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Innledning 
Vi har gleden av å presentere ny versjon av Gemini Terrain og Gemini 3D Field! 

Gemini Terrain versjon 17 erstatter versjon 16. Den nye versjonen inneholder en rekke 
nyheter som vi har sett frem til å tilby våre brukere.  

 Gjeldende servicerelease av Gemini Terrain versjon 17.0.4.571, datert 
14.07.2022. 

 Servicerelease av Gemini Terrain versjon 17.0.3.550, datert 13.06.2022.  

 Servicerelease av Gemini Terrain versjon 17.0.2.482, datert 31.03.2022.  

 Servicerelease av Gemini Terrain versjon 17.0.1.399, datert 19.01.2022.  

 Servicerelease av Gemini Terrain versjon 17.0.1.398, datert 17.01.2022.  

 Releasedato for hovedrelease av Gemini Terrain versjon 17.0.0.311 var 29.11.2021. 

Dette dokumentet beskriver alle nyheter i Gemini Terrain og Gemini 3D Field for versjon 
17. Gjeldende versjon er også tilgjengelig for nedlasting på vår nettside 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 

Marcus Davidsson 
E-post: marcus.davidsson@volue.com 
Tlf.:  +47 452 00 089 

Aksel Eide 
E-post:  aksel.indergard.eide@volue.com 
Tlf.:    +47 488 42 818 

Support 

Tlf.: +47 73 80 45 11 
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E‐post: support@volue.com 

Nedlasting  

https://www.volue.com/support-downloads eller myVolue.  
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Gemini Terrain versjon 17.0.0  
– Hovedversjon 29.11.2021  
Installasjon 
Smart Screen er et filter som er ansvarlig for å blokkere kjøringen av programmer som 
ikke er godkjent av Windows, og som dermed kan utgjøre et sikkerhetsproblem.   

Et gyldig sertifikat er ikke lengre nok for å oppnå nødvendig tillit. I tillegg må vi ha nok 
«godkjente» installasjoner før SmartScreen slutter å blokkere installasjonsprogrammet. 
Det tar tid og mange installasjoner for å oppnå dette. 

Oppsummert så er det helt trygt å installere programmet. 

Trykk More info 

 

Trykk Run anyway 
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Oppdatert msi-pakke for Leica 

Installasjonen for dataflyt med Leica er oppdatert til siste versjon. 

Nye msi-pakker for Topcon og Trimble 

Eksterne programfiler for konvertering til Trimble PRO og Topcon rd3 database er ikke 
lengre en del av installasjonen Gemini Terrain.  

Filene er lagt i egne installasjonspakker: 

 LandXmlToTrimble.msi 

 LandXmlToTopcon.msi 
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Basis 

Nytt DDS IFC-eksportkonsept 

Gammel type IFC-eksport er faset ut. Vi har i versjon 17 implementert nytt IFC-
eksportkonsept. 

I tillegg er det implementert en del forbedringer i IFC dataflyten.  

IFC-filer med georeferering 

IFC-filer som er georeferert plasseres nå direkte i kartet med Legg til… 

Vi får først opp en dialog med georeferanse informasjon som vi må akseptere først. 

 

Denne informasjonen vil overstyre IFC prosjektnullpunkt i prosjektinnstillinger. 

IFC prosjektinnstillinger 

IFC-prosjektnullpunkt støtter nå også høyde. 

Nye valg for å eksportere kartkoordinater og innsatte IFC-filer. 
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Lagre som... 

Vi har tatt i bruk nytt Windows API for dialogen Lagre som.... 
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Basis 

Batch import generelt 

Husker innstillingen for valget Opprett gruppe for batch-jobb. 

Batch-import: LAS/LAZ 

Det nye importkonseptet under Fil – Import støtter nå også skanndataformatet 
LAS/LAZ. 

 

Batch-jobben Klassifisering leser og analyserer innholdet i LAS/LAZ-filene, og foreslår 
applag for hver klasse. 

Merk at transformasjon under import nå også støttes for LAS/LAZ-filer.  

Dialogen har også fått et nytt felt for navneprefiks (forstavelse til applagnavnet). 
Navneprefiks kan  eksempelvis brukes til å skille importerte reguleringsplaner. 



 

20          © 2022 Volue AS. All rights reserved www.volue.com 

NYHETSDOKUMENT 

Batch-import: tit/nyl-filer 

Støtter nå import av flere tit/nyl-filer i samme operasjon. 

Batch import: jpg-filer 

Støtter nå også import av stedfestet foto (jpg - filer). 

Prosjektinnstillinger: Nytt valg for feltkoder 

 

Når vi importerer data via målebok, så vil alltid «code» i måleboksformatet bli S_FCODE i 
Gemini Terrain. Med dette valget kan vi i samme prosess kopiere dataene S_FCODE til 
en annen egenskap. 

Hurtigsnitt 

Det er nå mulig å definere påskrift også i hurtigsnitt. Merk at denne er midlertidig og ikke 
blir lagret i tegningen. 

Eksempel på visning av punktskydata: 

 

Nytt måleverktøy 

Nytt måleverktøy for å måle mellom flere punkter. 
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Funksjonen lister nøkkelverdier I en dialog. Vi kan klikke på punktene I listen og få de 
markert med radius I skjermen. Verdiene kan vi også kopiere til Excel. 

 

Merk at skala må være 100,100 i lengde- og tverrprofiler for at denne skal være aktiv. 

DWG-eksport (Gemini-utvidelser): 2D-eksport 

Funksjonen støtter nå begge presentasjon, det vil si både 2D og 3D. Den eksporterer all 
geometri som vises i tegningen. Er 2D-presentasjon aktiv når vi velger funksjonen, så er 
det med andre ord denne presentasjonen som blir eksportert. 

Tilgjengelige valg vil variere litt avhengig av hvilken presentasjon som er aktiv, 
eksempelvis er valgene Bevar buer og Eksporter høyder aktive i 2D-presentasjon.  

DWG-eksport: Rasterbilder 

Eksporten støtter nå både også materialer og WMS-/BGR-rasterbilder. 
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Siden vi nå sender med disse bildene betyr det at vi må oppgi en resultatmappe ved 
eksport: 

 

På denne mappen opprettes DWG-filen, samt en undermappe (Textures) med alle 
bildene. 

Merk også at vi når får melding dersom et polyfacemesh objekt er for stort, det vil si har 
flere triangler enn 65 535 (begrensning i DWG-formatet). Løsningen vil være å splitte 
disse triangelnettene før eksport.  
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DWG-eksport: Hyperlinker 

Eksport til DWG (Gemini utvidelser) støtter nå hyperlinker på applag-objekter. 
 

 

Det opprettes en undermappe Pictures på eksportmappen for DWG-filen: 

 

DWG-eksport: Støtter punktskyer 

Eksport til DWG (Gemini utvidelser) støtter nå eksport av punktskyer. Hvert 
punktskyobjekt i Gemini eksporteres som rcs-filer og legges på undermappen 
Pointclouds. 

Eventuelle presentasjonsregler, RGB-farge, farge ved høyde eller farge ved intensitet, 
blir også eksportert. 
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Applag (vertikalt listefelt) 

Oppdaterte maler 

Følgende maler er oppdaterte: 

1. Default.aly  
Default-malen er oppdatert med egenskaper for S_IMPORTDATE og 
S_IMPORTFILE for bedre sporing av importerte data. 

2. Gemini_VA.aly  
Malen for Gemini VA-leveranser er oppdatert. 

3. DWG.aly  
Malen for DWG er oppdatert i henhold til penntype Diverse som inneholder alle 
standardpenner for DWG. 

4. Reguleringsplanforslag 
Nye maler for SOSI plan 4.5.2. Malene er blant annet oppdaterte med grupper for 
egenskaper på tre prikksnivå, eksempelvis NASJONALAREALPLANID.  

