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Göteborg
Göteborg
Känns bra att skriva det. Som Stockholmare
har jag ett speciellt hjärta till Göteborg. Det
är bara bra saker. Har inget negativt att säga
om stan utan att det möjligtvis kan vara svårt
att köra bil i innerstan, att ta sig från ena sidan
till den andra kan vara en utmaning. Min fru
är från Göteborg, bara en sån sak. Min största
hobby är segling och alla vet ju att alla Göteborgare kan segla, det ligger ju precis på ena
sidan om salthavet.
Framsidan? Är du go eller?
Mitt hem ligger i Hammarby sjöstad, där har
vi en restaurang som heter Göteborg. Kanonbra. Den har till och med 031-nummer. De
som driver Göteborg har en annan restaurang
som heter ”Och himlen därtill” och är högst
upp i Skrapan på våning 24, ett stenkast från
Adtollos kontor. En annan skrapa i Stockholm
är Scandic Victoria Tower. Det är där 2013 års
Topocad Live kommer att arrangeras. Våning
33. Boka in denna höjdare, det är då du kommer att få se nya Topocad 15 och en väldig
massa annat – eftersom det är så högt upp så
ser man mycket därifrån. Datumen är 27-29
november.
Min dotter hade hört om en gammal synonym
till ordet stekare. Yuppie. ”Jo det sa vi på 80-talet, har du inte hört det?” ”Har du
hört om Dinkys?” Märkligt att
slanguttryck försvinner så där.
Men det fanns andra synonymer till Stekaren som inte jag
hade koll på – Swingpjatt och
Grilljanne. Kanske dags för ett
uppsving?

Alldeles bakom nästa hörn är det GIT-mässa
och Kartdagar, återigen i Jönköping, men i en
annan hall – B. Kom och besök oss! Jag garanterar att du inte kan missa oss på mässan!
Kolla in det senaste i Topocad, TC5D och det
vi arbetar med inom öppen källkod. Roligast
är att vara där på tisdag eftermiddag-kväll.
Fest i monter B01:48!
Ett annat köping vi kommer till senare är Norrköping. Mätkart, 22-24 maj.
Ett annat uttryck som numera förekommer ofta
är ”ofta”. Som i:
”I TC5D använder vi fem dimensioner”
”Ofta”
Det hade kunnat vara så här:
”I TC5D använder vi fem dimensioner”
”Är det så?”
Med alltså precis samma betydelse. Och lika
många dimensioner. Och ja, så är det.
Det finns en Restaurang Stockholm också. I
Stockholm. Men den är stängd.
Till detta nummer av Adtollo magaZine hälsar
vi en ny redaktör välkommen. Malin. Hon är
Dinky och kommer från Göteborg. Så cirkeln
är sluten. Och själv väntar jag på att bli en
Dinker men igår fick jag det orangea kuvertet
så jag får nog vänta ett tag till. Så det blir fler
tillfällen för oss att ses.
Hoppas vi gör det!
Tomas Sandström

Är det så?
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02 LEDARE
Vår egen Tomas kåserar kring
lillebror Göteborg, livet och
dinkys.
04 TOPOCAD LIVE 2012

Vi hälsar på hos Nacka kommun
och diskuterar vikten av användningen av attribut i Topocad.

Vi minns förra årets Topocad
Live.

14 TIPS & TRIX

05 TOPOCAD LIVE 2013 &
TOPOCAD ROADSHOW + 60°N

Kör du fast ibland? Här får du
lite tips på hur du kommer ur
svårigheter i Topocad.

Nu avslöjar vi när och var årets
Topocad Live går av stapeln.
Vi bjuder även in er till vårens
Topocad Roadshow. We’re heading
north.
06 VINDKRAFTVERK
PROJEKTERAS MED HJÄLP
AV TOPOCAD

15 AKTUELL VERSION AV
TOPOCAD & BÖRJA ANVÄND
OPEN SOURCE
Topocad 14.2.2 levererar i väntan på Topocad 15. Vi konstaterar också att Open Source är
framtiden.

Vi har besökt halländska Triventus där vi får lära oss mer
om Topocads roll på vägen mot
grönare el.

16 TRÄFFA OSS PÅ
GIT-MÄSSAN

08 KOMPLEX UTSÄTTNING
NÄR SWEDBANKS NYA
HUVUDKONTOR BYGGS

17 EN DAG PÅ ADTOLLO
ACADEMY

Vi besökte Sundbyberg där
Swedbanks nya huvudkontor
tornar upp sig och där Topocad används för den känsliga
utsättningen.
10 INNOVATIV KARTERING
GÖR KOMPLETTERINGSMÄTNINGAR FLEXIBLARE
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12 BÄTTRE
INFORMATIONSFLÖDE TILL
VA-BANKEN

Glenn på projektengagemang
använder Topocad på ett väldigt
innovativt sätt. Något som glädjer bland annat arkitekter.

Bra-att-ha-info om den stundande GIT-mässan.

Vi hälsar på deltagare och
kursledare och tar tempen på
akademin.
18 CHAOS DESKTOP 5 MED
SHAREPOINT-KOPPLING
Den nya SharePoint-modulen
erbjuder en både smidigare och
enklare tillvaro.
19 NYA MEDARBETARE &
KALENDER
Träffa våra nya medarbetare och
se vad som händer i vår.

Topocad Live 2012
– vi blir aldrig mer som vi var förut!

