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Hösten har fört med sig nya program och arbetssätt. Vikten av skanning har vi pratat om flera
gånger, men med nya maskiner kommer det hela tiden nya användningsområden. Vi försöker
belysa allt det nya, men hör du om andra möjligheter, eller om ditt företag är inblandat i något
hittills okänt projekt, får du gärna höra av dig till redaktionen och berätta! Det blir kanske ditt
företag som presenteras i framtiden. Det skadar ju aldrig med extra reklam.
Även denna gång berättar vi om vikten av ingenjörsutbildning och behoven bland Teknikföretagens medlemmar.
Alltfler program finns nu till iPad som gör att vi tillbringar mindre tid på våra kontor, är
mera flexibla men samtidigt hela tiden uppkopplade. Hur gjorde vi innan mobiler internet,
läsplattor och smartphones kom? Vi kunde ta hand om våra kunder även då, och färre levde
i stress och blev utbrända, eller har jag fel? Själv blev jag utan internet i en vecka och de första dagarna tyckte jag att världen rasade, men efter ett par dagar lärde jag mig att acceptera
tillståndet! Det är inte omöjligt att vara utan internet – i alla fall under några dagar.
Du håller i handen årets sista tidning, men nyheter kommer att visas på www.ritnytt.com! Och
en del av dem syns aldrig i den tryckta tidningen, så glöm inte att besöka tidningens hemsida.
Jag vill passa på att tacka mina medarbetare och läsare för det gångna året, önska Glad Jul
och stora framgångar under 2014!

Irena Lauterbach
Chefredaktör
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berättar vi i denna tidning om våra svenska företag och deras internationella framgångar!
Jag vill gratulera Adtollo till deras 20-årsjubileum och önska stora framgångar i framtiden. I detta nummer kan du läsa om ett annat svenskt företag, Malmöbaserade StruSoft,
som expanderar till andra kontinenter. Även svenska inredningsföretag har stora framgångar utomlands. Vad sägs om uppdraget att formge inredningen till Titanic 2? Tyvärr
blir dock inte båten byggd i Europa.

Bluebeam ser
helheten
Sid: 4

Omslagsbilden gjordes av Haymaker, ett Göteborgsföretag, duktiga i animering, illustration, 2D,3D och
liveaktion produktion för reklam och filmer. Deras
mål är att hela tiden leverera kreativa kompetens
och enastående prestanda oavsett projektets storlek. Bilderna är gjorda i Autodesk 3ds Max. Vi tackar
Haymaker och Future CAD för publiceringsrätten.
ISSN-0282-5708

3D-modellen
hos Starka
Sid: 8

Faros nya
3D-skanner
Sid: 10

Pilotlösa flyg
Sid: 14

Titanic II
Sid: 18

Geomagic
Design i praktiken
Sid: 28
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Bluebeam ser helheten
Bluebeam Software, som utvecklar PDF-baserade markeringsoch samarbetslösningar, genomförde ”International Rally Conference” i Stockholm. På konferensen hade användarna inom
arkitektur, teknik och bygg fått möjlighet att bland annat inhämta nya kunskaper, byta erfarenheter och även pröva på
rallyåkande.
På konferensen visade man bland annat
nyheterna i Bluebeams flaggskeppslösning, Revu, samt Bluebeam Studio, en integrerad molnlösning som gör det möjligt
för projektteamet att kommunicera och
samarbeta – var som helst och när som
helst.
Man har också genomfört två parallella
sessioner, ledda av Bluebeams branschexperter, för nybörjare och experter. Intresserade kunde ta del av kundpresentationer av Peab, Mortenson Construction
och Briab, en fallstudiepresentation från
Skanska samt en Keynote-presentation
av Bluebeams president och vd, Richard
Lee.
Under den andra dagen har IRC-deltagarna fått möjligheten att sätta sig bakom
ratten i en riktig rallybil och delta i Bluebeams tävling tillsammans med en grupp
professionella svenska rallyförare på Högsta rallybana i Haninge.

ZW3D CAD/CAM

2013

Accurate, Eﬃcient, Simpliied, Enjoyable

Extraordinary 3D design experience
with

600+ new features and

improvements!

0418-283 10 | sales@raps.se | www.raps.se
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Bluebeams president och vd, Richard Lee.

N y h e t erna i Revu
En av de mest innovativa och intressanta
nyheterna i Revu är den så kallade ”visual
search”. Har man en ritning i pdf format så
kan man med musen markera t ex toalettstol, ett mönster eller dörr och då kan programmet automatiskt analysera och hitta
alla de ställen i riktningen där det sökta
föremålet, färg eller form, förekommer.

När det gäller 3D-ritningar och 3D-pdf
så är det nu möjligt att välja olika plan i
ritningen som kan dras ihop eller isär. Det
ska även vara möjligt att sätta samman och
dra ut komponenterna som ”sprängskisser”.
Versionshanteringen har förbättrats, t
ex när det gäller ändringen av pdf-filer, in/
utcheckning av dokument samt hanteringen av revisionshistoria. Man kan återställa
äldre versioner, välja att acceptera eller att
avstå ändringar.
På konferensen har man också demonstrerat Revu för Ipad version 2.0 pdf. Med
den är det framförallt enklare att signera
ritningar. Man kan kalibrera ett dokument
så att den skalanpassas vilket i sin tur gör
att användarna t ex kan mäta inom pdf.
Bland andra nyheter finns bättre möjligheter att hantera formulär, använda penna
samt automatiskt tolka engelskt tal till
text.
Mortenson Construction presenterade
ett projekt som handlade om ombyggnaden av ett sjukhus i Colorado, USA. I projektet ställdes höga krav på snabbhet och
kort leveranstid. Mortenson kunde genomföra projektet i tid och uppnå stora besparingar bland annat genom att konsekvent
använda elektronisk dokumentation. Man
satsade – i alla led – på Bluebeem Revu i
kombination med Studio. All information
om projektet samlades i Studio, en molnbaserad lösning från vilken all information
distribuerades i realtid. Informationen var
länkad och synkroniserad mellan lokala
PC eller de tabletter som användes av alla
involverade i projektet.
Peab i Norge har medverkat mellan maj
2012 fram till augusti 2013 i ett mindre

kitektur, teknik, bygg (AEC), olja och gas
samt produktion. Bluebeam Software-produkter säljs direkt via ett globalt nätverk
av återförsäljare. Mer information finns på
www.bluebeam.com.
Sedan 2010 har Bluebeam engagerat sig i
extremsporter och rallytävlingar. För närvarande sponsrar Bluebeam rallyförare
över hela världen, bland annat den finska
rallysensationen Toomas ”Topi” Heikkinen och det Sverigebaserade Bluebeam
Rally Team. Mer information om Bluebeam Rally finns på www.bluebeamrally.
com.
Av Franz Smidek
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O m B l u eb e am Sof t war e, In c.
Bluebeam Software utvecklar PDF-baserade markerings- och samarbetslösningar
för dokumentintensiva branscher som ar-

Köp & Lär dig Proge/Auto CAD!
Vi har kurser på 1-3 dagar

r? Ko

var att iPad genom kopplingen till molnet
kunde hantera även stora dokument och
vilket gjorde det lättare att följa upp eventuella felaktigheter på plats. En annan fördel var att man med hjälp av Studio Project
Off-line kunde checka ut dokument och
arbeta med dessa off-line.
Den nya teknologin med digital information, BIM, mobila lösningar, läsplattor
och molnlösningar håller på att förändra
processer och effektivisera branschen,
konstaterade Mark-Felix Rettberg.

o
Fråg

projekt som handlade om ombyggnaden
av en skola med gymnastiksal. Det var
Peabs första BIM projekt i Norge och den
första gången där man använde iPad på
platsen.
Mark-Felix Rettberg som deltagit i projektet berättade att ”Ipad on site” gjorde
det enklare att distribuera BIM-information och dokument i pdf-format. Genom
att använda Bluebeam Revu kunde man
utnyttja kraften i programmet samtidigt
som man förenklade arbetsflödet. Revu
och Ipad användes för att följa upp alla
ändringar vilket underlättade såväl dokumenthanteringen som on-site inspektioner.
– En stor fördel med Revu och Studio

!

ProgeCAD Få ut mer för mindre pengar
ProgeCAD på Svenska 5 900:- (+moms)

Nyheter!
Köp: CADdirekt- EL, VVS & Brand
applikationer till AutoCAD/ProgeCAD

-utbildning inte inbillning
DIN CAD-, DOKUMENTATIONS- OCH UTBILDNINGSPARTNER

08-550 682 53

www.essteknik.se
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Lokal samverkan Teknikföretagens
recept för försörjning av arbetskraft
Ungdomars bild av industrin motsvarar inte alltid verkligheten. De känner
inte till vilka olika möjligheter framtiden har för CAD-användare. Det säger
Josefin Grahn, som arbetar med yrkesutbildningsfrågor på Teknikföretagen
i Stockholm. I sitt arbete informerar hon om vilka attraktiva jobb som finns.
Efter att ha läst Design- och träteknik i
Gävle arbetade hon med kompetensförsörjning för branschorganisationen Skogsindustrierna och var ofta ute på företagsbesök. Det gav henne en varierande bild
av industrin och hon vet därför hur viktigt
det är att som ungdom få möta olika arbetsplatser.
Nyckeln till frågan om hur framtida arbetskraft och arbetsgivare ska matchas
är samverkan. Som medlem i Teknikföretagen kan man engagera sig i närmaste
Teknikcollege och KomTek, tipsar Josefin,
och de lokala och regionala styrgrupperna
består av engagerade medlemsföretag som
är certifierade.
- På det sättet får skolorna reda på vilka
behov av utbildning som företagen kommer att ha i framtiden och företagen på
orten kan påverka utformningen av utbildning lokalt, säger Josefin Grahn.
Söktrycket är högt till ingenjörsutbild-

ningarna och till teknik- och naturvetenskapsprogrammen, men inte lika högt till
produktionsdelen. Möjligheterna till jobb
kan se olika ut beroende på vilka specialiseringar som finns inom näringarna på orten och om det är stad eller landsbygd. På
mindre orter kan arbetsgivarna ha mycket
svårt att hitta arbetskraft, så generellt sett
är det lätt att få jobb efter dessa utbildningar.
Att utbildningskraven ökat berör Teknikföretagens medlemmar. Operatören
ska helst också vara CAM-beredare, vilket
förändrat gränserna i utbildningsnivåerna.
Man löser det förändrade behovet genom
fortlöpande utbildning på arbetsplatserna
och genom att förändra befintliga gymnasie- och högskoleutbildningar. Många
företag tar ett väldigt stort ansvar när det
gäller att fortbilda personalen.
- Behovet finns mer på detaljnivå och
många gånger har man en stor kunskap re-

Josefin Grahn.

dan när man kommer in på företaget, säger
Josefin. Men förändringar sker fort och
man måste ständigt komplettera sina kunskaper. Den som har en utvecklingsambition upplever det som positivt.
Josefin ser ljust på framtiden för CADkonstruktörer. Hennes råd till ungdomar
är att besöka olika arbetsplatser så tidigt
som möjligt och skaffa sig företagskontakter. Till arbetsgivare säger hon:
- Ingen är förskonad från missmatchning. Samverka tidigt med ortens skolor.
Ju tätare samverkan, desto större chans
att träffa framtida arbetskraft.
Av Carina Wahlstedt Janson

Elprocads analys uppmärksammar ritningsfel
Järnvägstrafiken drivs av el med andra egenskaper än den el som kommer
från ett vanligt eluttag. Järnvägselen går på en lägre frekvens och alstras
av motorer och generatorer som i sin tur övervakas i kontrollskåp. Dessa
skåp rymmer avancerad elektronisk utrustning för att kunna utföra sin uppgift så att lok och vagnar kan fara fram.
Mikael Dahl, projektledare på elföretaget
IETV, utvecklar ritningar till sådana kontrollskåp tillsammans med sina medarbetare. Förutom järnväg har man uppdrag
inom sektorerna vattenkraft, energiförsörjning och industri. För att ta fram ritningar använder han Elprocad, ett program som han har jobbat med i snart tio år.
På företaget har man fyra licenser.
Ritningarna till kontrollskåpet blir omfattande med tanke på all data som krävs
för att kunna styra processen optimalt.
– Ett projekt kan innehålla upp emot 100
ritningsblad, säger Mikael. Det blir en stor
mängd komponenter.
Men denna information behöver Mikael
inte själv hålla uppsikt på. Det sköter programmet som hämtar nödvändig data från
6 cad&ritnytt

en databas. Den innehåller specifikationer
av olika slag där varje komponent har ett
typnummer. Detta underlättar Mikaels arbete.
– Tack vare databasens uppbyggnad
med typnummer genererar programmet
automatiskt olika listor, till exempel en
apparatlista eller en beställningslista som
innehåller uppgifter om namn, egenskaper
och leverantörer.
Efter hand som gamla komponenter utgår och nya kommer till uppdateras databasen.
Varje kontrollskåp är unikt och kundanpassat. För att rationalisera processen
använder man befintliga ritningsunderlag
i så hög grad som möjligt. I snitt tar det
en månad att färdigställa ett komplett rit-

ningsunderlag. En
annan fördel som
Mikael pekar på
är att programmet
hänvisar automatiskt till den sida
bland ritningsbladen som en koppling eller ledning
fortsätter på. Han
behöver
därför
Projektledaren Mikael
Dahl på IETV.
aldrig leta bland
de hundra sidorna
efter rätt koppling, det visar programmet.
Det är en hjälp som förtydligar ledningsstrukturen i det komplexa projektet.
Programmet håller också ett vakande
öga över ritningen. Med hjälp av en analys,
som inte tar många sekunder, varnar programmet om det är en ledning som slutar
blint och uppmärksammar konstruktören
på detta. Då måste detta fel åtgärdas. Analysen ger Mikael en viktig återkoppling
och säkrar kvaliteten i ritningen.
Av Love Janson