Opprett applag 

Applaget havner nå i den gruppen som er aktiv når du oppretter applaget, og ikke på 
toppen av applaglisten som i dag. 

 

Nye WCS tjenester 

Kartverket har opprettet nye WCS tjenester for Nasjonal høydemodell Digital 
terrengmodell. Tidligere tjenester går ut og er erstattet med følgende tjenester: 
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Applag (vertikalt listefelt) 

 

Nytt valg: Tegn øverst 

Normalt tegnes alle applag først, og deretter innsatte modeller (f.eks. SFI-filer). Dette 
betyr at alle applag blir usynlige bak innsatte modeller. Så lenge modellene tegnes som 
linjer går dette normalt bra, men når man bruker applagpresentasjon med flatefyll på 
SFI-er kan det være man ønsker å se applagene som ligger bak. For eksempel kan man 
ønske å se vann- og avløpslinjer som går under vegen. Når modellene har 
applagpresentasjon hjelper det ikke å flytte applaget med modellpresentasjon nedover i 
applaglisten, ettersom dette kun inneholder tegneregler: Modellen tegnes til slutt (og 
dermed øverst) uansett. Det nye valget gjør det mulig å bestemme at gitte applag skal 
tegnes etter innsatte modeller. I eksempelet under tegnes ledningsnett etter SFI-
modellen med applagpresentasjon. Den nye funksjonen har hurtigtast [T].  

 

Nytt valg: Passiv i tegning 

Med dette valget (hurtigtast [P]), settes applag som passive. Med applaget satt som 
passivt tegnes geometrien som normalt, men den blir ikke lenger mulig å klikke på eller 
redigere. Dette kan øke ytelsen i programmet i enkelte tilfeller. 

Nytt valg: Lavt detaljnivå 

Med dette valget (hurtigtast [L]) settes applaget til å tegnes med lavt detaljnivå. Dette 
innebærer at programmet ikke tegner figurer, skravering, stiplete linjer og så videre. 
Dette kan øke ytelsen i enkelte tilfeller. 



 

26          © 2022 Volue AS. All rights reserved www.volue.com 

NYHETSDOKUMENT 

Utvidet funksjon: Statistikk på flere lag 

Det er nå støtte for å kjøre statistikk på flere lag samtidig. Forutsetningen er at 
objekttypene har samme egenskaper i alle lag. 

BGR-applag støtter georeferering i TIFF-filer 

Vi støtter nå tiff i BGR-applag uten bruk av tfw-fil (world-file).  

Vi trenger med andre ord ikke lenger å ha tfw-filen for å plassere bildene på riktig sted i 
terrenget, så lenge denne informasjonen er tilgjengelig i tiff-filen (geotiff). 

Diverse forbedringer i georeferering av BGR applag 

Georeferering støtter nå gjennomsiktighet i udekkede områder, samt mulighet til å gi 
navn på det georefererte bildet. Vi kan også velge om vi vil ha world fil i tillegg til 
georeferanseinformasjonen skrevet til filen. 

  

Bedre skille mellom NVDB asbuilt og NVDB eksisterende objekt 

For bedre å skille applag for NVDB-leveranse og applag for eksisterende vegobjekter, så 
er det gjort to endringer for sistnevnte. Applag for eksisterende vegobjekter får nå et 
globusikon på samme måte som de andre tjenestene WMS/WFS/WCS, samt at valget 
for å eksportere data til Datafangst nå er deaktivert (grått).   
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Applag (objektliste) 

Applag (objektliste) 

Kontekstmenyer innført i objektlisten 

Det er tatt i bruk flernivå menyer i objektlisten på samme måte som i applaglisten. 
Bakgrunnen for dette er at menyene begynte å bli veldig lange. 

 

Nytt valg: AutoZoom til objekt 

Nytt valg på verktøymenyen i objektlisten. Med dette valget aktivt vil programmet 
zoome til objektet når det blir merket i listen.  
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Valget er også aktivt inne i linjeredigering. Merk at valget gjelder alle objekttyper og det 
kan slås av/på alle steder. 

Nytt valg: Lim inn fra Excel også for tekst 

Nytt menyvalg i objektliste for Tekst. Det er nå støtte for å lime inn tekster fra Excel. 

S_CONTRACTPOST arver ikke tidligere verdier 

For å redusere muligheten for å påføre objekter feil verdi, arves ikke lenger tidligere 
verdier for S_CONTRACTPOST, S_CONTRACTPOST2 etc. når man oppretter nye 
applagobjekter. Attributtene er tomme, og tilordnes enkelt verdi enten ved opprettelse 
eller ved bruk av for eksempel funksjonen Erstatt.  

Utvidet funksjon: Geometrisk kontroll punktdifferanse 

I forrige versjon brukte vi 3D-avstanden for å finne tilhørende teoretisk punkt. Dette 
kunne medføre at programmet i noen tilfeller valgte feile punkt. 

Nå kan vi velge mellom tre kriterier for hvordan programmet skal søke etter tilhørende 
teoretiske punkt.  



 

© 2022 Volue AS. All rights reserved. www.volue.com           29 

Applag (objektliste) 

 

Dialogen er også gjort uttrekkbar. 

Utvidet funksjon: Geometrisk kontroll linje 

I 2D punktkontroll mot linje, så vil vi nå få med fortegn, slik at vi vet om punktet er på 
venstre eller høyre side av linjen (negativ verdi vil si venstre side sett i linjeretningen). 

 

Nytt valg: Klistre til sjikt for tekstobjekt 

Ny funksjon i objektlisten for tekst. Klistre til sjikt er nå aktiv også for denne 
objekttypen. 

Optimalisering av utvalgte funksjoner 

Funksjonene for Sammenføy/Eksploder objekter... og Splitt/slett objekter mot 
linje/polygon... er optimalisert. 
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Nå blir ingenting tegnet i skjermen under prosessen, men det blir gjort en repaint 
etterpå, som gjør at funksjonene er vesentlig raskere med store datamengder. 

Applag (egenskaper) 

Metadata: Importere GML - skjema 

Når vi henter/importerer et GML-skjema til et applag vil vi nå kunne få programmet til å 
konvertere eventuelle gamle SOSI-attributter til nye SOSI-GML-attributter.  

Som vi vet kan et applag kun ha et GML-skjema, med andre ord kan et applag kun ha en 
GML-objekttype.  

Dersom applaget ikke inneholder GML-objekttypen og/eller andre gamle SOSI-
objekttyper vil vi få en advarsel om dette. 

Metadata: Kopier/Lim inn objekter til applag med GML-skjema 

Når vi limer inn data i et applag med et GML-skjema vil vi nå kunne få programmet til å 
konvertere eventuelle gamle SOSI-attributter til nye SOSI-GML-attributter.  

Som vi vet kan et applag kun ha et GML-skjema, med andre ord kan et applag kun ha en 
GML-objekttype.  

Dersom utvalget ikke inneholder GML-objekttypen og/eller andre gamle SOSI-
objekttyper vil vi få en advarsel om dette.   

Metadata: Nye GML - skjema 

Standarden Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag er 
nå godkjent av Standardiseringskomiteen for geomatikk. 

Utvekslingsformat for ledningsanlegg etter standarden er GML og tilhørende 
applikasjonsskjema (xsd-filer) er nå tilgjengelig i programmet.  

Metadata: Bedre håndtering av REF_ERROR  

Vi får REF_ERROR dersom 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(e) er 
fjernet fra filen.  

Dette kan eksempelvis skje når vi skifter hovedversjon (for eksempel fra versjon 16 til 
17), og samtidig ikke får kopiert over MetadataUserNor.json fra den gamle til den nye 
User-mappen. 

