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När vi träffades på Topocad Live i januari var världen en annorlunda 
plats. Alla såg vi fram mot starten på det nya 20-talet. Optimism och 
inspiration låg i luften under våra dagar tillsammans och jag tror alla 
fick en riktig energiboost. Stort tack till er som gjorde det möjligt; 
alla deltagare, utställare och föredragshållare! Missade ni något fö-
redrag har vi lagt upp de flesta på topocadlive.se. 
Vi är ödmjukt tacksamma att vi hann ordna denna träff tillsammans 
med er innan Covid-19 bröt ut. Få hade hört talas om viruset vid den 
tidpunkten, men nu dominerar det vår vakna tid. 
Det är sannerligen märkliga tider, som inte många upplevt tidiga-
re. Pandemin påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Antingen på 
jobbet, privat, ekonomiskt eller hälsomässigt. Inom vissa sektorer 
försvann efterfrågan helt över natten. Scania permitterade 19 000 
personer för några veckor sedan, SAS i princip samtliga.
Jag funderar mycket på hur man kan få samhället att fortsätta ändå 
– hur anpassar vi oss efter den här, i vår tid unika, händelsen? Vår 
bransch känns ändå relativt väl rustad för detta. Många av oss har 
möjlighet att arbeta utomhus eller hemifrån. Dessutom är samhälls-
byggarprocessen i mångt och mycket långsiktig. De inom branschen 
jag pratat med vittnar om att arbetssituationen ännu är relativt nor-
malt. På Adtollo fortgår vardagen, om än på lite andra former. Vir-
tuell fika och afterwork är nya inslag, möten avhandlas på webben 
eller i telefon. Annorlunda, men det fungerar! Sen är det himla trist 
med alla inplanerade och nu inställda resor och mässor. En viktig 
kontaktyta för oss att träffa er, visa nyheter och bara ha det trevligt 
ihop. 
Många känner sig nog bestulna på sin frihet, på ett eller annat 
sätt. Om inte på jobbet så säkerligen i privatlivet, med rekom-
mendationer och restriktioner. Att inte kunna umgås med vän-
ner och familj på samma sätt som förut känns tufft. Men då 
kan lite perspektiv hjälpa. För drygt 100 år sedan bröt första 
världskriget ut, där folk i stora delar av Europa helt meningslöst 
tvingades krypa ned i skyttegravar fyllda med giftgas och skjuta 
på varandra. Nu uppmanas vi till social distansering under en 
begränsad tid. Det är ändå historiskt sett ett relativt lågt pris att 
betala för en världsomvälvande händelse. Till er som är sjuka 
eller har närstående som är sjuka skickar jag min största önskan 
om tillfrisknande.
I skrivande stund är det påsk. Ingen vet hur läget ser ut när 
magasinet funnit sig till er brevlåda. Jag ska inte försöka mig 
på att sia om framtiden, men det finns en del ljusglimtar värda 

att lyfta fram just nu. Gäller bara att hitta dem i mörkret som 
fyller media - katastrofer säljer. Jag läste att ett vaccin kan vara 
här redan i september, vilket om det stämmer är en stor bedrift. 
I början av utbrottet pratade man om 2 år. AstraZeneca startar 
tester av läkemedel för behandling av Covid-19. På flera platser 
i Europa syns minskning av insjuknanden. Miljön har också fått 
sig en välbehövlig paus. Luften i Stockholm är den bästa sedan 
mätningarna startade 1991, lika ren som på landet sägs det. 
Som med alla kriser tror jag att detta kommer driva på sam-
hällsutvecklingen. Människan är otroligt anpassningsbar och 
uppfinningsrik. Vi får även hoppas att ansvariga får stå till svars 
när den tiden kommer, så att vi på riktigt kan minimera risken 
för liknande händelser i världen framgent, men även vara bättre 
förberedda för eventualiteter.
Ingen vet exakt när – men jag ser ingen annan möjlighet än en 
solig morgondag där vi bekämpat Covid-19. Under tiden kom-
mer här ett fullspäckat magasin med inspirerande reportage, 
från Indonesiens djungler till TopoDirektgenomföranden och 
genomgångar av nyheter och tips i Topocad 20, Chaos desk-
top och Congeria. Spana även in vår satsning på webbkurser. 
Kan vara ett bra tillfälle att förkovra sig. Några föredrag som 
skulle hållits på kartdagarna finns också tillgängliga online, på 
adtollo.se 
Så håll ut, visa hänsyn och hitta sätt att få vardagen 
att fungera. Ljusare tider kommer. 

Ps, Om ni har möjlighet att arbeta hemifrån vill 
vi underlätta detta och erbjuder tillfälligt en 
extra licens som ni kan installera på hemdatorn.
Hör av er så ordnar vi det!

Varma hälsningar,

Joakim Svantesson

Jag är optimist, för vad är alternativet?

För snabba nyheter - gilla oss på facebook.com/adtollo eller följ våra grupper 
Topocad användargrupp och Chaos desktop användargrupp på LinkedIn. 

Tack till alla som besökte

TOPOCAD LIVE 
2020!
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02 LEDARE  

Hur påverkas Adtollo av Covid-19? Och 
hur påverkas du? Joakim reflekterar över 
det extrema läge som pågår och väljer att 
vara positiv, för vad är alternativet?

04 VAD ÄR NYTT I TOPOCAD 20? 

Topocad 20 är fullpackad med nyheter, 
ovan och under huven. Många funktioner 
är helt nya och andra omarbetade – för 
att göra dem mer intuitiva och effektiva. 

07 VAD HÄNDER INOM TOPODIREKT? 

Vad är planmosaik? Hur fungerar  
Standard-import för detaljplandata? 
Fredrik Söderberg, produktägare av 
TopoDirekt på Sokigo, reder ut begreppen 
och berättar om den senaste utvecklingen 
inom TopoDirekt. 

08 SÅ UTFÖRDE STORUMANS 
KOMMUN PROJEKTERINGEN AV ETT 
TRIANGELSPÅR - PÅ EGEN HAND! 

2018 fick Storumans kommun i Lappland 
beviljat att bygga ett 900 meter långt 
triangelspår mellan inlandsbanan, 
tvärbanan och Storumanterminalen. Här 
berättar Erika om hur kommunen tog sig 
an projektet. 

11 NYTT FRÅN ESPA SYSTEMS 

Jussi Lammi berättar bland annat att  
anslutningen till ArcGIS Pro 2.5-miljön nu 
är klar för nedladdning och användning.

12 THOMAS DUBOIS TAR OSS MED 
TILL INDONESIENS DJUNGEL OCH 
BERÄTTAR HUR MÄTNINGEN GÅR TILL 
PÅ SVÅRTILLGÄNGLIGA PLATSER 

Uppgiften var att genomföra en kartering 
av distriktsgränser, med satellitbilder 
som främsta verktyg, i provinsen Riau på 
den mellersta delen av ön Sumatra. 

16 SMARTARE ARBETSPROCESSER 
GER OSKARSHAMNS KOMMUN 
STÖRRE NYTTA MED STÖD AV  
TOPODIREKT 

På Oskarshamns kommun ser man fram 
emot införandet av TopoDirekt.  
- Vi kommer att få ett säkrare dataflöde 
som sparar tid, menar mätningsingenjören 
Carina Axelsson.

18 CHAOS DESKTOP & CONGERIA 
SAMLAS HOS ADTOLLO 

Från och med 1 mars i år samlas all 
verksamhet för Chaos desktop och 
Congeria hos Adtollo. Tidigare har  
Adtollo stått för utveckling av produkter-
na och Symetri stått för sälj och support.  
Mari tipsar även om visningsfönstret i 
Chaos desktop. 

20 KOMMUNAL SAMVERKAN STÄRKS 
MED TOPODIREKT 

Tre skånska kommuner delar på 
GIS-arbetet. Nu stärks samarbetet när 
TopoDirekt införs. I en av kommunerna, 
Hässleholm, tog det bara tio månader 
att gå från beslut till fullt fungerande 
system.

22 ADTOLLO INSIDE STORY - TRÄFFA 
FREDRIK SUNDBERG 

Sedan drygt 12 år tillbaka har Fredrik 
jobbat med Topocad och är en av oss 
med bredast kunskap i programmet. Har 
du ringt till Adtollo och behövt support, 
gått en utbildning eller behövt hjälp 
med installationer i komplexa miljöer, 
så har du troligtvis varit i kontakt med 
Fredrik. 

24 TJÄNSTER PÅ ADTOLLO 

Träffa våra nyanställda som börjat på 
Adtollo i år. Kanske är du nästa  
medarbetare? Flera tjänster ute nu!

25 SUDOKU

26 NYA TOPOCADKURSER 

Vi har tagit fram ett antal nya kurser i 
år: introduktionskursen på webben varje 
månad, webbkurser inom bladmall och 
VA-projektering samt Terrängmodell & 
Volymberäkning på plats hos oss.

