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TOPOCAD LIVE!
25-26 januari 2023, Hotell Rönneberga, Lidingö

Varmt välkommen till två fantastiska
dagar på Rönneberga!
Äntligen kan vi träffas igen! Vårt efterlängtade Topocad
Live är tillbaka. Nu bjuder vi in kommuner, entreprenadföretag och utställare till två fullspäckade och inspirerande
användardagar för alla som är intresserade av Topocad
och TopoDirekt!
Vi ser fram emot att träffa dig!

Priser konferens & logi
Anmäl dig idag på
topocadlive.se

Passa på & boka din plats senast 16 dec 2022 för att ta del av våra
förmånspriser! Ord. pris gäller alla bokningar efter 16 dec 2022.
					Förmånspris
Konferens två dagar inkl. middag		
5 950 kr		
Konferens onsdag inkl. middag		
4 950 kr		
Konferens torsdag 			
2 850 kr		

Ord. pris
6 950 kr
5 650 kr
3 350 kr

Logi i enkelrum (inkl. frukost) ons-tors
1 500 kr		
Logi, del i dubbelrum (inkl. frukost) ons-tors 1 100 kr		

1 500 kr
1 100 kr

PROGRAM ONSDAG 25 JANUARI
09.00

Registreringen öppnar. Fika serveras i utställningen

10.00

Välkomna till Topocad Live 2023!
Öppningsanförande. Välkommen till två dagar fullspäckade
av nyheter, intressanta samtal och presentationer.
Joakim Svantesson, Adtollo

10.30

Presentation av utställarna

11.00

Nyheterna i Topocad! Del 1
Det har gått tre år sen vi sågs på Topocad Live sist och oj
vad mycket som hänt i Topocad på dessa år! Vi tittar på
nya moduler, nya arbetssätt och ny licenshantering!
Jenny Sundbergh, Fredrik Sundberg, Emma Giertz
& Jakob Samani, Adtollo

11.45

Lunch

12.45

Nyheterna i Topocad! Del 2
Vi kör vidare med alla nyheter som kommit i Topocads
senaste versioner: nyheter för terrängmodeller, punktmoln, CAD, BAL, sektionsmallar, geometri, nätutjämning,
detaljplaner och mycket, mycket mer.
Dubbelpass med bensträckare i mitten!
Jenny Sundbergh, Fredrik Sundberg, Emma Giertz
& Jakob Samani, Adtollo

14.00

Fika serveras i utställningen

14.30

Vad krävs för att tänka i nya banor?
Mikael Genberg beskriver hur han från ekonomiska
studier hamnade i ett framgångsrikt konstnärskap som
utvecklats till en balansgång mellan konstnärskap och
entreprenörskap. Han har startat och driver ett antal
företag som arbetar med allt ifrån undervattenshotell till
att sätta hus på månen men också traditionell bygg- och
fastighetsverksamhet. Med stor internationell erfarenhet
rör han sig obehindrat mellan branscher, skapar osannolika
samarbeten mellan människor från olika företagskulturer
och kompetensområden och hamnar i roller han aldrig
föreställt sig.
Mikael Genberg

15.30

Utställning med mingel, drink och tilltugg

17.00

Blandade aktiviteter: SPA-delen är öppen med bad & bastu,
mingel i baren, chans till återhämtning och ombyte till
middagen.

19.00

Middag med underhållning

21.00

80-talsdisco!

Boka din plats idag på

topocadlive.se!

