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Utbildningsspecial

För att säkerställa kvaliteten i kontrollen av
pålningen tog Göran Norberg fram en metod som
förenar skanning och Topocad.

Topocad 14.2 släpps kring månadsskiftet oktober/
november och som en riktig delversion så innehåller
den mängder av funktioner!

Nichlas Aldén på Trafikverket hanterar dokumentflödet med hjälp av Adtollos Chaos-app som i fält
ger honom omedelbar access till all data.

Med Topocad och TC5D får du inte bara möjlighet
att publicera data på webben, du får även tillgång
till att spara data i molnet.

Med bättre och bättre kommunikationer runt om i
Europa så börjar mässorna få fler svenska besökare.
På Intergeo är det inget undantag.

Ett urval på några av de utbildningar inom området
som finns att välja på i Sverige idag.

I förra numret skrev jag om härarbete och att jag
var på Cypern och skrev. Det var bra. Varmt. Nu
sitter jag på kontoret och i morse var första dagen
jag behövde skrapa rutorna på bilen innan jag åkte
in till kontoret. Inte lika varmt med andra ord och en
bra anledning till att jag borde härarbeta där borta
igen.
Molnet.
Molnet ger flera av oss faktiskt möjlighet att
arbeta på alternativa platser och vår produkt TC5D
är en typisk ”molnet-produkt-tjänst”.
Den visar vi mer av på bland annat Topocad Live.
Programmet är spikat, temat är 3D: Fånga, processa,
publicera. Vi berättar mycket om Adtollo men även
om UAV, scanning, BIM, 3D datalagring. Över 20
föredrag och 13 workshops. Den enda träffen du
behöver vara på för att hålla dig uppdaterad, där du
får kontentan av allt.
Efter att ha varit på Intergeo och sett trenderna
där så känns det bra. Vi är rätt. Rätt ute med vårt
program till Topocad Live. Ännu mer rätt vad gäller
TC5D och dess funktionalitet!
I våra nyhetsbrev så uppmanar vi till att gå med i
vår användargrupp på LinkedIn. Gå med!
Så var det gjort.
I min krönika i det digitala nyhetsbrevet så skrev
jag om min semester.
Så här är det med krönikor. Man lägger ner sin
själ i att få en bra krönika och en touch av hippfaktor i den. Eller något. Det är kul om ni kommer
ihåg den till nästa krönika. Så jag ska skriva mer om
semestrar och resor för sällan har jag fått så många
spontana kommentarer på en krönika. ;-) Tack!
Molnet förresten. Sällan har väl en tjänst haft ett
sånt dåligt namn. Det är ju inget moln alls. Det är en
eller många servers som sitter ihop. Oftast nere i en
källare, typ. Skyddsrummet. Borde kalla det så, the
shelter på engelska.
Vid nästa digitala nyhetsbrev
för november kommer jag att
vara härarbetandes i Las Vegas,
Trimble Dimensions. ;-)
Glöm inte att anmäla dig till
Topocad Live!
Varma hälsningar
Tomas Sandström
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kan tillhandahållas
mot självkostnad.

3D: Fånga – Processa – Publicera

Varmt välkommen till Topocad Live
- för 15:e året i rad!
Vi ser världen i 3D, och med den snabba teknologiutveckling som sker idag så börjar vi ta för
givet att även se våra data i 3D. Hur samlar vi in
tredimensionella data idag, hur arbetar vi med
dem och hur sprider vi dem? Hur ser framtiden
ut? Årets tema på Topocad Live är 3D: Fånga –
Processa – Publicera.
Välkommen till Topocad Live 2012!
Datum: 21-23 november
Plats: Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarn,
Nacka, Stockholm
Program & Anmälan
Du har fått programmet för Topocad Live som
bilaga till denna tidning. Här kan du läsa om alla

föredrag och händelser
under dagarna tre. I samband med föreläsningarna
har vi utställning tillsammans med våra branschkollegor.
För anmälan, gå till
topocadlive.se och fyll i
vårt formulär som finns
där.
Varmt välkommen!

Pålar kontrolleras med skanning
och Topocad

Att påla är ett viktigt moment när vägar ska anläggas.
För att säkerställa kvaliteten i kontrollen av pålningen tog
Göran Norberg, Projektengagemang, fram en metod
som förenar skanning och Topocad.

När infrastrukturen byggs ut med fler vägar och
anslutningar krävs naturligtvis hållbara lösningar
och stabila konstruktioner. Ett viktigt led i processen
när en ny väg ska dras fram är pålningen, men det
är inte alltid en enkel match att köra ned en påle i
terrängen.
– Det händer att pålar kasseras ute i fält om de
inte har rätt egenskaper, säger Göran Norberg som
är mätningstekniker på Projektengagemang
Geografisk Information.
Just nu arbetar Göran i ett projekt med anläggning
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av fyra broar på en vägsträcka mellan Hjulsta och
Kista, strax norr och Stockholm.
Hans uppgift är att överföra ritningsdata till fältet
där broarna ska byggas och lösa olika problem som
kan uppkomma. Bland annat ska han mäta in pålar,
som slagits på plats och sammanställa informationen
i ett pålprotokoll. Beställaren får en uppdaterad
ritning där pålarna är satta och utifrån deras exakta
position kan broarna dimensioneras utifrån hållfasthet
och andra faktorer.
– Under byggprocessen försöker vi identifiera

kommande problem. Därför har vi tagit fram en
lösning på hur man kan få en högre säkerhet i
kontrollen av pålarna.

Punktmoln blir lager i Topocad

ritningen syns pålens kanter. Lagren måttsattes och
genom att mäta differensen mellan pålarnas kanter
i samma höjd i Topocad kunde Göran och hans
medarbetare dra slutsatser om pålarna hade rört sig.
– Vi kunde visa för vår kund att pålarna inte hade
förändrat sin position. Det är viktigt för beställaren
att kunna säkerställa kvaliteten, om de hade rört
sig uppstår direkt tveksamheter i hållfastheten i det
kommande brobygget.