Nu kommer vi till det svåra. Hur beskriver man något som blev sådär bra som det allt för
sällan blir? Något som överträffar ens förväntningar och som gör att man nästan ger upp
tanken på att kunna återskapa eller ens efterlikna det inträffade på nytt. Ni som var där
kanske förstår. För er andra – här kommer ett försök.

T

opocad Live 2012 var det tredje i raden sedan Chaos systems blev Adtollo
och Chaosdagarna blev Topocad Live
(det var det 15:e i raden totalt). Under dagarna
tre invaderade vi Elite hotell vid Nacka strand
som har en utsikt som få kan skryta med. Med
temat 3D: Fånga – Processa – Publicera
kickade vi igång onsdagen med fokus på nytt
i Topocad tillsammans med möjligheterna med
nya TC5D. Vi fortsatte med utställning, mingel och framför allt tävlingar. Resultatet? Ja,
vissa tävlingsmoment visade sig mer genomförbara än andra. Till exempel så briljerades
det i helikopterflygning medan det briljerades
betydligt mindre (inte alls faktiskt) i pappersflygplansvikning.
På torsdagen väcktes vi ordentligt av livscoachen Atle Johansen som snabbt konstaterade att vi var lite för svenska i vårt sätt att ge
oss själva och andra i vår omgivning bekräf-
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telse. Med en lite mer optimistisk syn på livet
kunde vi sedan välja mellan 18 olika föredrag
med teman så som Vi bygger landet i 3D, Gratis är gott och BIM i praktiken. När Johan från
Rotoview dundrade igång till Top Gun-introt
var det svårt att inte dra på smilbanden.
Kvällen kännetecknades sedan av vad Tomas Sandström här på Adtollo brukar kalla
”bra fest” och after-ski-temat levdes ut till
fullo tack vare bandet Ständut Blakk.
Fredagens konferens kretsade kring demonstrationer i stationsform där utställarna fick
chansen att komma deltagarna lite närmare
och tvärtom.
Framåt lunch kunde vi på Adtollo andas ut
och konstatera att det nog gått bättre än någonsin. Glada i hågen begav vi oss tillbaka mot
Söder. Allt lugnt, allt gott, tills någon kläcker
ur sig: ”Men, hur ska vi kunna slå det här nästa
år...?”

:

Valkommen till

Topocad Roadshow +  6O°N
Under våren är det dags för vår uppskattade
Topocad Roadshow att åka norröver och vi
vill passa på att bjuda in dig och dina kollegor att besöka oss.
Vi besöker 5 norrländska orter och presenterar
oss, men framför allt nyheter i senaste releasen
Topocad 14.2.2. Vi pratar om Espa-kopplingen,
Topocad FDO for AutoCAD, TC5D samt Topocad 15 och nya utbildningskoncept Adtollo
Academy. Tyngdpunkten kommer att ligga på
nyheterna i Topocad 14.2.

Ta tillfället i akt att få nyttig information som
hjälper dig att bli effektivare i ditt dagliga arbete – kom och nätverka med oss och branschen!
Gävle 17/4 – Teknikparken
Sundsvall 18/4 – Elite Hotel Knaust
Östersund 19/4 – Clarion Hotel Grand
Luleå 22/4 – Nordkalotten
Umeå 23/4 – Umestan
Läs mer och anmäl dig direkt på:
adtollo.se/eventarkiv
.

..
Passa garna
pa att boka in ett individuellt
..
.
mote med oss pa
din ort.

Vi ses!

Inget för den
höjdrädde

Topocad Live 2013
Årets Topocad Live går av stapeln den 27-29 november
på Scandic Victoria Tower i Kista.
Vi måste erkänna att vi faktiskt blev slagna av häpnad
över detta hotell när vi letade location. Vi vet att det låter
klyschigt, men vänta tills du varit där. Att de har en skybar på våning 34-35 och konferenslokaler på våning 33
gjorde att vi bestämde oss relativt snabbt.
Med utsikt över Stockholm siktar vi nu mot ett Topocad
Live 2013 som blir som det aldrig varit förut (det konstaterade vi ju redan på föregående sida) där vi bland annat
presenterar nya Topocad 15!
Håll utkik på topocadlive.se efter mer information under
året.
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Vindkraftverk projekteras
med hjälp av Topocad

Text: Love Jansson

Förnybara energikällor röner ett allt större intresse. Det gäller inte minst
för vindkraften. Men steget från behov till ett rest och alstrande kraftverk
är en tålmodig process där Topocad är ett av verktygen.

D

e moderna vindmöllorna är respektingivande konstruktioner. De höjer sig över
landskapet och signalerar att här pågår ett
viktigt arbete. Att alstra energi från den vinande
vinden, som är en råvara som aldrig tycks sina.
Att fånga vinden med dessa kraftverk är en avancerad process där momentet att resa dessa möllor inte är en enkel match. Ett kraftverk har imponerande dimensioner. Ett normalstort verk reser
sig cirka 150 meter över markytan. Den cirkel
som rotorbladen tecknar i skyn har i snitt en diameter på 100 meter och det torn som bär upp rotorn har en höjd på 100 meter. När väl kraftverket
är fastsatt i marken så ska det mycket till för att
flytta det till en annan plats. Transportfordonen
av verkets olika delar är mycket långa där trailern
som längst är 62 meter lång. Dessutom tillkommer en kranbil.
Med tanke på de stora dimensionerna krävs en
mycket god planering för att kunna lösa de logistiska problemen. Det gäller framför allt idag när
fler vindkraftverk anläggs i skogsmiljö och inte
ute på slätten.
– För att kunna projektera kraftanläggningen
och mäta in transportvägarna använder vi Topocad, berättar Pontus Nilsson, som är projektledare
på Triventus. Det är ett halländskt företag som inriktat sig på förnybar energi.
		