Med 3D-modellen i fabriken
kapar Starka Betongelement ledtid
När Starka Betongelement började arbeta i IMPACT innebar det en förändring av arbetet i fabriken. Med hjälp av 3D-modellen som budbärare underlättas produktionen av prefabelement vilket leder till att produktionstiden
effektiviseras.
Tillverkning av prefabricerade betongelement handlar inte enbart om design i
3D-miljö. Lika viktigt är att ritningarna
kommer ut i fabriken så att tillverkningen
kan startas och leveranstider hållas. Detta är nödvändigt i en hårt pressad byggbransch där korta ledtider ligger högt på
kravlistan.
På Starka Betongelement, som är en
del av betongkoncernen Starka, tillverkas
cirka 100 000 ton element. På företaget
har kommunikationen mellan konstruktionsavdelningen och produktionen en
nyckelroll. Informationsflödet går via en
server och när tillverkningsritningarna
är klara informeras personalen i fabriken
som hämtar ritningarna i pappersformat.
Vänte t ide r k a p a s
Denna process har förenklats sedan företaget började använda IMPACT. I ett första skede tar man fram en övergripande
modell över elementen i programmet. Den
har en betydelsefull funktion för det kommande arbetet.
– Personalen får ut 3D-modellen av
byggnaden på ett tidigt stadium, berättar
Claes Andersson, som är konstruktions-

chef. Planeringsprocessen för produktion
och montage kan starta tidigare.
Personalen i fabriken kan bilda sig en
uppfattning om elementens dimensioner
när det gäller storlek och vikt och hur de
kan tillverkas. De kan identifiera var de
olika elementritningarna är placerade i
byggnaden och förvarna om det är något
som är oklart eller om något måste förändras. De olika yrkesgrupperna i snickeriet, armeringen och monteringen kan
komma med synpunkter och på så sätt
kan man förekomma problem i tillverkningen och även i monteringen på byggarbetsplatsen.
Detta innebär ett nytt arbetssätt som
man tidigare inte hade. När planering av
tillverkningen går hand i hand med konstruktionsavdelningens arbete blir informationsflödet effektivare. Det resulterar i
att man sparar tid i fabriken när elementen
ska produceras.
– Tidigare fick personalen i fabriken
vänta på att ritningarna skulle tas fram och
bli klara, säger Claes. Först därefter kunde
tillverkningen av elementen ske. Väntetiden kunde bli ett par veckor. <Numera behöver man alltså inte vänta

på att ritningarna ska bli klara för att produktionsprocessen ska kunna startas. Steget från optimalt ritningsunderlag till färdigtillverkade element förkortas, det ser
Claes som en fördel som IMPACT ger.
N är h et t ill Malm ö
Detta är förståeligt eftersom företaget
hanterar stora element. De måste kontinuerligt fatta beslut om hur elementen ska
utformas utifrån den praxis som råder. Till
exempel måste elementen anpassas efter fysiska förutsättningar som storlek på
formbordet där elementen ska gjutas och
vetskapen att elementen måste kunna distribueras utan att knäckas eller deformeras.
Dessutom måste man ta hänsyn till transporter och krankapacitet.
Det har nu gått två år sedan man införde IMPACT på Starka Betongelement. Idag har företaget åtta licenser av
grundprogrammet och två till fem licenser för respektive elementtyp. Konstruktörerna är placerade i Kristianstad och i
Arboga. Claes har en tydlig uppfattning
om skälen till varför man investerade i
programmet.
– Det är anpassat till oss i tillverkningsindustrin, det är det enda programmet
som jag känner till. Närheten till supporten i Malmö spelar också en roll.
Ett svenskt program som är utvecklat för
betongindustrin och har support ett stenkast från Kristianstad motiverade Claes
och hans medarbetare att välja IMPACT.
Det är ett av verktygen som de nyttjar i
några aktuella projekt till exempel Konsul
Perssons Plats i Helsingborg och Malmö
Högskola.
Av Love Janson

Claes Andersson och på skärmen syns ett projektet Konsul Perssons
Plats i Helsingborg.

Väggar till Kristianstads nya galleria där mönstret är hämtat från
stadens gatunät.

Starka Betongindustrier
Antal anställda: 250
Omsättning 500 Mkr
Antal konstruktörer: 8
Adress: Tegelbruksvägen 12,
291 25, Kristianstad
www.starka.se

POINT smart 2014 www.cadonline.se
8 cad&ritnytt

Redigerbar mesh avgörande
för ABB Minings analyser
En gruvhiss utsätts för stora påfrestningar. Med vikt upp till 400 ton i djupt
schakt, mellan 500 och 1500 meter under jord och en hastighet upp till
20 meter per sekund innebär det stora belastningar. Därför är det viktigt
att bedöma risker och analysera på vilket sätt gruvspelet och schaktutrustningen påverkas. Säkerhet är en mycket viktig aspekt, menar konstruktören Janusz Wawrzonkowski på Mining, som är en affärsenhet inom ABB.
– Vi gör analyser av olika risker till exempel linbrott och tar hänsyn till säkerhetsfaktorer som spelar in.
Utmattningsanalyser av de mekaniska
delarna har särskilt stor betydelse. För att
genomföra FEM-analyser arbetar Janusz
i två program. Först i Femap, där han lägger meshnät och laster på CAD-modellen.
Därefter låter han NEi Nastran utföra beräkningen. Resultatet ska ligga till grund
för att få rätt dimensioner på gruvspelets
olika delar så att de
infriar nationella och
branschmässiga krav.
När en geometri
importeras i Femap

kan Janusz redigera meshnätet och utesluta
de områden som saknar betydelse för analysen. Istället fokuserar han på svetsfogar
och andra kritiska områden där hållfastheten måste beräknas. Analysen koncentreras
till det som är viktigt i konstruktionen vilket förenklar beräkningen. Detta upplever
han som en stor styrka hos programmet.
Han kan också lägga till punkter för att få
en högre kvalitet i beräkningen och då uppdateras meshnätet automatiskt.
Konstruktionerna blir mycket komplexa
och rika på data. En modal analys av trumma och axel tar cirka en timme med en dator som har 48 GB internminne. På Mining
har man särskilda beräkningsdatorer för
att kunna hantera uppgiften.

Gruvhissens olika enheter analyseras
var för sig. I en komplex sammanställning
finns ett stort antal kontaktpunkter där
olika delar och segment möts. Hållfastheten i dessa punkter är viktigt att beräkna.
Men hur kan man identifiera alla punkter?
Det sköter Femap åt konstruktören.
– Detta sker automatiskt och det sparar
otroligt mycket tid. Med ett klick får jag
fram den totala mängden punkter.
Janusz gjorde detta tidigare manuellt.
Om det var felaktigheter i konstruktionen
blev kontaktpunkterna inte korrekta och
analysen kunde inte utföras. Men tack vare
den automatiska genereringen är denna
risk borta.
Att kunna modifiera meshen resulterar i
en högre kvalitet i beräkningarna. Det ger
en större säkerhet för transporter i gruvschakt av människor och gods.
Av Love Janson

Zaozhuang Culture Center by UDG, www.udg.com.cn

Vad krävs för att också du ska gå över till ArchiCAD?

Jämför gärna – bl a det här får du med ArchiCAD:
• Nordens ledande BIM-verktyg för arkitekter • Enkel hantering av stora projekt • Inga kompletteringar - allt är inbyggt
• Intuitivt • Ökad säkerhet och effektivitet • Anpassat för svensk standard • Unik energianalys ingår • Låg kostnad
• Just nu – iPad Air och BIMx Docs på köpet! Gäller nya kunder och vid köp av förstalicenser med VIP-avtal.
www.graphisoft.se/kampanj
STOCKHOLM Solna Torg 19, 8 tr • S- 171 45 Solna • vxl: 08-735 59 00
MALMÖ och GÖTEBORG Stormgatan 4 • S- 211 20 Malmö • vxl: 040-611 00 38
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Längre räckvidd och förbättrad
laserkvalitet med Faros nya 3D-skanner
Faro har utvecklat teknologin i sin senaste skanner. Med längre räckvidd,
minskat brus och en ny GPS-funktion får den som skannar stora objekt och
områden nya möjligheter, menar Rolf Berlin på ATS. Han berättar även om
ett nytt program som automatgenererar detaljer ur det skannade molnet.
Skanning är ett snabbt sätt att få en digital representation av verkligheten med
en mycket stor noggrannhet. För den som
skannar stora objekt och områden, till ex-

empel grustag eller terräng som ska volymberäknas, måste skannern flyttas för
att kunna täcka in det aktuella området.
När instrumentet ska flyttas till en ny posi-

tion måste man ofta ta hänsyn till biltrafik,
gående eller annat som kan störa arbetet.
Uppstår det en väntan stjäls dyrbar projekttid.
Nu lanserar Faro en ny produkt i sin
skannerfamilj som underlättar arbetet.
Med Faro Focus 3D X 330 får användaren
en betydligt större räckvidd, upp till 330
meter.
– Det innebär att man kan skanna av ett
större område utan att behöva flytta själva
skannern, säger Rolf Berlin på ATS som är
återförsäljare av produkten.
Den har lika hög noggrannhet som sin
föregångare och skannar ner på millimeternivå med en miljon punkter i sekunden.
Kvaliteten på datamolnet blir alltså lika
hög som tidigare.
Br u s r ed u cer in g
Men man når inte bara längre med den nya
skannern. Tillverkaren har utvecklat ny
teknologi som resulterat i att laserstrålen
har en högre kvalitet. Man har halverat
bruset i skanningen. Det är sällan som laserstrålen träffar en yta som reflekterar

Banbrytande Rör-modellering:
Programmet EdgeWise genererar
automatiskt CAD-geometri från din
laserskanning!

Spara Tid:

Kunder rapporterar upp till 75%
snabbare arbetsflöde!

Kompetent:

Rör, krökar, kopplingar, flänsar,
ventiler, väggar, pelare, etc.

Kontakta oss på 031-209616 eller www.ats.se
Vi förser er med instrument, programvara, utbildning & support!
ATS AB, Krokslättsgatan 7, SE-43167 Mölndal
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den på ett optimalt sätt. Då uppstår en
variation som påverkar dess egenskaper.
Denna variation kallar man för brus. Med
den nya skannern får man en skanning
som har bättre egenskaper tack vare ett
minskat brus.
Det är framförallt innanför höljet på
skannern som man finner förbättringarna.
I övrigt är det samma skannerhus, skärm
och programvara. Det är alltså ingen skillnad att arbeta med denna skanner än med
tidigare, påpekar Rolf.
I media rapporteras det då och då om
människor som riktar laserljus mot flygplan, och mot bilar i trafiken. Det kan vara
skadligt för ögonen. Faro Focus 3D X 330
har klass 1 vilket betyder att den är ofarlig
för ögat. En annan fördel som instrumentet bjuder på är en inbyggd GPS som ger
viktiga referenspunkter för bearbetning i
kartprogram och liknande.
Skannern levereras tillsammans med en
särskild skyddsutrustning. Det är en kapsling i aluminium som skyddar instrumentet i tuffa miljöer.
– Det är vi på ATS som har utvecklat
detta skydd, säger Rolf. Numera ingår
denna svenska innovation när Faro säljer
skannrar till kunder runt om i världen.
Hur fungerar skannern i praktiken? Gå

in på ATS:s hemsida (www.ats.se) och ta
en tur längs Älvsborgsbron eller Avenyn
i Göteborg. Det är bra exempel som visar
teknikens förtjänster. Lägg märke till den
stora detaljrikedomen, till exempel tegelstenarna i fasaden på konstmuseet på Götaplatsen.
S k a p a r rö r p er au t om at ik
När skanningen av till exempel en byggnad
är klar efterföljs det i de flesta fall av en tålmodig bearbetning för att få fram de delar
som är önskvärda. Det brukar betyda att
konstruktören ritar detta för hand och utgår från skanningsunderlaget. Nu är denna
handpåläggning i stort sett överflödig.
– Med hjälp av ett program automatgenereras detaljerna, menar Rolf som anser
att denna teknik är ett paradigmskifte.
Programmet heter EdgeWise MEP for

Revit och kan automatiskt skapa rör och kanaler utifrån informationen i datamolnet.
Detta är en besparing på över 75 procent
tror Rolf och bidrar till att konstruktören
kan ägna sig åt verkliga konstruktionsproblem istället för att rita enkla rör.
– Man får en komplett rörmodell som
har olika egenskaper och är inte enbart ett
skal. Detta ger rörkonstruktören ett bra
underlag att arbeta vidare med.
Samma teknik används när väggar skapas. Med EdgeWise Building kan väggar
automatgenereras från skanningsmolnet
och onödig konstruktionstid kan kapas.
Denna teknik skapar en brygga mellan resultatet av skanningen i fält och designen
av huset eller layouten på en industri. En
landvinning som ger nya möjligheter, tror
Rolf.
Av Love Janson

Laserskanner med enastående räckvidd:
Mäter ögonsäkert upp till 330m i direkt solljus.
Även minskat brus mot föregående version.

Fullt utrustad med smart elektronik:
GPS, Kompass, höjdmätare, vinkelmätare,
WiFi, Batteridrift, SD-kort

Kontakta oss på 031-209616 eller www.ats.se
Vi förser er med instrument, programvara, utbildning & support!
ATS AB, Krokslättsgatan 7, SE-43167 Mölndal
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StruSoft växer internationellt
Australiens byggmarknad växer och i landet finns en tradition att bygga
med prefabricerade byggelement. Det öppnar upp för nya möjligheter att
introducera det svenska programmet IMPACT menar man på StruSoft i
Malmö. Men att introducera programmet på en helt ny marknad och på en
fjärran kontinent är svårt att sköta från Sverige.
Mycket lägligt får man kontakt med en
person som har arbetat med programmet
hos en av StruSofts kunder i Sverige, som
är född australiensare och vill flytta tillbaka till Australien med sin familj. Han ville
gärna arbeta med försäljning av StruSofts
program vilket i huvudsak gäller IMPACT.
Det resulterade i att StruSoft startade ett
dotterbolag i Adelaide och anställde honom.
Men det är inte bara på andra sidan klotet som byggmarknaden expanderar. Det
sker även i Europa.
– I Storbritannien återvänder nu marknaden efter lågkonjunkturen, säger Lars
Bergqvist, chef för affärsutveckling på

StruSoft. Flera större projekt som har legat
i malpåse får nu nytt liv och bostadsbyggandet har kommit igång.
I dessa projekt är man i behov av konstruktionsstöd. Det innebär uppdrag för
konsultföretaget StruEngineers, också det
ett dotterbolag till StruSoft, som är stationerat i Indien. Konsultföretaget har sedan
starten för två år sedan vuxit kraftigt och
har idag 20 anställda.
StruSoft genomför satsningar i Mellanöstern och i Saudiarabien och medverkar i
en mässa i Dubai. Man ser även en potential i den byggboom som råder i Sydostasien, i Singapore, Indonesien, Kina och
Malaysia. Intresset riktar sig även mot den

Manoj Kalwadia, vd för StruEngineers, gläds åt att
fler använder konsulttjänsterna när konjunkturen
återvänder.

europeiska marknaden och våra grannländer. Man stärker sina positioner med nya
kunder i Finland. Expansion sker även på
kontinenten.
– Just nu förbereder vi ett samarbete
med ett tyskt företag, berättar Lars. Det
gäller både beräkningar och konstruktion
av prefabelement.
Grunden i denna internationella tillväxt
är en stark position på den nordiska byggmarknaden, hävdar Lars.
– Detta bildar en stabil bas och utifrån
den kan vi växa med egna resurser.
Man växer även när det gäller tillämpningar av ny teknik. Det gäller lanseringen
av SyncroSite och BIMcontact, som syftar
till att kvalitetssäkra informationsflödet
mellan olika kompetenser och styra produktionen i ett byggprojekt.