27 KURSSHEMA ÖVER AKTUELLA 
KURSER 

Vårens och höstens kurser i Topocad 
och Chaos desktop, samt våra populära 
fredagsfrallor. 

28 TIPS & TRIX I TOPOCAD 

Så fryser du lager, kopierar terräng- 
modell mellan olika dokument samt 
arbetar med enstaka objekt. 
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Vad är nytt i 

Topocad 20? 
Topocad 20 är fullpackad med nyheter, ovan och under huven. Många funktioner är 
helt nya och andra omarbetade – för att göra dem mer intuitiva och effektiva. I och 
med att det hela tiden ställs högre krav på bland annat tyngre filer har också prestanda 
varit ett genomgående tema. Här går vi igenom ett axplock nyheter som vi på Adtollo 
tycker är särskilt intressanta i Topocad 20. Hela nyhetslistan finns på adtollo.se eller i 
nyhetsknappen i Topocad. 

1
2

3

4
5

4



Generellt
1. Möjlighet att byta rapportlogga 

under system- och projektinställningarna. 
Peka ut en bild med din företagslogga så 
dyker den upp i rapporterna. 

2. Ny funktion för att kunna byta data 
mellan två kolumner i rutnät.

3. Nytt typsnitt: Topocad ISO S. 
Översätter vanligt förekommande 
textsnitt från andra program på ett bra 
sätt vid import till Topocad.

CAD
4. Egenskapsfönstret kan nu ligga 

öppet och dockat i ritningen medan 
andra kommandon körs. I senaste 
releasen har även en knapp för att 
endast markera enstaka objekt lagts till. 

5. Ny funktion för att skapa ett plan 
från ett objekt och sedan zooma till 
detta plan. ”Game changer” när det 
kommer till att skapa solider i Topocad. 

Välj funktionen och klicka på en yta. 
Du zoomas nu in till ett tillfälligt plan 
i 2D där du kan CADa som vanligt. 
Återgå sedan till ursprungsläget och 
extrahera 2D-komponenten till 3D. 
Även användbart för att exempelvis 
arbeta i ett lokalt koordinatsystem på 
en karta.  På bild 5 syns också det nya 
inmatningsfönstret vid markören för 
längd och vinkel när man till exempel 
ritar en linje. Smidigt att direkt se hur 
linjen kommer se ut. Kan slås på eller 
av i snappinställningarna.

6. Ny funktion som visar en förhands-
visning av var inmatade koordinater 
kommer ritas ut, i kommandot för 
att rita linje. Förtydligar och minskar 
risken för oönskade fel.

7. Ny funktion för att byta geometri 
på ett objekt. Använd exempelvis ifall 
endast geometrin på en byggnad ska 
uppdateras med en bättre inmätning.

8. Ny funktion för att visualisera  

avrinningsområden på en terräng- 
modell. Undersök hur vatten rinner 
över en terrängmodell och vilka  
områden som rinner till vilka punkter.

9. Ny funktion för att spåra en linje. 
Välj en startpunkt på en linje, följ den 
och hoppa till en ny linje och fortsätt 
följa. Resultatet blir en ny samman-
hängande linje. Exempelvis bra för att 
rita ut en strandlinje.

10. Utökad möjlighet att stilsätta text 
från egenskapsdialogen. Välj om den 
ska vara kursiv, understruken, genom-
struken eller fet.

Nu finns även möjligheten att rotera 
egenskapstexter enligt objektets 
orientering.

11. Möjlighet att explodera objekt till 
punkter. Användbart för att exempelvis 
explodera en terrängmodell till sina 
beståndsdelar och göra ändringar i 
punkter. 
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Ladda ner den senaste versionen på adtollo.se/ladda-ner/

Profilformulär
12. Nytt verktyg i profilformuläret för 

massbalansering. Ger en indikation på 
förhållandet mellan schakt och fyll i ett 
tidigt skede av projekteringen. 

Terrängmodell
13. Möjlighet att ange färgläge på 

terrängmodell (standard, termiska 
färger eller färger enligt lutning) i 
terrängmodellsdokumentet samt i rit-
ningen. Ersätter behovet av det gamla 
popup-fönstret 3D-vy i Visa. Nytt är 
även att det går att ange material på 
terrängmodellen.

Volym
14. Multivolymberäkningskommandot 

har fått ändrad layout och nya funktioner. 
Arbetsflödet är nu mer linjärt och val 
finns för att dela upp volymerna efter 
enhetshöjd. En ny förhandsgranskning 
gör det möjligt att se volymerna medan de 
definieras.

Punktmoln
15. Punktmoln har fått sig en genom-

körare. Nya val i grafikinställningarna 
tillåter att min- och maxhöjd kan ställas 
in för färgskalan och det går att välja att 
endast visa ett begränsat antal punkter. 
Smidigt om modellen är stor. Dessutom 

finns ett nytt verktyg för selektering som 
ökar flexibiliteten.

Import av filer till punktmoln och 
hantering av desamma har snabbats upp. 
Utritningen i 2D-läge har även den fått 
bättre prestanda. 

Leverans
Leveransmodulen har fått ett antal 

nyheter. Hit hör bland annat möjligheten 
att klippa ut och flytta samt avregistrera en 
eller flera lägenheter i entrékommandot. 
Möjligheten att enkelt avregistrera en 
eller flera entréer inklusive ev lägenheter 
i entrékommandot. Rapporter! Dessa kan 
skapas med eller utan kartbild samt har 
möjlighet att automatiskt hämta lagfaren 
ägare.

12 13

14 15

6



Hej Fredrik, hur mår du? 
– Bara bra, tack. Just nu i dessa tider 
är man lite extra duktig med att tvätta 
händerna när man kommer utifrån 
och att backa några steg när någon 
hostar eller nyser. 

Hur många kommuner 
har idag valt 
TopoDirekt som 
MBK-system? 
– Oj, det var en bra fråga, just nu 
känns det som om det blir nya var 
och varannan vecka. Men det är 
cirka 60 kommuner just nu i april 
2020 som valt TopoDirekt som sin 
MBK-lösning.

Vad händer rent 
utvecklingsmässigt  
med TopoDirekt? 
– Vi har precis släppt version 20 så 
just nu håller vi på att implementera 
den hos våra kunder. Annars så är det 
full fart med till exempel förbättringar 
av kartor och andra delar som gör 
TopoDirekt ännu bättre.

Berätta om Standard- 
import för detaljplandata 
och hur våra användare 
har nytta av det? 
– Vi har gjort en datamodell 
för planmosaik som bygger på 
SIS-standarden 637040:2016 som 
importformat. Datamodellen är 

byggd för att ta emot det formatet 
och lagra ner i databasen. Väl i 
datamosaiken händer det grejer. 
Exempelvis om en ny plan sparas 
ner i databasen som ska släcka ut en 
del av en annan plan så görs det med 
automatik. En riktigt snygg lösning.

Planmosaik är ett 
vackert ord! Vad innebär 
det egentligen? 
– Planmosaik visar inte planerna som 
original utan regeln är att ingen plan 
ska ligga uppepå en annan plan. Plan-
mosaikdatabasen tar hand om detta 
och klipper planerna så att det bara 
finns en aktuell plan på varje område. 
Precis som kaklet i badrummet, ingen 
platta ligger där heller uppepå någon 
annan. 

Vad händer inom TopoDirekt? 
Vad är planmosaik? Hur fungerar Standardimport för detaljplandata? 
Fredrik Söderberg, produktägare av TopoDirekt på Sokigo, reder ut 
begreppen och berättar om den senaste utvecklingen inom TopoDirekt. 

Vill du veta mer om TopoDirekt? Besök topodirekt.se!
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Reportage

Så utförde Storumans Kommun 
projekteringen av ett triangelspår

 – på egen hand! 

2018 fick Storumans kommun i Lappland beviljat att bygga ett 900 meter 
långt triangelspår mellan inlandsbanan, tvärbanan och Storumanterminalen. 
Den nya satsningen kommer att spara både tid och pengar – och dessutom 
minska koldioxidutsläppen avsevärt. Trots komplexiteten i projektet valde 

Storumans kommun att med sin samlade kompetens i huset ta sig an  
projekteringen själva. 

Text: Marika Karlöf | Bilder: Storumans kommun, Madeleine Rinman
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2018 fick Storumans kommun i 
Lappland beviljat att bygga ett 900 meter 
långt triangelspår mellan inlandsbanan, 
tvärbanan och Storumanterminalen. Den 
nya satsningen kommer att spara både 
tid och pengar – och dessutom minska 
koldioxidutsläppen avsevärt. Trots  
komplexiteten i projektet valde Storumans 
kommun att med sin samlade kompetens 
i huset ta sig an projekteringen själva. 