Avgörande beslut i digital miljö

Innan verket kan resas på plats sker en juridisk
process som utmynnar i bygglov och miljötillstånd. Därefter görs en förstudie och kartunderlag tas fram. Man åker ut och besiktigar platsen
och studerar markförhållandena. Höjdlinjerna på
kartan ger inte tillräcklig information. Därför är
det viktigt för Pontus att se terrängen i verkligheten.
Det är flera uppgifter som ska tas hänsyn till.
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För att kunna projektera
kraftanläggningen och mäta
in transportvägarna använder
vi Topocad

Man måste få fram den enklaste transportvägen och finna anslutningar till befintliga vägar. Det är också av betydelse att bestämma i
vilken ordning som fordonen ska åka till och
från anläggningsområdet. Man måste också
besluta hur vändplatsen ska se ut och att den
får rätt dimensioner för att underlätta för kranbilen och andra fordon.
I förstudien mäter Pontus in området med
GPS och bearbetar sedan informationen digitalt.
– Tack vare Topocad och GPS-utrustning
får jag en uppfattning av området för att kunna
planlägga arbetet.
I den digitala miljön anpassar han platsens
ytdimensioner efter kraftverkets egenskaper.
– Om en vindkraftsleverantör har specifika
uppgifter eller mått på kranplatsen så får jag
denna information på en fil. Dessa data importerar jag i Topocad. Då kan jag vända och
vrida på verket utan att behöva ta ner ett enda
träd. Jag kan också se om placeringen klarar
det närliggande stupet och får på så sätt fram
den optimala platsen.

Med hjälp av Topocad får Pontus en överblick av
arbetsgången, från förstudien tills dess att verket
ska resas och börja leverera miljövänlig el.

Sparar tid i fält
Vägar och andra egenskaper i landskapet mäts
in och läggs i Topocad. Resultatet blir en karta
där alla vägar är utsatta, vändplatsen har rätt
storlek och där man kan se det gjutna betongfundamentets placering. På fundamentet sätts
verket på plats. Kartan sammanfattar alla de
beslut som Pontus har tagit under projekteringsarbetet och visar var det är lättast att
bygga. Det är viktig information som kommer
till användning av olika entreprenörer till exempel en vägentreprenör. I framtiden kommer
man även att använda Topocad för att beräkna
schaktmassor. I projekteringen har Pontus och
hans medarbetare tagit hänsyn till att verket
inte får störa kringboende med för hög bullernivå och inte skugga hus mer än ett visst antal
timmar per år.
Nyligen har Triventus uppfört vindkraftverk på Öland och i Skåne och Pontus var med
i arbetet.
– Det är bra att kunna ha med GPS:en och
programmet i den bärbara datorn ute i fält, säger Pontus. Jag kan jobba med materialet och
mäta samtidigt som jag är på plats. Det sparar
tid.

Man måste få fram den enklaste transportvägen
och finna anslutningar till befintliga vägar.
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Komplex utsättning när
Swedbanks nya huvudkontor
byggs
Text: Love Janson Illustration: 3XN

Swedbank bygger ett nytt huvudkontor i Sundbyberg. Här sker utsättning med
mycket höga krav på precision där koordinater hämtas från ritningar i Topocad för
att bli fästpunkter i verkligheten.

S

wedbank flyttar sitt huvudkontor och
bygger nytt i Sundbyberg. Där uppför man nu ett stort hus bestående av
sex moduler som är sex till tio våningar ovan
mark. Totalt är huset 180 meter långt och 40
meter brett. Huskomplexet beräknas vara klart
våren 2014.
Det är alltså ett mycket stort projekt som
innehåller flera moment där utsättning är en
viktig kugge. Det är då den IT-baserade informationen ska omsättas i verkligheten och den
digitala punkten förverkligas i en analog fästpunkt. Utsättningen sker i flera steg av olika
leverantörer där L. Nyléns Byggutsättning AB
ansvarar för utsättningsinformation och stomlinjer till underentreprenader.
– Utsättningen är ett omfattande uppdrag
som kräver stor noggrannhet, säger Lars Nylén
som är vd på företaget.

Från server till fästpunkt
I en projektserver samlas all information som
rymmer tusentals ritningar. Det är en informa8

tionsmängd som ständigt revideras och innehåller ritningar från olika kompetensområden,
till exempel installation och arkitekt.
Från denna databas hämtar Lars och hans
medarbetare den information som de behöver
för utsättningen och importerar den i Topocad. Från programmet hämtas koordinater som
sedan skickas till en handdator som i sin tur
styr en totalstation. Med hjälp av instrumentet
markeras därefter fästpunkter på byggplatsen
till hjälp för alla de entreprenörer som ska leverera olika komponenter till huset. Det gäller till exempel innerväggar, VVS och fasad.
Totalstationen kompletteras med fasta prismor
i angränsande byggnader för att underlätta utsättningen.

Mycket hög precision
Med hjälp av detta arbetssätt flödar informationen, från ritningen till den reella byggplatsen. Därmed säkerställs att fästpunkten
hamnar exakt där det är tänkt. Det är mycket
viktigt, särskilt när det gäller glasfasaden.