Av Love Janson

I Australiens tradition att bygga i betong öppnar upp för nya affärsmöjligheter för StruSoft.

ELKONSTRUKTÖRER!
Känns det så här ibland?
Låt istället vår programfamilj hjälpa dig med
kretsschema, montageritning, yttre anslutningsschema,
kabellista, apparatlista och förbindningsdokumentation,
dina installationsritningar inom kraft, belysning, kanalisation,
tele, översiktscheman, centralspecifikation och åtskilligt mera.
Kom och se våra senaste versioner!

EasyFairs ELMÄSSA 2014, 5-6 februari,
MalmöMässan Malmö, Monter A05

www.ELPROCAD.com
12 cad&ritnytt

Adtollo vinner upphandling i Skåne och
öppnar kontor i Malmö

Mjukvarulösningar
för byggindustrin
konstruktion, energi, projektering, produktion

Adtollo vinner mark och expanderar söderut i landet. En vunnen upphandling tillsammans med nyrekryteringar ligger till
grund för företagets senaste utvidgning.
Redan i mars var upphandlingen 6K (som står för de sex inblandade
Skånska kommunerna Åstorp, Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga) avgjord till Adtollos fördel. Upphandlingen gällde ett nytt
kartsystem där Adtollos lösning har Topocad som huvudklient.
Efter ett överklagande från Esri beslutade förvaltningsrätten i Malmö
den 24 juli att avslå yrkandet och döma till Adtollo och de sex kommunernas fördel.
I samma veva har Adtollo beslutat sig för att öppna kontor i Malmö.
”Vi är väldigt glada att vi kan stärka vår närvaro i Skåne”, säger   Rebecka Beiersdorf, kundansvarig för Mät & Kart på Adtollo. ”I och med
den vunna upphandlingen har vi mycket att implementera och vi har
länge velat erbjuda våra Skånska kunder en närvaro lokalt”, fortsätter
hon.
Vi slår upp våra Malmö-portar i en lokal vid Triangeln. ”Nu kommer
vi ha möjlighet att ta emot våra kunder på plats och till exempel hålla
utbildningar. Eller bara bjuda på en fika förstås”, lägger Rebecka Beiers
dorf till.
Kontoret ska drivas av Jan Bäckstedt, Adtollos allra nyaste förvärv.
Han är senior säljare inom GIS, Mät & Kart. ”Efter decennier i branschen har jag skaffat mig ett stort kontaktnät och en bred kunskap”, berättar Jan Bäckstedt.
”Janne har bra koll på hur våra kunders verksamheter och uppdrag
ser ut och vilka deras behov är. Han kommer bli ett verkligt tillskott”,
fyller Tomas Sandström, Affärsområdeschef för Mät & Kart, i.
Bäckstedt har gått från att upprätta nationella kartverk på Lantmäteriet till att delta i framtagandet av konceptet AutoKa (som senare
vandrade över till konceptet ArcCadastre) på Metria. Senast kommer
Jan från Cartesia där huvudfokus har varit kundanpassade lösningar
för kommunala verksamheter.
Jan Bäckstedt är sedan tidigare etablerad i södra Sverige och har alltid haft nära till Adtollos produkter genom otaliga partnerskap med
Adtollo.
”I år satsar vi starkt på att visa våra kunder att vi finns på plats även
utanför Stockholm och vi är väldigt glada att Janne ville hoppa på”, säger Tomas Sandström. ”Vi har startat upp Adtollo Academy i Göteborg
och nu blir vi starkare även i Skåne”, avslutar han.

FEM-Design
Tredimensionell analys och dimensionering av stål, trä och betong.

IMPACT
BIM system för prefabprojekt.
Från ritbord till byggarbetsplats.

PRE-Stress
Analys och dimensionering av
förspända balkars hela livslängd.

WIN-Statik
Enkla program för vanliga konstruktioner som balkar, pelare och ramar.

VIP-Energy
Dynamisk energibalansberäkning
för alla byggnadstyper.

SyncroSite.com
Webbaserad produktionsstyrning
för byggarbetsplatsen.

BIMcontact.com
Projektsamarbets- och dokumenthanteringsverktyg för byggindustrin.
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Pilotlösa flyg tar bilder
med högt informationsvärde
Vyn från ovan spelar en viktig roll för att kunna skapa kartor över landskapet och flygfoto är en klassisk metod för att inhämta data. Under senare
tid har flygfotot utvecklats till att inte enbart omfatta avbildningar från hög
höjd. En ny metod har vuxit fram där man använder ett obemannat flygplan
som på låg höjd mäter in ett begränsat område. Detta arbetssätt kallas
UAS, Unmanned Aerial Systems.
Pilot lö s f ly g n ing
På Motala Mättjänst använder man ett
modellflyg som mäter 1,63 meter mellan
vingspetsarna. I flygkroppen är GPS och
kamera monterade. Syftet är att producera
ortofoto och digitala terrängmodeller för
en kunds räkning.
– Vi planerar flygrutten i ett program
som styr autopiloten, berättar Tomas
Knutsson som är VD för Motala Mättjänst.
Förutom start och landning sker all navigering av planet i luften med hjälp av autopiloten.

Det batteridrivna planet flyger på 120
meters höjd och kontrolleras från marken.
Kameran tar bilder med minst 75 procents
överlapp vilket är nödvändigt för att man
ska kunna bygga 3D-modeller. Det är inte
bara flygningen som sker med automatik,
det gäller även tagningen av bilderna.
– GPS:en räknar ut hur tätt bilderna ska
tas beroende på flyghöjd och kamerans
brännvidd och skickar en signal till kameran när tagningen ska ske. Kameran, autopiloten och GPS:en kommunicerar kontinuerligt.

Anslut dig till SharePoint Online
med Chaos desktop!
Med nya Chaos desktop 5.2 kan du ansluta till din projektplats
på SharePoint Online (Office 365). Det är också riktigt enkelt att
leverera dokument till SharePoint – all metadata kommer med.
Chaos desktop utvecklas av Adtollo AB och säljs i Sverige av Cad-Q.

adtollo.se | cad-q.se | 08-704 22 00
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Man har 55 minuters flygtid på sig att
utföra fotograferingarna, vilket betyder att
man brukar täcka in ett område på ungefär
150 hektar. Planet klarar vindar upp till 15
sekundmeter men det ger en skakig flygfärd och därför har man satt en gräns på
10 sekundmeter för att inte äventyra bildkvaliteten. Planets position i luften mäts:
dess altitud, longitud och latitud samt dess
olika vinklar i förhållande till marken rapporteras in för varje bild som tas.
För att få referenser används ett tiotal olika markstödspunkter. Det kan vara
brunnar eller trafikmärken i en bebyggelse. Eftersom terrängen ofta saknar referenspunkter med skarpa kanter läggs vita
kvadrater ut i landskapet som indikatorer.
Up p lös n in g p å 2, 3 cen t ime te r
Planet är utrustat med en 16 megapixelkamera som tar bilder med en storlek på
8,5 till 9 megapixlar. När flygningen är klar
tankas kamerans bilder över till en dator.
Rådatan i de sammanslagna bilderna från
flygningen är enormt stor, cirka 3 GB,
där varje pixel motsvarar 2,3 centimeter i
verkligheten. För att göra informationen
hanterbar måste den rensas.
– Ofta vill kunden ha ett femcentimeters
ortofoto, varje pixel i fotografiet motsvarar fem centimeter i verkligheten. Det är
tillräckligt stort för att kunden ska kunna
göra mätningar och få fram bakgrundskartor.
Sedan hösten 2012 har Motala Mättjänst
arbetat med obemannade flygfotograferingar. Metoden ger kunden flera fördelar,
menar Tomas.
– Ofta vill kunden kunna komplettera

sina modeller med ett verkligt fotografi
med hög kvalitet för visualisering. Kunden
får alltså både mätdata och bilder i samma
projekt.

togs fram. Därefter exporterades denna
data i DXF-format till Topocad. I nästa
skede skapades en terrängmodell i Topocad som skickades till kunden.

Mängd be rä knin g på d e p o n i
För Åtvidabergs kommun har man nyligen
genomfört ett uppdrag. Det gällde en deponi som täcks med massor. I en modell
fastställde man deponins slutgiltiga höjd
och form. För att avgöra mängden massor som man behövde för att nå den tänkta
modellens dimensioner ville man göra en
mängdberäkning. För att få nödvändiga
höjddata och annan data flög planet över
området och tog bilder. Man mätte in
markstödspunkter och en triangelmodell

Fl y g m et o den f ör en k lar
i n h ä m t n i ng en av d at a.
– Att skicka upp ett flygplan över ett område och ta bilder med mycket hög noggrannhet ger en betydligt större informationsmängd än att gå runt i landskapet och
göra inmätningar med en GPS. Denna teknik ger en extremt bra kvalitet.
Kundens behov av informationskvalitet
styr vilken datafångstmetod som är mest
produktiv.
– Ibland räcker det med mätpunkterna

i landskapet men i andra sammanhang
ställer kunderna höga krav på informationen och då passar flygfotot bättre, avslutar Tomas.
Av Love Janson

Deutsche Messe och NürnbergMesse
anlitar en gemensam representant i Sverige
De tyska mässorna är viktiga mötesplatser vilket gör att de också har en
stor betydelse för svenskt näringsliv. Flertalet av mässorna i Hannover och
Nürnberg rankas som ledande inom sin nisch.
Tyskland är en av Sveriges viktigaste handelspartner. Efter Norge rankas Tyskland
som Sveriges näst största europeiska exportmarknad. Tyskland är dessutom Sveriges
viktigaste leverantör av importerade varor.
Två av världens största mässföretag, Deutsche Messe AG (i Hannover) och NürnbergMesse GmbH, med mässor i Tyskland och
i övriga delar av världen, har valt att anlita
Trade Fair Agency AB, som en gemensam
representant/säljpartner i Sverige.
Syftet är att genom ett gemensamt lokalt
representationskontor stärka de Tysklandsbaserade mässornas position i Sverige.
I Nürnberg och Hannover har företagen

tillgång till ett stort antal branschspecifika mässor. Många av dessa har nu även
förgreningar på tillväxtmarknaderna i
världen, vilket kan vara ett extra plus för
svenska företag.
N ya ko n t a k t p er s on er i Sver ig e
Trade Fair Agency AB leds av Marie Jaeger
och Linda Steen. De har mångårig erfarenhet av marknadsföring, kommunikation,
försäljning och affärsutveckling.
Marie Jaeger och Linda Steen har
djupgående kunskaper om mässorna i
Tyskland vilket kommer väl till pass i rollen som rådgivande servicepartner till
svenska företag. Den service de erbjuder
utställarna omfattar olika lösningar såsom
t ex skapande av nationella paviljonger, ge
rådgivning kring monterlösningar samt
att hjälpa till med all mässrelaterad marknadsföring och kommunikation. De kan
också hjälpa besökarna från Sverige med
resor och logi i Tyskland.
Man räknar med att Trade Fair Agency
blir länken till Hannover och Nürnberg –

och därifrån vidare till mässor, kunder och
leverantörer över hela världen.
Kor t om Deu t s ch e Mes s e AG
Deutsche Messe är ett av världens största
mässföretag. Den är baserat i Hannover
och har personalstyrka på över 1 000 personer. Deutsche Messe arrangerar årligen
över 100 mässor och konferenser över hela
världen, vilka i sin tur är värdar för 35 000
utställande företag, 3,5 miljoner besökare
och 15 000 journalister från 100 länder.
För närmare information: www.messe.de
Kor t om N ü r n b er g Mes s e- konc e rne n
NürnbergMesse är ett av de 15 största
mässföretagen i världen. Deras evenemangsportfölj omfattar cirka 120 tyska
och internationella mässor och kongresser, plus cirka 40 paviljonger vid Nürnberg-mässan och på olika mötesplatser
runt om i världen. Varje år deltar runt 30
000 utställare och så många som 1,4 miljoner besökare i evenemang som NürnbergMesse-koncernen arrangerar. Koncernen
har dotterbolag i Kina, Nordamerika, Brasilien, Italien och Indien. Mer information
finns på www.nuernberqmesse.de.
Av Franz Smidek

cad&ritnytt 15

Banbrytande datorplatta
Intresset för smarta mobiler, läsplattor och tabletter har under de senaste
åren formligen exploderat. Strömsnåla och kraftfulla processorer, låg vikt,
smidigt format, appar och en relativt lång batteritid har gjort dessa apparater till ett allt vanligare hjälpmedel också i professionella sammanhang.
En stor, kanske den största svaghet, hos
alla typer av pekplattor, är den lilla skär-
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men. Även om den ”största” skärmen på
närmare 10 tum räcker väl för den en-

skilde användaren så känns den genast
klumpig och otillräcklig när man ska
visa skärmen för någon annan eller för
en grupp.
St ör r e s k är m – g er f ler möjlighe te r
På årets IFA i Berlin har Panasonic under
namnet Toughpad 4K UT - MB5 lanserat
världens första 20-tum datorplatta med
4K upplösning. Den nya pekplattan, med
en yta som är ca 95 % av ett A3 papper,
öppnar utan tvekan ett nytt segment för
dem som behöver en högupplöst skärm
med pekskärmsteknik.
En bärbar pekplatta med 20 tum skärm
är användbar i många olika sammanhang.
Vid t ex kundmöten kommer en större
skärm bättre till sin rätt. Är man arkitekt,
designer, marknadsförare, verksam inom
media eller fotograf så kommer man att
uppskatta möjligheten att visa sina idéer
på en större skärm. En CAD-användare
blir inte längre beroende av sin fasta arbetsplats. En arkitekt kan visa en ritning
och även göra ändringar på plats hos en
kund – en möjlighet man inte har med dagens 9,7 tum stora läsplatta.
En annan stor fördel är att modellen har