Vi pratade med Erika Kristoffersson, 
GIS-handläggare på Storumans Kommun, 
och Thomas Salomonsson, mätningsingenjör 
på Storumans kommun, för att höra mer 
om hur de gick till väga.

En liten kommun med 
en viktig placering 

Den befintliga NLC-terminalen, belägen 
i Västerbottens län, används dagligen för 
att lasta om transporter med skogsråvaror 
och är strategiskt placerad där två järnvä-
gar och två Europavägar korsar varan-
dra. Med sina dryga sex tusen invånare 
kommer Storuman genom denna satsning 
bli en ännu viktigare logistisk knytpunkt 
i Västerbottens inland. Den kommer 
också att fungera som en tillväxtmotor för 
utvecklingen av transportnäringen i hela 
landet.

– Projektering av stora insatser inom 
samhällsbyggnad kan vara väldigt 
komplicerat även för de mest erfar-
na mätningsingenjörer och tekniska 
konsulter. Det finns många saker att 
ha i åtanke när man planerar ett stort 
projekt, säger Erika Kristofferson, som 
trots den insikten tycker det var bra att 
kommunen valde att själva sköta arbetet 
när det kom till projekteringen av deras 
triangelspår.

Rätt kompetens i huset 
För att genomföra projektet krävdes 

dels rätt kompetens och dels ett stabilt 
och mångsidigt projekteringsverktyg. 
Eftersom kommunen redan använde 
Topocad i sin dagliga verksamhet 
var flera medarbetare bekanta med 
hur programmet fungerade. Med god 
kompetens från kommunens egen mät-
ningsingenjör Thomas Salomonsson 
kände både Erika och Thomas sig säkra 
och bekväma med att ta sig an projek-
teringen i Topocad på egen hand.

– Jag har gjort en del projektering 
innan och vet vad som är viktigt att 
tänka på för att lyckas. Även om jag 
inte hade gjort det i just Topocad så 
kände vi oss bekväma med beslutet, 
förklarar Thomas Salomonsson. 

Projektet som innefattade att ansluta 
terminalen till både tvärbanan och 
inlandsbanan för att skapa bättre kom-
munikationer och transportmöjligheter, 
är Storumans största industrisatsning 
på många år. Det byggs dessutom en 
planskild vägbro där E45:an höjs, och 
där en ny serviceväg tillsätts. Projek-
tet innebär alltså att det finns många 
aspekter att ta hänsyn till, och därmed 
många kompetensbehov som behöver 
täckas. Trots att kommunen valde att 
göra det allra mesta själva förstod man 
att den stora triangelspårssatsningen 
också skulle kräva lite hjälp utifrån. 

– Eftersom projektet innebär att byg-
ga järnväg och väg, var vi väl medvet-
na om att det skulle bli ett komplicerat 
projekt och att vi skulle behöva stöd 
för att komma igång, berättar Erika.

Adtollo hjälpte till att 
ta fram rätt grunddata 
och tydliga mallar 

Den största och viktigaste delen under 
ett projekteringsprojekt är ofta att ta in 
rätt grunddata att arbeta med, eftersom 
det är då man kan sätta en god struktur. 
För att skapa tydliga mallar och få in 
korrekt data i verktyget tog Storumans 
kommun hjälp från Adtollo. 

– Att få in rätt grunddata från början 
är viktigt och kräver bland annat att 
man tar fram terrängmodeller utifrån 
punktmoln och egna mätningar, förkla-
rar Thomas. Vi behövde till exempel 
utföra olika mätningar för att lokalisera 
berg, och det är inte helt lätt. Adtol-
lo hjälpte oss att ta fram rätt mallar, 
samtidigt som vi kunde sätta oss in i 
verktyget. Med det som grund kunde 
vi därefter sköta det mesta av jobbet 
själva. 

En stor satsning med 
goda förutsättningar  

Totalt investeras 73 miljoner kronor i 
NLC-projektet, där Storumans kommun 
står för cirka 10 procent av finansie-
ringen. Med en öppen och nära dialog 
– där Adtollo fungerar som stöd vid 
behov, men där Storumans kommun 
gör det faktiska jobbet – har projektet 
hittills kunnat genomföras smidigt och 
smärtfritt. 

– Eftersom vi är en liten kommun var 
det viktigt för oss att hitta en partner 
och lösning som kunde anpassas efter 
det här projektet och vår kommuns 

Bild vänster: Vy av skoterled och skidspår på Drottningleden som går mellan Hemavan och Laisaliden. Bild höger: Stoppbock på terminalen mot E45 
och triangelspåret.
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specifika behov. För oss var det viktigt 
att vi kunde jobba nära leverantören, 
samtidigt som systemlösningen behövde 
kunna möta vår budget, berättar Erika.

Att våga ta över  
projekteringen 

Det var med en orädd nyfikenhet som 
Erika, Thomas och deras kollegor på 
Storumans kommun tog beslutet att skö-
ta projekteringen själva. Nu vill de dela 
med sig av sina erfarenheter till andra 
kommuner, och visa att det är möjligt 
att göra likadant. Anledningen? Jo, ing-
en känner en kommun lika bra som dess 
invånare och medarbetare.

– Mitt tips till andra kommuner och 

verksamheter är att våga prova! Om ni 
har data och kompetens i huset kan ni 
börja med ett mindre projekt, för att se 
om det passar er, avslutar Erika. 

Nu är upphandlingen av delfas 3 
klar, där fokus ligger på att bygga höja 
E45:an och bygga bron över järnvägen 
och lägga järnvägsspåret. Vägen, som 
ska höjas över åtta meter från marken, 
är planerad att bilda en ny sträcka på 1 
300 meter. Den nya infarten till termi-
nalen kommer vara redo att tas i bruk i 
mars 2020, och det nya triangelspåret 
beräknas stå helt klart 2021. Vi ser fram 
emot att fortsatt följa resan dit! 

”Mitt tips till andra kommuner och 
verksamheter är att våga prova”
Erika Kristoffersson, GIS-handläggare, Storumans kommun

Storumans 
kommun söker 
mätningsingenjör! 

Är du mätningsingenjör och 
på jakt efter nytt jobb? Nu 
letar Storumans Kommun  
efter ytterligare en mät-
ningsingenjör som vill hjälpa 
till att utveckla kommunen 
– och ta vara på Storumans 
strategiska placering. 

Håll utkik efter tjänsten som 
snart läggs ut på  
www.storuman.se.

Thomas Salomonsson och Erika Kristoffersson på Storumans kommun. I bakgrunden rensar en grävmaskin upp efter sprängning i bergskärningen. 
Infälld bild: Längdprofil, planbild och typsektion för anslutningsväg från terminalen och under E45. 
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ESPA Systems Oy i 
Finland utvecklar 
systemet EspaCity som 
används för stereoskopisk 
3D-kartläggning av 
flygbilder. Topocads 
adapter till EspaCity ger 
simultana funktioner 
mellan systemen. Här 
berättar Jussi Lammi, vd 
på ESPA Systems Oy, om 
några av nyheterna från 
ESPA Systems. 

ESPA Systems utvecklar och 
säljer programvara för digital foto-
grammetrisk kartläggning och lidar 
databehandling. En väsentlig del av 
kartläggningsarbetet är den direkta 
kopplingen mellan 3D-datainsamling 
och spatial databas. ESPA Systems 
programvara stöder anslutning till 
ArcGIS-, AutoCAD- och Micro- 
Station-miljöerna. Ytterligare 
databasanslutningar finns tillgäng-
liga från våra partner till miljöerna 
Smallworld, Trimble Locus och 
Topocad.

– En nyhet som kan intressera alla 
ArcGIS-användare är att veta att 

anslutningen till ArcGIS Pro 2.5- 
miljön nu är klar för nedladdning och 
användning, berättar Jussi Lammi.

ESPA Systems fortsätter att stödja en 
mängd olika tekniker för stereoskopisk 
3D-visning av flygbilder, med utgångs-
punkt från olika alternativ såsom fria 
visningstekniker eller användning av 
anaglyfbilder, till toppmoderna  
lösningar som flimmerfria, högupp-
lösta 3D PluraView-skärmar och 
glasfria CONTOUR 3D-stereoskopiska 
skärmar. ESPA Systems utvecklar 
också stereoskopiska 3D-mätfunktioner 
till VR-enheter som Oculus Rift S.