Glasfasaden monteras
på totalt 2 500 fästpunkter som måste ha
exakt rätt position. Det
är ett avancerat arbete
att mäta in varje punkt
och bestämma dess
optimala läge.

– Utsättningen av fasaden har en mycket
hög precision, berättar Lars. Det är krav på
millimeternivå där fästpunkten inte får avvika
mer än tre millimeter.
Det finns flera skäl till detta höga toleranskrav. Om fasaden monteras på felaktiga punkter kan den bli skev och orsaka problem med
hållfastheten. Dessutom kan en felmonterad
fasad störa det estetiska värdet. Glasfasaden
monteras på totalt 2 500 fästpunkter som måste ha exakt rätt position. Det är ett avancerat
arbete att mäta in varje punkt och bestämma
dess optimala läge. När det är klart sätts skenor och montagebrickor ut som ett första led i
själva montaget.
Ritningsinformationen i Topocad används
främst för att bestämma de koordinater som
kommer att överföras till punkter på bygget.
När det gäller glasfasaden är punkten beskriven i XYZ-led. Andra utsättningspunkter bestäms inte i Z-led, det räcker med XY-led. Men
det är inte bara koordinaterna som är intressanta för Lars. DWG-filen som tas upp i Topocad är mer informationsrik och innehåller även
uppgifter på olika mått och avstånd. Förutom
Topocad arbetar Lars och hans medarbetare
med en Autodeskapplikation för att kunna studera huskroppen i 3D. Ibland sker det informationsutbyte mellan programmen vilket Lars
i stort sett tycker fungerar bra. Utbytet kan
förbättras och Lars har diskuterat detta med
Adtollo som ska se över detta.

Kontrollmätning på plats

På plats i Sundbyberg.

Ibland finns det behov av att granska om måtten är korrekta och om de överensstämmer med
verkligheten. Det kan till exempel vara om
CC-avståndet mellan utsättningspunkter stämmer eller inte. Då kontrollmäter Lars på plats
med hjälp av totalstationen för att avgöra om
det finns något fel. Finns det ett felaktigt värde
kan dessa nya data läggas till i ritningsinformationen i Topocad och underlaget blir aktuellt.
Arbetet på plats blir inte bara att sätta ut rätta punkter. Det får också en kontrollfunktion
som ökar kvaliteten både i byggprocessen och
i informationsflödet. Säkerheten blir högre
vilket gynnar entreprenörerna när de ska montera och installera sina delprojekt i det stora
bygget av Swedbankskontoret.
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Innovativ kartering gör
kompletteringsmätningar
flexibla
Text: Love Janson

Med hjälp av inmätning, laserskanning och Topocad har Projektengagemang
utvecklat en metod som gör kompletteringsmätningar möjlig i en enkel viewer.

D

et är en självklarhet för en arkitekt att
besöka platsen där det tänkta huset
kommer att uppföras. För att stilla informationstörsten krävs ofta flera besök för att
kunna få rätt uppfattning om området. Det gäller hur vägar och promenadstråk är ordnade,
hur kvällssolen lyser och olika höjdskillnader.
Allt för att få en så god helhetsbild som möjligt. Men det är inte alltid det finns möjlighet
att göra kompletterande besök på platsen av
olika skäl. Företaget Projektengagemang har
utvecklat en virtuell tjänst som löser detta problem där Topocad är ett av verktygen.
– Arkitekten kan vandra runt i miljön digitalt och genomföra den önskade mätningen
utan att behöva lämna sitt kontor, säger mätningsteknikern Glenn Karlsson på Projektengagemang Geografisk Information. Det sparar
både tid och pengar.

Visualisering i tre steg
Tjänsten, som lanseras under namnet Visuell
Kartering, innefattar tre steg. Först mäts området kring den kommande byggplatsen in med
hjälp av en totalstation. Det ger en god beskrivning av områdets detaljer och egenskaper
med en hög informationsnivå.
Därefter importeras informationen in i Topocad och läggs in i lagerstrukturen. Varje objektstyp får ett eget lager. I Topocad bearbetas
mätdata med hjälp av beräkningar för att få
fram koordinater. Ritningsinformationen kom-

pletteras med en skanning där miljön läggs in
i punktmolnet.
– Resultatet är en visuell miljö som är koordinatsatt. I denna kartering kan arkitekten
själv studera miljön för att få svar på olika frågor utan att fysiskt behöva vara på plats.
Inmätningsdata som är bearbetad i Topocad
läggs ihop med skanningsinformationen till ett
dokument. Denna distribueras sedan med hjälp
av ett kostnadsfritt plugin-program till Internet Explorer, TruView.
– Då kan beställaren alltså själv utföra kompletteringsmätningar i punktmolnet.
Glenn ger ett exempel. Om man saknar ett
mått, exempelvis hur högt det är från marken
upp till ett fönster i en byggnad så är det möjligt att ta reda på detta i webbläsaren utan att
nya fysiska mätningar på huset behövs göras.
Det är möjligt eftersom varje punkt har ett
XYZ-värde. Punkterna kan också
färgsättas
med
hjälp av skannern.
Det finns flera
användningsområden med denna
teknik till exempel att studera
perspektiv.
Glenn Karlsson,
Projektengagemang

