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Innledning 
Vi har gleden av å presentere ny versjon av Gemini Terreng og Gemini 3D Felt! 

Gemini Terreng versjon 16 erstatter versjon 15. Den nye versjonen inneholder en rekke 
nyheter som vi har sett frem til å tilby våre brukere.  

Releasedato for siste offisielle Gemini Terreng versjon er 10. februar 2021. 

Dette dokumentet beskriver alle nyheter i Gemini Terreng og Gemini 3D Felt for versjon 16, 
fra første major release 16.0.0 til med siste service release 16.0.2. Gjeldende versjon er også 
tilgjengelig for nedlasting på våre supportsider sammen med tilhørende releasedokumenter. 

Vi takker alle våre brukere for tilbakemeldinger og forslag til forbedringer av produktet vårt. 
Dette gjør at vi kan tilpasse programmet etter brukerens behov.  

Spørsmål vedrørende salg og utvidelser 
Alle henvendelser kan meldes inn på vår felles e-post:  
gemini@volue.com  

Du kan også kontakte en av våre selgere direkte:  

Kjetil Gjesdal 
E-post: kjetil.gjesdal@volue.com 
Tlf.:  +47 970 57 221 

Caroline Otterstad 
E-post: caroline.otterstad@volue.com 
Tlf.:  +47 975 41 291 

Johan Schönning 
E-post: johan.schonning@volue.com   
Tlf.: +46 70 827 37 67 

Support 

Tlf.: +47 73 80 45 11 
E-post: support@powel.no 

Nedlasting og FAQ 

http://www.mypowel.no  
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Gemini Terreng v16.0 – Major Release 04.12.2020  

Installasjon 
CloudCache-mappe 

Vi bruker nå samme CloudCache for alle versjoner av Terreng. Dette for å unngå å fylle opp 
disken med dupliserte data. 

Default mappe blir nå %Localappdata%\Gemini\CloudCache. 

Terreng vil ikke rydde opp i gamle CloudCache-mapper. Du må selv flytte eksisterende 
Connected Sync-prosjekter til den nye plasseringen. Vi henviser ellers til releasedokumentet 
for nærmere beskrivelse. 

Plattform 
Bedre ytelse med ny OpenGL-motor 

Den nye motoren gir oss bedre ytelse på opptegning og vi vil spesielt merke bedre ytelse i 
forbindelse med punktskyer. 

Speilvending av DDS-primitiver 

Nye funksjoner på hurtigmeny for å speilvende DDS-primitiver. I denne funksjonen må vi 
tegne linjen vi skal speilvende om. Dersom vi prøver å speilvende objekter som ikke støttes, 
så får vi melding om dette i den nye meldingsdialogen. 

Nytt verktøy for målsetting av vinkel 

Ny funksjon på standard verktøysett.  

 

Med denne kan vi målsette vinkler i planvisning. 

Vi kan flytte radiusmarkering, tekstplassering, vinkelegenskaper, etc.  
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Basis-funksjoner  
Rotasjon i kartutsnitt og hurtigutskrift 

 
Vi kan velge hvilke tekster i modellen som funksjonen skal autorotere. Dette valget gjelder 
for roterte kartutsnittet og vil da kompensere for denne rotasjonen, slik at tekstene 
fremdeles vil være horisontale (lesbare) i presentasjonstegningen. For applag gjelder dette 
kun for tekster som i utgangspunktet er uroterte. En tekst som eksempelvis er bevisst rotert, 
ønsker vi skal ligge uendret i forhold til omgivelsene også i presentasjonstegningen. 

Nye felt for tegningsinfo i hurtigutskrift 

Det er nå støtte for at hurtigutskrifter i en tegning kan ha ulik tegningsinformasjon. Default 
tegningsinformasjon vil være den samme som i prosjektmenyen, men vi kan skrive noe 
annet ved behov. 
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For å få til denne støtten har vi utvidet PT-kommandoen vår med tre nye 
tekstposisjonsnumre, og oppdatert våre tittelfelt med disse nye koblingene: 

43 = tegningsinformasjon 1 

44 = tegningsinformasjon 2 

45 = tegningsinformasjon 2 

Merk at dersom dere har egne tittelfelt og ønsker at dette skal virke for disse også, så må 
dere bytte ut noen TT-kommandoer med PT-kommandoer.  

TT-kommandoer som må byttes ut: 

  
Med PT-kommandoer: 
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Ny og forbedret batch-import 

Batch-importen er flyttet fra menyen Sett inn til menyen Fil. Vi vil da ha én import og 
programmet vil selv finne ut hvor dataene skal havne, applag eller SFI-modell. 
 

 
For applag-import er dialogen noe forbedret. 
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Programmet leser SOSI-versjon og viser kun jobber som er aktuelle for denne versjonen. Vi 
kan også opprette en applag-gruppe for denne jobben, samt huke av for hvilke applag vi 
ønsker skal bli opprettet. 