Broarna byggs på ett område som består av
gammal sjöbotten och domineras av lera. Det är
därför inte säkert att varje slagen påle står rätt
i marken enligt ritningen. Därför kontrollmäts
pålarnas position och jämförs med projekteringskartan.
Visualisering ger förståelse
En kontrollmätning av pålen i marken kan göras
Detta visualiserades med hjälp av Topocad. Med
på ett vedertaget sätt genom att man mäter pålens
hjälp av skanningsinformationen och ritningsposition i enstaka punkter. Det framgår dock inte
materialet kan Göran presentera pålarnas egenskaper
om pålen har rört sig efter att
på ett tydligare sätt än om det
den har blivit slagen. Då fick
hade varit en mätpunkt på en 2D”Visualisering är
Göran idén att laserskanna
ritning.
nyckeln till att skapa
pålarna istället för att utgå
– Visualisering är nyckeln till att
en förståelse hos
från varje mätpunkt. Med fyra
skapa en förståelse hos beställaren,
uppställningar skannades hela
menar Göran som tog fram en pdf
beställaren”
pålområdet. För att studera om
för att visa resultatet av kontrollen.
- Göran Norberg, mätningsteknågon förskjutning hade skett
Med hjälp av denna metod, där
niker på Projektengagemang
gjordes två skanningar. Inforskanning och Topocad förenas,
mationen som man fick fram
kunde kontrollen genomföras på ett
Geografisk information.
bearbetades därefter i Topocad.
nytt sätt för att verifiera ritnings– Från punktmolnet imporunderlaget. Att kontrollmäta i en
terade vi ett tvärsnitt från pålarna in i Topocad,
punkt som man tidigare har gjort är ett enklare
berättar Göran. Där skapade vi en ritning och
sätt, menar Göran. Det tar tid att ta ut en skanner
skanningsinformationen lades in i lagerstrukturen.
i fält, att skanna i olika positioner och att bearbeta
De två skanningarna lades i separata lager i
punktmolnets ofta stora informationsmassa. Men
Topocad där varje skanningslager visualiserades
att arbeta med laserskanning är ändå effektivare
genom att de fick var sin färg. Båda skanningarna
hävdar han.
utgick från samma tvärsnitt hos pålen och på
– Vi menar att detta är mer tillförlitligt jämfört
med att använda ett mätinstrument. Med denna
metod så sparar man både tid
och resurser i projektet.
Metoden kan användas
för att förekomma olika
svårigheter som kan äventyra
stabiliteten i anläggningsarbetet. Man undviker alltså
många problem som kan
uppkomma längre fram i
projektet genom att ha en
tydlig bild av pålningen från
början med hjälp av skanning
och Topocad.

Av Love Jansson
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Ett enklare sätt att ta
foton från ovan
Vid ett besök hos vår återförsäljare i
Zagreb tidigare i somras fick jag vara
med om en demonstration av UAV;
Unmanned Aerial Vehicle. I det här
fallet en Swinglet CAM från Schweiziska
senseFly.
Vi svänger ut på fältet med bilen och ställer oss
mitt på med en öppen horisont. Öppnar bakluckan,
tar ut en antenn som vi fäster på biltaket och startar
laptopen. I ett satellitfoto så planerar vi flygningen,
vilket område som ska fotas. Nenad Smolcak,
som är återförsäljare av Topocad i Kroatien, fäster
kameran och går ut på fältet, startar elmotorn och
släpper iväg UAV:n. Vi har varit där i 5 minuter.
UAV:n flyger iväg på sitt uppdrag över fältet. Vi
bestämmer att vi vill ha en extra bild över ett hus
och Nenad programmerar om rutten något. Se bild!
Inför landningen så bestämmer vi att inte försöka
oss på att landa manuellt utan UAV:n får själv landa
på fältet. Vi demonterar och tankar ner bilderna och
i senseFly:s programvara kan vi sedan skapa en
sammansatt ortografisk bild över fält och fastighet.
Jag var imponerad över lättheten att planera,
starta, ändra och landa planet.
Den här tekniken har funnits i ett par år men nu
verkar den blomma ut på allvar. På Topocad Live
presenteras två andra system för UAV - välkomna
dit för att lyssna mer inom detta ämne!
Tillstånd krävs från Transportstyrelsen för att
flyga UAV (UAS) för kommersiella ändamål, för
utprovning och forskning, för uppdragsflygning
och för flygning utom synhåll från piloten. Läs mer
på Transportstyrelsens hemsida.
Av Tomas Sandström
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Start av UAV är enkel. Efter programmering, vänd
dig mot vinden och släpp iväg planet.

Med lite tur så kommer man själv med på bilden.

Som klippt ur broschyren, men det är det inte!

Enkel planering som kan
ändras under flygning.
7
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Punktmolnsmodulen har
utökats med en funktion
för att färga punktmoln
från ett ortofoto.

Färga punktmoln i nya
Topocad 14.2
Topocad 14.2 släpps kring månadsskiftet oktober/november och
som en riktig delversion så innehåller den mängder av funktioner!
Se vidare i artikeln om Topocad 15 och utveckling hur framtida
versioner kommer att se ut.
Inom mätdata så har det tillkommit läsning av
Leica LandXML (Hexagon LandXML)-format,
vilken bland annat innehåller information om
GNSS kvalitetsvärden. Mätdata kan nu även hantera
länkade bilder vilka senare kan visas i ritningen.
Attributvärden kan nu visa hyperlänkar och bilder, så på ett objekt kan man lägga på en eller flera
länkar och/eller bilder.
I CAD-delen är det flera nyheter. En ny funktion
är att man kan automatgenerera ritningsblad. Två
funktioner är inbyggda här. Dels automatgenerering
över punkter: Välj ett antal punkter och du skapar
ritningsblad med punkten i centrum, gjort för att
skapa stora mängder av punktskisser. Dels alternativet att välja en väglinje och automatgenerera
ritningsblad som ligger längs med väglinjen, med
en automatisk konnektionslinje.
Det finns även ett nytt kommando för att skapa
punkter till symboler. Kommandot Redigera som
text kan även användas på bilder där hörnkoordinaterna
kan redigeras.
Makrokommandot är utbyggt med fler val; bland
annat för tvingande snapplägen och val av lager vid
kommandot för att skapa linje eller polygon.
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En stor utbyggnad har skett i Skapa linjekommandot som utökats med att man kan välja
absoluta koordinater, deltamått eller längd/vinkel
vid angivande av nya punkter och detta i kombination med att man kan välja koordinater eller längd/
vinkel direkt från andra objekt ger en fantastisk
valmöjlighet för hur man skapar nya punkter i en
linje eller polygon. Kommandot är givetvis tredimensionellt och hjälper mycket vid 3D redigering.
Vi gör dessutom en efterlängtad klippfunktion för
att kunna klippa ut exakta polygoner för export till
andra filformat.
Punktmolnsmodulen
har dels utökats med LAS
version 1.3 och en funktion
för att färga punktmoln från
ett ortofoto. Funktionen är
enkel, ta in ett punktmoln
och anropa ett georefererat
ortofoto – klart!
Topocad 14.2 innehåller
även export och import av
Det nya Skapa linjekommandot

