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VD:n HAR ORDET
Hösten har lysts upp av ett flertal nya intressanta produkter från Trimble, och vi går en spän-
nande framtid till mötes!

Det har skett ett par förändringar på personalsi-
dan i Trimtec. Vi välkomnar Johan Skeppström 
som började som säljare hos oss den 15 augusti. 
Johan utgår från vårt kontor i Umeå.
Tyvärr måste jag meddela att Ola Blomgren 
kommer sluta hos oss efter drygt 19 år. Ola 
kommer lämna branschen helt, och återfinns 
på Forshaga Kommun efter oktober. Vi håller 
på för fullt med en rekrytering av ersättare till 
honom. 
Ifrån InterGeo-mässan i Hamburg kan vi bara 
gratulera Trimble till ännu en lyckad världspre-
miärvisning av ett nytt system - Trimble SX10 
- ”And Then There was ONE”. Läs mer om 
de stora nyheterna här nedan. 
I början på november åker vi över till Trimble 

Dimensions i Las Vegas. Vi kommer att vara 
ett gäng på 20 personer, blandat Trimtec-
personal och kunder. I nästa nyhetsbrev kom-

mer vi rapportera från denna årets globala 
Trimble-konferens.
Jag vill passa på att tacka alla som tog sig tid 
att besöka vår Online-turné som vi körde i juni 

STORA TRIMBLE-NYHETER PÅ INTERGEO!
Med mer än 550 utställare på en yta av 30.000m2 är INTERGEO en av världens ledande mötesplatser för Geospatial-marknaden. I år kän-
des besöket där extra angenämt eftersom nyheterna från Trimble var många. Det nya instrumentet Trimble SX10 mottogs med mycket stort 
intresse. Trimble-montern fullkomligt svämmade över av folk som köade med nyfikna frågor.

månad. Totalt sett blev turnén välbesökt, trots 
varierande väder. 
Under början av september gick mässan 
Entreprenad Live av stapeln i Göteborg, och 
där presenterade vi Trimble-sortimentet till-
sammans med Sitech. 
Förberedelserna för Mätkart/Geodesidag-
arna är i full gång, och jag hoppas vi ses i 
Örebro den 8-10 februari 2017.
Vi kommer att byta telefonsystem i mitten 
av november. Det kan hända att det blir en del 
störningar runt den 11 november. Hoppas ni har 
överseende med det, och att vi framöver kan 
vara än mer anträffbara när ni behöver oss!
Väl mött framöver, bland annat under lanse-
ringen av de nya produkterna.

Peter Hammarbäck

Mikael Kasholm, Försäljningschef Trimtec:
“Med sin nya ”Trimble Lightning 3DM 
Technology” har man bevisat att det är tekniskt 
möjligt att få in både avancerad totalstations- 
och skanningteknologi i samma instrument. 
Trimtec har förberett sig på introduktionen av 
Trimble SX10 genom att utbilda större delar av 
sin personal på den nya teknologin inkl. pro-
gramvaror samt att köpa hem demoutrustning. 
Ni är varmt välkomna att kontakta er närmaste 
säljare för mera information”.
Christian Voelkerling, Tecting AB, var en av 
de många intresserade besökarna från Sverige: 
”Mångsidigheten och det smidiga arbetsflödet 
via Trimble Business Center kommer att bidra 
till betydligt effektivare mätning. Man klarar de 
mest skiftande miljöer och har alltid tillgång till 
rätt teknik på rätt plats”.

Johan Brodén, Säljare Trimtec:
”Man är både stolt och glad när våra svenska 
kollegor i Danderyd har lyckats kombinera hög 
precision med höghastighetsinsamling av data i 

en innovativ produkt. Vi ser fram emot en fort-
satt stark utveckling av programvaror både i fält 
och på kontoret för att matcha denna hårdvara. 
Nya versionen av Trimble Access, 2016.10, har 
avsevärda förbättringar, t.ex. nya arbetsflöden 
för skanning, och flera nya funktioner”.

Witold Urbas, Tekniskt säljstöd, Trimtec:
”Den nya versionen av Trimble Realworks 
innehåller en mängd nya funktioner och verk-
tyg, bl.a. ”Floor extraction” som automatiskt 
kan plocka fram golven för en hel byggnad. 
Man kan nu också enklare kvalitetssäkra sitt 
data. Förbättringar av själva programmotorn 
har gjorts, vilket medför ännu snabbare och 
bättre visualisering. 

Trimble släppte även två nyheter inom 
Laserskanning-sortimentet. Flaggskeppet TX8 

finns nu med integrerad kamera. Den är extremt 
snabb och används för att färgsätta laserskan-
nad data. Förutom detta lanserades Trimble 
TX6. Kortare räckvidd, men levererar väldigt 
bra data. Priser för dessa produkter kommer 
inom kort”.