Nytt från ESPA Systems 

Stöd för nya stereoskopiska 
skärmar samt anslutning till 
ArcGIS Pro 2.5-miljön klar

För mer information, besök espasystems.fi 
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Satellitbilder som kartläggnings-
verktyg även när djungeln är tät 
och det ofta är molnigt

Text: Peo Lind | Bilder: Thomas Dubois

Indonesien är med drygt 270 miljoner invånare på väg att bli en av Asiens 
stjärnekonomier. Samtidigt som ekonomin blomstrar finns ett stort behov av 
stöd och utveckling ute på landsbygden. Ett exempel är i provinsen Riau på 
ön Sumatra där kartering av distriktsgränser ska ge sex distrikt en bättre 
kontroll och hjälp att förhindra en för snabb och felaktig avverkning.

Reportage
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En av de externa föreläsarna på 
Topocad Live 2020 i januari var 
lantmätaren Thomas Dubois från 

utbildningsföretaget Kartotek AB. Han 
tog med åhörarna på en resa långt bort 
till ett spännande projekt i en mycket an-
norlunda miljö. Under rubriken ”Hur bär 
man sig åt för att kartlägga svårtillgängliga 
områden som Indonesiens djungler?”, 
berättade Thomas om en kultur och natur 
som ger en helt ny dimension på vilka 
utmaningar man kan möta i samband med 
kartering av gränser och framställning av 
kartor.

Vill motverka en 
okontrollerad  
avverkning

Projektet där Thomas anlitades som 
teknisk rådgivare i perioder under 
2017/2018 ingick som ett av åtta 
delprojekt i biståndsprogrammet MCA 
– Millennium Challenge Account. 

Huvudmän för programmet är Indonesiens 
regering tillsammans med Millennium 
Challenge Corporation (MCC) i USA 
som är en oberoende bilateral myndighet 
bildad av den amerikanska kongressen 
år 2004.  Ett av målen för MCC är att ge 
stöd till projekt som kan motverka global 
fattigdom. I Indonesien sker det genom 
satsningar på ekonomisk tillväxt och de 
genomförs med fokus på klimat- och 
miljöaspekter. Thomas delprojekt hette 
Participatory Mapping and Planning 
(PMap 8) med tillägget ”Green Prosperity” 
(Grönt välstånd).

Bakgrunden till projektet var provinsen 
Riaus behov av att få en bättre kontroll av 
distriktsgränserna. Detta för att motverka 
en allt för snabb och okontrollerad av-
verkning från både företag och privatper-
soner, men också för att lägga grunden 
till en effektivare organisation i distrikten. 
Avskogning är ett stort problem i Indo-
nesien. En del av avverkningen är illegal 
medan annan avverkning sker för att göra 
plats åt jordbruk och oljepalmer. Palmolja är 
en lukrativ gröda då den ger bra avkastning 

för en annars fattig befolkning.
För implementeringen av projektet 

svarade den finländska grenen av företaget 
Niras – som också var huvudman för 
projektet - och det indonesiska företaget 
Sekala.

– Uppgiften var att genomföra 
en kartering av distriktsgränser, med 
satellitbilder som främsta verktyg, i 
provinsen Riau på den mellersta delen 
av ön Sumatra. Provinsen är indelad i tio 
distrikt och det var delar av sex av dessa 
som ingick i projektet. Riau har en yta på 
drygt 88 000 kvadratkilometer och pro-
jektarean täckte 5 000 kvadratkilometer. 
Att vissa delar av distrikten är tät djungel 
utan vägnät var bara en av utmaningarna, 
säger Thomas.

Ytterligare en utmaning var att pro-
jektområdet låg mitt över ekvatorn. Som 
många redan vet börjar koordinatsyste-
met vid ekvatorn, men vad händer under 
ekvatorn var en fråga Thomas ställde till 
åhörarna. Han förklarade själv och utan 
att vi fördjupar oss i detaljer förstod vi 
snabbt att ekvatorn genom projektområdet 

”Uppgiften var att genomföra en kartering 
av distriktsgränser, med satellitbilder som 

främsta verktyg, i provinsen Riau på den  
mellersta delen av ön Sumatra”

Bild vänster: Grenar kapas för att kunna ta emot GNSS-satelliternas signaler. Bild mitten: Inmätning av kommungränspunkt i utmanande terräng. 
Bild höger: Kommungränser som inte syns i satellitbilderna identifieras i fält.
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ställde till det och resulterade i en hel del 
merjobb.

Det finns tigrar på 
ett ofta molnigt  
Sumatra

Deltagarna på Topocad Live kunde 
genom Thomas berättelse, bilder och ett 
par filmer bilda sig en uppfattning om 
den vackra men också krävande naturen i 
Riau. Stora plantager med oändligt långa 
rader av oljepalmer och i andra områden 
tät djungel med flodkanoter som enda 
transportalternativ. Projektet tog Thomas 
med till många spännande platser och 
även om tanken på Sumatratigrar fanns 
där vid fältarbeten var han aldrig direkt 
orolig. Ändå finns det uppskattningsvis 
mellan 400 och 500 tigrar på Sumatra, 
men arealerna de rör sig över är som sagt 
stora. Sumatra har en yta på 425 000 
kvadratkilometer (ungefär som Sverige) 
och är världens till ytan sjätte största ö.

En blick mot himlen på Sumatra kan 
räcka för att man ska förstå vad som 
försvårar när kartering av gränser ska 
ske genom insamling av bilder och 
bildtolkning.

– Det är ofta molnigt på Sumatra och 

det var ett av de största problemen vi hade 
att brottas med. Vi löste det genom att för 
ett visst område beställa satellitbilder från 
ungefär samma tidsperiod, titta på vilka 
bilder det var lite mindre moln eller inga 
moln alls och sedan kombinera bilderna. 
Till slut kunde vi pussla ihop bilder som 
visserligen inte var helt perfekta men ändå 
tillräckligt bra, förklarar Thomas.

Bilderna beställdes från olika satel-
liter med utgångspunkt från ett antal 
specifikationer som till exempel area, 
molnighet, årstid och upplösning. Thomas 
visade exempel på bilder med 10 meters 
upplösning (duger inte att kartera med!), 
25 cm och även drönarbilder med 10 cm 
upplösning. Från början antogs det att det 
skulle räcka om bilderna hade 3 meters 
upplösning för att man skulle kunna dra 
upp distriktsgränserna. Thomas kunde 
dock visa att det krävdes bilder med bättre 
än 80 cm upplösning. Det var helt enkelt 
nödvändigt för att man skulle kunna se 
tillräckligt med detaljer och identifiera 
läget! Gränser som inte framgick av 
satellitbilderna fick sedan inventeras på 
fältet av mätteam som reste ut till byarna 
i distrikten. Diskussionerna kunde bli 
livliga men man kom ändå alltid fram till 
en lösning som alla accepterade.

Ett gigantiskt stort 
land med sin egen 
klädkod

Thomas berättade två saker om 
Indonesien som kanske överraskade 
många på användardagarna. Det ena är 
att Indonesien är ett väldigt stort land 
och betydligt större än många tror. Från 
öst till väst är denna önation med mer 
än 17 000 öar och 33 provinser ca 5 300 
kilometer bred. ”Det är lika långt som 
avståndet från Sverige ner till Etiopien”, 
berättade Thomas och visade på en 
världskarta. Det andra är att klädkoden 
skiljer sig från den vi har i Sverige vid 
exempelvis affärsmöten. I Indonesien är 
det inte kavaj eller kostym som gäller för 
männen. För att illustrera det tog Thomas 
till mångas förvåning av sig sin skjorta 
och blottade det som i Indonesien är 
gängse ”kostym”. Thomas fortsatte näm-
ligen sin berättelse iklädd en kortärmad 
batikskjorta.

– Indonesien är ett land med en 
spännande och annorlunda kultur. Ett 
exempel är klädkoden. Det blev jag varse 
när jag skulle träffa projektledaren. Jag 
förväntade mig nog kostym, skjorta och 
slips. Så var det inte alls. Vid lite mer for-
mella möten har man istället långärmade 

I väntan på att mätningen (statisk GNSS) ska bli klar. Långa mättider behövdes för att få ett säkert resultat.
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batikskjortor, och vid arbetsmöten som 
regel kortärmade. Man kan tycka mycket 
om utseendet och färgerna på dessa 
skjortor, men man vänjer sig snabbt 
och de är dessutom väldigt sköna, säger 
Thomas med ett leende. 

Stormöten, en stark 
hierarki och mycket 
fältarbete

Den nyinköpta batikskjortan fick Thomas 
snart nytta av. Under projektets gång hölls 
möten där distrikts- och provinsrepresen-
tanter samlades för att gemensamt titta på 
satellitbilder, diskutera dessa och utbyta 
åsikter. Thomas berättade om en mycket 
stark kulturell samt även administrativ 
indelning. En nyckel till att arbetet skulle 
fortskrida var att en kunglig person (radja), 
som närvarade vid ett möte som Thomas 
deltog på, gav sitt godkännande. Trots att 
radjan inte har en administrativ roll var 
alltså hans gillande en förutsättning för att 
beslutsfattare och andra intressenter skulle 
stödja projektet.