Vi har nå utvidet verktøyet Løs referansefeil med et valg for å løse alle feil for alle 
geometrityper i alle applag. 
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Applag (egenskaper) 

 

Presentasjon: Mulig å bruke penn slik den er definert i penntabell 

Vi kan lage egne penner i penntabellen for type Terrengmodell eksempelvis. 

Høyreklikk i listen og velg Ny. 

I tillegg til farge og linjetykkelse kan vi også velge linjetype. Vi kan også definere egne 
linjetyper med å trykke på LT knappen. 

 

I applag kan vi nå velge å bruke linjetyper som de er definert i aktiv penntabell. I tidligere 
versjoner hentet vi for applag bare linjefarge og linjetykkelse fra penntabellen. 
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Presentasjon: Utvidet regel for kum 

Presentasjonsregelen for kum er utvidet. Du kan nå også velge topp utvendig som 
referansepunkt.  

Vi støtter da begge situasjonen beskrevet i standarden for stedfesting av ledninger og 
andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag: 

 

Høydereferanse Topp utvendig er nyttig hvis du måler inn topp kum og kumdybde som 
ofte er tilfelle ved innmåling av eksisterende kummer. 

Vi kan nå også hente kumhøyde fra attributt for høydereferanse bunn innvendig. 
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Applag (egenskaper) 

 

Presentasjon: Forbedret regel for parallell/flate 

Presentasjonsregelen er nå forbedret og vil blant annet lage topp og bunn for parallelle 
linjer.  

Eksempelvis vil du nå få en mye bedre simulering av steingarder. 
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Påskrift: Støtte for tekst og punktsky/triangelnett objekt 

Vi kan nå få påskrift også på objekttypene for tekst og punktsky/triangelnett. 

 

Videre så kan påskriften nå arve farge objektet. 
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Applag (egenskaper) 

Opsjoner: Koble attributter til tegningslag (type Bygg) 

Nedtrekksmeny i valget Koble attributter til tegningslag (type Bygg) viser nå alle unike attributter i 
applaget, og ikke bare noe få predefinerte som før. 

 

Opsjoner: Bruk eget tegningslag (type Bygg) for påskrift 

 

Påskrifter og ramme havner nå på et eget DDS Bygg tegningslag når valget Bruk eget 
tegningslag (type Bygg) for påskrifter er huket av.: 

 

I dialogen for Vis lag... finner vi lagene under type Bygg. 
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Det er også disse lagene som blir eksportert til DWG når disse valgene er aktive. 

Opsjoner: Støtte for å velge penntabelltype 

Vi kan nå velge hvilken type i penntabellen som skal være aktiv i applaget. Så langt har 
kun penntabell type for Generell tegning vært tilgjengelig. 

 

Eksempelvis kan vi velge type Diverse som blant annet inneholder alle DWG-pennene. 
Eksempelvis inneholder malen for DWG denne penntabelltypen. 

Opsjoner: Sett triangelnettmaterial etter pennfarge 

Med dette valget vil triangelnett automatisk få et material med samme farge som valgt 
penn. Materialvalget under redigering av presentasjonsregel er deaktivert med denne 
innstillingen aktiv. 

Dette kan eksempelvis være nyttig ved presentasjon av differansemodeller. 
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Applag (egenskaper) 

 

Import: Endringer i GMI 

I versjon 16 har vi to ulike gmi-importer. En under Standardformat og en under Andre 
format. Vi har nå fjernet importen under andre format. I tillegg har vi nå støtte for import 
av vedlegg (bilder) i gmi-filen. Bildene blir lagt i prosjekt undermappen Pictures.  

 

Import: Leser funksjonsattributter fra DWG 

Leser nå attributter som er en funksjon av andre attributter i modellen. 

Eksempelvis: 

Attributt1: A 

Attributt2: B 

Attributt3: C 

Funksjonsattributt: ABC 
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Import: Leser flere attributter i stedfestet foto 

Vi importerer nå følgende egenskaper fra bildene hvis de eksisterer: 

 DATE_TIME_ORIGINAL: Dato- og tidspunkt bildet ble tatt 
 IMG_DIRECTION: Retning bildet ble tatt  

Retningen blir også lagt på objektet under rotasjonsfeltet: 

   

Retningen er 0 mot nord og positiv verdi mot klokken (vest 90). 

Det betyr at vi kan bruke en figur, eksempelvis figuren camera.bim for å markere 
retningen i kartet. 

 

Dette betyr at vi støtter kravene for bilder i standarden for stedfesting av ledninger og 
andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag. 

Utdrag fra standard: 

 

Import: Leser flere attributter i HeXML 

Vi leser nå også attributter under Annotations og PointQuality i HeXML filer. 

Eksport: Nytt eksportformat (GeoTIFF) for punktsky 

Nytt eksportvalg i dialogen for applag. Det er nå mulig å eksportere et punktskyobjekt til 
GeoTIFF-høydemodell. 



 

© 2022 Volue AS. All rights reserved. www.volue.com           39 

Applag (redigering) 

 

Applag (redigering) 

Ny funksjon: Trekk ut senterlinje fra 3D-objekt 

Ny funksjon for å trekke ut senterlinjer fra 3D-objekter i innsatte IFC-filer, DWG-filer 
eller triangelnett i applag. 

 

Funksjonen beregner senterlinjer for rør, peler, etc. Linjene legges på et applag sammen 
med eventuelle egenskaper.  

Vi får også ut et mål for kvaliteten, CL_Quality. Bend vil typisk få dårlig CL_Quality da det 
ikke er mulig å få en rett linje til å passe med denne. 
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Ny funksjon: Finn skjæringspunkt mellom linjer og triangelnett 

Ny basisfunksjon for beregning av skjæringspunkt mellom linjer og triangelnett.  

 

Funksjonen har flere opsjoner. Eksempelet nedenfor viser hvordan splitt linjer ved 
skjæring virker. 

 

De splittede linjene får verdier for attributten S_JOBRESULT: 

S51: Treffpunkt/skjæringspunkt foran flaten 

S52: Treffpunkt/skjæringspunkt bak flaten 

Disse kan vi bruke til å sette opp en presentasjon som skiller linjene fra hverandre. 

Ny funksjon: Trianguler 3D-polygoner 

Ny funksjon på hurtigmeny: Trianguler 3D-polygoner. 

Funksjonen støtter også vertikale polygoner, samt polygoner med eller uten hull. Vi kan 
også triangulere mange polygoner i én operasjon og funksjonen vil slå triangelnettene 
sammen til ett objekt. Dersom vi i utvalget også merker et eksisterende triangelnett, så 
vil en kopi av dette bli slått sammen med de nye. 

Eksempel: 
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Applag (redigering) 

6 polygoner: 

 

gir et triangelnett med volum: 

 

Ny funksjon: Sammenføye triangelnett 

Ny funksjon på hurtigmeny å triangulere punkter og sammenføye triangelnett. 

Merk et triangelnett i kartet og velg Sammenføy triangelnett på hurtigmenyen. Ved 
overlappende triangelnett «vinner» trianglene i det triangelnettet vi merket før vi valgte 
funksjonen på hurtigmenyen. 

Funksjonen støtter mange ulike situasjoner som eksemplene under viser. I disse er det 
brukt automatisk koblingsmodus. 

Opphold mellom triangelnett: 
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Øy: 

               

Delvis overlappende triangelnett: 

                         

Fullstendig overrlappende triangelnett: 

                      

Vi kan også bruke manuell koblingsmodus. Da tegner vi et polygon som avgrenser 
området som skal sammenføyes. 
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Applag (redigering) 

 

Forbedret funksjon: Resultatapplag i trianguler punkt og linjer 

Vi kan nå velge resultatapplag i dialogen for å triangulere punkt og linjer. Valgte objekter 
trenger ikke lengre å være i aktivt applag. 