Oppdatert ODA-plattformen for DWG-import 
Konverteringsmodulen er oppgradert med siste versjon av ODA-plattformen for DWG-
import. 

Dette innebærer: 

 Support for AutoCad 2021 
 Diverse andre forbedringer og feilrettinger 

Bedre høsting av geometri fra IFC-filer 

Funksjonen som kopierer geometri fra kommandofil til applag har nå fått støtte for å 
kopiere polygonbaserte overflatesett som triangelnett. Dettet betyr at vi eksempelvis kan få 
hentet ut volumet til en vegg.  
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Støtte for kopiering av IFC propertyset 
Støtter nå kopiering av IFC propertyset på første nivå i kommandoen Kopier geometri fra 
kommandoliste til applag. Du får opp følgende dialog etter å ha trykket OK i hoveddialogen. 
 

 
 

Ny 3D-DWG-eksport med Gemini-utvidelser 
Ny 3D-DWG-eksport med tilpasninger for Gemini Terreng. Du får nå triangelnett som 
polyfacemes og attributter som propertyset. 
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I første omgang vil funksjonen kun eksportere 3D-modellen. Det betyr at selv om du står i 
plan og eksporterer til 3D-DWG, så er det 3D som blir eksportert. Dere må fremdeles bruke 
DDS sin DWG-eksport for plan. I senere versjoner vil den nye DWG-eksporten utvides til 
også å håndtere 2D-eksport. 

Merk at eksport med egenskaper kan ta en del tid. 
 
Kjent feil: Dwg har en begrensning på antall triangler i et polyfacemesh (rundt 64-65 000 
triangler). Dersom du eksporterer triangelnett med flere triangler, så vil det bli feil i 
eksportert polyfacemesh. Triangelnett med mer enn omkring 60 000 triangler må derfor 
splittes i flere deler før eksport. Vi vil se på en bedre håndtering av dette i neste 
servicerelease. 
 

Litt omstrukturering av IFC-eksporten 

Istedenfor å lage hierarki av IfcGeographicElement, så legger vi alle objekter direkte under 
IfcSite, slik at de blir selekterbare enkeltvis i eksempelvis Solibri. 
Så bruker vi IfcGroup for å gruppere objekter sammen. 
 
Da vil det kunne ta seg bedre ut både i Dds Viewer og i Solibri. 
 
Tre fordeler med denne omstruktureringen: 
• Det blir færre nivåer i treet 
• Du kan selektere enkeltobjekter 
• Du får umiddelbart opp «Identification» på det selekterte objektet 
 
I tillegg kan du se på «Group» treet for å finne applag, SFI-modeller etc.   
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Applag 
Gruppering av applag 

 
Applag kan vi nå organisere i grupper. Valgene finner vi på høyre musetast.  

Vi kan blant annet nevne at det nå er støtte for å flytte applag opp og ned med drag and 
drop i tillegg til hurtigtastene, samt at grupper kan kopieres mellom tegninger. 

Videre blir nå kolonneavstanden tatt vare på. Du kan også høyreklikke på 
kolonneoverskriften og slå av/på visning av kolonner. 

 
Applag-listen er under utvikling og det vil komme endringer her etterhvert. 

Omstrukturering av applag-meny 

Applag-menyen begynte å bli veldig lang og har derfor blitt omstrukurert, blant annet med 
samling av en del valg på nivå 2. 
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Legg også merke til at Lagre som mal... er flyttet inn i egenskapsdialogen på tilsvarende 
måte som for SFI/EFI/EXI. 

Ny applag type for eksisterende NVDB objekter 

Vi har fått en ny applag type for eksisterende NVDB objekter. I dette applaget velger du et 
vegobjekt. Alle forekomster innenfor terrengmodellområdet blir lest. 
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Validering av applag-data 

Under utvikling (endringer i brukergrensesnitt kan komme, samt at funksjonalitet ikke er 
ferdig testet og dokumentert). 

Funksjonen finner vi på applag-menyen under Verktøy: 
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Dersom funksjonen finner noen problemer så vil vi se på statuslinjen nye Issues på 
statuslinjen.  

 
Vi kan klikke på Issues for å få opp dialogen med feil: 
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Fast innebygget GUID erstatter attributten S_GUID 

I versjon v15.1 fikk vi fast innebygget GUID for alle applag-objekt. Denne blir tildelt ved 
opprettelse av objektet og vi finner den blant annet i egenskapslisten. 

 
Den gamle attributten S_GUID er ikke i bruk lengre, og den må ved behov fjernes manuelt, 
det blir ikke gjort automatisk. 

Nye valg i presentasjonsoppsett for tekst 

Det er nå støtte for ramme rundt tekst med valg for å viske ut bak rammen. 