En tidskrävande del av projektet var 
ortorektifiering och georeferering av 
satellitbilder med mätning av flygsignaler 
(kända punkter i bilderna) som en del av 
denna process. Även i djungeln måste 

flygsignaler mätas in med GNSS och 
Thomas berättade att medarbetare i fält-
teamen ibland måste klättra upp i träd och 
hugga upp öppningar för att man skulle 
kunna ta emot satellitsignalerna. Beräk-
ning av GNSS-baslinjer skedde sedan 
med RTKLIB Open Source-programvara.  
Projektarbetet resulterade slutligen i mer 
än 500 kartutskrifter som skulle studeras 
ute i distrikten och godkännas av de 
distriktsansvariga. I några fall krävdes 
ändringar, men till slut var alla påskrifter 
på plats. Uppdraget var dock inte riktigt 
slut än. Att varje distrikt även ville ha 
ett antal fysiskt utplacerade distrikts-
gränspunkter resulterade i att mätteamen 
på nytt fick ge sig ut i djungeln för nya 
mätningar.

För Thomas Dubois innebär projektet 
i Indonesien att han kan lägga ytterligare 
ett stort utlandsuppdrag till sin merit- 
lista. Han har tidigare arbetat i ett flerårigt 
biståndsfinansierat kartprojekt i Etiopien. 
Det projektet hade sina speciella tekniska 
utmaningar, precis som det i Indonesien. 
Karteringen på Sumatra visar att satellit-
bilder idag är tillräckligt detaljerade och så 
lättillgängliga att de kan bli viktiga verktyg 
i svårtillgängliga och glest befolkade 
områden där behovet av lokal utveckling 
samt klimat- och miljöförbättringar kan 
vara stort! 

 

 
Tio saker du 
kanske inte visste 
om Indonesien
1.  Landet har världens största 

muslimska befolkning. Av 270 
miljoner invånare är cirka 225 
miljoner muslimer.

2.  Det finns fler än 300 etniska folk-
grupper.

3.  Det officiella språket är Bahasa 
Indonesia men ytterligare ca 700 
språk talas regelbundet av de 
många folkgrupperna.

4.  Över 50 % av landets yta är täckt 
av skog.

5.  Det finns 17 504 öar och 6 000 av 
dessa är obebodda.

6. Det finns 127 aktiva vulkaner.
7.  I djungeln finns cirka 100 stammar 

som inte haft kontakt med civili-
sationen.

8.  Indoneser är kortast i världen med 
en medellängd på 158 cm.

9.  Varje år exporteras cirka 3 000 ton 
grodlår till Frankrike.

10.  Indonesien är världens största 
producent av palmolja.

Bilder upptill: Möte med kommunrepresentanter för att bestämma kommungränserna. Bilder nedtill: Mätning av gränspunkter i djungeln där  
motordrivna kanoter är enda sättet att transportera sig.
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På Oskarshamns kommun ser man fram emot införandet av TopoDirekt.
Vi kommer att få ett säkrare dataflöde som sparar tid, menar 
mätningsingenjören Carina Axelsson.
Text: Love Jansson | Bild: Oskarshamns kommun

Reportage

För drygt ett år sedan ställdes 
kartavdelningen på Oskarshamns 
samhällsbyggnadskontor inför 

ett val. Den programvara som man hittills 
hade använt skulle utgå och behövdes 
bytas till en annan. 

– Vår leverantör lanserade TopoDirekt 
och ersatte det gamla systemet, berättar 
mätningsingenjören Carina Axelsson. 
Övergången underlättades av att vi redan 
hade Topocad på förvaltningen, ett program 
som vi har bra erfarenheter av.

Projektet startades under våren 2019 
och om allt går som planerat kommer 
TopoDirekt att driftas till sommaren. 
Just nu håller man på att gå igenom 
vilka data som ska konverteras från 
den gamla kartdatabasen till den nya i 
systemet.

Säkrat informations-

flöde i MBK
Även om Carina och hennes kollegor 

inte har börjat arbeta i den nya Topo-
Direkt-miljön ser hon redan vinster och 
nya möjligheter öppnar sig i det dagliga 
MBK-arbetet. Ett område är kodningen 
av data vid inmätning i fält som kommer 
att bli enhetligt eftersom dataflödet i 
TopoDirekt är anpassat efter de nationella 
specifikationerna. Det ger fördelar, menar 
Carina.

– När vi tömmer inmätta data så är det 
rätt kodat från början och då kommer de att 
hamna i rätt lager i databasen. Så är det inte 
alltid. I vårt befintliga Autocad-system måste 
vi markera ett visst objekt och välja vilket 
lager det ska hamna i innan vi sparar ned 
det i databasen. I framtiden kommer vi 

inte att använda Autocad.
Det nuvarande arbetssättet är snart 

historia och jobbet kommer att flyta 
smidigare på förvaltningen när flera 
onödiga moment försvinner. 

– Ajourhållningen blir enklare och kom-
mer att gå mycket fortare, tror Carina. 

Processen automatiseras och man kan 
ägna mer tid åt att ta fram kartor och 
annan information internt i kommunen 
och till externa aktörer. Den uppdate-
rade databasen har även tjänstemännen 
på kommunen stor nytta av eftersom 
förvaltningarna kommer att ha tillgång 
till programmet. Då kommer de själva att 
kunna gå in i TopoDirekts databas och 
studera en grundkarta utan att kontakta 
kartavdelningen. Det ökar produktiviteten, 
menar Carina.

Att informationen i den nya databasen 
blir normerad efter de nationella specifika-
tionerna ser hon som enbart positivt.            

– Det kan skilja sig från kommun till 
kommun hur man mäter och att man har 
olika benämningar. Därför är det bra att 
informationen blir standardiserad. Vi kan 
samarbeta lättare med projektörer som får 
samma typ av data inte bara från vår kom-
mun utan även från andra kommuner.

Men allt är inte svart eller vitt, det finns 
också rum för egna anpassningar. 

– Vi kan lägga till våra speciella verk-
samhetskoder efter behov.

Effektivare 
uppdatering med 
BAL-modulen

Ett annat viktigt område är att konti-
nuerligt lämna geodata till Lantmäteriet. 

Även det kommer att underlättas av 
TopoDirekt.

– Vi kommer att införa BAL och kom-
mer att leverera uppgifterna på ett enklare 
sätt med BAL-modulen i TopoDirekt, 
säger Carina. Modulen har funktioner som 
kommer att förenkla rapporteringen, till 
exempel när vi ska registrera lägenheter. 
Då kan vi kopiera informationen i ett 
Excelark som fastighetsägaren har fyllt i 
och som vi sedan klistrar in i Entrékom-
mandot i BAL-modulen.

BAL-modulen genererar också doku-
mentation som kan användas på olika sätt, 
till exempel lägenhetsrapporter som kan 
skickas till fastighetsägaren eller vid en 
adressändring där det medföljer en karta. 
Det är en nyttig funktion, menar hon. 
Man planerar även att leverera geodata till 
Lantmäteriet i enlighet med ”Blåljuskollen” 
för att räddningstjänsten ska kunna navigera 
med aktuella adressuppgifter.

Kunskapsutbyte över 
kommungränserna

Hela kart- och GIS-området förändras i 
rask takt med nya riktlinjer och inte minst ny 
teknik i syfte att effektivisera hanteringen av 
geodata. För att få ett konstruktivt utbyte av 
kunskap och erfarenheter tillsammans med 
andra kommuner har TopoDirekts användar-
förening startats och Carina ser den som en 
viktig kontaktyta.

– Alla har nytta av att vi tillsammans 
bidrar med synpunkter och idéer till leveran-
tören för att förbättra systemet. 

Då blir också användarna en motor som 
stimulerar och driver på samhällsutvecklingen 
med TopoDirekt som verktyg.

Smartare arbetsprocesser ger 
Oskarshamns kommun större 
nytta med stöd av TopoDirekt
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”Ajourhållningen blir 
enklare och kommer 
att gå mycket 
fortare”
Carina Axelsson, mätningsingenjör på 
Oskarshamns kommun
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Chaos desktop & 
Congeria samlas 
hos adtollo

Symetri och Adtollo har sedan 2012 haft ett tätt samarbete gällande ritnings- och 
dokumenthanteringssystemen Chaos desktop och Congeria, där Adtollo stått för 
utveckling av systemen och Symetri skött försäljning och support. Från och med 
1 mars i år samlas all verksamhet för Chaos desktop och Congeria hos Adtollo. 