 

Forbedret funksjon: Slett lange kanter i triangelnett 

Egenskapsdialogen har fått et nytt valg for å slette lange triangler. Den starter ytterst (i 
randsonen) og går innover i triangelnettet. 
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I denne funksjonen angir vi en makslengde.  

 

 

Funksjonen kan repeteres til vi er fornøyd med resultatet eller vi kan tilbakestille til 
opprinnelig triangelnett.  
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Applag (redigering) 

Forbedret funksjon: Splitt/slett objekter mot linje/polygon 

Det er ikke lengre nødvendig å sette et applag aktivt før vi velger funksjonen. 

Funksjonen er også utvidet til å kunne virke mot objekter som ligger på forskjellige 
applag. Dette er spesielt aktuelt for GML-data hvor vi får ett applag for hver objekttype. 

 

Da slipper vi å gjenta funksjonen for hvert applag som i tidligere versjoner. 

Vi kan også i dialogen velge vekk objekter i enkelte applag ved å ikke inkludere de i 
operasjonen. 
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Utvidet funksjon: Klistre til sjikt 

Det er nå mulig å opprette mellompunkter også i dialogen for redigering av linje og 
polygon. 

 

Utvidet funksjon: Egenskapsdialog for triangelnett 

Dialogen viser nå høyeste og laveste høyde i objektet. 
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Applag (redigering) 

 

Utvidet funksjon: Dynamisk 3D-ekstrapolering 

Funksjonen for å ekstrapolere linje i 3D er nå utvidet med dynamisk ekstrapolering.  

 

Vi kan nå ekstrapolere en linje i 3D enten ved å gi inn en verdi eller flytte punktet 
dynamisk i skjermen, eksempelvis ved å snappe til punkt. 
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Utvidet funksjon: Slett triangler 

Slett triangler... i egenskapsdialogen er utvidet med funksjonalitet for å slette mange i 
en operasjon. Trianglene velges med å tegne en dynamisk linje. Hold inne tasten [Shift] 
og klikk startpunkt med venstre musetast. Flytt deretter musepekeren til neste punkt. 
Funksjonen er dynamisk og berørte triangler blir fortløpende markert i skjermen. 

 

Modeller 

Bruk mal…/Lagre mal… støtter nå metadata 

Vi får nå med også metadata når vi oppretter nye modeller med bruk av mal eller lagrer 
ny mal.  

Eksempel byggegrop: 

 

Multi-seleksjon av modeller 

Det er nå mulig å velge flere modeller, og gjøre gruppeendringer, som å skru av og på lås 
eller visning. Dette har tidligere kun vært mulig med applag. 
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Modeller 

 

Bedre håndtering av REF_ERROR  

Vi får REF_ERROR dersom 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(e) er 
fjernet fra filen.  

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

Vi har nå utvidet verktøyet, Løs referansefeil, med et valg for å løse alle feil i alle lag i alle 
modeller av samme type. 
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Visning av attributter i egenskapslisten 

Attributter blir nå vist direkte i egenskapslisten nå vi merker et lag i en modell. 
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SFI-modeller 

SFI-modeller  

Utvidet funksjon: Dynamisk redigering av vertikal kurvatur 

Dynamisk redigering av radius er nå tilgjengelig også for vertikalkurvatur i 
lengdeprofilredigering. 

 

Forbedret funksjon: Helning i lengde- og tverrprofilvisning 

Vi bruker innstillingene i marketconfiguration.ini både for lengde- og tverrprofilvisning. 
Default valg er nå prosent med 2 desimaler (forholdstall i parentes, eksempelvis (-0.03), 
brukes ikke lengre i tverrprofilvisning). Etterfølgende 0 desimaler fjernes også for å 
korte ned teksten.  

 

Forbedret opptegning: Tegnerekkefølge for massetyper 

Hvis en masse med fylt polygon blir tegnet etter andre masser, vil den skjule det som er 
under den, siden fylte polygoner ikke er gjennomsiktige. 
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Løsning er å tegne alle massene med fylte polygoner før alle de andre. Merk at fylte 
polygoner fremdeles vil skjule andre fylte polygoner hvis de overlapper hverandre. 

 

Utvidet dialog: Beregningsresultat i SFI-egenskaper 

Ny arkfane i SF0- egenskaper for beregningsresultat. 

 

Du kan endre massetyper i dialogen med Rediger... (eller dobbeklikk ), men kun 
kolonnen for skalert/enhetskonvertert mengde blir oppdatert. For å oppdatere verdiene 
i beregnet mengde må vi ut av dialogen. Når vi trykker OK i dialogen blir mengdene 
beregnet på nytt. 
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SFI-modeller 

Utvidet funksjon: Massetyper i planvisning 

Funksjonen er utvidet til også å vise lengdeprofilmassetyper. 

 

Nye påskrifter i lengdeprofil 

Vi kan nå bruke påskriftene Punktskyer i applag og Punkter i applag også i 
lengdeprofilvisning. 

Lengdeprofilpåskrifter i SFI-egenskaper 

Lengdeprofilpåskrifter blir nå også listet i SFI-egenskaper. 

 

Geometrisk kontroll lengdeprofil 

For påskriften Differanse mellom lag kan vi nå lage en rapport. Høyreklikk på påskriften 
og velg funksjonen Geometrisk kontroll.... 
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Vi kan sette opp to kriterier for om kravet er oppfylt: 

1. Nominell tykkelse 
2. Minimum tykkelse 

 

Funksjonen lager en Excel-rapport med nøkkelverdiener Gjennomsnittlig tykkelse og 
Minimum tykkelse. I tillegg blir alle differansene i påskriften tatt med. 

Er gjennomsnittlig tykkelse mindre enn nominell tykkelse blir verdien rød i rapporten. 
Tilsvarende blir det for minimum tykkelse. 

Ved å slette åpenbare feile differanser i Excel-arket, så vil automatisk nøkkelverdiene 
beregnes på nytt og kontrolleres mot kravene. 

Totale masser øverst i masserapport 

Rader for totale masser er nå flyttet øverst i rapporten. 
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SFI-modeller 

 

Lengde- og tverrprofil massetyper i samme ark 

Når vi tar ut en masserapport fra plan eller 3D-visning, eventuelt samlerapport, så får vi 
nå et ark for hver SFI-modell. Arkene for lengdeprofil- og tverrprofilmassetyper er slått 
sammen og lengdeprofilmasstypene blir lagt øverst i listen. 

 

Opsjon for å rapportere 0-mengder 

Ny opsjon i prosjektinnstillinger for å rapportere 0-mengder. Dette kan da aktiveres hvis 
vi ønsker at Excel-rapporten skal ha samme antall kolonner hver gang uavhengig om 
massetypene har mengder eller ikke. 
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SFI-modeller (veg) 

SFI-modeller (veg) 

VIPS-import 

Vi leser nå også avanserte masseutskiftingslag bygget i Novapoint. Vi finner igjen laget som 
VIPS teoretisk 12: Bunn masseutskiftning. Foreløpig leser vi ikke denne tabellen og kan ikke 
bygge tilsvarende Gemini teoretisk lag. 

Dialog for Parametrisk metode  

Det er nå mulig å sortere på alle kolonner i parametrisk metode. 

 

Videre så kan vi redigere profilnummer, side og verdi for et utvalg av vegparametre i 
parametrisk metode. 
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Dialog for overflatebeskrivelser i Manuell metode 

Ofte blir lagnavnene for lange for nedtrekksmenyene. Dette er nå løst med å gjøre 
dialogen uttrekkbar.