Kommande utveckling i
Topocad, version 15
2

Funktionen är enkel. Ta in ett punktmoln
och anropa ett georefererat ortofoto.

3
Klart!

flera nya filformat, alla baserade på XML. Dels
så har vi nu infört det nya överförings-formatet
för detaljplaner, dels har vi även gjort KommunGML, CityGML och BAL-formatet. DWG/
DXF formaten är uppdaterade och Mapinfos
.mif-format har förbättrats. Alla dessa kommer i
Topocad version 14.2.
Inom databasadaptrarna finns nu texter (annotations) i kopplingen till ArcGIS och i FDO kan
man nu ange beskrivningen på lager.
Version 14.2 har ett nytt sätt att redovisa
volymer. Genom att lägga ett rutnät över
området som är volymberäknat och för varje
kvadrat redovisas min/max höjd i varje hörn
och volymen för varje ruta. Fler inställningar
och möjligheter finns. Det gör det enklare att
få en överblick över volymerna och detta i
kombination med en ny rapport som redovisar
rutornas data. Vi hoppas att det kan göra Volym
modell enklare att arbeta med och detta sätt att
redovisa används i flera andra länder.

Från och med innevarande version
så kommer vi att införa ett annat
schema för Topocads uppdateringar.
Hittills har vi gjort en ny heltalsversion årligen
och denna heltalsversion har innehållit de nyheter
som kräver en filformatsändring. Däremellan har
det kommit 2-3 deltalsversioner med ny funktionalitet
men inga filformatändringar. Från och med nu så
kommer vi att lansera heltalsversionerna vartannat
år. Det innebär att vi släpper version 15.0 om cirka
ett år och den innehåller bland annat filformatändringar. Under hösten 2012 så lanseras version
14.2 som väntas bli den sista av 14.x versionerna
(förutom eventuella buggrättningar).
Fördelarna för er som kunder och användare är
att ni kommer att ha längre tid på versionerna och
slipper att testa och installera versioner så ofta. Vi
märker att många kunder helt enkelt inte hänger
med när vi har en ny heltalsversion årligen. Nya
versioner innebär ju även nya registreringar och i
och med en tvåårsperiod så kommer en registrering
att hålla i två år.
Topocad version 15 kommer att innehålla en hel
del stora nyheter! Vi kommer att skapa en 64-bitars
version av Topocad och internt byter vi det grafiska
utvecklingsstödet (från OVL till MFC) och det
kommer att innebära ett förändrat grafiskt gränssnitt.
Vi presenterar mer om detta på Topocad Live,
missa det inte!

