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VD:n HAR ORDET
Så går 2016 mot sin ände, och vi konstaterar att det har varit ett spännande och framgångs-
rikt år som toppas med Trimbles lansering av ett antal nya innovativa produkter så här i 
slutskedet. Det bådar gott inför 2017!

Vi hälsar Mikael Saur välkommen till oss i 
Kista som innesäljare. Mikael började hos oss 
den 14 november. 
I detta nyhetsbrev tänkte jag bland annat ge 
mina reflektioner från Trimble Dimensions som 
gick av stapeln i Las Vegas 7-9 november. I år 
besöktes arrangemanget av drygt 4400 besöka-
re från över 80 länder. 
Det som stack ut och fastnade på min näthinna 
var utvecklingen som Trimble och Microsoft 
gjort tillsammans med SketchUp Viewer och 
HoloLens. Den lösningen kommer att både för-
enkla och förbättra design och konstruktionsar-
betena. HoloLens gör det möjligt för arkitekter 
och konstruktörer att virtuellt gå in i modellen 
för att se och förändra på ett enkelt sätt med 
SketchUp Viewer.
Man släppte en hel del nyheter även på mjuk-
varusidan, bland annat Trimble Business Center 
3.80. Där ser vi en hel del nyheter tillsammans 
med det nya SX10-instrumentet. 
Jag vill tacka alla kunder som var med oss 

i Las Vegas och upplevde det 8:e Trimble 
Dimensions tillsammans med oss på Trimtec. 
Läs mer om eventet på sid. 2.
Jag hoppas att vi träffas på Julöppet vid något 
av våra kontor. Gå gärna in på hemsidan och 
hitta ett datum och plats som passar dig.
Det här är det sista nyhetsbrevet för i år, och 
jag vill återigen tacka alla er för att ni har gett 
oss förtroendet att få vara leverantör till er. 
Jag hoppas vi ses i början av 2017 under 
Mätkart/Geodesidagarna i Örebro. 

   Peter Hammarbäck

TRIMBLE R1 RÄTT VAL FÖR EDA KOMMUN
”Liten investering ger stor utdelning” – Så 
skulle man kunna sammanfatta användning-
en av den lilla GNSS-mottagaren Trimble R1 
i Eda Kommun.
”Jag heter Joakim Jansson och arbetar som GIS-
ingenjör på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Tillsammans är vi totalt 25 personer på Plan/
Bygglov-, Miljö- och Gatusektionen. På Plan/
Bygglov ligger min roll som samordnare av 
geodatafrågor både internt mot våra tjänstemän 
och externt mot konsulter och allmänheten. Jag 
har sedan starten här i Eda arbetat för att samla 
all geografisk information i ett system. 
Det var i diskussioner med mina medarbetare 
om nya kartsystem som idén om en egen enkla-
re mätutrustning kom på tal. Vi ser en stor nyt-
ta av att kunna mäta in och registrera saker till 
våra kartor där kravet på noggrannhet inte är 
så stort. Eftersom vi är en landsbygdskommun 
ser vi också ett behov av att kunna leta rätt på 
gränsmarkeringar och siktlinjer till skogsskif-
ten både på kommunal och privat mark.
Vi köpte en Trimble R1, en mottagare med 

stöd för GNSS, som vi nu håller på att testa 
tillsammans med ett antal appar. Det är enkelt 
att koppla upp R1:an mot telefon eller surfplat-

ta med hjälp av Bluetooth och appen ”GNSS 
Status” som finns för både Android och Apple. 
Denna app, som körs i bakgrunden, är länken 
mellan R1:an och i mitt fall telefonen där jag 
loggar punkter och linjer. Just nu hämtar jag 
korrektionsdata via Lantmäteriets helt fria 
DGNSS-tjänst, vilket ger mig en noggrannhet 
på drygt 1 meter. Jag gjorde en del testmätning-
ar, mest av nyfikenhet, med en fast antenn på 
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1. Vilket kontor tillhör 
du?
- Stockholm, Kista

2. Vilken arbetsuppgift har du?
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3. Vad är det bästa med att jobba på  
Trimtec? 
- Öppenheten

4. Vem har du som förebild?
- Mina föräldrar

5. Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
- Mat

TAK - Trimtec Användar Konferens 
är ett komplett arrangemang där utställning och produkt-

visningar varvas med utbildningar och seminarier.  
Välkommen!