 

Opptegning av tverrprofiler 

Nytt valg i dialogen for tverrprofiloppsett. Det er nå mulig å tegne tverrprofilene i 
motsatt rekkefølge, det vil si starte med laveste profilnummer øverst på arket. 
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SFI-modeller (veg) 

 

Ny eksport for bruddlinjer og triangelnett 

Nytt valg for å eksportere bruddlinjer og triangelnett. Triangelnettet blir eksportert slik 
veikroppen er bygget og vist i 3d modellen. 
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SFI-modeller (tunnel) 

Ny påskriftsmetode for vinkler 

Ny påskriftsmetode for tunnelkontur vinkler. Avstanden er fra ytre kurve og mot buens 
midtpunkt og angis I mm. Det blir tegnet en bue med tekst utenfor buen. Hvis radiusen 
til buen blir mindre enn null, tegnes ingenting. 

 

DDS sin dialog med innstillinger for måleenhet (Verktøy – Innstillinger) brukes til å 
definere format og presisjon. Grader og radianer kan velges her. 

 

Husk å oppfriske skjermen etter endring, [F5].  

Nytt valg: Ny type for Vegg i manuell tunnel 

Vi kan nå velge type Vegg i manuell tunnel. IREDES import/eksport støtter også dette. 
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XFI-modeller (3D-kryss) 

 

Eksempelvis nyttig ved bruke av rette vegger. Da kan riggen vite om det er vegg, hvelv 
eller såle. 

XFI-modeller (3D-kryss) 

Nytt valg: Autobygg overbygningslag 

Nytt valg for automatisk bygging av overbygningslag. Overbygningen i krysset henter 
maksimal tykkelse fra SFI-filene i krysningspunktet og bruker denne i hele krysset. 

 

 

Tegning av XFI-modeller 

Nå tegnes og merkes byggegroper som sub-objekter. Det vil si at vi i plan og 3d visning 
kan merke de ulike lagene i modellen separat.  

Informasjonen om merket lag blir også vist i vinduet for egenskaper.  
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For å merke hele krysset må du enten klikke i listen for modeller eller listen for 
kommandoer. 
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EFI-modeller (byggegrop) 

EFI-modeller (byggegrop) 

Tegning av EFI-modeller 

Nå tegnes og merkes byggegroper som sub-objekter. Det vil si at vi kan merke de ulike 
lagene i modellen separat. Informasjonen om merket lag blir også vist i vinduet for 
egenskaper.  

 

 

For å merke hele gropen må du enten klikke i listen for modeller eller listen for 
kommandoer. 

Viser nå attributter i egenskapsliste 

Vi vil nå også få opp attributtene for valgt lag i listen for egenskaper. 

 

 

Kopier geometri fra kommandoliste til applag 

Nå blir også flater i byggegrop kopiert som triangelnett til applag. I tillegg kommer også 
metadata med. Metadata for et lag blir kopiert til alle objektene, punkter, linjer og 
triangelnett. 
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Nytt valg: Merk knekkpunkter i linjer 

Nytt valg for å merke knekkpunkter i linjer og polygoner tilsvarende som for i applag. 
Nyttig ved redigering av linjer. 

 

 

Nytt valg: Angi linjeinnstillinger for mange linjer 

Nytt menyvalg på hurtigmeny for å endre linjeinnstillinger som linjetype og metode på 
mange linjer i én operasjon. 

 

Nytt valg: Eksporter linjer og triangelnett 

Med valget LandXML breaklines and trianglenets får vi eksportert både linjer og 
triangelnett til samme fil. 
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EFI-modeller (byggegrop) 

For at eksporten skal kunne utføres, må man huke av for Lukk åpninger mellom 
sideflater og hovedflater under fanen Opsjoner. Grunnen til dette er at bruddlinjer og 
triangelnett skal «henge sammen», slik at det er mulig å gjenskape triangelnettet ut fra 
bruddlinjene for dem som importerer XML-filen.  

 

 

Dette brukes blant annet av Digpilot.  

Generer lag fra massetyper 

Dette valget er nå også aktivt for areal lag i byggegrop. 
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Vær oppmerksom på at gridtetthet brukt i beregninger er styrende for utformingen av 
dette laget.  

I tillegg så er det innført en kolonne som angir lagtype. Lag generert fra en massetype 
får type Mas.  
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EFI-modeller (byggegrop) 
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3D Grøft 

Tabell for angivelse av fundamenttykkelser 

 

Enkeltverdi for fundamenttykkelse er erstattet med tabell. Laveste punkt på laveste rør 
brukes for å bestemme om vi er i jord eller fjell. 

Når seksjonen ikke har rør brukes laveste kum. I disse tilfellene brukes verdien for 
dimensjon 0.0. Når seksjonen har rør og kum brukes laveste verdi, og er de like brukes 
rør. 

For gamle SFI-er vil det bli laget en linje i tabellen, f.eks. dim: 0,0, jordtykkelse: 0,15, 
fjelltykkelse: 0,15, fra enkeltverdien. 

Flere designtyper for grøftevegg 

Vi kan nå velge mellom flere designtyper for grøftevegg. Så langt har vi hatt metoden 
Normal som har gitt en helling for grøftevegg. 

Nå kan vi velge mellom flere metoder slik at vi kan få ulik helling basert på dybden til 
grøften. 



 

© 2022 Volue AS. All rights reserved. www.volue.com           69 

3D Grøft 
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Skanndata 

Utvidet funksjon: Geometrisk kontroll differansemodell 

Geometrisk kontroll funksjonen er utvidet med mulighet for å lage differansemodell også 
mellom to triangelnett. 

 

Ha vi eksempelvis en sprengningsmodell for tunnel (teoretisk modell) og en modell for 
sprengt fjell (skannet fjelloverflate) kan vi nå få laget triangelnett for hvert intervall. 
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Skanndata 

 

 

Denne modellen kan vi eksempelvis eksportere til IFC eller DWG (som vist i figuren 
over). 

Funksjonen har også fått bedre håndtering av intervaller, da vi nå kan velge antall 
intervaller, mellom 3 og 7. 

Rediger punktsky langs linje 

Denne funksjonen er nå optimalisert både med tanke på hastighet og brukeropplevelse. 
Den vil blant annet vise dataene sentrert selv om linjen ligger over eller under. 

Funksjonen har også fått to nye valg: 

 Bruk farger fra applag (avhengig av hvilken presentasjon som er satt i applaget) 
 Antall piksler per punkt 

 

Trekk ut punkt langs linje 

Trekk ut punkt langs linje har nå fått valg for å velge resultatapplag. 
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Trekk ut terrengoverflate 

Ny opsjon i funksjonen for å trekke ut terrengoverflate fra punktsky. Du kan nå kjøre 
funksjonen omvendt for å trekke ut toppen av en punktsky. 
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Skanndata 
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Sporingskurver 

Enklere definering av aktiv styring  

Nye knapper for å inngi verdi for styringsvinkel. Vi angir selv hvilken inkrementverdi 
som knappene skal øke eller minke verdien med. Dette vil gjøre det enklere å definer 
sporingskurve med aktiv styring. Resultatet vises umiddelbart i skjermen. 
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Gemini 3D Field 

Forhåndsvisning av Mål mellom to punkt vises nå alltid 

Rettet feil der streken som viser hvor det er målt mellom to punkt forsvinner. Feilen er 
rettet også i kontorutgaven, men problemet har vært mest synlig i Gemini 3D Field. 

 

 

Ny funksjon: Point of interest 

Forstørrelsesglass-knappen fungerer nå mer som i kontorutgaven: Interesse-punkter 
som er definert i kontorutgaven blir nå tilgjengelige i Gemini 3D Field. Ved å trykke på en 
av elementene i listen på bildet under, flyttes kartvisningen til et område som er definert 
i kontorutgaven. 
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«Gummistrikk» i tverr- og lengdeprofil 

Det er nå mulig å klikke på lag og kurvaturer i tverr- og lengdeprofil for å se avstanden til 
GPS-markøren i Gemini 3D Field. 