Frågor?
Kontakta oss på
08-410 415 00
eller
info@adtollo.se

PROGRAM TORSDAG 26 JANUARI
Sal: Oden

Sal: Valhall

Sal: 1:2, en trappa ned

08.00

Registreringen öppnar. Fika serveras i utställningen

09.00

TopoDirekt - en för alla, alla för en
TopoDirekt är marknadens ledande
MBK-system. Men vad är TopoDirekt
och hur skiljer det sig från en kommun
som kör Topocad kopplat till en egen
databas? Vi går igenom fördelar med
att vara en del i den stora användargruppen TopoDirekt samt visar lite
vad TopoDirekt är och består av.
Fredrik Söderberg, Sokigo &
Jenny Sundbergh, Adtollo

Introduktion till Topocad
Är du ny användare av Topocad
eller vill du bara veta styrkan bakom
det kraftfulla topx-formatet?
Emma går igenom basala delar
av Topocad; innehållet i våra egna
filformat, import/export och hur vi
hanterar externa referenser.
Emma Giertz, Adtollo

Öppen diskussion för
Entreprenad
Ta fram modeller på alla
fraktioner/nivåer efter beräkning
samt volymer. Leverans av
relevant data för maskiner.
Jakob Samani, Adtollo

09.40

Tips & Trix i Topocad
Vi går igenom de vanligaste
frågorna vi får och berättar hur
du kan effektivisera ditt arbete i
Topocad med våra utvalda tips och
trix. Vi tittar även på våra favoritglimtar från några tilläggsmoduler.
Fredrik Sundberg &
Jenny Sundbergh, Adtollo

Mätteknik och bergsprängning
Att vara i framkant med teknik
ger många fördelar. Herman
Davidsson är mättekniker i
bergsprängningsbranschen och
berättar här om sin vardag och
den precision som krävs vid
sprängningsarbete. Till sin hjälp
använder han Topocad.
Herman Davidsson,
Bohus bergsprängning

Flexibla transformationer
Jakob kör en Masterclass om hur
du kan transformera och georeferera i Topocad. Topocad har gjort
stora förbättringar vilket öppnar
upp helt nya möjligheter inom
transformationer.
Jakob Samani, Adtollo

10.20

Fika serveras i utställningen

11.10

Proffsiga utskrifter och
kartprodukter i Topocad
Förklaringseditorn i utskriftsbladen
har byggts om helt och hållet för att
ge mer kontroll över utseendet. Vi
tittar på den nya funktionaliteten
samt ger andra tips som underlättar
för att göra snygga och proffsiga
utskrifter och kartprodukter.
Fredrik Sundberg &
Joakim Svantesson, Adtollo

Karttjänster (WMS) i Topocad
Karttjänster som WMS och WFS
blir allt vanligare som öppna
data eller i den egna organisationen. De flesta kommuner har
karttjänster som bakgrundkartor
men också många specialtjänster.
Detsamma gäller Lantmäteriet,
Naturvårdsverket, RAÄ, SGU osv.
Per-Åke tar er med på en resa live
i Topocad för att visa på öppna
karttjänster men också vad de har
på Metria.
Per-Åke Jureskog, Metria

Smartare punktmoln
Topocad har fått en snabbare
beräkning av punktmolnet samt
en smart reduceringsmetod med
kluster. Givetvis finns även stöd
för Externa Referenser.
Emma Giertz, Adtollo

11.50

Topocad Detaljplan – så följer du
nya standarden från Boverket och
Lantmäteriet
Användarvänlighet, flexibilitet och
nytänk har varit grundläggande
krav när Topocads detaljplanmodul
förbättrats. Tillsammans skapar
vi en detaljplan från grunden i
enlighet med Boverkets senaste
riktlinjer. Resultatet blir en färdig
detaljplan med planbeskrivning
redo för uppladdning till Lantmäteriet.
Jenny Sundbergh &
Joakim Svantesson, Adtollo

Nätutjämning enligt HMK 2021
Thomas går igenom hur
Topocads Nätutjämning har
anpassats för att ge dig ett
komplett arbetsflöde enligt
rekommendationer och regler
i HMK2021 och SIS-TS0. Vi ser
också hur vi kan dra nytta av
det interaktiva grafikfönstret
och den utökade flexibiliteten
med utjämning av ett urval av
mätningar.
Thomas Dubois, Kartotek