kommunhusets tak i Charlottenberg, och fick en 
spridning på 1100 – 1250 mm. Med Nätverks-
RTK borde noggrannheten bli sub-meter enligt 
Trimtec. 
Vi har tänkt att använda R1:an i vår dagliga 
verksamhet och har provat både inmätning och 
grovutsättning med den. Tillsammans med IT-
avdelningen har vi använt GPS:en för att inven-
tera kommunens fibernät och på landsbygden 
till att inventera och mäta in vår kommunala 
belysning.
Till dessa testprojekt har vi använt en app 
som heter ”Avenza Maps”. Den bygger på en 
georefererad PDF-fil som bakgrundskarta och 
en databas med möjlighet att registrera punkter 
och linjer med attribut. Gratis att prova och i 
sammanhanget billig att köpa.
Vi har dessutom varit i diskussion med VA-
utveckling i Växjö, som har levererat kommu-
nens kartsystem myCarta, om att på något sätt 
implementera kommunikation med R1:an”.
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Trimble Dimensions 2016 bjöd på en stor 
mängd intressanta nyheter och föredrag. 
Detta återkommande arrangemang är ett 
fullspäckat tredagarsevent där Trimble-
användare från hela världen fördjupar sig 
i utbildningar, produktvisningar, och inte 
minst utbyter erfarenheter med varandra. 

Nätverkandet är en viktig del i upplägget. Här 
träffar man inte bara likasinnade användare, 
utan även utvecklare, specialister och produk-
tansvariga från Trimble. Ett femtontal kunder 
gjorde oss sällskap från Sverige och fick en ex-
klusiv möjlighet att se hur Trimbles helhetslös-
ningar förvandlar insamlad data till intelligent 
användbar information. 

Mikael Kasholm, Försäljningschef Trimtec:
“Nya Trimble SX10 erbjuder fantastiska möj-
ligheter genom att kombinera totalstation med 
avancerad skannerfunktion. Den otroliga kame-
raprestandan gör att användaren kan zooma in 
och dokumentera även extremt små detaljer på 
långt avstånd. Detta tillsammans med möjlig-
heten att skanna på avstånd upp till 600 meter 

öppnar för ett helt nytt tankesätt vad gäller mät-
ning. Det är enkelt att samla in stora mängder 
värdefull data som kan användas på ett flertal 
olika sätt i senare skeden, utan att behöva åka 
ut till platsen igen.
Vår kund ÅF har varit betatestare för utrust-
ningen i Sverige under en längre tid och höll 

en mycket intressant föreläsning som visade 
användningsområden och resultat ur kundper-
spektivet. Man har gjort oberoende tester mot 
andra skanners och programvaror med väldigt 
goda resultat. Vi har tacksamt mottagit deras 
första beställning på SX10, och det finns även 
intresse för skannern Trimble TX8.
Det informerades vidare om satellitsystemet 
Galileo, som kommer att vara igång i slutet av 
året. Det är ännu inte fullt utbyggt, men nu blir 
det äntligen möjligt att använda.
Stort intresse fanns också kring de personer 
från Trimble som berättade om utveckling-
en av GNSS-komponenter och programvaror. 
Trimble ligger bakom en ansenlig mängd av 
de GNSS-chips och system för databearbetning 
som är i drift runt om i världen”.
Tobbe Hellberg, Säljare Trimtec:
“Det var imponerande att som åhörare upple-
va Trimbles högsta ledning föreläsa bredvid 
ett antal nylanserade innovativa produkter som 
till stor del utvecklats och tillverkas i Sverige! 
Vi är en betydande del av Trimble, och ligger 
i absoluta framkanten vad gäller nytänk och 
prestanda.
Många var som sagt också entusiastiska över de 

rörelsebaserade glasögonen i Microsofts system 
HoloLens kombinerat med 3D-programmet 
SketchUp Viewer. Det kräver ingen hög extern 
datorprestanda – datorn sitter i glasögonen, och 
paketet med SketchUp ger fantastiska möjlig-
heter för till exempel arkitekter, exploaterings-
företag och kommuner som vill ha ett lättanvänt 
visualiseringsverktyg”.
Peter Lindgren, Servicechef Trimtec, hade 
ett antal givande möten och föreläsningar med 
representanter från “Trimble Global Services”:
“Från servicesidan ser vi mycket positivt på 
Trimbles utveckling av koncepten serviceavtal 
och förlängda garantier. Nya rutiner och för-
bättringar ger mervärden för användarna. Det 
finns många fördelar med att teckna serviceav-
tal – lägre kostnader, säkerställande av garan-
tier och prestanda m.m.
L2P, ”Locate2Protect”, är en intressant ny-
het som möjliggör övervakning, spårning och 
stötvarning på distans för alla totalstationer i 
S-serien. Även befintliga äldre instrument i se-

rien kan uppgraderas med denna funktion. Mer 
info kommer inom kort.
Vi ser mycket fram emot att arbeta med den nya 
SX10, som kräver en hel del nya kunskaper och 
arbetssätt från vår sida”.
Trimble Dimensions inspirerar och visualise-
rar både nutid och framtid. Vill du också ta del 
av all denna fantastiska kunskap och kreativitet 
– följ med oss nästa gång! Väl mött. 

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR!

TRIMBLE DIMENSIONS 2016