 

GPS-kvalitet angis 

Dersom GPS benyttes for å angi posisjon, informerer vi nå (i parentes) hva slags fiks-
kvalitet som mottas: “Standalone”, altså kode-basert GPS, differensial, RTK, RTK 
Fikset og RTK flytende. 

Vis informasjon om kontraktposter på innsatt DWG 

I Gemini Connected-prosjekter med kontraktposter er det nå mulig å se postbeskrivelse 
av elementene i DWG-filer. For at denne koblingen skal fungere, må kontraktpostene 
være navngitt med en åttesifret tallkode og deretter en beskrivelse, for eksempel 
"54000000_Omriss_Bærelagsoverflateavgrensning", og denne koden må brukes av 
Layer-attributten i DWG-filene. 

 

Klikkbare hyperlinker i adm.data 

Det er nå mulig å klikke på hyperlinker som er satt inn i tekstfeltet Adm.data for Gemini-
modeller (veg, kryss og byggegrop). Linkene vil åpnes i standard nettleser. 



 

© 2022 Volue AS. All rights reserved. www.volue.com           77 

Gemini Insights 

Mulig å endre navn på registreringsapplag 

Det er nå mulig å endre på registreringsapplag, så lenge de ikke er sendt inn. 

 

Gemini Insights 

Publisering 

Det er gjort forbedringer i kommunikasjonen mellom program og bruker mens modeller 
publiseres fra Gemini Terrain til Gemini Insights:  

 Gemini Terrain spør om en åpen tegning skal lukkes (og lagres) før publisering 
dersom brukeren har tegningen åpen mens publisering starter.  

 Tomme tegninger publiseres ikke.  

 Begrensning i størrelse og antall objekter på tegninger som eksporteres for å 
unngå eksport av uhensiktsmessig omfattende modeller / ikke relevante data.  

 Egen kolonne i prosjektmenyen som viser status for pågående publiseringer, og 
resultatet av disse (Pågår, Suksess, Mislyktes).  

 Informasjon til bruker dersom tegninger med avvikende koordinatsystem 
eksporteres.  

Forespørsel om å lukke åpen tegning ved publisering 

Tegninger må være lukket for å kunne eksporteres til Gemini Insights. Programmet vil 
spørre om dette skal gjøres. Dette gjør at man slipper å gå ut fra prosjektmenyen og 
manuelt strenge tegningen før eksport. 

Informasjon om modellen er egnet for publisering 

I en egen dialog vil det nå dukke opp informasjon eller forespørsel om: 

 Antall objekter (informasjon) 

 Filstørrelse (informasjon) 

 At modellen er over en viss størrelse (advarsel) 
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 Feil koordinatsystem (prosessen avbrytes) 

 Objekter med koordinater rundt [0,0] (advarsel) 

Status for publisering 

Når tegninger publiseres, vises status Pågår til brukeren mens dette pågår, og Suksess 
når det er vellykket gjennomført. Statusene vises i egen kolonne i tegningslisten.  

Innsatte DWG-modeller publiseres til Insights 

Geometri (ikke egenskaper) for innsatte DWG-modeller publisere nå til Gemini Insights.  

Materialer og presentasjon 

Data i Gemini Terrain eksporteres med material- og farger til Gemini Insights 

Gemini Connected 

Delt brukermappe 

Det er nå mulig å laste opp en brukermappe til Gemini Connected slik at innholdet blir 
tilgjengelig for hele organisasjonen. Innstillingen finnes på prosjektmenyinnstillingene, og 
gjelder for alle Gemini Connected‐prosjekter. 
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Gemini Connected 

Gemini Sync Filutforsker 

Gemini Terrain har nå en egen filutforsker. Denne kan brukes til å flytte og slette filer i 
Gemini Sync‐prosjekter. Gemini Sync filutforsker slås av/på ved å høyreklikke på menylinjen 
øverst i skjermbildet.  

Mulig å eksportere kun senterlinje til Gemini Machine Control 

Det er nå mulig å eksportere kun senterlinjen til Gemini Machine Control. Merk at man er 
nødt til å angi minst ett lag når man oppretter eksportregler, men det er mulig å fjerne 
dette valget når man gjør eksporten fra Gemini Terrain. 

Støtte for Bever Control 

Vi støtter nå automatisk eksport til Bever Control. Per i dag støttes ikke retur av som-
bygget-data. Som for de andre maskinstyringsleverandørene, gjøres et raskt oppsett i 
Gemini Connected Web før tjenesten kan tas i bruk. 

 

 

Tjenesten Gemini Quantities aktivert/ikke aktivert 

Verktøy for å rapportere mengder med Gemini Connected er aktive eller ikke avhengig 
av om tjenesten Gemini Quantities er aktivert for Connected-prosjektet under 
Prosjektadministrasjon - Tjenester på Gemini Connected web. Er ikke tjenesten 
aktivert, er ikonene grået ut.  
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Kontraktposter i Gemini Connected prosjekt 

Dersom det finnes kontaktposter i Connected-prosjektet, aktiveres og lastes disse 
automatisk inn i nye Sync-prosjekter.  
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Nyheter 

Gemini Terrain versjon 17.0.1.398 
– Service release 17.01.2022 
Nyheter 

Nytt felt for Rotasjon i objektliste 

 

Ny kolonne for Rotasjon i arkfanene for Punkt og Tekst.  

Geometrisk kontroll veg 

Nå opprettes det også attributter for teoretisk avstand fra CL i objektlisten slik at det blir 
likt med Excel-arket. 

 

Innsatte IFC-modeller 

Nå kopieres også IFC-GUID (legges på S_PARENTGUID i Gemini) i tillegg til andre 
attributter når vi høster data fra IFC-modell til applag. 
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Dette gjelder for funksjonene Kopier geometri fra kommandoliste til applag… og Trekk 
ut senterlinje fra 3D-objekter… 

Eksport til felt 

Ny opsjon for navngiving av lag i LandXML 3D-linjer. Vi kan nå velge om vi vil inkludere 
flatekode i senterlinjenavnet. 

Med denne opsjonen deaktivert unngår vi å få med centre_ i navnet. 

 

OpenGL-knapp i hurtigutskrift og presentasjonstegning 

Vi kan sette gjennomsiktighet på penner i penntabellene.  

Gjennomsiktighet virker imidlertid bare i OpenGL-modus. Knappen for OpenGL-modus 
er derfor nå også aktiv i hurtigutskrift og i presentasjonstegning. 

Merk at vi må oppdatere egne tittelfelt med klippeområde. Ta kontakt med support for 
beskrivelse av hvordan dette gjøres. 
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Nyheter 

GML og GUID 

Nå legges det inn verdi også for GML-GUID når nye objekt blir opprettet i et applag med 
et GML-skjema.  

 

Manuell tunnel 

Ny funksjon for å endre type på mange flater i en operasjon. 

 

Nytt valg for kun å vise blokkene som er brukt i tunnelen. 

Applag påskrift 

Rekkefølgen for grips punktene (objekt og påskrift) er endret, slik at nå vil påskrift bli 
valgt først hvis de ligger over hverandre.  
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Første versjon av engelsk marked 

Vi kan nå velge engelsk marked, det vil blant annet si engelske rapporter, tittelfelt, ark, 
etc. 

 

Feilretting 

DDS-CAD plattform 

Ny DDS‐basis med tilhørende feilrettinger 

Korrupt Columns.dat 

Rettet feil med at columns.dat i sjeldne tilfeller ble korrupt og dermed forårsaket krasj 
ved oppstart. 

Korrupte BIM-filer 

I noen tilfeller krasjer programmet på grunn av korrupte lister/objekter i Bim-filen. Det 
er nå lagt inn automatikk for å reparere de vanligste av disse feilene. 

Skjermkort drivere 

Rettet feil med skjermkortdrivere. Det har vært noen problemer med NVIDIA "Game 
ready driver". 