Erbjudande!
Du som har Topocad Baspaket har även
fältmodulen - gör någonting med den! Vi erbjuder
en Handheld Algiz 7 fältdator tillsammans med
GNSS mottagaren Colibri från Datagrid för endast
89 000:Kontakta oss på Adtollo!
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Adtollos app
ger direkt tillgång till ritningen
Ju fler ritningar och handlingar desto större blir behovet att hitta rätt information
i rätt ögonblick. Nichlas Aldén på Trafikverket hanterar dokumentflödet med hjälp
av Adtollos Chaos-app som i fält ger honom omedelbar access till all data.
Att vara ute på en anläggning i ett ärende och
möten och ute i produktion. Om jag får en fråga
inse att det saknas en viktig uppgift från en
kan jag snabbt ge ett svar efter att studerat den
handling är ingen glädjande upplevelse. Pärmen
aktuella handlingen.
med ritningsunderlaget är inte med. Det finns en
överhängande risk att man måste ta bilen tillbaka
Sparar tid på plats
till kontoret och söka rätt på informationen där.
Ofta har Nichlas att göra med stora och omfattande
Men detta ineffektiva arbetssätt är historia.
projekt som har en riklig dokumentation. Där är det
Förra året lanserade Adtollo en Chaos-app som
naturligtvis svårt att ha kontroll över alla delar.
gör det möjligt för medarbetare inom Trafikverket
– Då är det enkelt att på arbetsplatsen ta fram
att via nätet söka rätt handling på plats i fält. Den
ritningen med senaste versionsnumret och jämföra
statliga myndigheten samlar projekthandlingar som om det stämmer med verkligheten framför mig.
rör mark och anläggning i Chaos-databasen. Detta
Teknologin i iPaden ger användaren fördelar.
har pågått sedan 1996 och det finns över
Med zoomningsfunktionen blir det möjligt att få
6 200 användarkonton knutna
en översiktlig bild där hela
till databasen.
ritningen ryms. Med ett enkelt
”Jag får tillgång till
Appen laddas ned till en iPad
handgrepp kan ett område
informationen när jag zoomas in för att i detalj studera
och ingenjören eller teknikern
får direkt på plats access till
egenskaper. Och så tillbaka till
är på möten och ute
nödvändig data. Hur fungerar detta
i produktion. Om jag makroläget igen. En pappersritning
i praktiken? Adtollo magaZine
kan inte skala informationen på
får en fråga kan jag
frågar appanvändaren Nichlas
samma sätt.
Aldén som är samordnande
Att flexibelt ha all projektsnabbt ge ett svar
byggledare på Trafikverket.
information
direkt nåbar mitt
efter att studerat den
– Denna app gör så att jag kan
i arbetsvardagen sparar tid.
aktuella handlingen.” Nichlas ger ett exempel.
kommunicera med Chaos direkt
från min iPad, berättar Nichlas.
- Nichlas Aldén, Trafikverket.
– Jag besökte nyligen en
Jag får tillgång till alla gällande
anläggningsplats och fick frågan
bygghandlingar direkt i pdf.
om det skulle uppstå en kollision
Det gäller ritningar, arbetshandmellan en betongplatta och VA-ledningar. Så som
lingar, kontraktsdokument, mängdförteckningar,
det var projekterat skulle vi inte kunna dra
beskrivningar och allt som hör ihop med kontraktet.
ledningarna utan att de kolliderar med plattans ena
I kontakter med entreprenörer och olika partners
hörn.
är alla underlag med.
Nichlas tog upp ritningen i samma stund på sin
– Jag får tillgång till informationen när jag är på
iPad och kom fram till att betongplattans dimensioner
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orientera sig i dokumentflödet. Det ger Nichlas inte
bör ändras för att få plats med VA-ledningarna.
bara kontroll över nuläget. Han kan också följa
Men är detta möjligt? Nichlas noterar och skriver
projektets utveckling och studera tidigare versioner
en fråga på ritningen, om det är möjligt att kapa
av ritningarna. Dock saknar Nichlas
plattans ena hörn, och mailar detta
en sökfunktion som ytterligare
till konstruktören med önskan om
”Nu har jag alla
hjälp i bearbetningen av
ett snabbt besked. Svaret kom
kort därpå. Före appens intåg i
pärmarna med mig informationen.
Att arbeta med appen på detta
hans arbetsvardag hade han fått
- i iPaden!”
sätt är inte enbart intressant för
vänta på svar i cirka en halv dag.
- Nichlas Aldén, Trafikverket.
Trafikverket. En entreprenör
– Det är bra att kunna arbeta
kan till exempel lägga till egna
grafiskt och använda en ritning så
handlingar vilket gör att projektet
här. Det går fort, det är poängen
blir mer komplett.
med appen.
Nichlas behöver inte släpa med sig pärmar vid
besök
och tänka på om det är rätt pärm som han har
Samma struktur i appen
tagit
med
sig. Inga informationsmissar uppstår.
Appen har samma trädstruktur på mapparna och
–
Nu
har
jag alla pärmarna med mig - i iPaden!
dokumenten som Chaos databas har. Det underlättar användandet av appen och Nichlas kan enkelt
Av Love Jansson

Chaos desktop kopplas till Microsoft Sharepoint
En trevlig upptäckt för oss på Adtollo var att Sharepoint och Chaos desktop hanterar dokumenttyper och metadata på ett nästan identiskt sätt - det kallas bara för innehållstyper respektive kolumner
i Sharepoint. Det har gjort det möjligt för oss att integrera systemen på ett nästan kusligt bra sätt.
Följande funktionalitet finns:
• Checka in/checka ut dokument. Vi gör det möjligt
att checka ut dokument, åka hem och arbeta med
dokumentet för att sedan åka tillbaka till kontoret
och enkelt checka in det igen.
• Fullt stöd för versionshantering. Samma inställning
som på dokumentbiblioteket gäller. Nya
versioner skapas med automatik enligt inställning
i Sharepoint och det är enkelt att visa de olika
dokumentversionerna i Chaos desktop.
• Korskoppling av valfria metadata till motsvarande
kolumner i Sharepoint.
• Add-ons i Chaos desktop följer med in och ut till
Sharepoint utan att störa och utan att förstöras.
• Länkar i Chaos desktop finns med och fungerar
även i Sharepoint, då som länkar till andra
dokument.
• En ny version skapas automatiskt vid redigering,
förutsatt att inställningen i Sharepoint är gjord
så.
• Wizard för att skapa ett projekt i Sharepoint, där
webbplats, dokumentbibliotek, innehållstyper
och kolumner skapas.
• Kolumner (metadatatyper) som skapas i Sharepoint får samma egenskaper som de har i Chaos
desktop. Chaos desktop följer det som finns

i Sharepoint vid redigering av metadata. Till
exempel om metadata är av typen Fri lista så
blir kolumnen också det. Är det typen Datum så
gäller samma sak.
Förutom ovanstående punkter så hanterar vi även
ärenden och underärenden i Sharepoint på samma
sätt som om det vore ett lokalt projekt, fast snabbare.
Det finns fler fördelar med att hantera dokumenten
från Chaos desktop: Ett exempel är enkelheten att
ändra metadata på flera dokument samtidigt. Ett
annat exempel är att det är enkelt att kopiera flera
dokument i klump och ett tredje är en Drag och
släpp-funktion av dokument till exempelvis ett mejl.
Enligt utvecklingsplanen kommer Chaos desktop
att kunna ansluta sig till Sharepoint i februari 2013.
Håll utkik på chaosdesktop.se för mer info!
Support och försäljning av Chaos desktop
tas över av Cad-Q
Adtollo och Cad-Q Bygg & Fastighet har ingått ett
avtal som innebär att Cad-Q tar över försäljning,
underhåll och support av Chaos desktop. Det nya
numret som gäller för Chaos desktop support är
020-35 42 60. Har du frågor, kontakta Tommy på:
tommy.axelsten@cad-q.se.
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Lagra och publicera data i
molnet!
Med Topocad och TC5D får du inte bara möjlighet att publicera data på
webben, du får även tillgång till att spara data i molnet.