Visste du att...
» » Lägsta punkten i Sverige finns utanför Kristianstad nära E22 och är -2,41 m under havsnivån.
Det var tidigare en sjö där man på 1860-talet pumpade bort vattnet för att få större åkerareal.
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Informationen behöver inte enbart levereMätmöjligheter för platschefer
ras i plugin-formatet. Karteringen kan också
Hittills är det arkitekter som har nyttjat teknilevereras i DWG-format eller i andra format. I
ken, men Glenn är övertygad om att
snitt tar det ungefär två och en halv arbetsdametodiken kan vara till nytta inom andra komgar för Glenn och hans medarbetare att ta fram
petensområden.
den visuella karteringen, från inmätning till
– Det är många gånger som en platschef ellevererad data. Det beror naturligtvis på hur
ler arbetsledare velat utföra mätningar på egen
avancerad mätningen och bearbetningen är.
hand utan att behöva kalla in någon mättekDenna innovation är bara
niker eller ingenjör. Nu finns
Arkitekten kan vandra det en möjlighet att snabbt få
ett par månader gammal och
runt i miljön digitalt fram höjder och egenskaper
kom från en idé som framkom mitt i arbetsvardagen på
och genomföra den direkt vid den egna datorn.
Projektengagemang.
önskade mätningen utan att
Visuell kartering kan vara
– Vid ett tillfälle arbetade
behöva lämna sitt
intressant oavsett var man
vi både med totalstation och
befinner sig i byggproceskontor
laserskanning och kom på
sen och behöver inte vara en
tanken att lägga samman data från de båda arangelägenhet enbart för arkitekter. Detta gälbetssätten. Resultatet blev bra och ledde till att
ler inte bara i projekteringsstadiet eller när
vi tog fram tjänsten Visuell Kartering.
en fastighets yttre egenskaper ska fastställas.
Även om tekniken är alldeles nyutvecklad
Tekniken kan användas i alla led när mätninghar Glenn och hans medarbetare redan använt
ar behövs göras för att snabbt få fram data.
tekniken i ett projekt. Det gäller mätningar
Glenn menar att det bidrar till att effektivisera
som man utfört vid Ersta sjukhus på söder i
byggprocessen och att skapa ett flexiblare sätt
Stockholm.
att arbeta med mätningsinformation.
Genom Visuell Kartering kan
visuella miljöer koordinatsättas.

Visuell Kartering sparar både tid
och pengar då man snabbt kan få
fram höjder och egenskaper vid den
egna datorn.

» » Den högsta bron i världen är Siduhe River Bridge, Kina, vars körbana ligger 496 m ovanför
marken. Nu planerar man att skapa en fördämning av floden under vilket kommer att höja...
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Bättre informationsflöde
till VA-banken
Text: Love Janson

På Nacka kommun var man inte nöjd med hur informationen fungerade
mellan det befintliga cad-programmet och VA-banken. Därför gjordes
en utvärdering där valet föll på Topocad.

P

å Nacka kommun använder man programmet VA-banken för att sköta det
kommunala nätet av vatten och avlopp.
Det gäller planering, underhåll och övervakning så att det livsviktiga vattenomloppet kan
fungera utan problem. För att det ska kunna
ske krävs att VA-bankens information är uppdaterad och aktuell.
Men på Nacka kommun upptäcktes brister
i det befintliga cad-systemet som har till uppgift att försörja VA-banken med information.
Därför startade man en process för att utvärdera vilket program som gav en bättre informationshantering. VA-utveckling, företaget
bakom programmet VA-banken, föreslog Topocad.
– För att se hur detta program fungerar i
praktiken besökte vi Tyresö kommun för att
dra nytta av deras erfarenheter, säger Behnaz
Motallebi som är kartingenjör på Nacka kommun.
Detta ledde till att man investerade i Topocad och Behnaz har sedan november 2012 arbetat med det. Parallellt som hon går på kurser
för att lära sig programmet i Adtollo Academy,
har det blivit en del av hennes arbetsvardag.

Visste du att...

Hennes arbete är främst inriktat på att rita in
kommunens ledningsnät i Topocad men också
att hjälpa till om någon vill ha en karta över
nätet.
– Jag ritar alla ledningar och brunnar under
mark och lägger till attribut och lagrar detta i
VA-banken.

Viktigt med unika attribut
Att arbeta med en kommuns hela VA-nät är
en komplicerad process där specifika data ska
överföras till kartan och VA-banken. För att
nå detta arbetar Behnaz med att lägga in unika
attribut i Topocad.
– Det är mycket viktigt att vi kan lägga till
attribut som kommer från leverantörerna. Det
räcker inte med att ha koordinaterna för en
brunn i ledningsnätet. Det måste framgå vilken
adress den har för att man enkelt ska kunna
hitta den och åtgärda om det uppstår ett problem.
Hon kompletterar med flera andra attribut,
till exempel material, brunnsnamn, anläggningsår och dimensioner. På så sätt framträder
en karta över ledningsnätet som är unik för
just Nacka kommun eftersom kartan baseras
på de egenskaper som präglar kommunens in-

...marknivån(vattennivån) med 100 meter. Följaktligen blir bron 100 m lägre från backen.
» » Lägsta punkten på västra hemisfären är Death Valley i Kalifornien, Badwater Basin med en höjd
av -85,5 meter.
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Det är viktigt att kunna lägga till attribut som
kommer från leverantörerna.