 – Sedan 2017 ingår Adtollo i samma koncern som 
Symetri, Addnode Group, och det är därför naturligt att 
vi nu renodlar våra verksamheter. Våra kunder kommer 
fortsatt att få samma fina stöd och support då alla avtal 
flyttas över och löper på som vanligt. Även vår produkt- 
ansvariga följer med till Adtollo vilket ytterligare säkrar 
en bra hand-over, säger Per Carlsson, Director AEC 
Business Unit på Symetri.

– Utveckling av våra produkter sker alltid i nära kontakt 
med våra kunder, och att samla sälj, support och utveckling 
under samma tak ser vi som en fördel. Vi passar på att 
tacka för ett gott samarbete med Symetri, säger Stefan 
Andersson, vd på Adtollo.

Dokumenthantering

aktuella 

kontaktuppgifter

mari tipsar

Jobba med visningsfönstret i 
Chaos desktop
Till höger har Mari Höijer, produktansvarig Chaos desktop, 
samlat tre tips om hur du kan arbeta med visningsfönstret 
(viewern) i Chaos desktop.

Support  adtollo.se/support/ 
     tel: 08-29 06 60
Sälj        Tommy Axelsten Stjärngren 
     tel : 070 -677 05 95
     tommy.axelsten.stjarngren@adtollo.se
Växel     info@adtollo.se 
     08-410 415 00
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1

Placering av visningsfönstret: 

Förhandsgranskning i höger del av fönstret.

Du kan själv välja om du vill att visningsfönstret ska 
ligga till höger eller i den nedre delen av fönstret.

Du ändrar placering av fönster i menyn Visa under 
Placering fönster. Välj mellan att ha Filinformation 
till höger eller vänster. Då ändras även placeringen för 
visningsfönstret.

2

Dölj eller visa verktygsfält i visningsfönster

3 Dölj eller visa förhandsgranskning av dokument

Om du inte vill se verktygsfältet för anteckningar 
(redline) i visningsfönstret kan du högerklicka på 
fältet och välja Visa redlines verktygsfältet. Då 
blir dessa knappar dolda. För att åter visa verk-
tygsfältet kan du högerklicka på det återstående 
fältet och välja Visa redlines verktygsfältet. Det 
här var en nyhet i Chaos desktop version 8.2.

Du kan själv välja om alla dokument du klickar på 
direkt ska visas i förhandsgranskningsfönstret. Det 
kan vara praktiskt att slå av visningen när du bara ska 
redigera metadata för dokument eftersom att det kan ta 
tid att visa stora filer.
Klicka på ikonen med förstoringsglas för att stänga 
eller visa förhandsgranskningen. Eller använd knap-
pen i huvudmenyn under fliken Visa.

Förhandsgranskning i nedre delen av fönstret.
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Reportage

Kommunal 
samverkan stärks 

med TopoDirekt
Tre skånska kommuner delar på GIS-arbetet. Nu stärks samarbetet 

när TopoDirekt införs. I en av kommunerna, Hässleholm, tog det 
bara tio månader att gå från beslut till fullt fungerande system.

Text: Love Jansson | Bilder: Hässleholms kommun

I omkring 20 år har Hässleholms, 
Östra Göinges och Osbys kommuner 
samarbetat kring MBK och GIS. 

– Vi har ett gemensamt system för att 
hantera geodata och vi driftar databasen 
för de två mindre kommunerna, säger Jan 
Elofsson som är GIS-ingenjör på miljö- 
och stadsbyggnadsförvaltningen på Hässle-
holms kommun. I vår samverkan har varje 
kommun sin egen personal.

Det ger flera produktiva synergieffekter, 
menar Jan.

– Vi delar på kostnaderna för att drifta 
avancerade GIS- och kartsystem, vi 
använder samma stilisering av kartor och 
vid toppar i det dagliga arbetet kan vi 
stödja och avlasta varandra med resurser.

Detta drar man nu nytta av när Topo-
Direkt införs i alla tre kommuner, som 
geografiskt gränsar till varandra. 

– Tidigare hade vi ett program vars 
utveckling hade stagnerat. I många år har vi 
haft Symetri som programleverantör och de 
berättade om TopoDirekt. Vi såg det som 

ett helt nytt system för vår MBK-plattform 
och inte som en uppgradering av befintligt 
system. Därför ville vi göra en konkurrens-
utsättning genom en upphandling, där 
Adtollos och Sokigos system TopoDirekt 
blev den lösning som vi tecknade avtal 
kring.  

Beslutet togs våren 2019 och på Häss-
leholms kommun ville man av budgetskäl 
köra igång före årsskiftet, vilket också 

skedde. Osby och Östra Göinge har arbetat 
efter en senare tidsplan. Personal från de 
tre kommunerna har deltagit i arbetet med 
att sjösätta det nya systemet.

Övergång till ny 
kartdatabas

Motorn i MBK-arbetet är självklart 
kartdatabasen. Eftersom all geodata an-
passas till de nationella specifikationerna i 
TopoDirekts kartdatabas måste existerande 
data konverteras till den nya miljön. Innan 
detta kunde ske genomförde man först en 
grundlig granskning för att avgöra vilken 
information som ska konverteras.

- Listor kördes ut av befintliga geodata 
för att kontrollera hur väl dessa stämde 
överens med de nationella specifikatio-
nerna. Där fick vi rätta en del eftersom 
vi lagrat data på ett annat sätt än vad de 
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”Det är ett färdigt system med 
mallar och stilar och liknande 
som gör att vi kan producera 

kartprodukter direkt”

nationella specifikationerna anger.
I nästa steg gjordes en testkonvertering.
– Då upptäckte vi en del fel som sedan 

rättats till, till exempel rotation till pil-
symboler saknades för att ange vatten-
riktning i flöden.

Vissa geodata har korrigerats för hand 
däribland linjeobjekt som ska lagras som 
polygoner eller sluta ytor. Men det mesta 
av konverteringsarbetet har automatise-
rats. Överföringen till den nya databasen 
förenklades med kunskapen om hur man 
tidigare lagrat data. Därefter genomfördes 
den slutgiltiga konverteringen. Allt arbete i 
denna process tog ungefär en månad.

Det goda samarbetet mellan kommu-
nerna har underlättat flytten av Osbys och 
Östra Göinges geodata. Eftersom Hässle-
holm var först ut med konverteringsarbetet 
har de dragit lärdom och kunnat minimera 
fel. 

         

Allt klart på tio 
månader

Från det att Hässleholm tog beslutet 
tills dess att TopoDirekt kunde tas i drift 
tog det ungefär tio månader, inklusive för-
beredelser, upphandlingen, utbildningar 
och att infria delmål. Det är snabbt mar-
scherat. Samtidigt ska det dagliga arbetet 
och servicen med geodata upprätthållas 
i kommunerna. Anledningen till att man 
lyckats att hålla den tajta tidsplanen beror 
på hur TopoDirekt är uppbyggt. 

– Det är ett färdigt system med mallar 
och stilar och liknande som gör att vi kan 
producera kartprodukter direkt. 

De tre kommunerna drar nytta av detta 
på en rad olika områden. De kan använda 
samma kartmall för olika kartprodukter 
och behöver inte ta fram en kommunal 
specialvariant. I princip räcker det med 
att byta loggan i namnrutan. Genom att 
återanvända mallarna sparar kommunerna 
tid och resurser.          

Samarbetet förenklar också leveranser 
av data i BAL till Lantmäteriet och för att 
möta andra krav hur data ska lagras och 
hanteras. En förutsättning för att allt nu har 
gått i lås på kort tid var att kommunerna 
varit noga med att ta fram en tydlig specifi-
kation av sina behov till leverantören.

Sammantaget är det i hög grad Topo-
Direkts standardiserade helhetslösning 
som bidragit till att man snabbt kommit 
igång och har blivit produktiva. En 
stabil grund för att tillsammans utveckla 
arbetet med MBK och GIS till nytta för 
de tre skånska kommunerna. 

Jan Elofsson, GIS-ingenjör på miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen, Hässleholms kommun
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Adtollo 
inside 
story

Sedan drygt 12 år tillbaka har Fredrik jobbat med 
Topocad och är en av oss med bredast kunskap i 
programmet. Har du ringt till Adtollo och behövt 
support, gått en utbildning eller behövt hjälp med 
installationer i komplexa miljöer, så har du troligtvis 
varit i kontakt med Fredrik. 
Här på kontoret vet alla vilken plats som är hans 
vid fikabordet och om han inte tränar på lunchen 
kommer han garanterat föreslå att vi går till en 
indisk restaurang.  
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Just nu jobbar Fredrik med införandet 
av Adtollos MBK-produkt Topo-
Direkt hos nya kommunkunder. Det 

handlar framför allt om att hjälpa kun-
derna igång med installationer och ut-
bildningar. Sedan TopoDirekt lanserades 
har Fredrik blivit en av våra specialister 
mot dessa kunder. 

