
Technology for a sustainable tomorrow

Gemini Terräng
TA  K O N T R O L L  I  U T F Ö R A N D E FA S E N 
–  E F F E K T I V  H A N T E R I N G  AV  D ATA !

C O N TA C T  I N F O R M AT I O N
Volue AB

Hötorgshus 1 Sveavägen 17, 5tr

111 57 Stockholm

Phone: +46 701975160

gemini.se@volue.com

volue.com

Gemini Terräng är mjukvaran för att få 
kontroll över projektet, allt från det lilla 
husprojektet till stora infrastruktur-
projekt.

Oavsett om du jobbar som mättekniker 
för entreprenören eller för beställaren 
är det viktigt att kunna hantera all data 
som samlas in och kunna redovisa den. 

Detta kan gälla allt från geometriska 
kontroller till mängdberäkning och 
redovisning för lyft eller relationshandl-
ingar. På projektet är det också mycket 
varierande underlag som finns tillhanda 
så därför är det mycket viktigt att kunna 
hantera många olika filformat. 

Dataflöde - Effektivt och 
snabbt
• Import av vägmodeller: VIPS och 

LandXML
• Import och export till och från 

maskinstyrning och handburen mä-
tutrustning

• Stöd för IFC, GML, VIPS och 3D DWG 
• Karttjänster: WMS, WFS och WCS
• Import av Skanndata och Ortofoto
• Delning av data mellan projektdelt-

agare genom Gemini Sync

Kartdata direkt in i  
ritningen
Vi har stöd för användning av öppna 
karttjänster som WMS (rasterdata), 
WFS (vektordata) och WCS (terräng-
modeller).

Skapa utsättningsdata 
och maskinstyrnings-
modeller
Underlag importeras till ritningen (ap-
plager i Gemini) där man genom mallar 
kan ge olika typer av underlag olika 
egenskaper direkt vid importen, vilket 
ger god effektivitet.

• CAD-funktionalitet för anläggning-
sprojekt

• Inmätningsdata och utsättningsdata 
på ett effektivt sätt
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Redovisning och 
leverans

Med Gemini Terräng skapar du professio-
nella ritningar för relationsunderlag och 
relationshandling.

Du kan givetvis också exportera data till 
standardformat som IFC, DWG, DXF, PXY osv.

• Mallar för egenskaper och presen-
tation

• Ritningsmallar för plan och tvärsek-
tioner

• Trafikverkets kodlista inbyggd 
(BH90)  

Projektrapport och 
Statistik
• Statistik från applager (antal, längd 

och areal) 
• Projektrapport (volymer och arealer) 

från 3D-modeller
• Effektiv mängdberäkning ger bättre 

kontroll över ditt projekt!
• Lägg till AMA-koder som attribut
• teres samlet  

 
 
 
 
 
 
 

•  

Geometriska kontroller

• Geometrisk kontroll mot punkt
• Geometrisk kontroll mot linje
• Geometrisk kontroll mot väg
• Geometrisk kontroll mot punktmoln 

Gemini har funktionerna som krävs!

Transformation
Transformation mellan olika koordinat-
system.

• Transformation mellan xxx och xxx 
• Transformation från/till xxx
• Parametertransformation (Helmert, 

Affin, Rekursiv och Lantmäteriets 
standardtransformationer) 

Mätteknisk funktionalitet – Trygghet! 
 