Beskrivningen av VA-nätet kan
specificeras via Topocad.

bart vara tillgänglig för tekniska förvaltningens personal. Det kan vara en entreprenör, en
privatperson eller en annan kommun som vill
ha information om hur ledningsnätet går inför
en projektering eller liknande. De kan till exempel skicka en fråga för att få veta om Nacka
kommun har en ledning där man tänker sig att
gräva. Då exporterar Behnaz kartinformatioNätet intresserar externa aktörer
nen från programmet i olika format som DWG,
DXF eller som PDF.
Kartmaterialet som används får man från leBehnaz har arbetat med Topocad under en
verantörerna i DWG-format och i PDF. Det
kort tid. Att gå från ett system till ett annat är
kan också vara relationsritningar av filerna
en omställning som kräver stöd
som kommer på arkivbeständigt
papper. De lämnas av konsulAtt arbeta med en under tiden. Hon tycker att Adtollo ger bra support.
ter eller internt på kommunen.
kommuns hela VA-nät är
– De tar kontakt med mig när
Arbetsgången är logisk och meen komplicerad process jag hört av mig till supporten
todisk. En DWG-fil som man
fått importeras i Topocad och där specifika data ska och ibland svarar de per mejl.
Hon har också funderingar
utifrån detta kartmaterial läg- överföras till kartan och
som kan leda till förbättringar
ger Behnaz till ledningsnätets VA-banken.
av programmet. Det gäller funkalla data. Detta kopplas sedan
tioner som kan förändras för att arbetet ska bli
ihop med VA-banken. Så flödar informationen
enklare. Idéerna har hon påtalat för supporten
i Nacka kommun och säkerställer att driften av
på Adtollo. På så sätt kommer Behnaz med
VA-nätet fungerar som den ska.
synpunkter från en användare och bidrar därMen kartinformationen kan vara intressant
med till att utveckla Topocad.
även för en extern aktör och behöver inte enfrastruktur. Beskrivningen av VA-nätet blir allt
annat än generell.
– Vattengångarna är också viktiga att få
med. Kartan som vi tar fram ger svar på hur
ledningarna går och andra egenskaper som är
nödvändiga att veta inför en renovering eller
ledningsbyte.

» » Världens högst belägna huvudstad är La Paz i Bolivia som ligger på ca 3 600 meters höjd.
» » Den 13 september 1922 registrerade man i el-Azizra i Libyen jordens högsta temperatur, 57.8
grader celsius. Varmaste uppmätta temperaturen i Sverige är 38.0° C, uppmätt både i Målilla...
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Tips & Trix

01.

Kommunikation via IPv6 mot licensserver
I kommunikationen mellan en klientdator och en licensserver stöder vi nu även Internet Protocol Version 6
(IPv6) som bl.a. Direct Access använder sig av. Det gör
att du kan använda de längre 128-bitarsadresserna under
Settings i License browser på klientdatorerna.

WMS-karta i Topocad

02.

Här kommer en liten kort beskrivning om hur du lägger till ett
WMS-lager i en ritning.
1. Skapa i en ritning ett lager som du t.ex. kallar för WMS.
2. Markera lagret i Lagerhanteraren och klicka på Redigera.
3. Klicka på knappen WMS och fyll i uppgifterna enligt
beskrivning nedan.

Fält

Beskrivning

Exempel

WMS-lager

Lagren i WMS-kartan åtskiljda med ett
kommatecken
Rasterformatet : Endast support för jpgformatet*
WMS-version
GetMap
Vilket ESPG-koordinatsystem som
används i kartan
Webbadressen

cykelväg, fastigheter

Format
Version
Förfrågan
SRS
URL-prefix

image/jpg
1.1.1
GetMap
ESPG:3021
http://www.adtollo.se/wmskarta?

*Efter flera önskemål tittar vi på möjligheten att kunna supportera fler rasterformat

Visste du att...
...och Ultuna.
» » Lägsta punkten i världen är minus 418 meter och ligger vid Döda havet i Israel och Jordanien.
» » Världens högst belägna flygplats byggs i Naqgu, Tibet och kommer att ligga på 4 426 meters ...
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Aktuell version av Topocad
– Topocad 14.2.2
Topocad 14.2.2 är den senaste versionen av
Topocad och den har några få tillägg och rättningar jämfört med Topocad 14.2.1.1. Bland
annat så kommer skalstock, norrpil och koordinatkryss med vid export till dwg-fil. En
rättning avseende linjetypsexport till dwg är
också med i denna version.

Utvecklingen sker nu uteslutande till Topocad
version 15 som planeras vara klar till slutet på
året och som vi tidigare sagt så innehåller den
några större förändringar, bland annat så kommer stöd för 64 bitars Windows finnas och vi
byter det grafiska utvecklingsgränssnittet.

Börja använd
open source
Inom mät & kart finns ett antal programvaror
och produkter som är open source, eller
öppen källkod på svenska.
Vi har börjat kika mer och mer på olika produkter som kompletterar våra egna. De vi tittar för närvarande på är:
» » PostgreSQL, en open source databashanterare som nu har släppts i version
9.2.3, läs mer på http://www.postgresql.
org Kopplas med enkelhet till Topocad via
vår open source databasadapter FDO.
» » PostGIS, vilken skapar support för
spatiala och geografiska objekt till Post
greSQL. Se mer info på http://postgis.net
» » OpenLayers, kartprogram för webben.
Med kommande version 3.0 får den stöd
för WebGL och därmed 3D. Något vi
länge har utvecklat i TC5D!