– Införandet av vår nya produkt 
TopoDirekt hos kommunkunder är det 
som tar den största delen av min tid just 
nu, berättar Fredrik.

Hur ser en vanlig dag ut 
på Adtollo? 

– Varje dag är olik den andra. Det 
är lite beroende på vilken support som 
kommer in. Det är väldigt varierande vad 
kunderna behöver hjälp med. Att sitta på 
en bred kompetens och ha koll på alla 
delar i Topocad är a och o i mitt arbete. 

Kunderna kan exempelvis efterfråga 
en utbildning och då jobbar Fredrik med 
att förbereda den. Förutom telefon sköts 
mycket kommunikation över webben 
där det finns möjlighet att dela skärm 
för en mer effektiv support och hela 
utbildningar kan hållas på distans. Idag 
har de flesta en bra fungerade teknik så 
det går smidigt att lära ut på det sättet. 
Många kunder föredrar dock att ses 
vilket ger Fredrik en möjlighet att resa 
runt i landet. 

Vad var det som lockade 
med att söka dig till  
Adtollo? 

– Jag jobbade i branschen och hade 
koll på Topocad och Chaos systems, som 

företaget hette då. Jag tyckte att Topocad 
var en intressant lösning. Jag minns att 
jag ringde till Tomas Sandström (en av 
de f.d. delägarna) som förklarade att det 
fanns ett behov av en supporttekniker 
och att han faktiskt hade tänkt på just 
mig i den rollen. Därefter fick jag komma 
på intervju och träffa Stefan Andersson 
(vd) som bestämde sig redan under inter-
vjun och erbjöd mig jobbet. 

Att det gick så snabbt tror Fredrik 
beror på att man kände till honom från 
branschen.

Hur skulle du beskriva 
atmosfären på Adtollo? 

Fredrik beskriver atmosfären som 
väldigt hjälpsam, där alla ställer upp för 
varandra vad det än gäller. 

– Vi är ett ganska litet företag och vi 
behöver hjälpas åt. Jag tycker vi är duktiga 
på att jobba som ett team. 

Vad är det bästa med 
jobbet? 

– Framför allt kollegorna, men även 
att arbetsuppgifterna är så varierande. 

En annan viktig sak är att Topocad är 
en spännande produkt. Fredrik tycker att 
det är roligt att jobba med Topocad som 
programvara och det faktum att utveck-
lingen sker inom väggarna. Det händer 
mycket i branschen och genom att ha 
korta led kan Topocad ligga i framkant. 
Det är positivt att inte vara styrd av vad 
någon annan säger i ett land där bran-
schen kan skilja sig från den svenska. 

– Det är givande att få vara delaktig i 
hela processen: från ett önskemål, till att 

funktionen byggs in i programmet, till att 
man håller en utbildning där kunden får 
lära sig den nya funktionen och slutligen 
när man ser funktionen komma till nytta 
i kundens arbete.

Har du några tips till 
den som vill jobba som  
produktspecialist inom 
Mät & Kart?

– Jag har alltid haft ett intresse av att 
titta på och tolka kartor. Många i vår 
bransch är extremt kunniga inom sitt 
område och ofta ligger ett genuint intresse 
bakom. Om du har intresse för något 
visst, se till att följa med i den nya tekniken. 
Det kanske handlar om ren mätning, eller 
3D CAD. Följ branschen och håll dig 
uppdaterad inom just ditt intresseområ-
de. Det kommer ge dig fördelar när det 
är dags att söka jobb.

Vad lägger du helst din 
tid på när du inte jobbar?

– Det mesta av min fritid lägger jag på 
aktiviteter med mina tre barn. Idrottande 
har varit en stor del av mitt liv så det 
uppmuntrar jag hos mina barn. Det är 
roligt och hjälper mig att hålla igång 
själv. Ett tag var det dock ganska extremt, 
då hade barnen 9 olika aktiviteter i 
veckan med gymnastik, fotboll, dans och 
instrument. Men det har vi skurit ner på 
nu, det funkade inte. Då var jag taxi-
chaufför, säger Fredrik med ett skratt. 

– Att grilla är annars lite av en hobby. 
Det kan jag göra året runt!

Namn: Fredrik Sundberg
Jobbar som: Produktspecialist Topocad 
Anställd på Adtollo sedan: 2007
Bakgrund: Utbildad inom GIS/fysisk samhällsplanering. Jobbade 
tidigare med distributionen av Autodesks produkter i Norden. 

”Topocad är en 
spännande produkt”
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Tjänster på Adtollo

John Lundin Sund, 
systemutvecklare 

John började som systemutvecklare på Adtollo i februari i 
år. Här arbetar han främst med vårt dokumenthanteringssystem 
Congeria. 

Tidigare har John studerat systemvetenskap vid Örebro 
Universitet. Därefter arbetade han som systemutvecklare på ett 
IT-bolag med inriktning på fakturahantering. 

John gillar att upptäcka nya platser och testa nya maträtter 
och försöker därför resa vid första bästa tillfälle som ges. Helst 
utomlands till en ny plats, men gärna även på bilsemester i 
Sverige. På fritiden tycker han om att träna och tar ofta löpturer 
i skogen eller spelar amerikansk fotboll. Utöver det umgås John 
med vänner och familj och kollar mycket tv-serier. 

– Jag kan tipsa om tv-serien Better call Saul. En av mina 
favoritserier sedan tidigare är Breaking Bad och detta är en 
spin-off med några av originalskådespelarna. Jag tycker scenerna 
är väldigt bra filmade, rollerna är intressanta och gillar man 
Breaking Bad så kommer man gilla Better call Saul.

Tommy Axelsten Stjärngren, 
kundansvarig

Tommy började den 1 mars i år som ansvarig för våra produkter 
inom dokumenthantering; Chaos desktop och Congeria. Här är 
han, förutom sälj och support, även involverad i utvecklingsarbetet 
av produkterna.  

Tommy har varit länge i branschen. Tidigt i sin karriär arbetade 
han på Scandiaconsult med mechatronic. 

– Det var innan CAD, när man ritade på planka, tillägger 
Tommy.

Genom åren har han bland annat varit produktansvarig för en 
applikation till AutoCAD som heter Mechslide, för mekanik. 
Han har erfarenhet som systemtekniker och backup för servrar, 
installation och försäljning hos tekniska konsulter inom bygg 
och industri. De senaste åren har han varit på Symetri där han 
arbetat med teknik och sälj för dokumenthantering. 

– Jag har arbetat med teknik hela livet och ägnar mig gärna 
åt det även på fritiden. Har jag inget att göra så kan jag skruva 
sönder något för att se hur det fungerar, säger Tommy med ett 
leende. 

Huset tar en stor del av fritiden. Högtalarbyggen och 
möbelsnickeri är annars något som Tommy gärna lägger sin 
lediga tid på. 

Jobba hos oss

Adtollo söker just nu:

Systemutvecklare
Stockholm

Som systemutvecklare ingår du i vårt utveck-
lingsteam där arbetsuppgifterna främst består 
av produktutveckling av våra egna system 
inom samhällsbyggnad. Du kommer arbeta 
med design, tidsuppskattning, utveckling och 
testning. Tillsammans med ditt team ansvarar 
du för våra tekniska lösningar som innefattar 
arkitektur, design och teknikval. Ni är experter 
inom systemutveckling och följer med i den 
snabba tekniska utveckling som sker. 

Kundansvarig
Stockholm

Som kundansvarig stöttar du oss i målet att 
sprida och förmedla en modern produkt i absolut 
framkant. Du är drivande, lösningsorienterad 
och nyfiken. Som kundansvarig bygger du egna 
kontaktytor, genomför kvalificerande säljmöten 
och driver säljprocessen på egen hand. Du är 
en viktig representant för Adtollo och kommer att 
arbeta i vårt säljteam mot både mot entreprenad 
och till viss del kommun. Att utbilda är också 
en viktig uppgift samt även att då och då hjälpa 
till med användarsupport. I rollen förekommer 
resor.

Läs mer om tjänsterna på: 
adtollo.se/om-adtollo/jobba-hos-oss/

Nya medarbetare
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Sudoku

3 6 8 1

1 2 9 6

7 4 9

1 4 2 3

4 9 5 2

2 6 7

8 3 4 5

9 7 2 4

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.62)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Apr  7 09:09:21 2020 GMT. Enjoy!

4 8 9 3

7 4 2

7 1 3 6

8 1

3 2 8 4 6

8 7

2 8 6 4

4 3 2

6 8 3 5

Puzzle 2 (Hard, difficulty rating 0.63)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Apr  7 09:09:21 2020 GMT. Enjoy!

9 1 4

8

5 6 7 3

7 2 1 4

6 1 2 7 3 5

5 3 7 2

8 6 7 4

7

9 3 2

Puzzle 3 (Hard, difficulty rating 0.63)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Apr  7 09:09:21 2020 GMT. Enjoy!