Nytt valg for å hente objekttype med egenskaper fra GML-skjema 
Valget finner vi under arkfanen for Metadata. 



Nyheter 

20 

 
Vi kan importere objekttyper fra skjema som ligger på Sys-mappen (som følger med 
installasjonen), eller fra User-mappen.  

På User-mappen kan vi selv legge XSD-skjema, eksempelvis hvis nye versjoner har blitt 
tilgjengelig etter release av Gemini Terreng, se dialoghjelp for nærmere beskrivelse. 

Merk at det kun er applag med et GML-skjema som vi kan eksportere til GML. 

Ny funksjon for å vise GML-koblinger 
I GML-formatet kan et objekt ha flere geometrier, eksempelvis kan en kum ha punkt og 
volum geometri (solids). Når vi importerer, eksempelvis en kum, så blir denne splittet 
splittet i et punkt og linjeobjekt, men GML-ID-er og dermed koblingen blir ivaretatt. Det 
betyr blant annet at vi kan reetablere GML-strukturen ved eksport. 
Det er laget en egen funksjon for å vise/redigere disse koblingene. Funksjonen finner vi på 
hurtigmenyen. I eksempelet nedenfor ser vi en kum med punkt og triangelnett geometri. 
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Bedre ytelse med passivt lag 

Applag med med tusenvis av små objekter vil bremse den nye OpenGL-motoren.  

Ved å sette et applag passivt, så vil all geometri nå tegnes som et objekt. Dette vil dramatisk 
øke hastigheten på tegningen i dette tilfellet. 
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En bieffekt av dette er at ingen objekter vil vises i applayer-listen, men når et lag er satt 
passivt så vil det vises informasjon om dette i objektlisten. 

 
 

Nye metadata-typer 
Vi støtter nå også typene dato, tid og dato-tid. 

 
 

Bedre håndtering av type Tekst 

Nå som vi vet at vi redigerer en streng (type tekst), trenger vi ikke lengre å sette 
anførselstegn rundt teksten når vi redigerer. 
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Støtte for å redigere i egenskapslisten også for lister 
For egenskaper med type liste (enums) er det nå mulig å velge blank eller skrive inn en 
vilkårlig verdi.  

 
Dette selv om egenskapen er påkrevd, men merk da at feltet blir rødt. 

Attributter også i egenskapsdialogen for objekter 

Vi kan nå også redigere attributter i dialogen for objekttypene (punkt, linje, tekst, polyong 
og triangelnett) som i tidligere versjoner. 
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Da kan vi ved behov slå av den nye egenskapslisten, siden den opptar en stor del av 
skjermen. 

Vis kun påkrevde attributter 

Nytt valg på statuslinjen for å vise kun påkrevde attributter i horisontalt listefelt og i 
egenskapsdialogen. 

 

Forbedret redigering av attributter 
Flytte attributter 

Vi har nå støtte for å flytte attributter opp/ned i listen med hurtigtaster eller «drag and 
drop». 

Kopiere og slett attributter 

Vi har nå støtte for å kopiere og slette mange attributter i én operasjon. 

Slette felles attributter 

Dersom vi har brukt felles attributter som referanse i et applag, så blir ingen data lengre 
slettet, og vi har mulighet til å gjenskape de. 
Når attributter nå synkroniseres, så blir de lagt under gruppen REF_ERROR, dersom 
referansen mangler. Da kan vi gjenopprette referansen under prosjektinnstillinger og flytte 
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attributten fra REF_ERROR. 
 

Nytt knapp for Hent fra mal... i metadata 
Vi kan nå hente attributter fra en mal. Hvis vi importerer attributter, og det allerede er en 
attributt med samme navn, så vil attributten fra malen "vinne".  

 
 
Nytt valg for Vis i 2D i påskrift 

Nytt valg for å slå av/på visning av påskrift i 2D. 
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Splitt/slett objekter mot linje/polygon 

Vi kan nå også splitte polygoner, samt slette andre objekter som tekster og punkter.  
Merk at linjer kan vi splitte mot en linje eller et polygon, mens polygoner, punktskyer og 
triangelnett kun kan splittes mot et polygon. Hvis utvalget inneholder polygon, punktsky 
eller triangelnett så vil med andre ord Pek eksisterende linje... og Tegn ny linje... være 
inaktive. 
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Utvid /krymp polygoner 
Nytt valg i objektlisten for polygoner. Vi kan nå utvide / krympe mange polygoner i en 
operasjon. 

Geometrisk kontroll punktdifferanse 
Under utvikling (endringer i brukergrensesnitt kan komme, samt at funksjonalitet ikke er 
ferdig testet og dokumentert). 

Denne kontrollen støtter nå ulik toleranse for grunnriss og høyde. 
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Endret bruk av feltkode XREF-skjema 
Tidligere feltkodeliste går ut og erstattes av det nye attributtkonseptet. Under 
prosjektinnstillinger velger vi nå kun feltkodeattributt. Alle attributter kan nå brukes som 
feltkodeattributt. De som ikke finnes i listen kan vi skrive inn manuelt. 
 

