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2 Trafikverkets stompunktsdatabas 
Trafikverkets stompunktsdatabas ligger i en Oracle databas och nås i Topocad via 
FDO adapter. Databasen innehåller stompunkter, både PP- och FIX-punkter och 
både gällande och ej gällande punkter.  
Stompunkterna hämtas till Topocad s ritning och kan där redigeras. Nya punkter 
importeras eller skapas i Topocad och sparas ner till databasen.  
Exporter av data görs enklast från Topocads ritning.  

3 Generella systeminställningar Trafikverket 
Topocad har två olika nivåer för inställningar, dels systeminställningar och dels 
projektinställningar. Systeminställningarna är grundläggande medan 
projektinställningarna är specifika för det projektet som är aktivt och dessa 
skriver över systeminställningarna.  
Systeminställningarna för Trafikverket beskrivs här. 

3.1 Axlar 

 
N, E och H används som namn på axlar.  
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3.2 Geometri 

 
Under geometri anges + som kilometeravskiljare, järnvägssektioner används och 
markeringar utgör bas för att längdtabell ska användas. 

3.3 Mätning 

 
Markering för hur mätdata ska beräknas anges här, medelvärden för punkter 
inmätta mer än en gång samt medelvärde på bakobjekt används.  
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3.4 Gränsvärde 

 
Gränsvärdestabell anges här. Om projektinställningar används kan dessa 
gränsvärden anges på projektet.  
 

3.5 Mappar 

 
Detta är Trafikverkets systeminställningar för mappar.  
  



 

6 Adtollo AB | Stompunktsmanual Trafikverket 

3.6 System 

 
Detta är Trafikverkets systeminställningar för systemfiler.  

3.7 Instrument 

 
Detta är Trafikverkets systeminställningar för instrument.  
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3.8 FDO 

 
Detta är Trafikverkets systeminställningar för FDO-inställningar. Inställningarna 
nås även från FDO menyn i programmet. I mappen som anges här lagras 
inställningarna för anslutningar inklusive lager och kartor.  
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4 FDO meny och åtkomst 
Inställningar för FDO finns dels under fliken FDO 
i systeminställningar men även i FDO menyn, 
längst ner, som du når var som helst i Topocad.  
Menyn FDO har funktioner för att hämta olika 
typer av data, redigera data och spara data. För att 
få tillgång till funktionerna, förutom Inställningar 
och Öppna karta, måste du stå i en ritning (TOP-
fil).  
 
 
 
 
 
 

5 Inställningar Topocad FDO mot databasen 
Under Inställningar i FDO menyn (alternativt under FDO fliken i 
Systeminställningar) skapas de lager och kartor som används för att läsa in 
databasen. Detta sker på 4 nivåer: 

 Anslutningar, här pekas den typ av databas och själva databasen ut. 
 Lager, här anges den/de tabeller som man vill läsa in och hur data i dessa 

ska användas samt vilka attribut man visar och arbetar med. Här görs 
nästan alla inställningar. 

 Kartor, är en eller flera lager som kan läsas in till en ritning i Topocad.  
 Kartvy, är en fördefinierad del av en karta med dess lager.  

 

 
Anslutningen till databasen görs endast en gång och innehåller information om 
den databas ni använder. Vi går inte in på dessa inställningar här. 
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5.1 Lagerinställningar FDO 
 

 
Under lagerinställningar anges den tabell man vill läsa in och inställningar för 
denna. Vi går in Redigera.  

5.1.1 Inställningar, Hantera lager, lager 

 
Under Källa anropas databasen och därefter är befintliga tabeller valbara, i detta 
fall Stompunkt. Under denna flik anges vilken färg man önskar på lagret för 
punkterna i ritningen samt diverse andra inställningar för hur punkterna visas upp 
i ritningen. 
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5.1.2 Inställningar, Hantera lager, punkter 

 
Här kan man ange information för punkten om den ska ha en avvikande 
inställning jämfört med lagret. I detta fall använder vi ingen inställning för 
punkten.  
 