en 4K Ultra HD (QFHD) upplösning (3840
x 2160 pixlar) – som är fyra gånger högre
upplösning jämfört med full HD, dvs 1920
x 1080 pixlar. Det här gör att pekplattan
passar särskilt bra för visning av komplicerad och detaljrik grafik som, till exempel,
CAD- och arkitektritningar eller högupplösta foton och filmer.
Man kan konstatera att det tidigare nästan var omöjligt att ha med sig en så stor
skärm till kunden för att visa bilder eller
video med samma höga upplösning, nyanser och skärpa i detaljerna.
Det nya High Definition Toughpad är
dessutom lämpad för 3D-modellering och
CAD-applikationer för bl a ingenjörer och
arkitekter. Dessa kan också använda en
specialutvecklad elektronisk Touch Penna
som utvecklades i samarbete med svenska
Anoto.
Touch Penna är intuitivt och ger pappersliknande känsla för frihandskiss, anteckning eller handskrift. Den använder
infraröda signaler för att läsa pixlar på
skärmen. Kommunikation med tabletten sker via Bluetooth, den kan känna av
lutningen och tolka 2048 nivåer av tryck.
Touch Pennan kan användas i en mängd
sammanhang, t ex för annoteringar direkt
på en ritning, för att dra linjer, stryka under texten och rita på skärmen.
Fakta o m Pa n a s o n ic
Toughp a d 4K UT - M B 5
Toughpad 4K UT - MB5 med 20 tums
skärm och 3840 x 2560 pixlar (15:10 bildformat) lämpar sig bra för visning av stora

och detaljerade bilder, A3 ritningar, broschyrer och multimedia.
Datorplattan väger 2.35 kg och är 12,5
mm tjock. Den är utrustad med Intels Core
i5 vPro CPU, upp till 8 GB RAM och NVIDIA GeForce grafikkort vilket sammantaget gör att pekplattan kan visa högupplösta
bilder och videor utan buffring. Den levereras med senaste version av Windows 8.1.
Som tillbehör finns, utöver Touch Penna,
en desktop vagga så att enheten kan även
användas som stationär dator. Pekplattan har de vanligaste gränssnitt inklusive
USB 3.0, Bluetooth, WLAN, SD-kortplats,
hörlursuttag och en smart kortläsare. Vaggan erbjuder anslutning till Ethernet och
HDMI.
Inbyggda kameran har en upplösning
på 1280 x 720 pixel, vilket gör att den även
kan användas för videokonferenser. Hårddisk på 256 GB SSD och SD-kortplats ger

enheten gott om utrymme för lagring av
program och data.
Toughpad finns i två olika modeller, den
mest avancerade Toughpad 4K Performance modell, börjar säljas under den första halvan av 2014. Performance modellen
är avsedd främst för CAD-konstruktion
och 3D-simulering. Den kommer att utrustas med kraftfullare Intel Core processor och NVIDIA-grafik. Målet är att kunna
ersätta traditionella CAD arbetsstationer
fullt ut. Första performance prototyperna
testas för närvarande av CAD - och 3Ddesign specialister hos Dassault Systemes.
Man räknar med att standardmodellen
av 4K UT - MB5 kommer att lanseras före
årsskiftet och kommer då att kosta ca 4500
EUR.
För närmare information:
www.panasonic.com
Av Franz Smidek

Passar AutoCAD och ProgeCAD – Testa gratis i 30 dagar
Allt du behöver för att rita el

Skapad av VVS:are för VVS:are

Anpassad för Bygghandling 90

Modern TeleReg – kommer i dec

För mer information och nedladdningar
besök oss på www.caddirekt.se

Alla priser är exkl.moms
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Svenska inredningsarkitekter
designar Titanic II
På Tillberg Design i Höganäs, Sverige, designar arkitekter inredning till
en replik av Titanic. Det är en utmaning att förena den kända förlagans
formgivning med modern teknik och dagens krav, säger arkitekten Michael
Jackiewicz.
Världens förmodligen mest kända och
mytomspunna fartyg kommer att kryssa
Atlanten i en ny upplaga. Om fyra år, 2017,
är det tänkt att Titanic II ska ge sig ut på
sin jungfrufärd mot New York. Det är 105
år sedan originalet förliste. Just nu pågår
ett omfattande projekt för att skapa en replik som uppfyller dagens krav på säkerhet
och normer. Bakom detta prestigefyllda
projekt står den australiensiske mångmiljonären Clive Palmer. Lyxkryssaren kommer att byggas på ett varv i Kina.
Det är naturligtvis ett mycket komplext
projekt som omfattar en mängd kompetensområden för att kunna skapa en uppdaterad version av det klassiska fartyget.
På Tillberg Design i Höganäs arbetar arkitekter med att designa fartygets inredning.
Det är ett uppdrag man vann i konkurrens
med andra arkitektbyråer på den internationella marknaden.
18 cad&ritnytt

– Det är en utmaning att förena designen i originalet med modern teknik, säger
Michael Jackiewicz som är arkitekt och
delägare på Tillberg Design.
Ko p i a ef t er d ag en s k rav
Att försöka efterlikna en hundraårig båt
kan ha sina sidor. I den äldre modellen av
Titanic hade hytterna i första klass inga
badrum. Frågan är om detta ska upprepas
i Titanic II eller om badrum ska läggas till
och på vilket sätt de ska formges. För att
förvara livbåtar kommer fartyget att få
ett Safety Deck. Där kommer det också
att ges plats för olika nöjeslokaler som
kasino och teater. Det betyder att antalet däck inte blir identiskt med förlagans.
Men den stora skillnaden är att den äldre
Titanic var ett passagerarfartyg medan
den yngre varianten ska locka människor
på en kryssning.

Arkitekten Michael Jackiewicz arbetar med designen av inredningen till Titanic II.
Foto: Tillberg Design

Projektledare är det finska företaget
Deltamarin som också svarar för design
av fartygets stomme. En viss hjälp ger ritningar och bilder som är bevarade från tiden när den äldre Titanic byggdes. Men de
bär spår av ett annat sätt att arbeta då man
hade enkla ritningar som inte har den datamängd som dagens underlag har.

D esign i f le ra f a se r
På Tillberg Design är man i full gång med
att arbeta fram koncept i grova drag hur
inredningen kan se ut. Arbetet är indelat
i två faser. I den första fasen har man fått
uppdrag att ta fram ritningar som underlag för kontraktsskrivning.
– Vi tar fram grova dispositionshandlingar, skisser och preliminära layouter för
rummen på Safety Deck, berättar Michael.
Detta ska ligga till grund för att skriva kontrakt med beställaren.
För att ta fram de skissartade ritningarna arbetar man i ArchiCAD:s 2D-layout.
Det är ett omfattande designarbete där
möjligheten att flytta objekt till olika positioner i ritningen, till exempel ett fönster,
sparar tid för arkitekterna. Rumsvariationen är stor och det kan bli upp till 15 varianter som man ska ta ställning till. Det resulterar i ett stort antal revideringar under
den första arbetsfasen. ArchiCAD underlättar denna process för arkitekterna.
– Med hjälp av Publisher-verktyget mailar vi ut förslagen efter hand vi tar fram
dem och får snabbt svar. Det har vi stor
nytta av.
Kompe t e n s e r sa mla s i m o d el l en
I nästa fas är det tänkt att utveckla skisserna och ta fram en enkel konceptuell modell i ArchiCAD. Denna utvecklas också i
2D-layouten.
– I modellen finns en intelligens som
kan användas i 3D men vi går inte in på
detaljnivå.
I modellen består rummen av olika element som väggar och bjälklag. Men man
specificerar inte väggens egenskaper och
material. För att få fram denna enkla modell är det inte nödvändigt att ta steget
fullt ut i 3D till en visualiserad bild. Syftet
är att skapa en tänkt modell för att hitta
olika lösningar, bland annat när det gäller
vägar för utrymning och transporter på de
olika däcken. För det tillkommande däcket, Safety Deck, kan det bli aktuellt med en
enklare 3D-modell för att åskådliggöra till
exempel teatern.
Längre fram i projektet kommer man
att anlita underleverantörer för att grafiskt formge den mycket stora mängden
inredningsdetaljer. Det gäller även ljusoch ljuddesigners och andra kompetenser.
Informationen från leverantörerna importeras därefter i modellen som blir till en
mötesplats av kunskap. När designfasen
är klar ritas underlagen om för att få fram
tillverkningsritningar. Hur man kommer
att jobba med modellen är i dagsläget inte
helt klart eftersom man endast påbörjat
den första fasen i utvecklingsarbetet. I den

Titanic II ska så långt det är möjligt påminna om den förlista förlagan.

Gymmets diskreta toner ger en känsla av en svunnen tid.

andra fasen, som man har option på, är
det troligt att minst 10 personer kommer
att vara sysselsatta med utformningen av
modellen.
Egentligen handlar projektet om att, så
långt det är möjligt, skapa en illusion av
den ursprungliga Titanic. När passagera-

ren stiger ombord är det inte bara en resa
över Atlanten som påbörjas. Det är också
en resa bakåt i tiden, till 1910-talet där varje detalj ska påminna om förlagan.
– Som en hyllning till de som följde med
ner i djupet och inte kom fram till New York.
Av Love Janson
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3D-scanning del 4: Reverse Engineering
När 3D-scanningen började användas kommersiellt i mitten av 90-talet inom
industrin var ett användningsområde att 3D-scanna in ett fysiskt föremål
för att överföra detta digitalt till ett program och oftast då ett CAD-system.
Ett av de främsta användningsområdena
var att en designer hade skapat en ler-,
trä- eller plastmodell som han nu önskade
få in i ett CAD-system för att kunna ta
fram konstruktionshandlingar på objektet. Ett annat användningsområde var att
det redan fanns en 3D-konstruktion men
man önskade ändra objektet och antingen
fanns det ingen CAD-modell eller så visste man att CAD-modellen inte stämde
med den verkliga produkten man önskade
ändra konstruktionen på.
Båda dessa användningsområden kallas
för Reverse Engineering.
En annan vanlig användning av Reverse

Engineering är att via en 3D-scanner skapa en digital avbild i 3D av anläggningar
som till exempel maskinrum, raffinaderi,
bergrum, hus etc. Ofta används så kallade
”long range scanners” vid denna typ av Reverse engineering.
Den typ av data-format som en duktig 3Dscanner levererar kallas för STL (trianglar
bildade av en mängd mätpunkter på objektets yta). Vissa scanningssystem kan skapa
bättre STL-modeller än andra. De flesta
CAD-system på marknaden kan inte hantera
en STL-modell utan den betraktas ofta som
en ytmodell som inte går att redigera.
På grund av detta har det på marknaden
skapats speciella
programvaror som
kan omvandla en
STL-modell till en
STEP- eller IGESmodell, vilket de
flesta CAD-system
kan använda och

bearbeta. De två mest sålda programvarorna på marknaden för att omvandla en
STL till STEP/IGES är Polyworks och Geomagic. De är speciellt lämpade för Reverse
Engineering. Själva omvandlingen kan vara
ett tidskrävande arbete om STL-modellen
består av många delytor. Viktigt att tänka
på vid omvandlingen är att efter skapandet
av STEP/IGES-modellen bör en jämförelse
utföras mot STL-modellen för att se och
förstå hur mycket omvandlingsarbetet har
påverkat ytan.
Det finns även ett annat sätt att komma
från en 3D-scannad STL-modell till CADsystem och det är att ta ut ett stort antal
snitt i IGES-format från scanningssystemet och ta in dessa snitt i CAD-systemet
och där svepa ytor som passar mot snitten.
Återigen är det viktigt att jämföra färdig
CAD-modell mot ursprungsmodellen i
STL för att vara säker på att omvandlingen
befinner sig inom önskad avvikelse.
Arbetssättet Reverse engineering har
ökat tack vare bra 3D-scanningssystem och
tillhörande programvaror och kommer att
finnas så länge som en dokumentering önskas av en fysisk detalj till att bli digital.
Av Börje Larsson

– Behöver ni AutoCAD? Köp ProgeCAD!
Progecad;
– för alla på hela företaget från 73 700 kr – priset är lägre
än för två Autocad-licenser.

ProgeCAD 2013 ca 6 000 kr

– har samma filformat som Autocad 2013 – inga problem
att utbyta ritningar

AutoCAD 2013 ca 46 000 kr

– ser ut som klassiska Autocad – inga inlärningskostnader
– läser och skriver pdf-format med lagerstruktur – läs,
skapa, och konvertera pdf-ritningar
– finns som nätverkslicens – dela smidigt cad-program
med kollegorna
– finns som prova-på-program – testa gratis i 30 dagar
– i svensk version – lättare att förstå, snabbare att lära
– vektoriserar skannade ritningar – jobba vidare från
gamla pappersritningar

Köp ProgeCAD – du är i gott sällskap med ABB Industries, Akzo Nobel,
Boeing Corporation, DHL, Honda, Q8, NASA, NCC, Nokia, Piaggio, SAAB,
Samsung, Schneider Electric, Siemens, Sony, Swedish Orphan Biovitrum,
Toshiba, Unilever, Vodafone, Xerox och många andra världen över.
Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm, Tel: 0733-88 86 84, info@eurocitydata.com
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CityData
www.eurocitydata.com

ProgeCAD visar vad det går för
i uppmärksammade husprojekt på Gotland
Gute Konsult AB har de senaste åren ritat två uppmärksammade projekt
som tillfört såväl arbetstillfällen som boenden för unga på Gotland där företagen har sin hemvist. I båda fallen har ProgeCAD fått visa vad det går för.
Två byggprojekt har de senaste åren fått
extra uppmärksamhet på Gotland. Det
ena är en privatbostad och det andra är
Gotlands första privata satsning med hyresrätter avsedda som förstaboende för
unga. I båda fallen har Gute Konsult ritat
och byggfirman Ruthström och Larsson
har genomfört.
Sören Ruthström på Gute Konsult berättar om utmaningen när makarna CarlGustav och Marianne Zickerman vände
sig till honom med en handgjord blyertsritning av det drömhus som de ville att
han skulle rita; en sommarbostad på över
800 kvadrat i Smågärde, ett stenkast från
stranden i Tofta.
– Jag utgick ifrån blyertsritningen och
fick börja från början i ProgeCAD, berättar

typen av konverteringar jag behöver göra. Att det
var ett bra pris är
inte heller fel, säger Sören.
Trots att han
haft nya versionen
Sören Ruthström
i bara fjorton dagar upplever han
inga problem att sätta sig in i det. Han menar att det är lätt att förstå menyerna och
han känner väl igen sig i miljön, men har
inte utnyttjat programmets hela kapacitet. Med det menar han 3D- funktionerna.
Han vill lära sig mer om 3D-funktionerna
och börja använda dem mer. Han är också
nyfiken på möjligheten att använda ritningarna i telefonen och på surfplattor.
Det är smidigt ute på byggarbetsplatserna.
Den största utmaningen i de två senaste
byggprojekten har varit materialfrågan.
Zickermans uttryckte en stark önskan
om gotländska material och att projektet skulle gynna gotländskt företagande.
Till slut hittade man lösningar med kalksten från ett kalkbrott i Bro och tvaitved,
ytterbitar av virke i olika längder, som är
typiskt för Gotland. När det gällde hyresbostäderna handlade det om att hitta så
kompakta lösningar med så billiga material som möjligt för att kunna erbjuda boende till ett pris rimligt för den som nyss
flyttat hemifrån.
– Det är alltså inte ritandet eller applikationen som inneburit den största utmaningen i projekten, skrattar Sören.
Av Carina Wahlstedt Janson