 
 
Merk at vi ikke konverterer den gamle feltkodelisten. Dette blant annet på grunn av den 
ikke inneholder informasjon om hvilke attributter som er punkt, linje eller polygon. En mulig 
løsning er å legge kodene på en applagmal eller lage prosjekt attributter, eksempelvis 
<attributtnavn>_P, <attributtnavn>_L og <attributtnavn>_Y og så la feltkodeattributten ha 
referanse til disse. 
 
Feltkodeattributten blir brukt som nøkkelattribut i feltkode XREF-skjema. Funksjonene for 
feltkode XREF-skjema finner vi menyen XREF i applag-listen.  
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Funksjonene som ligger her, kan vi bruke til å importere egenskaper og til å importere og 
fordele objekter og egenskaper.  
 

Tegnforklaring støtter helning- og punktskysymboler 

Tegnforklaring har fått et nytt valg for å splitte symboler for helning og punktsky. 

Eksempel helning: 

 
Splittet: 

  
 
Valget finner vi på høyre musetast i listen for symboler til tegnforklaring. 

Ny GML-import 

I GML-importen blir det opprettet et applag for hver objekttype. Dette gjør vi siden 
objekttypene ikke har et felles attributt sett, men kan ha ulike attributter. 

Videre kan vi i importdialogen huke av for om vi ønsker å opprette applag-grupper etter 
skjematype. 
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Ny GML-eksport 
Under utvikling (endringer i brukergrensesnitt kan komme, samt at funksjonalitet ikke er 
ferdig testet og dokumentert). 

Eksport finner vi to plasser: 

1. På applag-menyen under Eksport 
2. I dialogen for applag under arkfanen for Import/Eksport. 
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Import stedfestet foto 

Dialogen er litt ombygget. Som standard vil det nå opprettes et punkt for hvert bilde. Da vil 
også egenskaper for dato og tid komme med. 
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Videre er det mulig å gruppere bildene ved å oppgi en toleranseverdi. Er de innenfor denne 
verdien vil de bli koblet til samme punkt. 
 

 
 

Oppdatert LandXML-eksport 

LandXML-eksporten er oppgradert fra versjon 1.0 til versjon 1.2. 

LandXML-eksporten støtter nå også eksport av EPSG-kode for koordinatsystem. 

LandXML import triangelnett 

Målebok import er nå utvidet med triangelnett i tillegg til punkt og linjer/polygoner. 
LandXML import valget for triangelnett er derfor fjernet fra seksjonen for andre format, 
siden LandXML i målebok nå støtter alle objekttypene. 

Trimble-eksport 
Støtter nå eksport av triangelnett (lag) og linjer til Trimble GCS900 og Earthworks via 
Fileflipper. Valget finner vi på applag menyen under Eksport- Eksport til felt... 

GeoTiff import 
Nytt valg for import av GeoTiff høydemodell. Valget finner vi under Import/eksport i 
dialogen for applag. GeoTiff er rasterbilde som vi blant annet kan bestille på hoydedata.no. 

Iredes borplan import 
Støtter nå også import av Iredes borplan via Fil – Import.... 



Nyheter 

34 
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SFI/XFI/EFI-modeller 
Validering av data 

Vi får nå et varsel når vi skriver inn ugyldige verdier i et datafelt, slik at vi kan fikse det 
umiddelbart.  

Manglende eller ugyldgige verdier blir markert med rød farge. 

 

Programmet gir også en inndatamelding som forteller hvilken form verdien må være på. 

Forbedret redigering av attributter 
Flytte attributter 

Vi har nå støtte for å flytte attributter opp/ned i listen med hurtigtaster eller «drag and 
drop». 

Kopiere og slett attributter 

Vi har nå støtte for å kopiere og slette mange attributter i en operasjon. 

Slette felles attributter 

Dersom vi har brukt felles attributter som referanse i et applag, så blir ingen data lengre 
slettet, og vi har mulighet til å gjenskape de. 
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Når attributter nå synkroniseres, så blir de lagt under gruppen REF_ERROR, dersom 
referansen mangler. Da kan vi gjenopprette referansen under prosjektinnstillinger og flytte 
attributten fra REF_ERROR. 

Gi nytt navn på modeller 

Vi kan nå gi nytt navn på modeller i Gemini Terreng.  

 
Det er ikke å anbefale å endre navn ved hjelp av Windows Utforsker.  

Flere Connected Sync-brukere har opplevd problemer etter å ha "omdøpt" filer på denne 
måten. Hvis brukere også bruker mengderapportering, kan dette føre til problemer i Terrain, 
Connected og ProAdm.  