5.1.3 Inställningar, Hantera lager, attribut 

 
Under attribut anges dels vilka attribut man önskar använda för punkterna på 
lagret och dels kan man redigera hur attributen hanteras i Topocad. 
Rödmarkerade attribut är attribut som måste fyllas i, grönmarkerade objekt är 
objekt som visas i ritningen i text.  
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Inställningar, Hantera lager, attribut, redigera 
Attributen kan ha ett stort  antal inställningar. Framföralllt anges om man ska 
tillåta tomma värden, tillåta endast värden från listan och att själva listan kan 
anges samt skapas här. Genom att klicka på ”Värden” så får man fram alla värden 
ur databasen för respektive attribut.  
 
Visa i ritning kan anges om man vill visa attributet i ritningen som text bredvid 
punkten. Vilket är gjort för attributet PUNKTID.  
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5.1.4 Inställningar, Hantera lager, SQL 
 

 
Under fliken SQL kan specifika sökningar ur databasen hanteras som kopplas 
ihop med det lager vi hämtar från databasen. I det här fallet skapar vi en SQL-
fråga som bara hämtar punkter med Punktstatus ”Gällande”.  
 

 
SQL-frågor kan sparas för att återanvändas vid sökningar ur databasen.  
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6 Hämta punkter till ritning 
För att hämta punkter från databasen med hjälp av lager så måste detta göras till 
en ritning. Kommandot heter Hämta lager och finns under FDO menyn.  

 
Något av de fördefinierade lagren markeras. Vill vi förfina utsökningen går vi till 
Sökning.  
 

 
Här kan vi göra utsökningar på alla attribut som återfinns i lagret.  I detta fall 
anger vi förutom Punktstatus gällande även Bandel där vi anger ett värde. Genom 
att klicka på Kör så får vi ett resultat. Detta resultat kan visas dels som tabell och 
dels direkt i ritningen.  
 

 
Svarar vi Ja på denna fråga kommer vi att få upp punkterna i en tabell, svarar vi 
Nej så visar vi dom direkt i ritningen.  
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Tabell med utsökta punkter. Genom at klicka höger mus kan vi anpassa 
formuläret för att se fler attribut.  

 
Fler attribut kan anges.  
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Resultatet från sökningen kan visas i en tabell. Härifrån kan man få en rapport på 
utsökta punkter. 
 
Resultat visas även i ritningen.  
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7 Redigera punkter 

 
Genom att markera en punkt och från höger mus klicka egenskaper, alternativt 
dubbelklicka på en punkt får man upp dialogen för Objektegenskaper. I denna 
finns all information om punkten. Här kan även data redigeras.  
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7.1 Redigera attribut från FDO menyn: 

 
Ett liknande kommando finns i FDO menyn ”redigera attribut”. Skillnaden är att 
här visas enbart attributen och inte övrig information om punkten.  

8 Sök punkter från en ritning 

 
Under Ritning|Sök objekt finns en funktion för att söka ut data i ritningen med 
hjälp av attribut.  
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Genom att markera ”Följ” och klicka på punkten visas denna punkt i mitten av 
skärmen.  
 

 
Punkterna kan även visas och redigeras med hjälp av kommandot ”Redigera som 
text” vilken återfinns under Visa-menyn, eller med snabbkommando Shift + U.  
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9 Spara redigerade punkter till databasen 
 

 
För att spara data till databasen, oavsett om det är nya, redigerade eller borttagna 
data (vilket inte är tillåtet) går man till kommandot FDO|Spara data. Då kommer 
denna dialog upp där man kan se vilket/vilka lager som har förändringar samt 
vilka typer av förändringar det är.  
Inom parentes anges (Nya, Modifierade, Borttagna) data.  
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10 Spara nya punkter till databasen 
För att spara nya stompunkter till databasen läggs dessa in på något sätt. Det kan 
vara en import från en fil av varierande slag, en inmatning av data, en 
mätdataberäkning eller resultat från nätutjämning. Enklast för utomstående att 
lägga in data är att använda en ritningsfil från Topocad med de attribut som 
används. Denna fil kan skapas och skicks ut till berörda.  
 