1
I Topocad:
Hämta data
från TC5D:s
databas

till data var än ni arbetar ifrån och det väldigt
I det här fallet är molnet en Postgresql databas,
enkelt att göra data tillgängligt för andra. Datanåbar direkt från Topocad överallt där du har uppkoppling. TC5D använder en webservice som pratar lagringen sker i en säker miljö, lagringen sker på
en server med spegling av
med en databashanterare som i
diskar, backupen behöver du
sin tur lagrar data i en Postgresql
databas, med vissa tillägg från
”Du och dina kollegor inte tänka på och åtkomst till
servern sker med hjälp av flera
PostGIS. Till skillnad från att
har tillgång till data
olika linor in till servern.
använda Topocads databashanterare
var än ni arbetar ifrån
Om du vill ge möjlighet för
FDO som även den lagrar data i
Postgresql, så lagras mer typer
och det väldigt enkelt andra att få tillgång till de data
av data direkt ner i databasen
att göra data tillgängligt du publicerar så kan de antingen
lagra ner dem i en DWG-fil
när du använder Topocad-TC5D
för andra.”
(fler filformat tillkommer,
varianten. När data lagras där kan
DWG-fil tillgängligt i TC5D
du själv bestämma vilka som har
1.1) eller så kan de använda
tillgång till dessa data genom att
ange en behörighet på data respektive de användare en Topocad Reader PLUS med uppkoppling till
TC5D så kan de hämta data och få dem tillgängliga
du vill ge tillgång till data. Om du vill lägga upp
i Topocad Reader.
data publikt för att titta på så anger du bara att data
Här visar vi hur du hämtar, visar, redigerar, sparar
ska publiceras.
och publicerar data från Topocad ner till molnet
Det finns flera fördelar med att lagra data i en
och visar i TC5D.
databas i molnet; du och dina kollegor har tillgång
12

2
Så här ser
kartan ut på
webben i
TC5D.

3
Vi redigerar i
Topocad. Här
lägger vi till
en yta och ett
hus.

4
Spara...

5

...och visa på webben i TC5D!
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Nu rullar vi ut TC5D!

Börja använd databaser

Adtollos webbpubliceringssystem TC5D har
lanserats och börjar säljas nu. Vi vänder oss till alla
som producerar eller äger två- eller tredimensionella
data och som har ett behov av att kommunicera
dessa på ett effektivt sätt. TC5D kan användas på
många sätt och det är enkelt att bygga nya verktyg
och funktioner ovanpå TC5D som ger ytterligare
funktionalitet. Här är en lista på tänkbara användningsområden för TC5D:

Topocads FDO adapter fungerar mot ett flertal
databaser, bland andra så fungerar databasen Postgresql med ett tillägg som heter PostGIS. Dessa
är Open source och därmed avgiftsfria. Vi har nu
arbetat med Postgresql en tid och den fungerar
mycket bra tillsammans med Topocad och FDO.

»» Uppdatering av mätning till kartan/ritningen
»» Leveranser via webben, hämta hem det du
behöver
»» Visualisera dina arbeten i tre dimensioner
»» Visa era detaljplaner på webben
»» Sök ut områden på kartan via attribut
»» Skapa nybyggnadskartor direkt på webben
»» Lägg in situationsplaner via webben
»» Samordningsmodell, kika på era gemensamma
data på webben i 3D
»» Projektserver, arbeta mot samma modell och
databas
»» Option: Uppdatera era mätningar direkt mot
databasen och få samtidigt en kontroll över var
alla är
Det finns fler användningsområden. Med TC5D får
ni ett kraftfullt verktyg på webben som inte kräver
någon plug-in utan både den tredimensionella
kartan och arbeten på och för kartan kan göras från
många platser samtidigt!

Vill du testa att arbeta mot en databas så
rekommenderar vi att du börjar här! Låt oss hjälpa
dig att komma igång med att arbeta i en databas
och lagra dina data på ett annat sätt!

Ny modul för Bryggan
Bryggan är ett gränssnitt som används av
Lantmäteriet för överföring av fastighetsdata
mellan kommun och Lantmäteriet. Överföringen
används av kommunlantmäterierna (KLMkommunerna), det vill säga de kommuner som
har egen förrättning av fastigheter, gentemot
Lantmäteriet. Nu bygger vi en ny modul i
Topocad som kommer att hantera uppdatering av
nya, förändrade och raderade fastigheter (och dess
grannar) och som skapar en kommunikation till
Lantmäteriet.
Bryggan kommer att komma som ny modul
under hösten.

Gå med i Topocads
användargrupp på LinkedIn
Användargruppen ”Topocad användare” på
LinkedIn är skapad av Adtollo för våra Topocadanvändare. Vad är tanken bakom gruppen?
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Ett forum för diskussioner
Bolla idéer
Kunskapsutbyte
Socialisera
Var med och påverka
Du kan få sneakinfo - nya funktioner
α- och β-tester

Gå med du också!
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Rapport från Intergeo
Med bättre och bättre kommunikationer så
börjar mässorna runt om i Europa att få fler
svenska besökare. På Intergeo, världens största
mässa inom mätning, karta och GIS, är det inget
undantag.
Det är ofta på Intergeo som det senaste i branschen
visas upp och för trendspanare är det lätt att få vittring
på vad som komma skall. Årets Intergeo hölls i
Hannover, i de hallar som på våren hyser världens
största IT-mässa CeBit. Intergeo fyllde inte riktigt
upp alla hallar utan höll till i hall 7, 8 och 9 av de
27 hallar som mässan förfogar över. Ändå stort
med geodesimått mätt…

Spaning 1
UAV, drönare, UAS

”Fascinerande var att
se demonstrationerna
med helikoptervarianterna som var
oerhört precisa och
där man till och med
inspekterade
skorstenar.”

Trenden med UAV (eller UAS
som transportstyrelsen kallar
typen) var det heta i år. För två
år sedan kunde vi se Gatewing
(numera köpta av Trimble) och
svenska Smartplanes - i år gick
det tretton på dussinet. Allt från
mycket små och lätta 500 grams
till flerkilosflyg och på rotorsidan återfanns flera med fyra
rotorer och lätta till betydligt
större och fler rotorer. Från dessa får man dels ut
foton som georefereras och sys ihop till ortofoton
och ur dessa terrängmodeller eller punktmoln. Se
vår artikel om flygningen med SenseFly!
Fascinerande var det att se demonstrationerna
med helikoptervarianterna som var oerhört precisa
och där man till och med inspekterade skorstenar.
Uppenbart är att detta är något som vi kommer att
se mer av framöver och där det idag finns många
olika varianter av typer, storlekar och ändamål.