Nå har vi fått samme støte for å gi nytt navn som for applag, som fungerer for brukere som 
bruker / ikke bruker Connected Sync. Når brukeren nå endrer navn i Gemini Terreng, vises 
dette i versjonsloggen og nummereringen fortsetter. 
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SFI-modeller 
Nytt valg i påskrift for tverrprofiler 

 

Med dette valget kan vi få vist påskrift som ellers ville vært skjult. 
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Nytt valg i utvid lag 

Vi kan nå utvide lag parallelt med et annet lag. 
 

 

Klipp på hurtigmeny for lagliste 
Det er nå mulig å klippe lag enkeltvis direkte i laglisten, uten å måtte gå via 
grupperedigering.  

Egenskapsliste 

Egenskapslisten er nå implementert også for linjedefinisjon. 
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Nyheter 

40 

SFI-modeller (veg) 
Automatisk metode har endret navn til parametrisk metode 
Manuell beregningsmetode kan settes i automatisk modus. Det er derfor mer logisk for nye 
brukere at vi har parametrisk og manuell metode og at de kan ha ulike modus.  

 

Import/eksport av InfraGML 
Under utvikling. 

Støtte for kurvepunktredigering i vertikalkurvatur 

Det er nå mulig å redigere vertikalkurvaturen både ved vinkelpunkt og ved kurvelement. I 
listen redigerer vi vinkelpunktene, men dialogen har fått en ny knapp som gjør at vi kan 
redigere den som kurveelementene i Excel. I Excel må vi alltid starte og slutte med et rett 
linjeelement. 
 
Eksempel: 
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Dette kan eksempelvis være nyttig hvis vi har fått en vertikalkurvaturbeskrivelse med 
kurvelementer som vi må taste manuelt. 

Støtter indre fyllingsskråning på en side 

I manuell veg støtter vi nå bygging av indre fyllingsskråning også når den kun er definert på 
en side (venstre side eller høyre side). 

Nytt innstilling i dypsprengning 

Vi kan nå velge om dypsprengning skal klippe mot fjell eller ikke. Default er på, som er slik 
det har virket til nå. 

 

 
Merk at dypsprengning da også vil bygges i profiler uten fjell-lag. 
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Endret kriterie for automatisk utvidelse til rekkverk 
Endret kriterie for beregning av rekkverksutvidelse i automatisk veg. Bruker nå 
fyllingshøyde, det vil si høydeforskjell mellom vegkant og fyllingsfot..  

I tidligere versjoner brukte vi høydeforskjellen mellom vegkant og terrengoverflate. 

Konverterting av vegparamtre til manuell metode 
Parameter for Dypsprengning blir nå konvertert til dypsprengning spesiell planering når vi 
konverterer fra automatisk til manuell metode. 

Parameter for Steinskråning og Utgravingsskråning blir nå konvertert til tabellen for Indre 
fyllingsskråning. 

 
Dersom parametrene endrer seg langs veglinjen, så blir det opprettet flere 
overbygningspakker. 

Gamle vegtabeller i manuell metode 
Gamle vegtabeller for bakkeplanering, dypsprengning og overbygning er nå default skjult for 
brukerne. Vi gjør dette for å forenkle brukergrensesnittet, spesielt for nye brukere. Dette vil 
redusere antall måter vi kan løse disse oppgavene på.  

Merk at dersom vi åpner gamle filer med data i disse tabellene vil de fremdeles være aktive.  

Dersom vi oppretter nye modeller og ønsker å bruke gamle tabeller kan vi hente de frem 
med følgende hurtigtaster: 

[Alt] + [L] for bakkeplanering 

[Alt] + [D] for dypsprengning 

[Alt] + [P] for obverbygning (for denne må vi stå i hoveddialogen når vi trykker 
hurtigtastene) 

Forbedring i 3D-linjer/ekstralinjer 
Når vi legger til applag-linjer i 3D-linje/ekstraline-dialogen, så blir også verdien for S_PCODE 
lagt i kolonnen for Kode. 
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Forbedring av rapport for siktlinjer 

Rapporten er gjort mer forståelig. Den inneholder nå både stopplengder og siktlengder, 
samt at stigning gis i prosent og ikke i grader. 
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SFI-modeller (tunnel) 
Parallellforskyv hvelv 

Nytt valg på meny for å parallellforskyve kun hvelv. Merk at Type må være fylt ut for at 
dette skal virke. 

 
 

Nye kolonner i liste for lag 
Listen for lag ha fått nye kolonner for tunnel lag. Det er beregningsmetode, 
interpolasjonsmetode og navn på blokk. Dette vil gjøre det enklere å se hva som er 
grunnlaget for byggingen av lagene. 
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SFI-modeller (linjedefinisjonsdata) 
Visk ut bak rammen 

For påskrifter i linjedefinisjonsdata kan vi nå viske ut bak rammen. 

 

Valget finner vi under presentasjonsoppsettet på Format - Presentasjon for 
linjedefinisjonsdata. 