VIPS-import 

Rettet feil med at VIPS-import ikke støttet – (bindestrek) i stien til filen. 
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Feilretting 

Profilgenerering 

Ekstraprofiler ved punkt I applag var begrenset til 200 m fra senterlinje. Nå brukes 
avstand høyre/venstre side dersom avstanden er større enn 200 m.  

Innsatte IFC/DWG-modeller 

Rettet feil med at autorotasjon ikke virket. 

Prosjektinfo og tittelfelt 

Rettet feil med at prosjektinformasjon ikke ble fylt ut i tittelfelt. 

Gemini Quantities 

Noen ganger resettes mengder rapportert fra Gemini Terrain, uten at de fjernes korrekt 
fra sfi-, efi-, xfi- og aly-filer. Det er lagt inn mer logging i programmet, slik at vi kan finne 
årsaken til dette hvis det oppstår igjen. 

Gemini Insights 

Forbedring i publisering av tekster fra Terrrain til Insights:  

 Tekster med særnorske tegn (æøå)  

 Applagtekster og -påskrifter i riktig størrelse og med rotasjon 

Gemini Connected 

Rettet feil i Connected som gjorde at menyer på contextmeny (høyre museklikk på 
objekt) ikke alltid virket 

Gemini Sync 

Ved bytte av prosjekter i ulike organisasjoner under Sist brukte prosjekter i 
prosjektmenyen, huskes brukernavnet så man nå bare behøver å inngi passord.  

WMS/BGR 

Rettet feil ved opsjonen Bruk terrengmodellområde i stedet for skjermområde. Vi 
måtte slå av/på visning av applaget for å oppdatere bildet i kartet. 

Applag-opsjoner 

Rettet feil med at merkingen av knekkpunkter forsvant etter redigering av linjer. 

DWG-eksport 

 Fil – Eksport – DWG (Gemini-utvidelser) 

o Dersom kodeverdier i lister inneholder mellomrom så får vi hermetegn «» 
rundt koden. Disse hermetegnene blir nå fjernet i Gemini DWG eksport. 

o Rettet feil med at blokken for punkt og symbol havnet på lagnummer 0. 
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 Fil – Eksport – DWG/DXF 

o Rettet feil med at DWG-fil ble eksportert selv om vi valgte DXF. 

PDF-innsetting 

Rettet feil med at innsetting av PDF-er ikke virket. 

Prosjektinfo og tittelfelt 

Rettet feil med at prosjektinformasjon ikke ble fylt ut i tittelfelt. 

Byggegrop 

 Rettet feil med at bygging av overbygningslag i noen tilfeller ble ulik bygging i 
v16. 

 Rettet feil med krasj som oppstod i tilfeller der lagnavn strukturen av en eller 
annen ukjent grunn var fjernet i filen. 

IREDES-import 

Rettet krasj i import av Iredes boltelogg. Importen tåler nå at <HoleId/> er tom. 

Excel XREF-skjema 

Rettet krasj som av og til oppstod i forbindelse med bruk av feltkode XREF skjema. 

Figurbibliotek 

Rettet feil med at noen figurer hadde predefinerte lag, og dermed ikke kunne styres med 
valget Koble attributter til tegningslag. 

Tunnel 

Rettet feil med at tekstpåskrift (for tiltede profiler) ble tegnet oppå hverandre for andre 
målestokker enn 100. 

Hjelpetekst 

Bildene er tilbake i engelsk hjelpetekst 

Svensk marked 

 Material-fil er nå oversatt til svensk. 

 Rettet diverse feil i svensk oversettelse. 
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Feilretting 

Gemini Terrain versjon 17.0.1.399 
– Service release 19.01.2022 
Feilretting 

Feil i prosjektmeny 

En feilretting i servicerelease 17.0.1.398 introduserte en ny feil  

Dersom du åpnet et prosjekt med knappen Åpne... i prosjektmenyen, ble det opprettet 
en ekstra prosjektfil med dobbel filtype, eksempelvis Test.prj.prj. Dette gjorde det 
umulig å åpne prosjekter via knappen Åpne…. Har man fått slike filer, løses det enkelt 
med å installere denne versjonen og slette filene med dobbel filtype.  
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Gemini Terrain versjon 17.0.2.482 
– Service release 31.03.2022 
Nyheter 

FKB-maler for SOSI-versjon 5.0 

Nye maler for følgende produktspesifikasjoner: 

FKB-AR5 5.0 

FKB-Arealbruk 5.0 

FKB-Bane 5.0 

FKB-BygnAnlegg 5.0 

FKB-Bygning 5.0 

FKB-Høydekurve 5.0 

FKB-Ledning 5.0 

FKB-Lufthavn 5.0 

FKB-Naturinfo 5.0 

FKB-Tiltak 5.0 

FKB-TraktorvegSti 5.0 

FKB-Vann 5.0 

FKB-Veg 5.0 

Forsinket lasting av applag også for lokale prosjekt 

Dette er standard i Gemini Sync-prosjekt, men er nå også standard i lokale prosjekt.  

Applag som er slått av ved lukking av tegning, blir ikke lastet når tegningen åpnes på 
nytt (med unntak av sjikt som alltid lastes ved åpning uavhengig om visning er av eller 
på).  

Dette er markert med «-» foran navnet. Applaget lastes først når vi slår på visning, setter 
det aktiv eller eventuelt åpner det for redigering. 



 

© 2022 Volue AS. All rights reserved. www.volue.com           89 

Nyheter 

 

Vi vil da kunne oppnå en mye raskere åpning av tegninger som inneholder mange 
applag og store datamengder. 

Kjappere søking etter applag 

Optimalisert tegning i modeller med mange applag. Dette gjør blant annet at åpning av 
tegninger med mange applag går mye raskere. 

Kjappere	tegning av triangelnett 

Optimalisert tegning og minnebruk for triangelnett i GDI-modus (2D). Dette gir bedre 
ytelse for applag med mange triangelnett. 

Kjappere åpning av tegninger i Gemini Sync-prosjekt 

Optimalisert filtrering av filer som skal lastes ned. Åpning av tegninger med mange 
applag og modeller var tidkrevende. 

DWG-eksport 

Eksport av 2D-presentasjon støtter når WMS/BGR-raster. Rasteret vil eksporteres som 
bilde og legges på Pictures-mappen. 

GML-skjema 

Nye XSD-skjema for objekttypene i FKB 5.0, NRL 1.0 og NVDB-versjon 2.28 er nå 
tilgjengelig i programmet. 

BugSplat 

Bedre Bugsplat (krasjrapportering) støtte. Dette virker nå også for «C#»-kode og ikke 
bare «C++»-kode som har vært tilfellet frem til nå. Dette vil redusere tilfellene der du 
ikke får opp BugSplat etter krasj. 
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Feilretting 

Databasefeil (BIM-fil) 

Rettet «alvorlig» databasefeil. Innsetting av EFI-filer/XFI-filer i tegning kunne gi feil i 
databasen (BIM-filen). Feilen kunne medføre overskriving av data, og korrumpering av 
BIM-fil, som igjen kunne føre til krasj under åpning. 

En eventuell oppstått feil ble automatisk fikset ved neste åpning av filen, men feilen ville 
kunne skje igjen ved neste innsetting av modeller. 

Tegningsinfo forsvinner ved konvertering av prosjekt 

Både prosjektfil og BIM-fil lagrer tegningsinfo. Informasjonen skal normalt være den 
samme begge steder. 

Når prosjektet konverteres så synkroniseres blant annet prj-filen med BIM-filene. 
Dersom BIM-filen manglet denne informasjonen (blankt felt) så ble også feltet i prj-filen 
blankt. Årsaken til at slike situasjoner kunne oppstå skyldtes antakelig en tidligere feil i 
programmet.  