Sören. Det hade varit skillnad om det funnits en pdf-fil eller en ritning i AutoCAD
att konvertera. Då hade jag kunnat överföra helt skalenligt och inte behövt börja
från början.
Sören har trettio års erfarenhet som anställd i byggbranschen och därefter två år
i eget företag. Av dessa använde han AutoCAD i cirka femton år för att projektera
och rita byggnader och kom via olika kurser av en slump i kontakt med ProgeCAD,
som han sedan fortsatte använda. Nyligen
uppdaterade han till 2013 års version.
– För mig var det avgörande när jag skaffade ProgeCAD att man så lätt kunde konvertera från egna och andras AutoCADoch från pdf-filer. Jag kan också importera
DWG-filer, ett stort plus. Det är oftast den

POINT smart
AutoCAD (LT) eller Bricscad
Parametriskt design för
Ark & Bygg i 2D/3D

VVS

ARK+

Design av Kraft, Belysning samt Tele & Data
Design av Schema,
Rör & Ventilation
Design av Hydraulik schema (ISO 1219-1)

Mera info?

www.reell.se

EL&TELE

VVS

HYDR

www.cadonline.se
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ATOS Core – GOM kvalitet till utmanande pris
Den nya familjen ATOS Core utmanar marknaden med en 3D-scanner med
normal GOM kvalitet till ett mycket fördelaktigt pris. Prisnivån startar vid
23.000 EUR för ett system med Laptop. Förutom ett lågt instegspris har
GOM satsat på att ta fram en lösning som kräver en låg tröskel att börja
använda. Ett viktigt mål med ATOS Core är att systemet skall vara enkelt att
starta, scanna med och samtidigt få hög kvalitet på resultatet. Instegsmodellen av Core har därför en förenklad programvara med namnet GOM Scan.
ATOS Core är moduluppbyggt vilket innebär att användaren kan växa med systemet
och utöka systemet med mer funktionalitet och kamerapixels utan att behöva byta
utrustningen.

Vid skapandet av ATOS Core har GOM
använt en helt ny typ av stereokameralösning där inte bara Triple Scan funktionalitet, självkontrollfunktioner eller blå våglängd för projektorenheten har använts.
Det nya är att delningen av kamerakomponenter och optik vilket möjliggjort en
integrering av den senaste tekniken inom
området.
ATOS Core är speciellt lämpat för små
objekt upp till en storlek av drygt 500 mm.
Resultatnivån på data är av normal GOM
kvalitet. Utmärkande för ATOS Core är
följande:
• Blue Light Technology vilket innebär

att omgivande ljus inte stör mätningen.
• Speciell applikationsprogramvara där
GOM Scan hjälper nybörjaren att erhålla
perfekta scanningar och GOM Professional hjälper den professionelle användaren
med intelligent parametrisk programvara
för kvalitetskontroll.
• Innovativ Tripe Scan funktionalitet som
ingen annan tillverkare än kopierat.
• Ny kamerateknologi där GOM använder
kameratekniken på nytt sätt.
• Kompakt format. Sensorn är liten och
mobil.
• Kan kompletteras med fotogrammetri
för att mäta större objekt än 500 mm.
• Hotplugging vilket innebär att en sensor
kan enkelt bytas ut med en annan för annan mätvolym.
• Automation, vilket innebär att en ATOS
Core kan ingå i en automatisk mätcell.
AT O S C or e f in n s f ör
t re a p p l ik at ion s om råd en
Essential Line
Detta användningaområde är för applikationer av typen Reverse Engineering och
Rapid Prototyping (3D-printning). Den
här nivån av användning kräver bra 3Dscanningsresultat utan avancerad kvalitetskontroll. Användaren här kan få nytta
av GOM kvalitet vid 3D-scanning på ett

enkelt sätt. Resultatet blir en högkvalitativ
3D polygon-mesh.
Professional Line
Tillsammans med
ATOS Professional programvara
klarar Professional
line av komplexa
mätuppgifter. Här
finns även funktioner som Triple
Scan, teaching by
doing, Motion replay, Probe, automation
via rotationsbord mm.

Kinematics Line
Kinematic Line är den helautomatiserade
lösningen för mätning av små objekt med
krav på produktivitet och repeterbarhet
för industriella processer. Den här robotlösningen baseras på ATOS ScanBox och
använder VMR (Virtual Measuring Room)
för snabb och intelligent robotprogrammering. ATOS Plus automatiska fotogrammetrilösning kan även användas här.
Av Börje Larsson

– din expert på elschemakonstruktion!

tel. 08-754 97 70

22 cad&ritnytt

info@cadett.com

www.cadett.com

Flexibel elschemakonstruktion
Hos DeltaElectric i Kungsängen utanför Stockholm arbetar ett 80-tal anställa med att designa och producera avancerade elektriska styrsystem
för kunder som inte har teknik eller kunskap att göra det själva. Verksamheten är internationellt inriktad. Man förser både kunder och koncernens
egna bolag, bl.a. i Kina, med produkter och lösningar.
DeltaElectrics specialitet är att producera, dimensionera, rita, konstruera och
programmera automatikutrustningar, motordrifter och fördelningar upp till 1000V.
Företagets egen utvecklingsavdelning tar
fram nya konstruktioner och lösningar.
I ett projekt medverkar man vanligtvis i
alla faser från offertstadium, specifikation,
konstruktion, projektledning, dokumentation till fortlöpande support. Man erbjuder även mekaniska konstruktioner, som t
ex kapsling till utrustningar och kundanpassade automationsskåp.
Bland kunderna finns hela den svenska
industrin, som t.ex. tillverkare av gruvmaskiner, livsmedelsbranschen, kärnkraftsindustrin och tillverkare av signalsystem
för järnvägar.
Konstruktionschefen, Lars Bäckström,
berättar att de verktyg som de använder
framförallt är AutoCAD Electrical och ca-

Från vänster: Lars Bäckström (El-konstruktör) och
Denis Gigovic (El-konstruktör).

dett ELSA för elschemakonstruktion.
– Vi har använt cadett ELSA i nästan tio
år. Idag är det sex personer på utvecklingsavdelningen som dagligen arbetar med
cadett ELSA. Vi valde cadett ELSA för
att programmet är mycket flexibelt. DeltaElectric levererar lösningar till många
olika branscher vilket gör att vi behöver
möta många olika krav på utformningen
av bl.a. dokumentationen. cadett ELSA är
en lösning som enkelt kan kundanpassas
för att skapa det underlag som både vi och
kunden behöver, berättar Lars Bäckström.
– En annan stor fördel är automatisk
generering av bl a kopplingstabeller. Det
gör att vi får mycket ”gratis”, något som
man i andra program behöver lägga ner
mer tid på. Sedan underlättar det förstås
att programmet finns i en lättförståelig
AutoCAD-miljö.
U t m a n i n g ar
DeltaElectrics styrka är att vi har goda
tekniska kunskaper, förklarar Lars Bäckström. Det gör att vi, trots att vi är väldigt
konkurrensutsatta, hävdar oss väl, även internationellt sett. Vi märker hur viktigt det
är med närheten till kunderna, speciellt i
de fall då de själva saknar kompetensen.
Ett annat område som vi är verksamma
inom är att ta fram dokumentation för exempelvis lågspänningsdirektiv, maskindirektiv eller EMC-direktiv. Inom huset har
vi också kompetensen som krävs för att
kunna hjälpa våra kunder med UL/CSA,

Yvonne Larsson (montör).

CCC och CE-märkning av deras produkter.
Även här är cadett ELSA till stor hjälp.
Programmet uppfyller standarder och
krav vilket avsevärt underlättar vårt arbete.
För oss är närheten till kunderna viktig.
På samma sätt är det viktigt att vi har ett
bra samarbete och får bra support från cadett. Vi uppskattar att supporten fungerar
väl och att den alltid finns till hands när vi
behöver den, avslutar Lars Bäckström.
Kor t om Delt a Elect r ic
Företaget ingår i Mannerheim Industrier
AB och har ca 80 medarbetare. Huvudkontoret och produktionslokaler finns
i Kungsängen. Företaget, som startade
verksamheten redan 1949, är helhetsleverantör som tar totalansvar från utveckling
och produktion fram till slutdokumentation och eftermarknad inom avancerade
elektriska styrsystem.
Läs gärna mer på www.deltaelectric.se
och www.cadett.se

Av Franz Smidek

cad&ritnytt 23

Maskindetaljer med kvalitet
Perstorps Verktygs AB startade sin verksamhet i början av 70-talet med
att tillverka formverktyg till plastindustrin. Det var först senare som även
maskindetaljer kom med i produktionen. Företagets medarbetare är verktygsmakare, fräsare och svarvare med stor vana att hantera kundspecifika
lösningar. Man arbetar med såväl produktanpassning som verktygsutveckling. I arbetet används både CNC-styrda och manuella maskiner för skärande
bearbetning.
– Vi har ett bra samarbete med AME som
distribuerar Mastercam, ett program som
vi använder i våra CNC-maskiner, berättar CNC operatören Tomas Johansson och
fortsätter: Nyligen har vi investerat i en
mätarm. Mätarmen är mjukvarumässigt
integrerad med Mastercam vilket underlättar vårt arbete avsevärt.

Dynamisk fräsning.

Announcing the release of Mastercam
X5! The worldwide standard in CAM
gives you the ultimate toolkit for fast,
efficient machining done the right way.
Your way. Call or click today to see
what Mastercam X5 can do for you.
• Smart programming with hybrid
finishing.
• Dramatically faster roughing.
• Time- and tool-saving dynamic mill-

Watch Mastercam circle the
globe at www.tinyurl.com/mcglobe.
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Mätarmen använder vi för koordinatmätning och kontroll av att t ex en nytillverkad produkt håller sig inom måttoleranserna. En annan viktig tillämpning är
den så kallade Reverse engineering, när
vi tillverkar en detalj där det saknas ritningar. Då kan vi utgå från en färdig eller
trasig produkt för att få fram data och en
ny produktionsritning.
– Tidigare arbetade vi mest med avancerade formsprutningsverktyg för plastindustrin. Idag arbetar vi nästan uteslutande
med att tillverka maskindetaljer. Detta beror mest på att nytillverkningen av formverktyg har flyttat utomlands samtidigt
som priserna på nytillverkade formverktyg
är väldigt pressade.
För vår del är den mest lönsamma delen
eftermarknaden, dvs reparationer, underhåll och tillbyggnader. Våra kunder föredrar

mindre företag i närområdet där de kan få
både snabba leveranser och hög kvalité.
– Innan vi köpte mätarmen så har vi
fått en demonstration på plats hos oss. Vi
kunde se nyttan och hur vi skulle kunna
använda den. Dessutom kunde vi ställa
konkreta frågor som var relevanta för just
vårt företag. Detta gjorde det lättare att så
småningom fatta ett inköpsbeslut.
Samarbetet med AME fungerar väldigt
bra. När vi får problem så ringer vi och får
vanligtvis ett svar direkt. Vid mera komplicerade fall kopplar vi ihop datorer med
varandra och då kan vi både se och diskutera hur vi skall lösa problemet, konstaterar Tomas Johansson.
Av Franz Smidek

Avancerade jobb kräver
ett kraftfullt verktyg.
Kontakta AME på 031-411 700 eller
08-56 46 20 20 för en demonstration,
eller läs mer på vår hemsida,
www.ameab.se.

Så mycket mer än BIM
Vi talar ofta om BIM. Gott så. Men vi behöver betydligt mer än det i våra
projekt. Archus Arkitekter och byggföretaget Strabag vet att det är på det
viset. Och i projektet Tyresö View blev det tydligt.
Söder om Stockholm ligger Tyresö kommun,
vars centrum länge längtat efter en förnyelse. Kommunens ledning har också gärna
sett en vitalisering och ett nytt intresse kring
centrumet. Det fanns sedan tidigare en detaljplan för ombyggnad och tillbyggnad av
Tyresö centrum inklusive nya bostäder.
Men sedan österrikiska byggföretaget
Strabag köpt projektet och involverat Archus i det har bilden blivit en annan. Archus ritade om projektet, och bland annat
genom att göra om fyrspännare till sexspännare har man lyckats få projektet på
rätt köl, så att det kunde realiseras.
Det ska bli både handel, parkering och
runt 150 bostäder i Tyresö View är det tänkt.
Förutsättningarna är förstås tuffa. Det gäller att sälja sjuttio procent av bostäderna
för att få klartecken till byggstart - men det
verkar ha löst sig. Det är också planerat ett
bostadshus på inte mindre än 24 våningar,
vilket ställer speciella krav i projektet. Man
tvingas tänka lite annorlunda till exempel
vad det gäller installationer och eftersom
det är en prefablösning i betong komplice-

rar även detta något. Den mesta installationen måste dras över eller under bjälklagen.
Man har också en undercentral placerad
halvvägs uppe i byggnaden på grund av
byggnadens relativt höga höjd. Centralt i
byggnaden har man placerat trappor, ventilationsschakt och de två hissarna. En av
hissarna är också tänkt att kunna fungera
under brand och har separat strömförsörjning via ett dieselaggregat. Mycket att hålla
reda på alltså.
Ulf Nordell, affärsutvecklare på Strabag,
berättar att Strabag har en avdelning hos
Zentrale Technik i tyska Stuttgart som
sysslar med kvalitetssäkring av projekt och
har ett patenterat kontrollprogram kallat
”5D” och att även Tyresö Views modeller
kommer att skickas dit för kollisionskontroll under våren.
– Strabag har ett komplett 5D-system,
men i Tyresö View har vi inte använt detta
fullt ut ännu, berättar Ulf.
Maria Lagergren, arkitekt på Archus
och ansvarig för Tyresö View, berättar att
det är ett ganska komplext projekt.