 

Bedre kontroll med beregning av Z 

I dialogen for linjedefinisjonsdata har vi fått et valg for å velge prioritet for beregning av 
høyde (Z). Z-beregningen brukes for Beregn høyde på hurtigmeny, Flytt-funksjon (M) i 
dynamisk redigering og ved Grips-redigering.  

Tilgjengelige valg er avhengig av om vi jobber i en terrengmodell eller et lengdeprofil. Valg 
og normal prioritet er gitt nedenfor. 

Terrengmodell: 

1. Modellflate (topp teoretisk lag) 
2. Terrenggrid 
3. Senterlinje (vertikalkurvatur eller 3D-linje) 

Lengdeprofilredigering: 

1. Senterlinje (vertikalkurvatur eller 3D-linje) 
2. Avansert snitt 
3. Topp fysisk lag 
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Egenskapsliste 

Egenskapslisten er nå implementert også for linjedefinisjonsdata. 
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SFI-modeller (3D-grøft) 
Endringer vedrørende manuell og parametrisk grøftebeskrivelse 
Som vi kjenner til så kan vi konvertere en parametrisk grøftebeskrivelse til manuelle 
flatetabeller for veg. Dette kan være aktuelt hvis vi ikke klarer å løse en spesiell situasjon 
med den parametriske bekrivelsen. 

Endringen er at parametrisk grøftebeskrivelse nå er aktiv for både parametrisk og manuell 
beregningsmetode for veg, uavhengig av modus for manuell metode. I forrige versjon måtte 
manuell metode være i automatisk modus. 

Merk videre at flatetabellen i manuell metode har prioritet over parametrisk 
grøftebeskrivelse hvis grøftelagene er definert her.  
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EFI-modeller (byggegrop) 
Trimble-eksport 
Støtter nå eksport av triangelnett (lag) og linjer til Trimble GCS900 og Earthworks via 
Fileflipper.  

Nytt valg for lokalt lagnummer 

Høreklikk på laget og velg Rediger presentasjon... 

 
Default CAD lagnr. er 500 for lagene i byggegrop. Dersom vi ønsker å sette forskjellige 
lagnumre for disse så kan vi gjøre det her. Da oppnår vi eksempelvis å splitte lagene i 
avansert snitt. 

CAD lagene er de vi finner i dialogen for Vis lag. Her kan vi også opprette nye lag 

ved behov. 

BIM Samhanding (BCF) 
Det er nå mulig å opprette BCF-filer i Gemini Terreng, og deretter opprette nye BCF-saker på 
objekter i tegningene. BIM Samhandling er nå en egen fane på linje med Applag, modeller, 
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tegninger og kommandolinje: 

 
Fremgangsmåten er å først opprette en ny BCF-fil (knappen med blå ramme i bildet over), 
og deretter velge Opprett BCF sak på høyre musetast når man har valgt et objekt i 
kartvisningen, som illustrert på bildet under. 
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Gemini Connected 

Mulig å slette underkataloger 
Det er nå mulig å slette underkataloger i Gemini Connected gjennom Gemini Terreng sin 
dialog «Administrer synkroniserte mapper». 
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Gemini 3D Felt  

Se kontraktpostbeskrivelse for applag- og IFC-objekter  
Kontraktpostbeskrivelser for objekter i applikasjonslag og IFC vises nå i en egen fane i 
informasjonspanelet i 3D-Felt. Det benyttes en «trekkspillmodell» for å enkelt kunne bla 
opp og ned i postbeskrivelsens hierarki, ettersom man ofte har behov for å lese beskrivelsen 
for en hel gruppe med kontraktpostelementer. 

 

Se IFC-attributter 
På samme måte som for data i applikasjonlag vises nå også gitte egenskaper til IFC-objekter i 
3D felt. Denne informasjonen finnes på informasjonspanelet når et IFC-objekt er valgt. 

 

Hyperlenker er nå klikkbare 
Det er nå mulig å trykke på hyperlenker i 3D Felt. Lenkene vil åpnes i standard nettleser 
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Gemini Terreng v16.0.1 – Servicerelease 15.01.2021 
Denne servicereleasen inneholder ingen nyheter. Kun feilretting og stabilisering har vært i 
fokus denne gang. 

Feilretting 
Skriv ut område... 
Rettet feil som medførte at funksjonen krasjet ved bruk. 

Metadata 

Rettet feil med at lister ble tømt etter redigering i Excel. Feilen oppstod i noen tilfeller etter 
redigering via prosjektinnstillinger. 

Rettet feil som oppstod hvis du opprettet attributter med samme navn som faste 
geometriattributter, eksempelvis Høyde. Det er nå ikke lengre mulig å opprette attributter 
med slike navn. 

Valider objekter 
Forbedret funksjonen for å validere objekter. Naviger til objekt... fungerte ikke for objekter i 
andre lag enn det aktive. 
 

