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Generelt 
Naviate for Civil 3D benytter grunnfunksjonaliteten i AutoCAD Civil 3D og ”fornorsker”, samt 

forenkler håndteringen av programmet. Naviate består hovedsakelig av følgende deler: 

• Menypaletter på norsk med forenklet arbeidsmetodikk.  Inneholder både oversatte Civil-standard 

funksjoner samt spesial utviklede Naviate funksjoner 

• Ribbons-fane med spesialutviklede Naviate-funksjoner. Enkelte oversatte Civil-standard  

  funksjoner finnes også med i denne Ribbon 

• Utvidet tegnings mal: _AutoCAD Civil 3D 2015 Naviate NOR.dwt 

• Utvidet tegnings mal for landskap:_AutoCAD Civil 3D 2015 Naviate Landskap NOR 

• Eksterne filer for ledningskataloger, rapporter, materialhåndtering, etc. 

• Spesialutviklede subassemblies (tverrprofiler) for Veg-, jernbane- og VA-prosjektering 

 

 

Nyheter i malfilen 2014.3 
Med kommandoen ”Importere stiler och instilninger for Naviate” kan man enkelt kontrollere 

forskjellene mot en tidigere fil/malfil: 

 
 



Nyheter i malfilen 2015.1 
Med kommandoen ”Importere stier og innstilinger for Naviate” kan man enkelt kontrollere forskjellene 

mot en tidigere fil/malfil: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyheter i malfilen 2015.2 (5.2) 
Med kommandoen ”Importere stier og innstilinger for Naviate” kan man enkelt kontrollere forskjellene 

mot en tidigere fil/malfil: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nytt i 2016.2 

 

Nye kommandoer 

 
Naviate Object Explorer (Veg/VA/Landskap) 
Viser Naviate objekt, som er i tegningen, og deres relationer. Det er også mulig å lage, redigere og 

oppdatere Naviate objekt. 

 

Lage underbyggningssjikt (Veg/VA/Landskap) 
Lager en eller flere ”Surfaces” som underbyggningsjikt til en eksiterende surface/terrengmodell. Om 

flere enn ett sjikt lages, så angis nivåforskjellen til det nærmeste overliggende sjiktet. Valget "Create 

Volume Surface" lager også en differensemodell (Volume Surface) mellom hvert sjikt som importeres 

til "Volymberegning differensmodell" (VolumesDashbord). Man kan lagre og åpne innstilinger til/fra en 

XML-fil og denne filen kan også åpnes i "Volymberegning" (ReportSurfaceVolume). 

 

Lage høyde-etiketter langs veglinje / Label Alignment by Alignment (Veg) 
Lager beskrivelsestekster/etiketter (Labels) med høyde for en terrengmodell (Surface) eller profillinje 

(Profile) i valgfritt lengeintervall og sidemål langs en veglinje (Alignment). Man kan også velge en 

veglinje for å styre sidemål og en annen veglinje for å styre lengeintervall. 

 

Slå sammen F-linje / Merge Feature Lines (Landskap) 
Slår sammen flere F-linjer til en ny F-linje som siden kan oppdateres automatisk. OBS! Funksjonen 

fungerer kun på 3D F-linjer, som altså IKKE har samme Z-verdi på alle knekkpunktene. 

 

Sett referensyta (VA) 
Setter Pipe Reference Surface, Reference Alignment og Surface Adjustment Value for valgte 

ledningsobjekt. 

 

 

Forandrede funksjoner: 

Eksportere korridor 
Ved eksport til DWG kan man nå lage Alignments fra korridorerns Feature Lines. Ved eksport til 

DWG/3D-Poly er laginnstilingen forandret/korrigert. 

 

Stikkledning 
Funksjonen flytter nå den kummen som (eventuelt) sitter i ledningens ”påkoblingspunkt”. Dette gjør det 

lettere å vise påkoblingspunktet sin plassering i lengdeprofil eller for å vise f.eks. et luftepunkt. 

 

Skråningslinjer 
Skråningslinjer har nå et navn for å kunne sorteres på i Naviate Object Explorer. Funksjonen støtter 

også Alignments som topp/bunn linje. 

 

Eksportere Solid 
Forbedret funksjonalitet for noen tilfeller der solider tidigere ikke ble laget. 

 
 



Intervall for etiketter/NVRemoveSegmentLables 
Endret slik at funksjonen tidligere behandlede feature lines fra alla korridorer i tegningen, om man 

valgte en korridor. 
 

Bussholdeplass 
Funksjonen kan nå reversere verdiene for bussholdeplassen, ved innsetning mot fartsretningen (venstre 

side). 