– Tyresö View handlar om fyra olika
fastigheter i en 3D-förrättning där det inte
är helt lätt att få en överblick över hur det
fungerar. Det gäller för oss att kunna presentera projektet för Strabag på ett sätt så
att vi kan förklara sambanden och hur fastigheterna hänger ihop. Eftersom vi jobbar
i ArchiCAD sker förstås all projektering
i 3D, men det räcker inte alltid. Många i
byggbranschen verkar vara fixerade vid
begreppet BIM, men vi ser att ArchiCAD
kan användas till mycket mer än att framställa bygghandlingar. Vi tillverkade bland
annat genomskinliga ”sprängskisser” så
att Strabag lättare kunde se igenom byggnaden och initialt förstå projektupplägget.
Vi åkte ner till Tyskland med runt femtio
sidor material, 3D-skisser, grafiskt material och liknande. Alltihop producerat ur
ArchiCAD-modellen.
Maria berättar att de tidigare hade Photoshop, Illustrator och Indesign på varje
dator men att det inte är så längre.
– Nu plockar vi fram det mesta vi behöver direkt ur våra ArchiCAD-modeller. Vi
har bara ett par licenser för de där andra
programmen kvar. Det handlar väldigt
mycket om kommunikation till de som är
ovana att läsa ritningar men även till andra
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i projekten idag. Då krävs det ett helt annat
material att presentera och där fungerar
den programvara vi använder väldigt bra,
fortsätter hon.
Bygget är nu i full gång och framåt andra
kvartalet 2014 ska alltihop vara klart och
det blir dags att flytta in i bostäderna. Då
ska förstås allt det andra också vara klart.
– Det som är bra med Strabag är att vi får
vara med på hela resan, fortsätter Maria.
Kontinuitet är viktigt och likaså att kunna
behålla alla konsulter under projektets
gång. Om någon konsult faller bort riskerar man att förlora viktig information. Det
är viktigt med teamkänsla och en direktkontakt mellan de inblandade i projektet.
– Självklart har vi en BIM-server som
vi använder också och vi tänker förstås
BIM, även om just det här projektet inte
är ett renodlat BIM-projekt. Vi jobbar i en
”byggmodell” och har också en ”ytmodell”
i vilken vi redovisar ytor i olika delar av
projektet och uträknade efter olika beräkningssätt. BTA, LOA och BOA är exempel
på det. Dessutom har vi en aktuell kopia
av byggmodellen vid sidan av, en ”skissmodell”. När vi vill prova nya lösningar

gör vi det i anslutning till skissmodellen, då lämnar vi byggmodellen ifred och fyller inte den
med allehanda skräp. Vi har som
mest varit upp till sex samtidiga
användare av modellen i det här
projektet. Vi jobbar i pc-miljö
och mot samverkansportalen
Byggnet också. Vi levererar både
i pdf och i 2D-DWG dito. Dessutom använder vi applikationen
EcoDesigner för energiberäkningar och även ArtLantis för
renderingar, berättar Maria.
Archus har under några år gjort övergången från att arbeta på annan plattform
till att nu i huvudsak fokusera på ArchiCAD. De sitter också i två städer, Stockholm och Västerås, vilket gör verksamheten något mer komplex. Sjutton personer
sitter i Stockholm och tjugotre sitter i Västerås. Det finns också några som bara sysslar med bilder på företaget. Man sparar
ner till 3ds-format med jämna mellanrum
av det skälet. Och förstås levererar man i
IFC för modellutbyten.
Det är med andra ord så att fokus finns

på BIM idag och att många talar om BIM.
En del har också kommit igång med att
projektera med BIM som ledstjärna. Andra är inte riktigt där ännu. Men det är
också så att vi kanske bör minnas att ett
projekt är så mycket mer än att bara producera bygghandlingar. Så mycket mer
innan man kommer fram till den punkten.
Och att även under hela resan dit är det
lika viktigt att kunna göra ett fullgott jobb.
Det har Archus och Strabag förstått. Dags
att vi alla gör det.
Av Hans Loord • Foto: Hans Loord

Elmässan i Kista – ett välbesökt branschmöte
Easy Fairs Elmässan i Kista, den 23 och 24 oktober, rönte enormt intresse
från de nästan tvåhundra utställarna samt från de stora mängder av besökare. Det tog minst tjugofem minuter att hitta en parkeringsplats!
Mest bara lampor med LED-belysning
Mässans utställare bestod mest av installations- och produktföretag som visade sina
senaste modeller. Lampor, lampor och mera
lampor. Var och varannan monter visade
armaturer med LED-belysning samt olika
energilösningar. Produkter med programmeringsmöjligheter hörde till de stora nyheterna. Zensehome AB från Hälsingborg
visade hur man sparar energi genom ett
enkelt tryck på strömbrytaren. Numera kan
man tända, dimma eller släcka alla elinstallationer i valda delar eller i hela huset från
en enda multifunktionsbrytare. Hela installationen är enkel och snabb och kräver inga
nya elledningar. Man får multifunktionsbrytare, vägguttag och lamputtag att kommunicera över befintliga 230V ledningar.
C A D p r o gra m f ö r E L -i n s t a l l a t i o n er
Hur skulle en EL-mässa vara utan ELPROCADs närvaro? Man visade hela ELPROCAD familjen men det mest sevärda var

deras projekteringsprogram ELPROCAD
ic Plan. Ett CAD-program som på ett enkelt
sätt hjälper användarna att utföra de vanligaste installationsritningarna inom belysning, kraft, kanalisation och tele samt program för schemakonstruktion. Programmet
är enkelt att använda och kommer säkert
att ledsaga många installatörer in i CADvärlden.
Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter från Nyköping är ett företag
som utbildar elinstallationsingenjörer,
tekniker med flera. De visade bland annat
CAD- program FastEL och EasyEL. Ett
CAD program som på ett utomordentligt
enkelt sätt skapar installationsritningar
med hjälp av editerbara funktionsblock.
Ronnie Eriksson visade hur hanteringen
går till och resultat visade sig blixtsnabbt
på skärmen.
FastEL och EasyEL är unika på svenska
marknaden genom att innehålla både installationsel för planritningar och krets-

schema för apparatskåp.
Dessutom finns symbolbibliotek för larm, pneumatik/hydraulik,
enlinjeschema,
flödesbilder/
driftkort och teleregistrering. Programmen säljs av
Ronnie Eriksson. PK Data.
Jag träffade Hans Engström från Eurocitydata som i EIO monter presenterade
EL- applikationer för både ProgeCAD och
AutoCAD. EIO är en samlingsorganisation som har över 2500 medlemmar från
olika elinstallationsföretag. Han presenterade alternativen med CADdirekt EL och
POINTsmart EL&Tele.
Dig it alis er in g och
m ik r os t yr n in g är f ram t id en
En fackmässa som på bara två dagar kunde visa för dem som var intresserade vart
utvecklingen inom elinstallationer är på
väg och det var ingen tvekan om att det
var digitalisering och mikrostyrning som
elektrikerna framledes måste ägna sig åt.
En lärorikt besök som vi ser framemot att
återuppleva nästa år.
Av F. Dráb

POINT smart 2014 www.cadonline.se
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SolidWorks 2014 lanseras
Dassault Systèmes lanserar ”SolidWorks 2014”, en produktsvit med program för 3D CAD, Simulation, Product Data Management, Technical Communication och Electrical Design.
SolidWorks, som uppges ha ca 2,1 miljoner användare, ingår I Dassault Systèmes.
Inom koncernen ansvarar SolidWorks för
ca 20 procent av den totala omsättningen.
Intressant i sammanhanget är att andelen
av CAD-program, räknat i procent av om-

sättningen, minskar till förmån för andra
discipliner som simulering, visualisering
och teknisk kommunikation.
Minskad betydelse av CAD-program
stöds av undersökningar som pekar på
att en produkts utseende och design är

allt viktigare – något som inte bara gäller
konsumentprodukter utan även produkter
inom industrin.
Detta är en av anledningarna till att utvecklarna i den nya versionen har fokuserat på att förenkla och snabbt överföra
idéer från skisser till 3D-modeller. Man
har också breddat utbudet av designverktyg. I den nya versionen är det enklare att
markera, skala och mer exakt ”snappa”
detaljer på sin plats. Bättre kurvaturer och
smidigare sätt att ändra form är en annan
nyhet.
SolidWorks 2014 uppges ha fått över
200 förbättringar som till 90 procent baseras på användarnas önskemål. Utvecklarna har lagt krutet på nya tidsbesparande
funktioner såsom bättre integrerat arbetsflöde och snabbare svarstider – vilket ska
märkas mest när man arbetar med visualiseringar eller vid stora modeller och sammansättningar.
Blan d övr ig a n yh et er m är k s:
• Stöd för Android- och iOS-baserade
smartphones och surfplattor. Det gör att
de som medverkar i ett projekt kan nå och
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få tillgång till designen och modellerna
överallt.
• SolidWorks Electrical uppges har förbättrats så att man kan föra samman de
elektriska och mekaniska delarna på ett
mer naturligt sätt. Det ska också vara möjligt att enklare optimera, dela och spåra
den elektroniska designen.
• Sheet Metal Improvements, är en ny
funktionalitet för t.ex. hörnbehandling
och ytbehandling av plåt.
• De nya verktygen Quick Mate och Slot
Mate gör det enklare att komma åt sammansättningsvyer. Användare kan inkludera eller exkludera enskilda komponenter
från skisserna för en bättre visualisering.

• Även simuleringsmodulen Plastics har
förbättrats. Den har bland annat fått en
funktion som kan förutsäga risken för inbyggda spänningar. Användarna kan analysera t ex hur hållfastheten i CAD-konstruerade detaljer påverkas.
I samband med lanseringen av SolidWorks
2014 har man också tagit upp SolidWorks
Composer som tidigare heter 3Dvia Composer. Med programmet ska de som arbetar med försäljning, utbildning eller
tillverkning från 3D-data kunna ta fram
fotorealistiska bilder, animationer, tekniska illustrationer och filmer. Resultatet ska
kunna läggas ut på websidor och publice-

ras i pdf-format. Det ska även vara möjligt
att testa produkten med olika färger och
bakgrunder i respektive miljöer.

Av Franz Smidek

Geomagic Design hos KEBA
Designen hos en produkt ska kännas organisk och vara trevlig. Formen
måste vara tilltalande, annars säljer den inte. Det viktiga är också att redan
från början tänka på hur tillverkningen ska kunna förenklas. Kombinationen
av tilltalande design och enkel tillverkning är något av det viktigaste, säger
produktutvecklaren Inge Andersson.
KEBA Sweden AB är ett mindre småländskt företag som utvecklar, tillverkar
och marknadsför främst kontorsmateriel
och olika produkter för trädgård och skog.
Det unika för företaget är att de satsar
mycket resurser på att ta fram och hitta
nya intressanta produkter.
Ofta går det till så, berättar Inge Andersson, att vi får synpunkter och förfrågningar från kunder på nya produkter eller funktioner. Vi brukar skissa ett
förslag eller gör en ritning i 3D som vi
lämnar till kunden. Visar det sig sedan
att kunderna är intresserade brukar vi ta
reda på om fler kan vara intresserade och

Sorteringsvagn.

då går vi vidare och tar fram en prototyp.
Inge Andersson har ett brinnande intresse för design. På KEBA, berättar han, tar
man fram mellan 10-15 produkter varje år.
– Tidigare har vi använt Autodesks Auto
CAD 2D, vilket kändes begränsande, bl.a.
därför att det var svårt att visa produktidéer för kunderna. För ca tre år sedan
började jag titta på program för 3D – mest
för att få en bättre bild av produkten som
vi ska kunna vrida, vända och koppla samman för att se att alla delarna passar ihop,
berättar Inge Andersson. Det hela började
med att jag hittade en del klipp på YouTube och då kunde jag titta och lära mig hur
jag ska gå till väga.
Vi började med att undersöka några av
de större 3D-program men snart insåg vi
att kostnaderna för dessa var för höga för
att kunna motivera det relativt lilla behovet vi hade. Efter vissa efterforskningar
hittade vi Alibre Design, som i våras byte
namn och numera heter Geomagic Design.
– En stor fördel var att jag under 30 dagar kunde testa programmet utan några
förpliktelser. Jag laddade ned programmet och började med självstudier på kvällar och helger. Ganska snart förstod jag
att programmet motsvarade våra förväntningar. Nästa steg var att uppdatera till en

betalversion, med renderingsprogrammet
KeyShot.
Därefter har vi uppdaterat till en HDversion av KeyShot, vilket gjorde det möjligt att få fram större renderade bilder.
Idag använder vi Geomagic Design för all
produktutveckling på KEBA.
Man kan säga att jag lärde mig grunderna från internet och genom att testa gratisversionen av Geomagic Design. Tack vare
internet var det ganska enkelt och det gick
snabbt att komma igång med 3D.
Geomagic Design gör det enkelt att visualisera idéer. Vi gör även produktionsritningar och får fram underlag för SLAmodeller till utskrift på 3D skrivare. Part
modellering och plåtfunktionerna använder vi för att få fram underlag till produkterna. De tillverkas oftast i plast eller plåt.
På företaget har vi en egen verkstad med
en avdelning för bearbetning av tunnplåt.
Vi kan dessutom formspruta, främst PPplast.
Tr en d er i b ran s ch en
Inom kontorsbranschen märker vi att pappershanteringen går stadigt ner. Samtidigt
blir de flesta medvetna om att vi måste bli
bättre på att ta hand om vårt avfall, både
hemma och på våra arbetsplatser. Det blir
allt viktigare att ta vara på de råvaror som
går att återvinna, som papper, plast och
metall.
Vi försöker vara lyhörda för de behov
som finns på marknaden och har därför
utvecklat produkter för källsortering-
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återvinning. Ett av de senaste tillskotten
är en källsorteringsvagn anpassad för kontorsmiljö. Den gör det enklare för såväl
användaren som lokalvårdaren att, redan
vid skrivbordet, sortera avfallet. Vagnen
har fyra hjul, är cirka 60 cm hög och rullar
lätt under skrivbordet. Som standard finns
tre sorteringsbehållare, med möjlighet att
lägga till ytterligare en. Behållarna är anpassade efter de stora posterna på kontoret: papper, plast, skräp samt eventuellt ett
ytterligare kärl för organiskt avfall.
Ytterligare en nyhet är Q-bin, som är
uppbyggd av tårtbitar. Detta innebär att
den kan stå i ett hörn ensam, två sammansatta mot en vägg eller som bilden fritt på
ett golv med fyra sektioner.
Både vagn och Q-bin är under lansering
och kommer att visas med ytterligare någ-

ra nyheter under branschmässan Paperworld i Frankfurt i januari 2014.
Närmare information om Keba finns på
www.keba.se
Av Franz Smidek

Fakta om Geomagic Design
Geomagic Design (tidigare Alibre Design) är ett parametriskt cadsystem
i samma anda som SolidWorks och
Autodesk Inventor. Det som särskiljer
Geomagic Design från andra program
är det förhållandevis låga priset. Geomagic Design finns i två varianter och
prisklasser, där den större versionen
innehåller funktioner för design av
plåt, konfigurationer, direkt redigering,
rörelse, dokumenthantering samt ytterligare några format för import och
export. Bland annat för STL Export,
som är det huvudsakliga export-formatet för 3D-skrivare.