Funksjonen bruker nå standard meny: 

 
Med denne kan vi velge Zoom til objekt uavhengig om det er i aktivt applag eller ikke, samt 
åpne egenskapsdialogen med Endre. 

Batch-import 

Rettet feil med at knappen Hent fra terrengmodellområde ikke var aktiv for valget Utelat 
objekter utenfor. 

Målebok import 
Rettet feil i import av LandXML filer. Feilen gjorde at triangelnett i noen tilfeller ble 
importert som punktsky og med koordinater stokket om. 

SOSI-eksport 
Rettet feil ved at det i et tilfelle ble lagt inn underscore i tekststrenger i SOSI eksporten. 
Dette skjedde ved kompaktifisering av eksempelvis KVALITET. 
Feil: 
KVALITET_10_5_0_10_5  
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Rettet: 

KVALITET 10 5 0 10 5 

IFC-eksport 
Flater i Gemini blir nå eksportert som «triangulated face sets» og ikke «multiple polygons».  

Kartutsnitt 
Rettet feil med at symbolskala påvirket rasterbildet i kartutsnitt. Feilen oppstod dersom 
symbolskala i tegningsinnstillinger var satt til noe annet enn 1:1000. 

NVDB Datafangst API 

NVDB flyttet serverne sine i starten på desember og endret også adressen på de. Dette har 
skapt noen utfordringer med en del nedetid på datafangst og også på data som datafangst 
sender tilbake til Terreng. Det er rettet opp i adresser til servere og gjort justeringer på 
hvordan data skal tolkes. 

Parametrisk beregningsmetode 
Rettet feil med at overbygningslag ikke ble forlenget til skjæring med veioverflaten i noen 
tilfeller. Denne automatikken forsvant med enkel overbygning. Utvidet overbygning har nå 
også denne automatikken.  
 

 
Etter rettelse: 

 
For å ivareta tilbakekompabilitet for utvidet overbygning er det innført en parameter for 
dette i manuell metode. 
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Påskrifter 
Påskriftene for overflate og høyde tar nå mindre plass med at de etterfølgende desimal 
nullene nå fjernes, 0.500 m -> 0.5 m. 
 

 

Gemini Connected Sync 

Rettet feil med at Dupliser... i prosjektmenyen ikke virket i Connected-prosjekt. 

Hjelpetekster 

Rettet feil med at blant annet Erstatt... i horisontalt listefelt (objektlisten) manglet hjelp. 

BugSplat Crash reports 

Mange programkrasj rapportert av dere brukere er fikset.  

Vi har stor nytte av at dere sender inn disse krasj rapportene. Vi vil da få en oversikt over 
stabiliteten til programmet, samt at de hjelper oss å finne årsaken til krasjen.  

Vi gjentar også viktigheten av at dere kort beskriver hva som medførte krasjen, og at dere 
legger inn e-post adressen, slik at vi kan kontakte dere ved behov.  
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Feilretting spesielt for svensk marked 
Oppdatert map-fil 
Map-filen er oppdatert med svenske tekster. For eksisterende prosjekt må vi slette map-
filen på prosjektmappen dersom vi ønsker å ta i bruk den nye. Da vil ny oppdatert fil bli 
kopiert inn neste gang programmet starter. 

Oppdatert lag-tabell 
Lag-tabellen er oppdatert med svenske tekster. For eksisterende prosjekt må vi slette lag-
tabellen (L_TER.SHR, LayerNameMap, LayerTables) på prosjektmappen dersom vi ønsker å 
ta i bruk den nye. Da vil ny oppdatert fil bli kopiert inn neste gang programmet starter. 

Kjente feil 
Noen IFC-filer får Gemini Terreng til å henge i v16 når du avslutter. Feilen oppstår i visse 
tilfeller når utsparinger skal klippes med OpenCascade biblioteket. 

Vi jobber med denne feilen, opg vil legge ut en ny servicerelease når problemet er løst.  
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Gemini Terreng v16.0.2 – Servicerelease 10.02.2021 

Basis 
WMTS 

Ved opprettelse av WMTS-lag har det tatt lang tid å «befolke» laglisten med standard-wmts-
serveren, og dermed tatt lang tid å åpne WMTS-dialogen. Nå åpner dialogen raskt, på 
bekostning av at laglisten ikke fylles ut før man trykker «hent lag». Fordelen er at man 
slipper dobbel ventetid dersom man allikevel planlegger å bruke en annen WMTS-tjener. 

