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VD:n HAR ORDET
Så var hösten här, och vi märker att produktionen rullar för högtryck i hela vårt avlånga 
land. Efterfrågan på våra produkter och tjänster ökar och organisationen växer stadigt.

Vi har jobbat på för fullt med att integrera 
Bewag och personalen i TRIMTEC-Gruppen, 
och håller på med rekryteringar inom Bewag 
för att komplettera med dom luckor som har 
funnits i organisationen. Christian Svensson 
som har varit vår marknadsansvarige kommer 
gå över till Bewag som säljare och ansvara 
för kontoret i Helsingborg. Han kommer suc-
cessivt under hösten lämna över till vår nya 
Marknadsansvarige för TRIMTEC-Gruppen, 
Anna Qvinth, som börjar hos oss den 1 novem-
ber. Anna kommer presentera sig på vår hemsi-
da i samband med tillträdet.   
Just nu har vi fullt upp med de sista förbere-
delserna för vår 5:e användarkonferens TAK, 
som i år går av stapeln på Yasuragi i Stockholm 
15-17 november. Det ser ut att kunna bli ett 
nytt deltagarrekord i år! Kurserna vi erbjuder 

börjar fyllas på så passa på att anmäla dig till 
konferensen via vår hemsida http://trimtec.se/
till-anmalan. Jag hoppas att vi ses där under de 
3 dagarna i november. 

Vi släppte en ny hemsida i början av september 
som jag hoppas ni gillar och som gör det enk-
lare för er att navigera rätt! Nästa steg för oss 
kommer bli en helt ny webbshop. Det arbetet 

INTERGEO 2017

har påbörjats, och vi hoppas kunna släppa den 
under första kvartalet nästa år. 
På Bewags hemsida hittar ni lite nyheter. 
Bewag har börjat marknadsföra och sälja 
Trimble GNSS-mottagaren R2 tillsammans 
med fältdatorn Slate Controller och Access-
programmet. Gå gärna in på www.bewag.se 
och läs mer om detta, eller ring till något av 
våra Bewag-kontor för en demo.

Ni följer väl oss på facebook!

Peter Hammarbäck

Med mer än 500 utställare på en yta av 30.000m² är INTERGEO en av världens ledande mö-
tesplatser för Geospatial-marknaden.
Denna gång samlades över 17 000 besökare från fler än 107 länder i Berlin för att ta del av 
nyheter och framtidsvisioner. 

Trimtec hade givetvis ett antal personer på 
plats som kunde välkomna bland annat en ny 
Trimble Tablet PC, ”T10”, i Trimbles välför-
sedda monter.

Mikael Kasholm, Försäljningschef Trimtec:
”Det finns ett enormt stort intresse för lösningar 
från Trimble. Själv tillbringade jag det mesta av 
tiden i olika möten med Trimble-representanter. 
Samtliga var eniga om att det var fullt upp mest 
hela tiden under alla 3 dagarna.

Den öppna och trevliga montern var otroligt 
välbesökt, och det hela gav härlig inspiration 
både till oss som dealer och till de många an-
vändarna som kunde uppleva nyheterna på 
nära håll och diskutera brett med Trimbles 
nyckelpersoner”.

Petter Hoffmann, Säljare Trimtec:
“Trimble T10 är en mycket intressant nyhet 
som kommer att tilltala många användare. Det 
är en ny fältdator som har rejäl kapacitet att ut-
föra beräkningar i fält. 
Den hanterar kontorsprogramvaran Trimble 
Business Center, TBC, och tillsammans med 
till exempel den kombinerade totalstationen/
skannern SX10 blir det en kraftfull och mång-
sidig lösning.

SX10 har nu vidareutvecklats med funktio-
nen “Target Illumination light” – en inbyggd 
ljusstråle som underlättar att hitta rätt mål vid 
arbete under mörka förhållanden. “TIL” visar 
tydligt målen på skärmen i användarens hand-
dator i realtid”.