Spaning 2
3D och bilder

Systemen som enbart utgår från bilder och där
man utifrån dessa kan få ut tredimensionella data
blir allt fler. Många algoritmer har skapats för att
kunna skapa de tredimensionella bilderna. Vissa
ställer upp kameror i fasta stativ som roterar med
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exakta vinklar medan andra tar bilder lite hur
som och ändå får ihop det. Metoden är generellt
lite scanning fast bakvänt. Ur bilderna skapas ett
relativt glest punktmoln som koordinatsätts och
på dessa skapar man sedan ett triangelnätverk och
klistrar fast bilderna eller lägger på bilder direkt på
punkterna. System från Geocv, Acute3D, Gaia3D,
SceneCam och Aspect3D hittade vi på mässan, fler
fanns säkert.

Spaning 3
Laser scanners²

Att alla varianter av laserscanners har funnits ett tag är
inget nytt men nu har de blivit
än fler. Kineserna kommer med
scanners. Bundlingar av alla de
slag är tydligt, FARO:s scanner
säljs i andra färger i flera montrar,
bland annat hos Trimble. ZF:s
scanner säljs i en annan färg hos
Stonex. Men Stonex har även
utvecklat en egen scanner, en enklare variant med
ett pris på 15 000 €, men då är hastigheten blygsamma 10 000 punkter per minut.
Utvecklingen gick på 12 veckor så där kan man
prata om deadline. Just Stonex är ett italienskt
företag vi inte ser här uppe i norr men i södra
Europa plockar de marknadsandelar.
Intergeo pågår i dagarna tre och ska man vara där
så är det onsdagen som är festdagen - då plockar
företagen fram öl och trubadurer eller band och sen
är det fest i montrarna och festen tar man sen med
sig ut på stan… Ett besök rekommenderas - nästa
år går Intergeo i Essen 8-10 oktober. Essen ligger
mellan Dortmund och Düsseldorf, inte heller långt
från Köln, en stad väl värd ett besök om man vill
förlänga vistelsen över helgen.
Av Tomas Sandström

Nya medarbetare

Jobba på Adtollo

Vi välkomnar våra nya arbetskamrater på
Adtollo!

Adtollo växer och vi söker just nu:

Lars Olsson, utvecklare
Lars har jobbat inom ett
flertal olika områden, bland
annat med att utveckla system
för streaming av olika typer
av media. Hans arbetsuppgifter
på Adtollo är främst inom
dokumenthantering, där han
för närvarande arbetar med
integration mot Sharepoint.
Lars intressen i övrigt är
teknik, musik, film, litteratur,
träning och resor.

Rebecka Beiersdorf,
kundansvarig
Rebecka kommer från
Skåne och har en bakgrund
som maskiningenjör. Hon
har jobbat med CAD & IT på
mekaniksidan i cirka 15 år.
På Adtollo arbetar Rebecka
som kundansvarig inom Mät
& Kart.
Rebecka är design- och
konstintresserad, älskar kaffe
och har också en bartenderutbildning i bakfickan.

Mari Höijer,
produktansvarig
dokumenthantering
Mari började på Adtollo i
mitten av oktober och hennes
arbete handlar i huvudsak om
dokumenthantering i Sharepoint och Chaos desktop.
Mari har också ansvar för
Adtollos mindre program
såsom Chaosfunc, digitejp
med flera.

Programmerare C++
Vi söker nu en programutvecklare med
minst fem års erfarenhet. Du kommer att
jobba tillsammans med sex andra programmerare
i våra affärsområden Mät & Kart samt
Dokumenthantering. Vi håller på med
spännande teknik som WebGL i våra GIS
tillämpningar i Topocad och SharePoint
Client Object Model när vi bygger kopplingar
mot Sharepoint för vår Chaos desktop.

Kundansvarig
Vi behöver förstärka vår avdelning inom
Mät & Kart och söker en kundansvarig (Key
Account Manager, KAM) för våra produkter.
Ditt arbete kommer att ha väldigt mycket
kontakt med våra kunder, främst inom
entreprenadbranschen, runt om i hela
Sverige. Du bör ha goda kunskaper inom
mätningsteknik och entreprenadbranschen.
Goda kunskaper inom projektering, maskinstyrning, CAD, GIS är värdefulla.
Mer info om tjänsterna på
adtollo.se/kontakt/jobba-hos-oss/

Kalender 2012-2013
Kurs Trimble & Topocad
1 november
Kurs Topocad Mätdata
1 november
Trimble Dimensions
5-7 november
Kurs Topcon, Sokkia & Topocad 6 november
Kurs Topocad Mätdata
6 november
Kurs Leica & Topocad
13 november
Kurs Topocad Mätdata
13 november
Topocad Live
21-22 november
Kurs Topocad Geometri
27 november
Kurs Topocad Sektionsmall
27 november
Terrängmodell & Punktmoln 28 november
Topocad Beräknade Sektioner 28 november
Kurs Topocad Nätutj. Teori
4 december
Kurs Topocad Nätutj. Praktik
4 december
Fler kurser på adtollo-academy.se
Adtollo jullunch
13 december
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Utbildningar inom mätning och lantmäteri
Vilken utbildning ska jag välja om jag vill jobba inom mätning och karthantering?
Kan jag vidareutbilda mig inom området? Här har vi gjort ett urval på några av
de utbildningar inom området som finns att välja på i Sverige idag!