» » QuantumGIS, desktop GIS för kartor och
analyser.
Vi har nu utvecklat stöd för FIR, FastighetsInvånarRegistret för nedladdning av data till
PostgreSQL databas. Med hjälp av ett antal
SQL scripts så laddas och uppdateras FIR till
en PostgreSQL databas. Mer funktioner kommer.

...höjd över havet.
» » Jordens köldrekord är -89.3° C, uppmätt i Vostok på Antarktis. Kallast uppmätta i Sverige är
-52.6° C i Vuoggatjålme, Lappland 2 februari 1966.
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Träffa oss på GIT-mässan i
Jönköping
Den 19-21 mars är det dags för GITmässan och Kartdagarna – Sveriges
största mötesplats för alla som är intresserade av geografisk IT!
Oss träffar du precis innanför entrén i monter
B01:48 där vi står redo. Kom och testa vårt
5-dimensionella publiceringsverktyg TC5D eller kika på hur vi har utvecklat och förbättrat
Topocad sedan sist vi sågs. Vi demonstrerar
nyheter i Topocad 14.2.2 och berättar gärna
mer om vad som komma skall i version 15 som
släpps under hösten.
Ett hett tips är såklart vårt montermingel på tisdagen den 19e. Dryck serveras. Tro oss när vi
säger: Det vill du inte missa.
PS. Vi vill även tipsa om monter B01:19 där det erbjuds en oas som inte riktigt är likt något annat på
GIT. DS.

Här hittar du oss
GIT-mässan 2012

Entré
Nord

B01:48

Mässan har öppet
Tisdag19 mars 08.00-21.00
B01:19

Onsdag 20 mars 08.00-17.00
Torsdag 21 mars 08.00-13.00

Hall B
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Hall C & Lobby

En dag på

Adtollo Academy
Text: Malin Lindman

Ett medlemsskap. 24 kurser. Ett år. Över 100
kurstillfällen. Adtollo Academy är något helt
nytt i branschen men hur är det egentligen på
plats...?
Jag smyger mig fram under fikapausen.
– Får jag fota lite? frågar jag med min allra
snällaste röst. Några hurra-rop är det inte som
möter mig, men väl några smått roade okej.
Förmiddagspasset jag smugit in på är Kent
Romppalas. Han kommer från Bjerking för att
bistå akademins deltagare i arbetet med kartdatabaser, tabeller och attribut i Oracle. Förkunskaperna hos deltagarna är väldigt olika vilket
förvandlar fikapausen jag våldgästat till en extra frågestund.
– Det är ju lite det här vi vill åt, säger Fredrik Söderberg, kundansvarig för Mät & Kart på
Adtollo. Vi jobbar mycket med förberedande
material och frågor, för att deltagarna ska få
tid att förbereda sig och få ut så mycket som
möjligt av kurserna här på plats. Hänger man
inte med kan man ju alltid gå kursen igen, lägger han till med ett leende.

Kent håller låda om databaser

Fredrik är kursledare för flera av akademins
kurser. Han står för eftermiddagspasset Topocad Mätdata.
En av deltagarna, Kjell Melin från K M Mättjänst AB, berättar för mig att han är nybörjare
på Topocad.
– Jag har lärt mig jättemycket, säger han. Jag
gillar konceptet; att man kan plocka bland kurserna. Man kan välja det man tycker är mest
intressant. Jag har faktiskt gått flera kurser i
moduler som jag inte har än vilket ger mig en
chans att pröva mig fram. Jag använder Topocad mer nu efter att jag gått på akademin.
Efter avslutad kurs får alla deltagare säga
sitt i en utvärdering.
– Svarsfrekvensen är hög, berättar Malvi
Romedahl, receptionist på Adtollo. Feedbacken vi får tar vi upp och diskuterar. Det är ju ett
nytt koncept så nu försöker vi jobba nära både
kursdeltagare och kursledare för att kurserna
hela tiden ska bli bättre och bättre.
Klockan slår 16.00 och denna dags akademi
är över. Som tur är kommer det fler tillfällen.
Åtminstone 99 till i år...

Fredrik Söderberg, Adtollo

Adtollo Academy är ett utbildningskoncept för
alla som vill förkovra sig mer inom mätning-karta-ritning-CAD-GIS. Medlemsskapet sträcker
sig över ett år under vilket man har fri tillgång
till samtliga akademins kurser (nu 24 st). Varje
kurs går minst två gånger per termin och ett
medlemsskap i akademin kostar 15 000 kr.
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Chaos desktop 5
– nu med koppling till
SharePoint

Nu släpper vi en ny version av Chaos desktop
som innebär många fördelar för användaren. Den
nya SharePoint-kopplingen gör att arbetet med
dokument- och projekthantering blir både smidigare och enklare.

Med Chaos desktop och den nya kopplingen till
SharePoint kan användaren bland annat checka
in och checka ut dokument. En funktion som
innebär en möjlighet att checka ut ett dokument,
åka hem och arbeta med det för att sedan åka
tillbaka till kontoret och checka in det igen.
Den nya versionen innehåller också en wizard för att skapa projekt i SharePoint, där
webbplats, dokumentbibliotek, innehållstyper
och kolumner genereras. Kopplingen ger fullt
stöd för versionshantering där nya versioner
skapas per automatik i Chaos desktop enligt
vald inställning i SharePoint. Samtidigt är det
enkelt att visa de olika dokumentversionerna i
Chaos desktop. Samma inställning som på dokumentbiblioteket gäller.
Vid redigering skapas en ny version automatiskt, förutsatt att inställningen i Sharepoint är
gjord så.