Feilretting 
NVDB 

a) Det har vært litt ustabilitet med NVDB API-et etter at de la om til ny adresse. Dette 
gjorde at vi i noen tilfeller fikk sertifikatproblemer med https i Terreng. Dette 
problemet med ny adresse til NVDB er fikset. Det er gjort en endring som sikrer at 
Terreng bruker den nyeste tilgjengelige krypteringsstandarden for https. 
 

b) Rettet feil med at objekttype manglet i listen over attributter: 
 

 

WMS i 3d visning 

Rettet feil med at drapering av WMS i noen tilfeller ikke virket. Dette oppstod når WMS-
tjenesten ikke støttet koordinatsystemet i prosjektet og derfor måtte transformere bildet.  

En annen rettelse går på brukeropplevelse. WMS bildet for drapering på 3d modellen ble 
generert hver gang ved bytte fra plan til 3d visning. Nå skjer dette bare ved endring av 
terrengmodellområdet som da i de fleste tilfeller vil øke ytelsen ved bytte av presentasjon. 

3d DWG eksport 
Flere forbedringer/rettelser gjort i eksport av punkt og symboler.  

Vi legger nå alltid ut koordinatene til punktet, selv om symbolet ikke har det. Da kan vi alltid 
få snappet til det originale punktet i AutoCad.  

Skravur og figurfylling vil også komme med i symbolene og i rett høyde. 

Det er også gjort en rettelse i laghåndteringen. Når vi bruker applag opsjonen «Koble 
attributter til DDS tegningslag» så skal lagene nå bli korrekte.  

Kjent feil: Dersom et objekt ikke har verdi for attributten, så blir det koblet til samme lag 
som objektet over som har verdi. 

Merk: Når du tegner egne figurer og ønsker at opsjonen «Koble attributter til DDS 
tegningslag» skal gjelde, så må du tegne figuren uten lagkobling. 
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Eksempelvis: 
 

 
 
Kopier til Excel 

Rettet feil med at første punkt i noen tilfeller ikke ble kopiert til Excel. 

Diverse byggefeil i SFI-modell 

a) Bygging av vegkropp har en spesialregel når overflatebeskrivelser brukes til å 
definere en grøft. Denne regelen, at overbygningslag ble klippet mot forlengelsen til 
fjell/jordskjæring, falt ut i overgangen fra v15 til v16.  

b) En annen feil var at lagene i overbygningen i noen tilfeller ble utvidet til ytterste flate 
i overflatelaget. 
 
Feilsituasjon: 
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Rettet: 

  

Bedre håndtering av REF_ERROR 

Vi kan få REF_ERROR dersom applag og modeller har referanse til attributter i 
MetadataUserNor.json på User-mappen eller Metadata.json på prosjektmappen, og at filen 
av en eller annen grunn ikke lengre finnes på mappen eller at attributten er fjernet fra filen.  

Dette kan eksempelvis skje hvis vi går over fra versjon 15 til versjon 16, og samtidig ikke får 
kopiert over MetadataUserNor.json fra den gamle til nye User-mappen. 

 
Vi har nå fått et verktøy til å løse slike feil. Høyreklikk på egenskapen og velg Løs 
referansefeil: 

 
Programmet vil da søke etter attributten på prosjekt-, User- og Sys-mappe, og la deg velge 
mellom eventuelle treff: 
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Dersom vi vet at feilen eksempelvis skyldtes manglende fil på mappen, enten 
MetadataUserNor.json på User- eller Metadata.json på prosjekt-mappen kan vi kopiere over 
denne først. 

Brukerdefinerte Excel-maler 

Rettet feil med at brukerdefinerte Excel-maler på User-mappen ikke ble vist i dialogen. 
Problemet oppstod i prosjekter hvor User-mappen hadde en lokasjon forskjellig fra default. 

Default mappe: C:\Users\<bruker>\Documents\Gemini\Ter16\User 

Eksempel på annen mappen: D:\Users\<bruker>\Documents\Gemini\Ter16\User 

Gemini Connected Insights 
Rettet diverse feil i dataflyten mellom Gemini Terreng og Gemini Insights. 

BugSplat Crash reports 
Flere programkrasj rapportert av dere brukere er fikset.  

Vi har stor nytte av at dere sender inn disse krasj rapportene. Vi vil da få en oversikt over 
stabiliteten til programmet, samt at de hjelper oss å finne årsaken til krasjen.  

Vi gjentar også viktigheten av at dere kort beskriver hva som medførte krasjen, og at dere 
legger inn e-post adressen, slik at vi kan kontakte dere ved behov. 

Feilretting spesielt for svensk marked 
Ny import-meny 

Rettet feil med at Geo-filer ikke lot seg importere via ny import-meny. 

Geometrisk kontroll punktdifferanse 

Rettet feil med at ny Excel-rapport manglet på msi-installasjonen. 

Svensk oversettelse 

Rettet diverse feil i svensk oversettelse. 



 



CONSTRUCTION

Kontakt: 
Volue Construction AS 
Klæbuveien 194 7037 
Trondheim 

Tlf: +47 73 80 45 00 
E-post: gemini@volue.com 
www.volueinfrastructure.com