Vi har rettet dette slik at tegningsinfo i prj-filen ikke blir skrevet over av blanke felt i BIM-
filen, det vil si at programmet ikke synkroniserer informasjonen i disse tilfellene. 

Kopier geometri fra kommandofil til applag 

Rettet feil i kopiering av egenskaper fra IFC til applag som oppstod i helt spesielle 
tilfeller. 

Problemet er at vi har koblet sammen små linjestykker når de henger sammen 
geometrisk (sammenfallende endepunkter). Dette må vi selvfølgelig ikke gjøre på tvers 
av IFC-objekter (objekter som i praksis har ulike egenskaper). 

Brukere med tilgang til flere organisasjoner i Gemini Connected 

Rettet feilsituasjon som kunne oppstå som innlogget i gjeste-organisasjon etter restart 
av Gemini Terrain.  

Tegninger åpnet i skrivebeskyttet modus 

Rettet feil med at Gemini menyvalg ikke kom opp på hurtigmeny (context menu) i 
tegninger åpnet i skrivebeskyttet modus. 

Tegninger fra DDS_CAD Arkitekt 

Rettet æøå feil i funksjonen for å sette inn DDS-CAD Arkitekt filer. 

Applag Erstatt 

Rettet feil med at vi måtte klikke i feltet for å legge inn tekst å erstatte med. Nå er dette 
feltet aktivt etter at funksjonen er valgt. 
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Feilretting 

Applag Påskrift 

Ved bruk av tekstramme blir det nå ikke tegnet strek til teksten inni rammen. 

Applag NVDB 

Rettet feil med at det ikke var mulig å endre NVDB-lag, eksempelvis bytte kontrakt, når 
de var lagret på en undermappe av prosjektet. 

Rettet feil med at egenskaper for polygon ikke ble lest ved opprettelse av NVDB-lag som 
følge en endring i NVDB API-et. 

Applag Tegnforklaring 

Rettet feil med at skravur med to striper fikk en ekstra hvit stripe. 

Massetyper i modeller 

Massetype-dialogen støtter nå bruk av komma i feltet for utvidelse. 

Geometrisk kontroll tunnel 

Rettet feil med at det i noen tilfeller ble rapportert feil flatenummer. 

Overbygning i kryss 

Rettet feil som i noen spesielle tilfeller ga feil i overbygning. 

Dersom du valgte manuell metode for vegkanter og redigerte geometrien fritt, ble både 
redigert og opprinnelig geometri benyttet i overbygningslagene. 

LAS-import 

Rettet feil i klassifisering av LAS-data. I noen tilfeller ble LAS-data klassifisert feil og ble 
dermed ikke importert. 

LandXML-eksport 

Rettet feil i LandXML-eksporten for veg. I noen tilfeller feilet eksporten for linje 7.01 på 
grunn av feil sortering av punktene. 

DWG-eksport 

Rettet feil med at volumene generert av presentasjonsreglene for rør og kum ble utelatt i 
DWG-eksporten. 

Rettet feil i eksport av punkt. Dersom vi eksporterte punkt uten bruk av blokk så havnet 
de på lag 0. 

Påskrift i tverrprofil 

Rettet feil med at påskrift for differanse mellom lag ble skrevet oppå lagene i stedet for 
til siden for lagene. 
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Presentasjonstegning 

Påskrift forsvinner ikke lengre ved bruk av OpenGL 

Gemini Sync-prosjekter 

Automatisk gjenoppfrisking etter oppdatering av filer er nå slått av. Det vil si at dersom 
bruker A laster opp en endring, så vil bruker B få melding om dette, men må manuelt 
gjenoppfriske skjermen for å se endringen. Vi mistenker at den tidligere automatikken 
kunne forårsake krasj/heng i enkelte situasjoner. 

Gemini 3D Field 

Rettet feil i GPS kommunikasjonen. Det virker nå å gjenopprette kontakten under 
innstillinger (Test GPS). 

Gemini Insights 

Feilretting rundt publisering:  

 Publisering feilet hvis utvalget inneholdt linjer med bare et punkt. 

 Skyggelegging 

BugSplat 

Rettet diverse rapporterte krasj, blant annet uforklarlige krasj ved bytte/lukking av 
prosjekt. 

  



 

© 2022 Volue AS. All rights reserved. www.volue.com           93 

Nyheter 

Gemini Terrain versjon 
17.0.3.550– Service release 
13.06.2022 
Nyheter 

Nytt VIPS API 

Det nye API-et støtter bedre veiprosjekt laget i NP2022. Problemet med gammelt API 
var at linjer for overbygning bygget i Novapoint ikke kom med i importen. 

Nytt bibliotek for WFS 

Dette var nødvendig for å lese de nye tjenestene til kartverket, eksempelvis 
wfs.matrikkelen-eiendomskart-teig. 

Det nye biblioteket støtter marked spesifikke tegn, eksempelvis æøå i Norge. 

Eksport SFI-modell til felt 

Nytt valg for å eksportere kun bruddlinjer (breaklines). 

DWG-eksport (Gemini utvidelser) 

Presentasjonsregler blir nå lagt i en blokk, eksempelvis Rør og Parallell/flate. 

DDScad-plattform 

Siste versjon av DDScad-plattformen er tatt inn. Dette for å få med alle feilrettinger som 
er gjort i plattformen siden sist.  

Feilretting 

WMS 

Rettet feil som ga krasj ved fjerning av applag. Krasjen oppstod dersom programmet 
lastet ned WMS-data og du samtidig fjernet applag fra listen. Rettet «alvorlig» 
databasefeil 

Hurtigmeny 

Rettet feil med at hurtigmeny i kartet ikke alltid viste alle valg. 
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Rens/reduser punktskyer/triangelnett 

Diverse småforbedringer i funksjonen for å rense/redusere punktskyer/triangelnett 
(rydder opp i flere feilsituasjoner). 

Presentasjonsregler i applag 

Rettet feil med at feltene Fra / Til ikke taklet verdier med «-» (bindestrek). 
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Nyheter 

Gemini Terrain versjon 17.0.4.571– 
Servicerelease 14.07.2022 
Nyheter 

NVDB-asbuilt-applag 

Når objekter er godkjent i Datafangt og etablert i NVDB så får de en NVDB-ID. Denne ID-
en vil nå bli lest inn i applaget med valget for å hente NVDB-status. 

Objekter med NVDB-id vil ikke kunne bli overført til Datafangst en gang til. 

Optimalisering 

Linjer med ukjent høyde blir klistret til sjikt. For linjer/polygoner med mange punkt tok 
det derfor i disse tilfellene lang tid og bytte til 3D. Klistre til sjikt er nå optimalisert og det 
går mye fortere å bytte fra 2D til 3D i disse tilfellene. 

Feilretting 

MSI-installasjon 

Rettet feil med utdaterte dll-er på msi-installasjonen. Disse kunne medføre ustabilitet 
på enkelt PC-er. 

WCS-applag 

Rettet feil som gjorde at WCS-applag av og til feilet i noen områder nord i landet. 

Hjelpelinjer 

Rettet feil som gjorde at hjelpelinjer med radius feilet (radius ble delt på 10). 

DWG-eksport (Gemini-utvidelser) 

Rettet feil med at påskrifter ikke virket etter endring av prosjektorigo. 

BGR-applag 

Rettet feil med at georeferanseinformasjonen i ECW-filer ikke lengre ble lest. 

SOSI-eksport 

Rettet feil som gjorde at det av til ble rundet av til nærmeste 45 grader på rotasjon av 
påskrift. 
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Gemini Connected 

Rettet feil med som forhindret åpning av tegning dersom filer var under nedlasting.  



 




	GeminiTerrain17ForsideNyheter
	Blank
	_Gemini_Terrain_Gemini_3D_Field_v17_0_4_571_20220714_ReleaseNyheterNor
	Blank
	BaksideVolueTechnology

