängm. & Punktmoln | Top. Geometri
24 okt
Top. Sektionsmall | Top. Ber. Sektioner
5 nov
Topocad Avancerad | Topocad Admin
6 nov
Kommunala Kartor | Topocad Plan
7 nov
Topcon, Sokkia & Top. | Top. Mätdata
18 nov
Topocad Intro. | Topocad CAD 3D
19 nov
Terrängm. & Punktmoln | Top. Geometri
20 nov
Top. Sektionsmall | Top. Ber. Sektioner
21 nov
Trimble & Topocad | Leica & Topocad
27-29 nov
Topocad Live 2013, Kista
3 dec
Grundkurs i GIS | WebbGIS-tjänster
4 dec
NNH-data i Top. | Top. Fält m. GPS-stöd
5 dec
Leica & Topocad | Topocad Mätdata
10 dec
Topocad Introduktion | Topocad CAD 3D
11 dec
Jullunch, Adtollo
12 dec
Nätutj. Teori del 1 | Nätutj. Teori del 2
13 dec
Topocad Nätutjämning

januari 2014
Topocad Introduktion | Topocad CAD 3D
Topocad 15 | Topocad Mätdata
Topocad Avancerad | Topocad Admin
Terrängm. & Punktmoln | Top. Geometri
Top. Sektionsmall | Top. Ber. Sektioner
Trimble & Topocad | Topocad Mätdata

15
16
21
22
23
28

jan
jan
jan
jan
jan
jan

Röda aktiviteter är Adtollo Academy-kurser.
Du kan läsa mer om akademin på sid xx. För ytterligare
information om konceptet, kurserna och schemat gå in på
adtollo-academy.se.
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Blandaäpplenochpäron
»» Blanda vektorer, raster, punktmoln och terrängmodeller
»» Beräkna, bearbeta och skapa dem i Topocad
»» Dela med beställaren, projektgruppen eller allmänheten
direkt på webben med TC5D

Topocad är ett CAD- och kartsystem som har funktioner för dataimport, beräkning, CAD, nätutjämning, projektering, detaljplaner, punktmoln och maskinstyrningsdata. Topocad är moduluppbyggt, vilket innebär att du kan välja att kombinera just de delar av programmet som du behöver i ditt arbete.
TC5D är ett 5-dimensionellt webbpubliceringssystem. Byggt med den allra senaste tekniken med stöd
från open source, har Adtollo skapat en publicerings- och distributionsmotor för webben som visar
positionerade data i 3D med stöd för ytterligare två dimensioner, tid och relation.
Adtollo | Östgötagatan 12 | 116 25 STOCKHOLM | 08-410 415 00 | TC5D.se | topocad.se | adtollo.se | info@adtollo.se
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