Mikael Gjertz, Supportchef, Trimtec:
”I kontorsprogramvaran Trimble Busin-
ess Center version 3.80 finns SX10-
kompatibilitet och nya skanningfunktioner. 
Användardefinierade rapporter är en annan ny-
het, och likaså stöd för fler tredjepartsformat.
En användbar sak som påverkar både Trimble 
Access och TBC är att det numera är möjligt att 
göra block som man sätter in via mätpunkter, 1, 
2 eller 3 punkter för vridning och skala. T.ex. 
om man har en lekutrustning som block och gör 
en kod ”Lekutrustning” med 3 insättningspunk-
ter och mäter in 3 hörn på den, så skapas det 
hela med rätt skala och vridning på ritningen”.

Christian Voelkerling med Trimble SX10

Witold Urbas med Trimble TX6
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PEAB – MÄTNING PÅ HÖG NIVÅ
Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med drygt 14 000 anställda och 
en omsättning överstigande 45 miljarder kronor.

Daniel Sjölund är Mätsamordnare i norr, inom 
affärsområde Anläggning, och stationerad i 
Sundsvall.
”Vi kan bygga vägar, broar, järnvägar och 
tunnlar, men också hamnar, energianläggningar 
och grundläggning av vindkraftverk, industri-
byggnation, grundläggningar av byggnader och 
exploateringsområden. Vatten- och avloppsan-
läggningar ryms också inom vårt område, lik-
som kabel- och ledningsarbeten. Min roll som 
mätsamordnare region nord är att vara med och 
ta olika beslut tillsammans med övriga mätsam-
ordnare i Peab gällande exempelvis program-
varor, ny teknik m.m. samt att vara bollplank i 
mättekniska frågor med alla våra duktiga mät-
ningstekniker i regionen. I min region är vi 25st 
mätningstekniker, och på hela Peab cirka 130st. 
Vi utför de flesta mätningsarbetena själva, som 
slangsättningsmätning, drönarmätning, total-
stationsmätning, ekolodning, GNSS mätning, 
laserscanning, avvägninståg. Inte så att alla 
sysslar med allt, men att någon av oss behärs-
kar det.
Vi använder GNSS-utrustningar och totalsta-
tioner från Trimble, och rör-/lutningslasrar från 
Spectra Precision.
Integrerad mätning, kallat Rufris av Lant-
mäteriet, samt aktiv dxf i kartvyn är bra grejor 
som Trimble var tidiga med.

Trimtec och Trimble är en bra leverantör med 
kvalitativa instrument och väldigt bra service.
Det är bra att via serviceavtalen få en påmin-
nelse om service och att man har senaste upp-
dateringarna på mjukvarorna i instrumenten. 
Och givetvis att det blir kalibrerat så man har 
ett instrument man kan lita på.

SCA Östrand Timrå, utbyggnad av ett befint-
ligt pappersmassabruk är väl det största projek-
tet just nu. Några mätningstekniker är utlånade 
till Peab Anläggning AS (Norge) till ett stort 
vägjobb i Trondheim. Dessutom har vi just nu 
vindparksprojekt, renovering/nybyggnad av 
kajer, broar och mycket annat på agendan.
SCA Östrand flyger vi en gång i månaden med 
multirotorn ”GeoDrone X4L”, för att dels kun-
na uppdatera APD-planer samt för att få ytor 
att mängdberäkna mot. Helt enkelt för att få en 

överblick på projektet. Andra projekt som vi 
flugit är för relationshandling, markmodell, vo-
lymberäkning. Tror att den här tekniken kom-
mer användas mer och mer genom att man får 
så bra överblick med ortofotot samt punktmoln 
från flygningarna”.

Nyligen genomförde Trimtec Malmö utbild-
ning för Peab-kollegorna i söder som även de 
numera har en GeoDrone i bagaget, eller rättare 
sagt – i luften.

KURSUTBUD: 
-GNSS tillsammans med KTH, 1 Dec. i Kista.
-Mätosäkerhet tillsammans med KTH, 6 Dec. 
i Kista.
-Trimble Access Väglinje, 8 Dec. i Kista.
-Trimble Business Center, 15-16 Mars i Kista.
Gå in på vår hemsida för anmälan och mer in-
formation. klicka här

5 SNABBA MED...
en Trimtec-anställd
Namn:  
Dan Ek 
Bor:  
Västerås 
Anställd sedan:  
Mars 2014

1. Vilket kontor 
tillhör du?
Trimtecs minsta kontor, Västerås

2. Vilken arbetsuppgift har du?
Säljare Spectra-Produkter

3. Vad är det bästa med att jobba på  
Trimtec? Arbetskamraterna

4. Vem har du som förebild?
Barack Obama

5. Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
Tändstickor, och om jag fick ta med mer, kniv 
& fiskeutrustning

MISSA INTE!

TAK - Trimtec Användar Konferens, är ett 
komplett arrangemang där utställning och pro-
duktvisningar varvas med utbildningar och se-
minarier. Representanter från samtliga leveran-
törer finns på plats. Vi erbjuder ett förmånligt 
paket där även logi, underhållning och midda-
gar ingår.
Välkommen!

http://trimtec.se/kurser