Effektivare mätningar
med hjälp av mobile mapping
Att använda mobile mapping ger ett effektivare mätningsarbete än på traditionellt sätt med stillastående utrustning. Det menar Martin Henningsson,
VD på Viascan som levererar ett sammansatt underlag med både punktmoln
och panoramabilder.

Att samla in data från fordon är en innovativ teknik som går under namnet mobile
mapping. Det är en tjänst som Viascan levererar till sina kunder med hjälp av olika
typer av fordon. Man utför mätningar från
båt, bil, fyrhjuling och spårbundet fordon
beroende på var i landskapet informationen ska insamlas.
– Till skillnad från flygfoto får man med
denna teknik ett gatuperspektiv och genom att skanna i rörelse kan man täcka in
större områden än om skannern stod på en
punkt, berättar Martin Henningsson som
är VD på Viascan.
Tek n iken s p arar ock s å t id .
– Att skanna ett område som är en mil
långt tar cirka 20 minuter. Med en traditionell mätning med en markbunden skan-

från mjukaste plastmaterial
till hårdaste metall
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ner som måste flyttas efter varje inmätning
skulle det ta betydligt längre tid.
Mobile mapping kapar ledtid i datafångsten och är tillämpbar inte enbart i gatumiljö utan även utmed gång och cykelvägar, parker, kyrkogårdar samt strandlinjer.
På fordonet, till exempel en personbil,
monteras mätutrustningen som består av
flera olika instrument för att skanningen
ska få ett högt informationsvärde. För att
ange fordonets position används GPS samt
gyrokompass som känner av fordonets
position och rörelse tillsammans med en
odometer som monteras på fordonets hjul
och ger information om dess hastighet.
En skanner och en kamera inhämtar data
i 360 grader och dessa instrument samverkar och ger en innehållsrik datafångst
med noggrann position, mätpunkter och
bild. Personbilen som körs i en hastighet
upp till 50 km/h och mätningen resulterar
i ett punktmoln och panoramabilder som
tas var fjärde meter.
R efer e ns nä r GPS f ö rs vi n n e r
Att samla in data sker i många fall utan
problem där GPS:en mottar en tydlig signal och arbetet fortlöper som man tänkt
sig. Men det finns områden där GPS-signalen inte är så stark, är obefintlig eller då
omgivningen stör signalen. Det kan vara i
skogrik terräng, i en tunnel eller ett kvarter där byggnader hindrar signalen. Med
tekniken kan man skapa kartunderlag i
tunnlar trots att GPS-signalen försvinner.
– Genom att identifiera fordonets bäring, hur snabbt det rör sig med hjälp av
odometern och gyrokompassen kan vi få
fram referenspunkter och dess position i
tunneln.
Indata från dessa samverkande system
gör det alltså möjligt att utföra mätningar
där GPS -mätningen inte är möjlig. Där
bilen inte kan köra, på gångbanor eller
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i svårtillgänglig miljö, används fyrhjulingen, som har samma utrustning. När
det gäller båt är det inte möjligt att använda hastighetsmätning eftersom båten
inte går på hjul, däremot är GPS-signalen
mycket bättre på sjön än på vägar. Gyrokompassen fungerar som vanligt och mätresultatet får en hög kvalitet även utan
odometerarna.
P u n k t e r och b ild i s am m a u n d er lag
Punktmolnet och panoramabilden levereras tillsammans där punktmolnet ligger
bakom panoramat. Det är en integrerad
del av mätpunkter och bilder med hög
upplösning där man kan interagera både
med punkten och med bilden. En vägskylt
som ska dokumenteras syns i bildens gatuvy som markeras och mäts in i en enda
bild. Det skiljer sig från andra system som
enbart tar bilder, där punkten mäts in i två
bilder för att få en position på vägskylten.
Att arbeta med en bild istället för två förenklar bearbetningen anser Martin.
– Punktmolnet går utmärkt att importera i Topocad och vi har inlett ett samarbete med Adtollo för att hitta en lösning så

att panoramabilden kan bearbetas i deras
programvaror.
Tekniken har ett brett användningsområde och kan användas för att dokumentera lyktstolpar till en kommuns lyktstolpsregister, inventering av brunnslock
och ventiler till en VA-karta, insamla data
om erosion i strandbrinkar, dokumentera
bryggor, sjöbodar och utarbeta skötselplaner, för att nämna några exempel. Nyligen
har Viascan genomfört en kartläggning av
50 hektar mark för fastighetsbolag. Syftet
är att få fram ett underlag till upphandling av skötseltjänster. Med fyrhjulingen
har man mätt upp gräsmattor, innergårdar
som ska snöskottas och andra ytor. Att använda en totalstation kan inte jämförs med
att mäta mobilt, menar Martin.
– Det går 20 gånger snabbare mobilt,
hävdar han.
Andra fördelar är att man inte behöver
ha personal ute i trafiken för att mäta in ett
område och man slipper stänga av gator.
Man får en bättre arbetsmiljö, vilket är en
positiv effekt av detta innovativa sätt att
mäta mobilt.
Av Love Janson

Kortare till marknaden med dynamisk fräsning
Bucher Emhart Glass är världsledande inom maskiner för tillverkning av förpackningsglas. Nu provar enheten i Örebro att delvis ersätta gjutning av
komponenter med fräsning, något som visat sig ge mycket stora tidsvinster
i tillverkningen.
Fabriken i Örebro tillverkar komponenter
till glasmaskinerna som sedan monteras i
Sundsvall och Malaysia och säljs över hela
världen. Huvudkontor och R&D-avdelning ligger i Schweiz. En sådan komponent som görs i Örebro är den hållare som
håller fast gjutformen när den 1300 grader
varma glasmassan rinner ner.
Hållaren har av tradition alltid tillverkats i gjutjärn som beställs av underleverantörer. Men sen i våras testar man även
fräsning ur ett solitt stycke verktygsstål
som komplement till gjutjärnshållarna.
Eldsjälen för testerna är produktionsingenjör Carl Heiwall:
– Det började med att vi fick ett akut problem på halsen för en tid sedan. Två beställda och färdigtillverkare glastillverkningsmaskiner kunde inte levereras till beställaren

på grund av att de fick vissa problem. Vi
stod alltså med två leveransklara maskiner
men ingen köpare. Till slut visade en Sydamerikansk glastillverkare intresse för att
köpa maskinerna under förutsättning att vi
snabbt kunde ändra på gjutformshållarna så
att de passade de glas de skulle tillverka. Jag
hade tidigare haft kontakt med Jan Bohman
på AME då han visade CAM-programmet
Mastercam och hur man med hjälp av det
kan fräsa fram hållarna i stället för att gjuta
dem. Nu var det akut läge att kontakta honom igen, berättar Heiwall.
Efter att företaget investerat i en 2,5D
Mastercamlicens, som senare kompletterades med en 3D-modul, kunde man
snabbt tillverka de glasformshållare som
krävdes och maskinerna kunde levereras
till den nya köparen i Sydamerika.

Carl Heiwall.

– Vi kommer alltid att ha gjutjärnshållarna kvar, men när det är bråttom att få
fram en reservdel eller om vi vet att maskinen skall tillverka lite mindre upplagor av
glasen så har vi insett fördelarna med fräsning. Den största fördelen är tidsåtgången
för att få fram delen. Tillverkar vi en ny
komponent på vanligt sätt i gjutjärn kan
det ta 12-14 veckor att få fram den, medan
en ny fräst komponent kan levereras på 2-3
veckor. En annan fördel är att en ny modell
till gjutjärnshållare kostar ca 50 000 SEK
att tillverka, medan vi kan fräsa fram den
in-house betydligt billigare.
Sk illn ad er m ellan g ju t n a
och f räs t a g las f or m s h ållare :
Gjutning kan ge porer i godset som försämrar kvaliteten. Det kan inte hända vid
fräsning.
Vid nitrering i 500 grader C för att få
en hård yta, kan gjutjärnet deformeras på
grund av spänningar i godset. Formförändingarna blir betydligt mindre vid fräsning
ur en solid stålbit.
Mer exakta mått vid ämnesfräsningen
gör att toleransen kan minskas vilket i sin
tur gör efterbearbetningen snabbare.

Din kreativa och erfarenhetsrika leverantör av
gjuterimodeller, formverktyg och prototyper

SKARA

MODELL
& PROTOTYP

®

Skara Modell & Prototyp AB, Smedstorpsgatan 18, 532 37 Skara
Vxl 0511-166 08 E-mail info@modellprototyp.se

www.modellprototyp.se
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– Efterbearbetningen av en gjutjärnshållare tar ungefär en timme, vilket är samma
tid som både ämnesfräsning och efterbearbetning av en fräst hållare tar tillsammans, förklarar Heiwall som ger ett annat
exempel på hur stora tidsvinster man kan
uppnå med fräsningsmetoden:
– Kl. 10 på förmiddagen en dag fick jag
de färdiga CAD-ritningarna till en ny glasformshållare, och en timme senare kunde
jag lämna Mastercam i min dator och gå
till fräsmaskinen med programmet. Två
timmar senare kunde jag plocka fram det
första färdigfrästa ämnet ur maskinen. Vi
hade inte kommit i närheten av de tiderna
om vi skulle köpa gjutna stycken externt.
Då hade vi fått vänta i 3-4 månader.
– Det är förstås en stark konkurrensfördel gentemot piratdelstillverkare och andra konkurrenter att kunna leverera originaldelar snabbt om det kniper, och ändå
få en bättre ekonomi på jobben eftersom vi
gör dem i vår egen fabrik.
Läng r e liv s lä ngd p å verk t yg e n
Heiwall ser även andra fördelar med dynamisk fräsning:
– Genom att man får ett jämnt slitage
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på fräsverktygen håller de mycket längre,
vilket förstås bidrar till att hålla kostnaderna nere. Livslängden för ett fräsverktyg vid konventionell fräsning kan vara så
kort som 15 minuter, medan det vid dynamisk fräsning håller upp till 6 timmar.
Dessutom är dynamisk fräsning förhållandevis problemfritt. När man väl fixerat
stycket i fleropmaskinen och knappat
igång fräsningen kan man känna sig trygg
med att inga överraskande skärkrafter
uppstår. Sen är det bara att skotta spånor, avslutar Carl Heiwall som kan se hur
frästa glasformshållare går en ljus fram-

tid till mötes på Bucher Emhart Glass och
blir ett allt viktigare komplement till de
gjutna.
Sedan starten 1986 har AME AB varit distributör och återförsäljare av Mastercam i
Sverige och Norge. Företaget är till hundra
procent fokuserade på CAM vilket gör dem
till en värdefull partner vare sig det gäller
försäljning, support eller utbildning inom
området.

Varning för den första trådlösa
3D-musen! Den är beroendeframkallande!
Med SpaceMouse® Wireless får du friheten att
bli mer kreativ. Frihet i form av ett skrivbord
utan trassliga sladdar. Frihet i form av fantastiska egenskaper för 3D-navigering samtidigt
som 3Dconnexions förstklassiga trådlösa teknik
garanterar en stabil realtidsanslutning till ditt
3D-material.
SpaceMouse är det perfekta tillbehöret om du
jobbar i Inventor LT, Revit LT eller SketchUp!

SketchUp Pro 2013
Uppg. SketchUp Pro 5.0-8.X Single
Obligatorisk Maintenance (1 year)

3 960 kr
0 kr
760 kr

Öka produktiviteten
Vi har haft en varm och vacker höst här i Stockholmsregionen. När jag skriver detta är det i mitten på november och vi har inte ett tecken på att
vintern skall komma. Igår fick jag fick frågan från
min 5-åring, när kommer snön pappa? Barnen längtar efter snö att leka i, jag hoppas att den kommer
snart, i alla fall för barnens skull.

V-Ray 2.0 för
SketchUp.

Elprocad LT Basic för Elschema ritning och Point
El&Tele för elinstallationsritning.

kontakta oss på FutureCAD eller din återförsäljare
om du har några funderingar kring detta!

Bluebeam Revu
Bluebeam Revu 11 Standard
Bluebeam Revu 11 CAD
Bluebeam Revu 11 eXtreme

V-Ray 2.0 for Sketchup
V-Ray Dongle (Mandatory)

5 800 kr
290 kr

1 432 kr
1 912 kr
2 392 kr

Se till att du har din AutoCAD LT produkt på Subscription, det är det bästa sättet att värdesäkra
din investering på. Med ett aktivt subscriptionskontrakt har du alltid tillgång till den senaste versionen och med hjälp av Autodesk 360 får du både
lagringsutrymme och möjligheten att granska filer
via mobila enhet.

Med hjälp av en applikation så förvandlar du din
AutoCAD LT till ett riktigt effektivt konstruktionsverktyg. I detta nummer tittar vi lite extra på de
olika El-applikationerna som finns till AuoCAD LT.

AutoCAD LT ta då en extra titt på Revit LT Suite
eller Inventor LT Suite. Den extra kostnaden för att
få denna Suite lösning är väldigt låg och du får möjligheten att ta steget in i 3D-världen! Tveka inte att

produktiviteten. Generellt kan man säga att applikationerna underlättar ditt arbete med färdiga ritningsramar, symboler och olika smarta funktioner
för att göra ditt arbete snabbare och effektivare.