Mikael Gjertz, Supportansvarig Trimtec:
“Den nya TBC-versionen, 4.0, har en riktigt 
intressant nyhet – Trimble Clarity – en web-
baserad applikation inom “Trimble Connect”-
plattformen som gör att man kan dela med sig 
av t.ex. punktmoln från skanningar och fotosta-
tioner. Den aktuella datan kan sedan enkelt 
granskas, kommenteras och markeras av andra 
i en vanlig webbläsare. Ett perfekt verktyg som 
underlättar flödet för personal i olika projekt-
situationer, då mottagaren inte nödvändigtvis 
behöver ha erfarenhet av de större programva-
rorna och inte heller ha licenser för dessa”. 
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5 SNABBA MED...
en Trimtec-anställd
Namn:  
Jerker Hindrikes 
Bor:  
Heda i Östergötland 

Anställd sedan:  
2006 

1. Vilket kontor tillhör du?
- Kista

2. Vilken arbetsuppgift har du?
- Säljare är min huvudsakliga uppgift, men jag 
jobbar också mycket med utbildning.

3. Vad är det bästa med att jobba på  
Trimtec? 
- Att träffa alla dessa härliga människor som 
finns i mätbranschen. 

4. Vem har du som förebild?
- Min fru. 

5. Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
- Min fru igen om man får ta med en person. 
En yxa om det måste vara en sak.

Trimtec har idag en av Sveriges största hyresparker på moderna Avvägare, Laser, 
Totalstationer, GNSS, UAS och Mobil Skanning. Vi har även tillbehör såsom Fältdatorer, 
Prismor och TVC-utrustning.

Uthyrning är en väsentlig del i vår verksam-
het, och sortimentet har nu utökats med motta-
gare för statisk mätning.
Rikard Svall, 5D Konsulterna AB, ser stora 
fördelar med kombinationen hyra och statisk 
mätning:
”5D konsulterna är ett konsultföretag med 13 an-
ställda. Vi verkar främst i Stockholmsregionen 
och utför alla typer av konventionella mätupp-
drag, framförallt inom mark och anläggnings-
arbeten. Mycket projekteringsinmätningar 
(karteringar) åt flertalet större projektörer. Vi 
är specialister inom mängdregleringar (AMA, 
MER, AF och MF), och sitter som beställar-
stöd inom mätningsteknik hos ett antal bestäl-
lare. Vi upprättar också stomnät och bruksnät 
(byggnät) åt några andra mätningsföretag och 
byggentreprenörer.

Vi använder statisk mätning i stomnätsprojekt 
som spänner över större områden där det skulle 
bli väldigt tidskrävande eller omöjligt att an-
vända sig av vanlig terrester mätning. Eftersom 
de flesta kommuner inte längre ajourhåller sina 
stomnät så använder vi statisk GNSS mätning 
för att skapa våra egna högkvalitativa stom-
punkter. Vi kan välja att antingen beräkna våra 
GNSS- nät mot Swepos basstationer eller så 
ansluter vi oss mot kommunens kända punkter. 

Vi upplever att precisionen blir väldigt hög, of-
tast några få millimeter i plan, och någon mil-
limeter till i höjd. Dock så använder vi alltid 
precisionsavvägning för höjderna. Vi kontrolle-
rar alltid en baslinje i våra beräknade nät med 
terrester mätning och resultatet är verkligen 
imponerande.

Vi ser en fördel med att hyra istället för att 
binda upp kapital på egen utrustning som inte 
används så ofta. Fördelen med att hyra hos 
Trimtec är att utrustningen alltid är genom-

5D KONSULTERNA AB HYR FÖR 
STATISK MÄTNING

gången, funktionstestad och kalibrerad.

Efterberäkningen sker i TBC - Trimble 
Business Center. Vi har inte hittat någon annan 
programvara på marknaden som klarar beräk-
ning, nätutjämning och redovisning som dess-
utom är användarvänlig och lätt att lära.

Vi har bl.a. gjort statiska GNSS-nät på Bromma 
flygplats åt Swedavia, åt SL på Roslagsbanan i 
Täby samt åt Trafikverket för en GC-bana mel-
lan Upplands Väsby och Rosersberg. 
På Roslagsbanan hade vi elva mottagare igång 
samtidigt, fem stycken användes som referen-
ser på kända punkter och sex mottagare använ-
de vi till nypunkterna. Vi etablerade punkter 
inom ett fyra kilometer långt arbetsområde”.