Synkronisera mera
Den nya kopplingen möjliggör synkronisering
mellan Chaos desktop och SharePoint.
– Med den nya synkroniseringsfunktionen
kan man synkronisera dokument, dokumenttyper och metatyper mellan ett lokalt projekt och
ett SharePoint-bibliotek, berättar Mari Höijer,
ansvarig för Dokumenthantering på Adtollo.

Dokumenttyp och metadata – identisk
hantering
Grunden till utvecklingen lades när Adtollos
utvecklargäng upptäckte att Chaos desktop och
18

SharePoint hanterar dokumenttyper och metadata på ett nästan identiskt sätt.
– Vad som benämns som dokumenttyp respektive metadata i Chaos desktop kallas innehållstyp respektive kolumn i SharePoint, säger
Stefan Andersson, vd på Adtollo. Det har gjort
det möjligt för oss att integrera systemen på ett
väldigt smidigt sätt, fortsätter han.
Detta innebär alltså att kolumner (metadatatyper) som skapas i SharePoint får samma egenskaper som de har i Chaos desktop samtidigt
som man vid redigering i Chaos desktop kan
följa det som finns i SharePoint. Möjligheten
finns även att korskoppla valfria metadata till
motsvarande kolumner i SharePoint.

Support och försäljning av Chaos desktop sker genom Cad-Q
Sedan 2012 har Cad-Q hand om försäljning,
support och underhållsavtal gällande Chaos
desktop. Adtollo står fortsatt för utvecklingen
av programvaran.

Kontakta Cad-Q | +46 8 704 22 00
cad-q.se | tommy.axelsten@cad-q.se.

Gå
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Nicklas Westin, utvecklare

Malin Lindman, vik. marknadskoordinator

Nicklas är vårt allra
nyaste förvärv. Han
har tidigare jobbat
med webbläsarutveckling på Opera Software i Linköping i
hela 13 år. Här på Adtollo arbetar han med
TC5D. När Nicklas
började jobba här på
kontoret åkte han hela
vägen till Visby varje fredag. Nu har han
äntligen flyttat hit och kan stolt titulera sig
Stockholmare! Förutom Adtollo gillar han
även musik och sport.

Malin är vår vikarierande marknadskoordinator som vi importerat
direkt från Göteborg.
Hon har tidigare läst
produktionsledning,
levt gott som student i
Lund och gjort praktik
i New York. Nu residerar hon på Kungsholmen. Alldeles lagom
långt från kontoret, enligt henne. På fritiden önskar hon att hon kunde åka skidor för
jämnan. Fotboll fungerar bra det med, hälsar
hon.

Kalender mars-juni 2013
12-14 mars
Geomatikkdagene, Lillestrøm
19-21 mars
GIT-mässan, Jönköping
8 april
Nätutjämning Teori
8 april
Nätutjämning Praktik
9 april
Topocad CAD 3D
9 april
Topocad Espa
10 april
Topocad Introduktion
10 april
Toopcad Fält med GPS-stöd
18 april
Topcon, Sokkia & Topocad
18 april
Topocad Mätdata
19 april
Kommunala Kartor
19 april
Topocad Plan
23 april
Trimble & Topocad
23 april
Topocad Mätdata
Terrängmodeller & Punktmoln i Topocad 24 april
24 april
Topocad Geometri

Topocad Sektionsmall
Topocad Beräknade Sektioner
Oracle för kartan
Topocad Admin
Leica & Topocad
Topocad Mätdata
VA-Utveckling, Örebro
Open Source GIS, Stockholm
Mätkart, Norrköping
Topocad Introduktion
Topocad Datautbyte
Markbunden Laserscanning
Praktisk Laserscanning
NNH-data i Topocad
Topocad CAD 3D
Adtollo minigolf

25 april
25 april
6 maj
6 maj
7 maj
7 maj
21-22 maj
21-22 maj
22-24 maj
27 maj
27 maj
10 juni
10 juni
11 juni
11 juni
26 juni

Blå aktiviteter är Adtollo Academy-kurser. Du kan läsa mer om akademin på sid 17. För ytterligare information om
konceptet, kurserna och schemat gå in på adtollo-academy.se.
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Bli mer oberoende
– framtidssäkra er miljö och låt
Topocad vara kärnan i ert nya
kartsystem!
Vårt förslag bygger på kartsystemet Topocad som är flexibelt med
ett stort antal moduler. Det är adaptivt mot befintliga databaser och
system så som FIR, KIR, LV med flera.
Vi gillar öppenhet och oberoende och använder oss därför av
öppen källkod. Vilket innebär att du kan spara in på både inköps- och
underhållskostnader.

Optioner

Köp till de optioner ni behöver
» » Punktmoln med NNH-import
» » Planmodul för detaljplanen
» » Projektering av VA och vägar
» » Espa-koppling för stereofotogrammetri
» » TC5D – för tre dimensioner på
webben
Quantum GIS
analys

» » Topocad FDO för AutoCAD
– om ni vill ha kvar era
AutoCAD-licenser

Adtollo | Östgötagatan 12 | 116 25 STOCKHOLM | 08-410 415 00 | topocad.se | adtollo.se | info@adtollo.se
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