CAD LT familjen. Går ni i funderingar på att köpa
nya licenser eller uppgradera några befintliga så är
det ett mycket bra tillfälle att göra denna investering NU! Funderar du på att uppgradera en befintlig

Med applikation till din AutoCAD LT ökar du

I detta nummer berättar vi om de kampanjer som
Autodesk för tillfället har på produkterna i Auto-

Peter Gellerstam
peter.gellerstam@futurecad.se
Affärsområdesansvarig
Future Group
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TEMA EL:
POINT har med AutoCAD LT som bas, skapat olika moduler för smarta
projekteringsverktyg. Produkterna täcker hela branschens projekteringsbehov, från arkitektur, byggkonstruktion och inredningar till tekniska installationer samt brandutrymningshandlingar och situationsplaner. Denna gång tittar vi lite närmare på POINT smart EL & TELE.

Central
Enlinjeschemaritning av centraler. Blankett för att
rita centralritning, upprättad enligt Bygghandlingar 90. Blankett för att rita kretsschema, upprättad enligt Bygghandlingar 90. Alla handlingar kan
mängdas och man kan skapa sex olika rapporter
tex. kalkyl, specifikation, teknisk specifikation och
beskrivning.

Kanalisation Symboler och kommandon för projektering av kanalisation. Samtliga kabelstegar och
kabelrännor ritas i full 3D med hjälp av block som
består av solider. Även enklare 2D kanalisition kan
ritas.

Tele / teleregistrering
Två funktioner för att rita teleanläggningar och
teleregistrering. Teleregistrering har två delar en
för äldre teleregistrering och en för ny teleregistrering.

Belysning Symboler och kommandon för att rita
belysningsanläggningar.

EIB
Symboler och kommandon för EIB anläggningar.

POINT smart EL&TELE registrering vänder sig i
första hand mot elkonsulter, elkonstruktörer och
installatörer. De symboler som ingår är företrädesvis upprättade enligt SS-IEC 617. En del av symbolerna innehåller attribut som är möjliga att redigera.
Programmet innehåller lätthanterliga funktioner
för:

Kraft Symboler och kommandon för projektering
av allmän kraft.

Elvärme
Symboler och kommandon för elvärmeanläggning.

Point Smart El&Tele

Öka produktiviteten
i din AutoCAD LT 2014

7 990 kr

Produkter i Point Smart Familjen
POINT smart Ark+
Flaggskeppet bland smartprodukterna. Programmet innehåller alla
delar som erfordras för framgångsrik
byggprojekteringsprocess i ett enda verktyg. Point
Smart Ark+ innehåller flera olika delar:
Layoutdel, situationsplaner, uppställningar och
fasader, konstruktion, symbolhantering, brand &
utrymning, littering och mängdning.
Point Smart ARK+

7 990 kr

Molntjänster - Autodesk 360
Autodesks molntjänster för programversion 2014
kommer med en hel del uppdaterade funktioner. Lagring i molnet tillåter även personer utan programvara eller subscriptionkontrakt från Autodesk att få
tillgång till delade filer, allt från DWG till PDF. Det
enda man behöver är ett Autodeskkonto att logga
in på, något som är kostnadsfritt för alla användare.
Men det slutar inte där. Med hjälp av funktionen
Edit Documents Online kan användare som saknar
ursprungsprogramvaran till utföra enklare ändringar i ett dokument via en vanlig webbrowser. *
En annan nyhet är den integreringen med mol-

POINT smart VVS
Avsedd för VVS konsulter, VVS konstruktörer och installatörer. Alla
funktioner är överskådligt upplagda
i logiska verktygsfällt och programmet innehåller
alla funktioner som erfordras för att framgångsrikt
framställa VVS handlingar för, schema och ventilation.

Point Smart VVS

7 990 kr

net innefrån själva programvaran. Nu behöver
man inte längre öppna upp en webbrowser för att
kunna spara eller öppna dokument från molnet.

POINT smart Hydraulik
En komplett CAD applikation för
framställning och redovisning av
Hydraulikinstallationer. Programmet
riktar sig i första hand mot konsulter, konstruktörer, installatörer samt mot personer som kommer i
kontakt med konstruktions- och allmän schemaritning för hydraulik- eller pneumatiksystem.

Point Smart Hydraulik

7 990 kr

Om du vill läsa mer om Autodesk 360 är du
välkommen att kontakta Future CAD eller din
Autodesk-återförsäljare. Du kan även läsa mer på
https://360.autodesk.com.

Autodesk 360 gör det enkelt att spara, öppna
och dela filer. Detta innebär färre arbetsmoment
och väljer man dessutom automatisk synkronisering kan man vara säker på att filerna i molnet
ständigt är uppdaterade till senaste version.
Laddar man ned applikationen Autodesk 360 till
sin smartphone eller surfplatta kommer man åt
sina filer från molnet var som helst, när som helst.
Skapa ett kostnadsfritt Autodesk 360-konto redan
idag och upptäck de senaste nyheterna i molnet!

ELPROCAD LT Basic innehåller sammansatta
symboler (t ex hela motorgrupper), blanketter och
kommandon för att framställa:

TEMA EL:

Kretsscheman
Huvudkretsscheman
Montageritningar
Yttre anslutningsscheman
Enlinjescheman
ELPROCAD LT Basic

•
•
•
•
•
När arbetsmetodiken utvecklades i ELPROCAD LT
Basic tog vi fasta på att det är du som konstruktör
som ska ha fullständig kontroll över det du ritar. Det
är ritningen som är grunden för din konstruktion.

ELPROCAD LT Basic innehåller symboler enligt
postbeteckningsstandarden IEC1082 och symbolstandarden IEC 617. Programmet stödjer även
funktions- och placeringsorienterat ritsätt. Utöver
detta finns det funktioner för att göra egna symboler, ritningsblanketter och linjaler.
ELPROCAD LT Basic passar dig som vill ha ett lättanvänt och effektivt verktyg för att göra elscheman. Programmet passar även bra för att underhålla dokumentation gjorda med andra program i
ELPROCAD-familjen eller varför inte bara för att
komma igång och se fördelarna med att skapa eldokumentation med CAD för en rimlig kostnad.

Elprocad LT Basic

7 900 kr

Med en applikation till din AutoCAD LT 2014 ökar du
produktiviteten. Applikationen gör att du kan producera dina ritningar snabbare och effektivare enlig den
standard som gäller i din bransch. I Detta nummer av
CAD&CADD så tittar vi lite närmare på ELPROCAD
för elschema ritning och Point smart el & tele för
installationsritning.

Öka produktiviteten i
din AutoCAD LT 2014
med en applikation.
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Du kan välja att postbeteckning, plintnummer m m räknas upp automatisk när
du sätter in en symbol. Dessutom kommer
programmet ihåg de värden som oftast är
samma för flera symboler, t ex placeringen.
Oftast är det då bara att godkänna värdena,
vilket effektiviserar ditt ritande väsentligt.

Förbindningslinjerna bryts automatiskt upp
vid en symbolinsättning och lagas om symbolen flyttas eller tas bort.

Välj symboler direkt ur verktygsfälten med
hjälp av symbolbilden på knappen samt ett
tooltips eller ur en dialogruta med stora
tydliga symbolbilder, en ikonmeny, med
förklarande text.

Symboler, ritmiljö

Kretsscheman
Huvudkretsscheman
Montageritningar
Yttre anslutningsscheman
Enlinjescheman

ELPROCAD LT Basic innehåller symboler
enligt postbeteckningsstandarden IEC1082
och symbolstandarden IEC 617. Programmet stödjer även funktions- och placeringsorienterat ritsätt. Utöver detta finns det
funktioner för att göra egna symboler, ritningsblanketter och linjaler.







ELPROCAD LT Basic innehåller symboler,
sammansatta symboler (t ex hela motorgrupper), blanketter och kommandon för
att framställa:

Dokumenttyper

På det här produktbladet kan du läsa mer
om vad ELPROCAD LT Basic kan hjälpa
dig med.

ha ett lättanvänt och effektivt verktyg för
att göra elscheman. Programmet passar
även bra för att underhålla dokumentation
gjorda med andra program i ELPROCADfamiljen eller varför inte bara för att komma igång och se fördelarna med att skapa
eldokumentation med CAD för en rimlig
kostnad.

ELPROCAD LT Basic passar dig som vill

När arbetsmetodiken utvecklades i
ELPROCAD LT Basic tog vi fasta på att
det är du som konstruktör som ska ha fullständig kontroll över det du ritar. Det är
ritningen som är grunden för din konstruktion.

I PLC-dialogen med förhandsgranskning ser
du exakt hur I/O-modulen kommer att se ut
innan du sätter in den på ritningen. Du kan
även spara utseendet på I/O-modulen samt
importera och exportera I/O-listor.

Du kan bläddra snabbt mellan de olika bladen i flerbladsritningen genom att klicka på
en + eller — knapp.

Här kan du t ex ändra attributens värde genom att ange gammalt värde och sedan vilket värde det ska ersättas med. Tryck sedan på Ersätt-knappen, så ändras samtliga
markerade attribut till detta värde.

Om du vill ändra på något attribut till en
symbol i efterhand så finns det speciella
kommandon för detta. Väljer du ut en symbol visas en dialogruta där du kan sortera
eller ändra på alla symbolens attribut. Väljer du ut flera symboler visas samtliga attribut.

I ELPROCAD LT Basic finns det en effektiv hantering av information (attribut) till
symbolerna. Du kan sortera och ersätta attributtext för samtliga symboler som markeras. Vid redigering och ifyllnad av attribut
markeras det på ritningen så att man lätt
ser vilket attribut man jobbar med.

ELPROCAD LT Basic 6

PROCAD Systems AB:s program ELPROCAD är nordens ledande elkontruktionsverktyg
och har funnits på marknaden sedan 1984. ELPROCAD representerar en hel produktfamilj med kraftfulla program. Bakom dessa finns personal med lång egen elteknisk
bakgrund. Programmen säljs i hela norden och runt om i Europa. Med dessa program
erbjuder vi dig som elkonstruktör användarvänliga, flexibla, kraftfulla och kostnadseffektiva hjälpmedel för din elschemakonstruktion.

Öka produktiviteten
i din AutoCAD LT 2014
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AutoCAD
Med
fokusLT 2014
Nu till nytt lägre pris. Dessutom - 200€
på framgång
Den senaste releasen av Autodesk ® AutoCAD LT ®
2014 ger dig nya kraftfulla verktyg för att:
• Dokumentera dina iéer
• Samarbeta med andra
• Anslut din design till världen omkring dig
Nu är det perfekt tillfälle att införskaffa din licens
av AutoCAD LT 2014!

Aktuella kampanjer på
AutoCAD LT Familjen!

AutoCAD LT® 2010 – tillförlitlig och kompatibel
branschstandard för 2D-ritning

som underlag
Revit
LT Suite (AutoCAD LT + Revit LT)
Referera LT
tillSuite
extern
information
din ritning,
Inventor
(AutoCAD
LT +i Inventor
LT) som
t.ex. bilder (JPG, TIF, etc.), Microsoft® Excel®-ark
och DWF™- och PDF-filer som underlag, samt DWGSvensk Revit LT Suite 2014
18 732 kr
filer. Använd objektsnap för att hitta punkter som
Inventeor LT Suite 2014
18 138 kr
relaterar till objekten i filen som utgör underlag.

ritning
det att
fokuserar
på att LT
öka
produkNu har eftersom
du möjlighet
få AutoCAD
2014
för
tiviteten.
Med kr
hjälp av programmets omfattande
under 10.000
uppsättning 2D-verktyg kan du korrekt och effektivt skapa, ändra och dokumentera dina ritningar.
Nytt pris på nyalicenser:
DWG-filer i originalformat bidrar till att säkerställa
AutoCAD LT 2014 Eng
11 447 kr
både stabilitet och kompatibilitet vid filutbyte med
AutoCAD LT 2014 Swe
12 228 kr
kunder och kollegor. Med olika menyval och användargränssnitt kan du optimera din programvara, så
Fram
tillfungerar
17 januari
kansätt
du få
tillbaka
ytterligatt
den
på2014
samma
som
du arbetar.
are 200 € (ca 1 800 kr)

Använd bildfiler samt DWF- och PDF-filer

AutoCAD LT är det perfekta programmet för 2D-

Genom att använda ett branschstandardprogram
för
2D-ritning
får investering
du just de konkurrensfördelar
Detta
gör att din
för en ny Eng Auto-du
behöver.
Många
konstruktörer
väljer AutoCAD LT
CAD LT 2014
hamnar
på ca 9 650kr
2010 för att:
JUST NU 20% på uppgradering till AutoCAD LT
• öka produktiviteten med upp till 35%
2014
och på så sätt skaffa sig konkurrensfördelar
Uppgradering från 2008-2013 Eng.
6 396 kr
Uppgradering från 2008-2013 Swe.
6 706 kr
• förbättra kompatibiliteten
med standardiserat DWG™-format
Uppgraderingskampanj på 20% gäller till den 24
2014. tillförlitligheten,
•Jan
förbättra
vilket endast är möjligt med ett branschstandardprogram

Fram
tillsteget
17 januari
kan dugår
få tillbaka
ytterliFörsta
mot2014
framgång
via en 30-dagars
gare
200 € (ca
1 800 kr)
kostnadsfri
testversion.
Upplev skillnaden och testa en branschstandardlösJUST
NU 20%
påLadda
uppgraderingar:
Uppgradeingsning redan
idag.
ned en 30-dagars
kostnadsfri testversion
avgäller
AutoCAD
LT på:
kampanj
på 20%
till den
24 Jan 2014.
www.autocadlt.se. Kontakta din återförsäljare eller Future CADtillför
merLT
information.
Uppgradering
Revit
Suite 2014
Uppg. Från Revit LT Suite 2013
AutoCAD LT 2010
Uppg.
från AutoCAD
2014-2008
Rekommenderat
prisL(februari)
Subscription
D AutoCAD1år
LT 2010
D Uppgradering
D Subscription,
1 årLT Suite 2013-2010
Uppg.
Från Inventor
D Subscription, 2 år LT 2014-2008
Uppg.
från
AutoCAD
D Subscription,
Subscription
1 år 3 år

10 078 kr
6 944 kr
3 425
16
937kr
kr
8 141 kr
369 kr
kr
103 037
401kr
kr
66706
097kr
kr
39288

INNEHÅLL
AGA
GAS AB investerar i
Autodesk Subscription

1
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Svensk version av
Revit LT Suite

AGA GAS AB är marknadsledande leverantör av
industrigas på den nordiska marknaden. AGA GAS
AB utvecklar i samarbete med sina kunder totallösningar som omfattar gasutrustning, processhantering och service. Med avancerad gasteknik
möjliggör vi utökad lönsamhet, säkerhet och kvalité samtidigt som de skyddar miljön. AGA GAS AB
ingår i Linde Group.
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