Kartotek
Utbildningar:
		
		
		
		
		
Plats: 		
Webb: 		

Mätnings- och kartteknik,
Yrkeshögskoleutbildning YH,
415 p. 2 år.
Företagsanpassade kurser:
Geodesi, mätningsteknik, fastighetsjuridik och kartografi.
Haninge, Stockholm
www.kartotek.se

Kjell Börjesson är studierektor på Kartotek och
berättar att man främst utbildar mätnings- GIS- och
karttekniker men att de också erbjuder företagsanpassade
kurser inom området.
Den tvååriga YH-utbildningen är öppen för alla
att söka och är en bra väg till anställning med
många olika karriärmöjligheter.
Kartotek håller även företagsanpassade kurser
inom geodesi, mätningsteknik, fastighetsjuridik och
kartografi. Kursernas innehåll och storlek varierar
beroende av beställarens önskemål. Det vanligaste
är tre heldagar. Kunder har varit KTH, NCC,
JVAB, Nackademin, mätningskonsultföretag samt
kommuner. Kartotek har även kurser tillsammans
med andra utbildare, däribland Adtollo.

Lunds Tekniska Högskola
Utbildningar:
		
		
		
		
		
Plats: 		
Webb: 		

Byggteknik med Arkitektur, 180
hp. 3 år
Byggteknik – Järnvägsteknik,
180 hp. 3 år
Byggteknik – Väg- och trafiktek
nik, 180 hp. 3 år
Campus Helsingborg, LTH
www.hbg.lth.se/utbildning/

Vi frågar Thomas Jonsson, professor på LTH,
vilka olika arbetsgivare som är intresserade av utexaminerade studenter för de respektive utbildning18

arna. Han svarar att det varierar beroende på vilken
av utbildningarna man väljer men man kan säga att
för Arkitektur så är det främst konsultföretag, entreprenadföretag, arkitektkontor, fastighet etc. För
Järnvägsteknik är Trafikverket, Infranord och olika
konsultföretag stora arbetsgivare. För Väg- och
trafikteknik är det Trafikverket, konsultföretag och
kommuner som är de stora arbetsgivarna.
Thomas berättar även att utbildningarnas särprägel
gör att studenter kommer från hela Sverige, även
om majoriteten kommer från västra Skåne.

Högskolan i Gävle
Utbildningar:
		
		
		
Plats: 		
Webb: 		

IT/GIS-programmet, 180 hp
Lantmätarprogrammet, 180 hp
Samhällsplanerarprogrammet,
180 hp
Gävle
www.hig.se

Stig-Göran Mårtensson är ansvarig för Lantmätarutbildningen och berättar att gemensamt
för alla tre programmen är att de sätter fokus på
utveckling och tillämpning av GIS.
IT/GIS-programmet fokuserar på applikationsutveckling och att skräddarsy ”open-source”
programvaror inom GIS.
Lantmätarprogrammet specialiserar sig efter
ett första gemensamt år mot traditionellt tekniskt
lantmäteri och förrättningslantmäteri.
Samhällsplanerarprogrammet är främst specialiserat
mot fysisk planering. HiG har även ett eget ettårigt
magisterprogram som fokuserar på GIS och som är
populärt, inte minst bland utländska studenter.
Lantmätarprogrammet är ett bland de tio mest
attraktiva (bland ca 60) utbildningsprogrammen på
HiG. Man har utökat antalet platser på den tekniska
inriktningen i år från normala 30 till 40. Topocad är
ett av de områdesspecifika programvaror som man
erbjuder på HiG:s lantmätarprogram.

Motala, Mätningstekniker YH

Yrkeshögskolan Höga kusten

Utbildningar:
		
		
Plats: 		
Webb: 		

Utbildningar:
		
Plats: 		
Webb: 		

Geodetisk mätningstekniker,
Yrkeshögskoleutbildning YH,
415 p. 2 år
Motala
www.motala.se

Mätningstekniker, Yrkeshögskoleutbildning YH, 415 p. 2 år
Kramfors
www.yhk.se

Hösten 2012 startade en tvåårig utbildning till
mätningstekniker i Motala. Utbildningen är framtagen och sker i nära samarbete med branschen
som ser ett stort behov av utbildade mätningstekniker.
Tomas Knutsson, VD på Motala Mättjänst, är en av
initiativtagarna till utbildningen.

Utbildningen innehåller bland annat kurser inom
geodetisk mätningsteknik, mark- och anläggningsteknik samt yrkesdata och matematik. Under de två
åren blandas teoretisk utbildning med fältövningar
och praktiska tillämpningar. Stora delar av utbildningen
sker också ute på arbetsplatser (LIA- Lärande i
Arbete).

KTH

Karlstads universitet

Utbildningar:
		
Plats: 		
Webb: 		

Civilingenjör Samhällsbyggnad,
300 hp
KTH Campus, Stockholm
www.kth.se

Utbildningen ger breda kunskaper i samhällsbyggnadsteknik. De områden som man kan fördjupa
sig i är Husbyggnads- och anläggningsteknik,
Byggprojektledning, Mark- och vattenteknik,
Stadsplanering, Trafikteknik, Geografisk IT samt
Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik.

Högskolan väst, Trollhättan
Utbildningar:
Plats: 		
Webb:		

Lantmäteriingenjör, 180 hp, 3 år
Trollhättan
www.hv.se/

Utbildningen är tvärvetenskaplig och innehåller
fastighetsjuridik, fastighetsekonomi, geomatik
(mätningsteknik), samt geografisk informationsteknik (GIS). AIL (Arbetsintegrerat lärande) sätter
sin prägel på utbildningen i form av lärare som
har arbetslivserfarenhet och gästföreläsare från
verksamhetsområdet.

Utbildningar:
GIS-ingenjör, 180 p, 3 år
		
Mät- och kartteknikprogrammet,
		
120 hp, 2 år
Plats: 		
Karlstad
Webb: 		
www.kau.se/utbildning/		
		program/TGGIT
		www.kau.se/utbildning/pro
		gram/TGMKT
Som GIS-ingenjör blir du specialist på att lösa
rumsliga problem tillsammans med användare och
kunder. Dessutom blir du duktig på att hantera och
bearbeta geografiska data eller på att utveckla
applikationer inom Geografisk IT. Du lär dig även
den teknik som krävs för att arbeta med datainsamling
i olika former som exempelvis geodetisk mätningsteknik, GPS, fjärranalys och fotogrammetri.
Som mät- och karttekniker får du jobb där du
kommer att arbeta både ute och inne med kommunala
mätuppdrag, väg-, järnvägs- och byggprojekt eller
lantmäteriteknik inom stat eller kommun. Många
av de kurser du läser på utbildningen innehåller
fältövningar utomhus.
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Adtollo Academy växer
NY KURS: Topocad Introduktion!
Topocad Introduktion är för dig som behöver en första inblick
i Topocad. Lär dig att hitta i Topocad. Hur snappar man, hur
zoomar man? Hur öppnar jag och skapar nya dokument? Är det
några inställningar jag behöver tänka på? Denna kurs riktar sig
till dig som är nybörjare och behöver en kort första kontakt med
Topocad.