Punkten ska läggas i lagret 
STOMPUNKT enligt bilden. Då 
kommer de attribut som används att 
skapas på punkten och från något av 
redigera kommandona (Redigera 
egenskaper, redigera attribut (FDO) 
kan attribut anges.  
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11 Import av data 
Import kan ske från ett stort antal olika filformat till Topocads ritningsformat och 
därifrån kan sparande av data ske till databasen. 
 
Det som man måste tänka på är att få med alla attribut som ska sparas på punkten.  

 Om prototypsfilen Stompunktsritning.top” används finns där samtliga 
attribut när lagret STOMPUNKT används.  

 Attributen finns även i attributfilen Trafikverket.tatx.  
Om import sker från en koordinatfil eller motsvarande som inte innehåller attribut 
ska de nödvändiga attributen anges manuellt. Genom att använda attribut eller 
lager enligt ovan finns attributen med på punkten. Man kan även hämta ett utdrag 
från databasen och därifrån få nödvändiga punkter.  
Import från en Excel-fil i form av csv-fil kan innehålla nödvändiga attribut. 
Genom att använda attributtabellen ovan kan rätt attribut placeras på rätt värde 
vid den generella importen. 
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12 Import av PXY-fil till Topocad 
stompunktsdatabas 
Exemplet visar arbetsgången från en PXY-fil med värden i anteckningsfältet som 
vi vill ha kvar till databasen.  

12.1 Import av koordinatfil 
 

 
Istället för import av koordinatfil (PXY) väljer vi att exportera med generell 
import. Detta för att kunna hantera fälten PunktId och Anteckningar som attribut. 
Ange att starta import från rad 3, avgränsningsfält. 
 

 
Ange mellanslag samt annat + som avgränsare, då hanterar vi KM-tal med olika 
antal heltal och decimaler. 
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Ange första kolumnen till attributet PUNKTID (istället för Punkt Id) samt 
attributen MARKERINGSTYP för koden, KMH respektive METERH för dessa 
värden i Anteckningsfältet.  
 
 

 
Importera punkterna.  
 
Om du planerar att importera fler av detta filformat kan du här Registrera ny 
filtyp vilket då gör det enkelt att importera liknande filer. 
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12.2 Redigera punktattribut 

 
Attributen som importeras är Punktattribut, dessa måste konverteras till 
Objektattribut. Attributet MARKERINGSTYP är med stor sannolikhet en 
förkortning (eftersom fältet för Punktkod används) och måste redigeras. I detta 
fall har vi redigerat och valt Rör i mark, däcksel istället för RMD. 

12.3 Kopiera attribut 

 
När vi har redigerat koden kan denna kopieras till andra punkter med samma kod. 
Använd kommandot Kopiera attribut.  
Först pekas källobjektet ut och därefter markeras tillobjekten, flera kan markeras 
samtidigt. 
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Vilket eller vilka av attributen som ska kopieras anges.  
 
 

12.4 Konvertera punktattribut till objektattribut 

 
Attribut som importeras från filer är punktattribut. I databaser används 
objektattribut och vi måste konvertera våra punktattribut till objektattribut. Vi 
använder kommandot Symboler & Attribut|Konvertera attribut.  

12.5 Hämta karta 

 
För att kunna spara data till databasen måste vi först hämta delar av databasen till 
vår ritning. I och med det så ansluter vi till databasen. Använd kommandot 
Öppna karta och alternativet för område – Aktuell vy.  
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12.6 Spara data 
Därefter kan vi spara våra nya punkter till databasen.  
 

 
 
 