Längsgående beräkning som
sektioner
Vi går igenom alla ingångsfiler
och påvisar flexibiliteten med en
myriad av frihet att beräkna mot
fritt antal terrängmodeller eller
punktmoln. Multiberäkning är
inbyggt. Vi tittar även på hur man
tar fram relevanta rapporter.
Jakob Samani &
Emma Giertz, Adtollo

FORTS. PROGRAM TORSDAG 26 JANUARI
Sal: Oden

Sal: Valhall

Sal: 1:2, en trappa ned

12.30

Lunch

13.30

3D, det var då...
Framtiden är nästa sekund. Oj, där
passerade vi framtiden. Ni känner
säkert igen den frasen, men så känns
det lite inom 3D-området just nu.
Här pratar vi om vad vi kan idag, vart
vi är på väg och hur vi kommer dit.
Fredrik Söderberg &
Per Hampus, Sokigo

Volymberäkna hur du vill!
Använd verktyget multiberäkning
för volymberäkning med fritt antal
terrängmodeller eller punktmoln.
Stöd för sektionering, profilredovisning och addering av slänter
- vi visar hur.
Emma Giertz, Adtollo

Utbytesformat
Vi tittar på import, export och kommunikationsformaten i Topocad.
Vilka nyheter har kommit i befintliga
och nya format och hur kan jag
utnyttja dessa för att inte förlora
någon information i utbytet?
Fredrik Sundberg &
Jakob Samani, Adtollo

14.10

Fler Tips & Trix i Topocad
Vi fortsätter med fler smarta tips
och trix i Topocads olika delar som
gör ditt arbetsflöde lättare och
snabbare.
Fredrik Sundberg &
Emma Giertz, Adtollo

Så använder NCC Infrastructure
Topocad i projekten
Peter och Alexander tar oss med på
en resa från 90-talet med Topocad
version 1.0, till dagens etableringar
där Topocad används bland annat
för hantering av mängder, sortering
av data med hjälp av koder, användning av data från drönare samt
nätutjämning.
Peter Landau & Alexander Lassen,
NCC Infrastructure

BAL - arbetssätt & genvägar
Följ med Jenny och Martin på
en resa in i arbetet med BAL.
Hur arbetar man effektivt med
tjänstebaserad uppdatering?
Vad finns det för genvägar?
Missa inte diskussionerna kring
olika arbetssätt i BAL som förbättrar och säkrar kvaliteten på
BAL-informationen.
Jenny Sundbergh &
Martin Lundman, Adtollo

14.50

Fika serveras i utställningen

15.20

Träffa andra som kör
TopoDirekt
Vi tittar på Topocad ur en Topodirektkunds synvinkel.En öppen diskussion för befintliga och blivande
TopoDirektkunder, om övergången
där vi kan dela erfarenheter.
Fredrik Sundberg, Adtollo & Fredrik
Söderberg, Sokigo

Barnens trafikskola
Jimmy Nilsson på Blinken visar
hur vi kan använda drönare och
mätteknik för bygga en 3D-värld,
där barn kan få möjlighet att lära
sig om trafikregler på ett spännande sätt.
Jimmy Nilsson, Blinken

BAL - öppen diskussion
Tag chansen och diskutera
med våra utvecklare som byggt
BAL och passa på att önska för
framtida utveckling. Tillsammans möts vi i denna fördjupade diskussion om BAL.
Jenny Sundbergh &
Martin Lundman, Adtollo

15.55 16.00

Avslutning

UTSTÄLLARE &
FÖREDRAGSHÅLLARE:

GEO

Vi reserverar
oss för
eventuella
tryckfel
& ändringar
i programmet.
För den
senaste
versionen
av programmet,
se topocadlive.se
Vi reserverar
oss
för eventuella
ändringar
i programmet.
För den
senaste
versionen
av programmet,
se topocadlive.se