Konfigurera Trimble för bästa möjliga
inmätning till Topocad och konfigurera
Topocad för att ta emot data från Trimbles
instrument.

Topcon & Topocad

Att mäta med Topcons totalstation och
GNSS instrument för att bearbeta och
behandla data i Topocad. Hur arbetar
jag med koder? Hur kodar jag för olika
geometrier?

Topocad Geometri

Väglinjer, profiler, profilformulär,
skevning, längdtabeller och rälsförhöjningar i Topocad. Att arbeta med
linjegeometrier i Topocad, importera och
exportera väglinjer och profiler. Redigera
och skapa väglinjer, exportera geometrier
till instrument.

Topocad Sektionsmall

Konfigurera Leica för bästa möjliga inmätning
till Topocad och konfigurera Topocad för
att ta emot data från Leicas instrument.

Skapa en fungerande sektionsmall i
Topocad med sidolinjer, överbyggnadsytor,
drän och koder. Vilka typer av vektorer
bygger vi sektionsmallar med? Hur arbetar
jag med sidolinjer? Hur skapar vi överbyggnadsytor och drändiken?

Topocad Mätdata

Topocad Beräknade sektioner

Leica & Topocad

Beräkning av mätdata, avvägningsdata och
satellitdata till en ritning eller karta med
rätt innehåll och geometri.

Topocad CAD 3D

Skapa och redigera objekt i Topocads CAD
i 3D. Hur arbetar jag med Topocad? Hur
markerar jag enklast objekt? Hur
fungerar snappningen? Kan jag filtrera
mina sökningar? Hur arbetar jag med 3D
och flera vyer? Mina rasterbilder, hur lägger
jag in dom?

Topocad Datautbyte

Mer avancerade bearbetningar i Topocad
CAD! Vad får man med sig vid olika filimporter och exporter? Externa referenser
i Topocad, hur arbetar jag med dem? Hur
transformerar jag i Topocad i de olika
transformationsberäkningarna?

Topocad Admin

Att skapa symboler, linjetyper och attribut.
Lägga upp makron, ritningsblad och kodtabell.Hur skapar jag symboler med olika
insättningspunkter i 2D respektive 3D?
Hur skapar jag linjetyper?

Terrängmodeller &
Punktmoln i Topocad

Teorin bakom terrängmodeller, punktmoln
och hur vi bearbetar och använder dem i
Topocad. Volymer från terrängmodeller
och punktmoln. Triangelmodell, hur ser de
ut och hur skapas de?
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Beräkna volymer och maskinstyrningsdata
från geometrier, sektionsmall och terrängmodell & punktmoln. Beräkna sektioner
med hjälp av sektionsmall. Hur arbetar jag
med olika terrängmodeller? Hur används
punktmoln?

Topocad Plan

Att arbeta med Topocads Planmodul. Hur
lägger vi in användnings-, egenskaps- och
plangränser på rätt sätt i Topocad? Hur
anger jag egenskaper på mina objekt? Kan
jag ändra och lägga till nya egenskaper?

Kommunala kartor

Hur ska våra kommunala kartor se ut?
Här får vi en insikt i hur kommunala kartor
ska se ut, vad de ska innehålla och hur
processen är mellan grundkarta-detaljplanförrättning-kartor. Hur får jag kunden att
läsa och förstå kartan?

Oracle för kartan

Hur skapar jag en kartdatabas i Oracle?
Hur lägger jag upp en databas? Hur skapar
jag nya tabeller? Hur lägger jag upp
attribut med kopplingar i databasen? Hur
kan jag koppla Topocad med FDO till en
kartdatabas i Oracle?

Markbunden laserscanning

Teorierna bakom nätutjämning, hur
fungerar det? Utjämning i nät, hur fungerar
det och vad bör vi tänka på? Vilka faktorer
måste vi ta hänsyn till? Hur bra måste
mitt instrument vara? Hur bra blir min
konfiguration?

En bred genomgång av olika tillämpningar
av markbunden laserscanning. Fastighetsinmätning, konstruktion i process - industri.
Reduktion av flytspackelåtgång, modelloch ritningsframtagning, Klaschanalyser
mellan projekterat och scannat, tunnelscanning med mera. Visualiseringar med hjälp
av video eller Truview.

Topocad Nätutj. Praktik

Praktisk laserscanning

Topocad Nätutj. Teori

Att arbeta med Topocads nätutjämning.
Lägga in mätdata och beräkna nätutjämning.
Hur gör jag min felsökning? Vad får jag
ut? Vad kan jag avläsa av rapporten? Hur
simulerar jag min nätutjämning? Vad bör
jag tänka på vid långsträckta objekt?

Topocad och ESPA

Att arbeta med Topocad och ESPA. Hur
sätter jag upp systemen? Vilka grunddata
behövs? Vad behöver jag för data i Topocad?
Vilka noggrannheter får jag ut från ESPA
med olika flyghöjder? Hur lägger jag upp
mitt arbete?

En praktisk lektion i hantering av scanner.
Hur vi ställer upp på olika platser för bästa
räckvidd. Arbeta med referensobjekt. Att
tänka på när vi scannar i 3D. Räckvidd och
noggrannhet. Skillnad mellan scanning
från station gentemot Lidar och Mobile
scanning.

Hantering av mätuppdrag

Hur förbereder man sig för ett mätuppdrag? Vilka kravspecifikationer finns?
Vilka mätmetoder behöver jag använda?
Vilka instrument ska jag använda? Behöver
jag ett stomnät? Hur ska jag planera?
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