1 6 5 8

8 9 7

2 6

4 2 9 8 7

3 5

7 2 4 6 9

6 3

5 7 4

4 7 6 5

Puzzle 4 (Hard, difficulty rating 0.68)

Generated by http://www.opensky.ca/sudoku on Tue Apr  7 09:09:21 2020 GMT. Enjoy!

Lös Adtollos 4 Sudokun och 
skicka dem senast 1 juli 2020 till: 
Adtollo, Östgötagatan 12, 116 25 Stockholm tillsammans med ditt namn & 
din adress. Det går också bra att fota dina sudoku med din smartphone och 
skicka bild samt ditt namn & adress till 070-911 15 09. 

Lyckas du lösa alla 4? Skicka in ditt svar så belönas du med en trisslott!
Gäller de 25 första rätta svaren.
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Topocad Terrängmodell & 
Volymberäkning
1 dag, 5 000:-

Fortsättningskurs. Tidigare erfarenhet av Topocad krävs.
Här går vi igenom
•  hur man skapar, editerar samt beräknar volymer med 

hjälp av terrängmodeller
•  hur man designar schaktmodeller till maskinstyrning 

samt mängdberäknar jord och berg
•  vi jobbar även med funktioner som ingår i Topocads 

volympaketet

Topocad Grundläggande 
VA-projektering 
3 h webbkurs, 2 950:-

Fortsättningskurs. Tidigare erfarenhet av Topocad krävs.
Här går vi igenom
•  hur vi projekterar VA -ledningar i Topocad. Samma 

principer gäller för mindre vägar samt andra typer av 
ledningsgrava

•  hur vi skapar en terrängmodell, designar sträckning 
av ledning samt profil och tar fram schaktmodell samt 
ritningar och räknar fram schakt/fyll

•  vi använder vi oss volym- samt geometrimodulen 
utöver baspaketet

Topocad Bladmall 
3 h webbkurs, 1 950:-

Fortsättningskurs. Tidigare erfarenhet av Topocad krävs.
På kursen går vi igenom
•  blad med vyer som vanliga topx-filer angivna i syste-

minställningar
•  principen hur man bygger ett blad från allra första början, 

men företrädesvis hur man redigerar befintliga blad 
exempelvis från A0 till A4, ståendes och liggandes

•  vi kommer också att visa hur man kan anpassa legender 
och förklaringar så de antar önskat manér

Introduktionskurs Topocad
3 h webbkurs, 950:-

•  Vi startar med en introduktion där du lär dig hitta i pro-
grammet

• Du får lära dig att öppna och skapa nya dokument
• Lär dig använda kamerakontrollerna
•  Vi går igenom egenskapspanelen och lagerhanteraren
• Vilka inställningar behöver jag tänka på?
•  Hur fungerar de mest grundläggande CAD-kommandon 

i Topocad?
• Du får lära dig selektering och snappning
• Vi tittar även på kodlistan och symbolbiblioteket

Nya Topocadkurser!
Vi har tagit fram ett antal nya kurser i år: introduktionskursen 
som vi kör på webben varje månad, samt webbkurser inom 
bladmall och VA-projektering. Vi bryter också ut terrängmodell 
och volymberäkning från Volymberäkning sektion. 

Topocad Bladmall 
3 h webbkurs, 1 950:-

Fortsättningskurs. Tidigare erfarenhet av Topocad 
krävs.
På kursen går vi igenom
•  blad med vyer som vanliga topx-filer angivna i  

systeminställningar
•  principen hur man bygger ett blad från allra första 

början, men företrädesvis hur man redigerar  
befintliga blad exempelvis från A0 till A4, ståendes 
och liggandes

•  vi kommer också att visa hur man kan anpassa  
förklaringar så de antar önskat manér

Introduktionskurs Topocad
3 h webbkurs, 950:-

•  Vi startar med en introduktion där du lär dig hitta i  
programmet

• Du får lära dig att öppna och skapa nya dokument
• Lär dig använda kamerakontrollerna
•  Vi går igenom egenskapspanelen och lager- 

hanteraren
• Vilka inställningar behöver jag tänka på?
•  Hur fungerar de mest grundläggande CAD- 

kommandon i Topocad?
• Du får lära dig selektering och snappning
• Vi tittar även på kodlistan och symbolbiblioteket

Topocad Terrängmodell & 
Volymberäkning
1 dag, 5 000:-

Fortsättningskurs. Tidigare erfarenhet av 
Topocad krävs.
På kursen går vi igenom
•  hur man skapar, redigerar samt beräknar 

volymer med hjälp av terrängmodeller
•  hur man designar schaktmodeller till 

maskinstyrning samt mängdberäknar jord 
och berg

•  vi jobbar även med funktioner som ingår i 
Topocads volympaketet

Topocad Grundläggande 
VA-projektering 
3 h webbkurs, 2 950:-

Fortsättningskurs. Tidigare erfarenhet av 
Topocad krävs.
På kursen går vi igenom
•  hur vi projekterar VA -ledningar i 

Topocad. Samma principer gäller för 
mindre vägar samt andra typer av 
ledningsgravar

•  hur vi skapar en terrängmodell, 
designar sträckning av ledning samt 
profil och tar fram schaktmodell samt 
ritningar och räknar fram schakt/fyll

•  vi använder oss av volym- och  
geometrimodulen utöver baspaketet
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Är du med på vår SMS-lista?  
Du vet väl att du kan få ett sms 30 minuter 
innan fredagsfrallan startar? Anmäl dig 
till vår sms-lista som många redan gjort: 
adtollo.se/fredagsfrallan

Webinars Fredagsfrallan
Nya smarta funktioner i Topocad 20.2 15 maj  
Multi-beräkning 29 maj  
Avrinningsområden & vatten på DTM 5 juni  
Bladmallar 12 juni 
Arbeta smart med Punktmoln 26 juni  
Kodtabell 14 augusti 
Järnväg: FOMUL, bax & lyft  28 augusti
Tips & trix i Topocad 11 september 
BAL: ajourhållning mot Lantmäteriet 25 september 
Transformationer 9 oktober 
TopoDirekt 23 oktober 
Designa en schaktmodell 6 november  
Pålprotokoll 20 november  
Sektionsmallar 4 december  
3D CAD: skapa och koppla ihop ytor 18 december

2021
Inmätning som skapar solider 15 januari 
Nyheter i Topocad 21.0  29 januari 
Markeringsval och filter 12 februari 
Import/export av mätdata  26 februari 
Tips i CAD:en 26 mars  

  

Kursschema Topocad
Introduktionskurs Topocad, webb  12 maj
Introduktionskurs Topocad, webb 9 juni 
Introduktionskurs Topocad 18 augusti 
Introduktionskurs Topocad 8 september 
Topocad Bladmall, webb 9 september
Topocad CAD, Stockholm 15 september
Topocad Admin, Stockholm 16 september
Topocad BAL, Stockholm 17 september
T. Terrängmodell & Volymberäkning 22 september 
Topocad Volymberäkning sektion  23 september
T. Grundläggande VA-proj. webb 24 september
Topocad Nätutjämning, Stockholm 29-30 september
Introduktionskurs Topocad, webb 21 oktober
 Introduktionskurs Topocad, webb 2 november 
Topocad Bladmall, webb 3 november
Topocad BAL, Stockholm 17 november 
Topocad CAD, Stockholm 18 november 
Topocad Admin, Stockholm 19 november
T. Terrängmodell & Volymberäkning 24 november
Topocad Volymberäkning sektion 25 november 
T. Grundläggande VA-proj. webb  26 november
Topocad Nätutjämning, Stockholm 30 nov. - 1 dec.
Introduktionskurs Topocad, webb 2 december

Kurschema Chaos desktop
Grundutbildning Chaos desktop, webb  8 maj
Admin. utbildning Chaos desktop, webb  29 maj
Grundutbildning Chaos desktop, webb  12 juni 
Admin. utbildning Chaos desktop, webb  18 juni

Aktuella kurser och webinars
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01.

02.

03.

Tips och trix i Topocad

Frys lager
För att dölja alla objekt tillhörande samma lager kan man 
högerklicka på ett objekt och välja Frys lager. 

Kopiera terrängmodell med ctrl + c
Om du har en terrängmodell i terrängmodellsdokumentet som du vill föra 
in i en ritning kan du klicka ctrl+c i terrängdokumentet och ctrl+v i ritningen. 
Det går även att göra tvärtom: om du har en terrängmodell i ritningen så 
kan du trycka ctrl+c och klistra in den i ett tomt terrängmodellsdokument 
med ctrl+v. 

Enstaka objekt
För att endast välja ett objekt i taget i egenskapsdialogen 
kan man klicka på den lilla knappen för enstaka objekt. 
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