 

Vegkryss/Linjemarkering (Trafikk) 
Lagnavn for LongLabels og CrossLabels lå tidigere i språkfilen men er nu flyttet til styrfilene 

TR_LongLabels.xml og TR_CrossLabels.xml (som ligger i enu\Data\Naviate-NOR osv) hvilket også 

innebærer at lagnavn kan styres spesifikt for ulike linjetyper. 

 
Max/Min for flate/ NVElevationFromSurfaces 
Funksjonen hadde problem om det var hull i modellen, dette er nå ordnet. 

 

 

Naviate Subassemblies: 

VA-Grøft 
Omdøpt til VA-Grøft3_NV (.Net Class Name). Gamla tegninger kommer fortsatt bruke VA- 

Grøft2_NV. Merk at det er mulig å oppdatere en gammal subassembly til ny versjon ved å endre .Net 

Class Name til nye navnet i AutoCAD Properties-vinduet. Siden må man åpne Subassembly Properties, 

fliken Parameters for å lese inn nye parameter og stille inn rett verdi. 

MaxOffsetDistance: Ny Input Parameter for å styra maksimal avstand til Target Pipes. Ledninger som 

ligger lengre fra senterlinje/Alignment kommer ikke til å styre Grøft-korridorens bredde. 

PipesMaxOffsetDistanceLeft/PipesMaxOffsetDistanceLeft: Nye Offset Target Parameters for å styre 

maksimal avstanden til Target Pipes. Den største verdien av MaxOffsetDistance, 

PipesMaxOffsetDistanceLeft og PipesMaxOffsetDistanceLeft bestemmer både høye og venstre side. 

 

VA_Grøft-Trappad 
Omdøpt til VA_GrøftTrappa2_NV (.Net Class Name). Gamle tegninger kommer fortsatt bruke 

VA_GrøftTrappa_NV. Merk at det er mulig å oppdatere en gammal subassembly til ny versjon ved å 

endre .Net Class Name til nye navnet i AutoCAD Properties-vinduet. Siden må man åpne Subassembly 

Properties, fliken Parameters for å lese inn nye parameter og stille inn rett verdi. 

Beddingcode-Backfill/ Beddingcode-Bottom: Nye/endrede Input Parameters. Koden for ledningsbedd 

er oppdelt i to ulike koder, dels koden for hver ledning som ligger i omfyllingen og derfor bør summeres 

separat for å kunne regnes bort fra omfyllingen, og dels den undre ledningsbedden som ligger separat 

under omfyllingen. 

MaxOffsetDistance: Ny Input Parameter for å styre maksimal avstanden til Target Pipes. Ledninger som 

ligger lengre fra senterlinje/Alignment kommer ikke til å styre Grøft-korridorens bredde. 

PipesMaxOffsetDistanceLeft/PipesMaxOffsetDistanceLeft: Nye Offset Target Parameters for å styre 

maksimal avstanden til Target Pipes. Den største verdien av MaxOffsetDistance, 

PipesMaxOffsetDistanceLeft og PipesMaxOffsetDistanceLeft bestemmer både høye og venstre side. 

 
Samtlige Naviate Lane/Shoulder subassemblies 
Samtlige Naviate Lane/Shoulder subassemblies har fått endret Attachement Point hvilket innebærer at 

det nå går å bruke Insert och Replace vid innsetting av nya Naviate Subassemblies i en eksisterende 

Assembly. 



 

Kerb_NV 
ElevationTarget/OffsetTarget: Nye Target Parameters for å styre bakre bunnpunkt. 

 
DaylightStandard_NV 
 

Forandret styring av punktberegningen for å sikre at Corridor Surfaces skal kunne bruke Corridor 

Extents as Outer Boundary. Tidigere kunne testpunkter gjøre at boundaryn ikke fungerte. 

 

DaylightWithCover_NV 
Forandret styring av punktberegningen for å sikre at Corridor Surfaces skal kunne bruke Corridor 

Extents as Outer Boundary. Tidigere kunne testpunkter gjøre at boundaryn ikke fungerte. 

RightOfWayTarget: Ny Target Parameter for å styre ytre punkt for en skjæring eller fylling, med en 

linje som styrer ytre begrensning av vegrettsområdet (RightOfWay). Helningen endres altså om punktet 

begrenses av linjen noe som kan medføre motfall om linjen ligger for nærme foregående punkt i 

subassemblyen. 

ActualCutSlope/ActualSteepFillSlope/ShoulderSlope: Nye Output Parameters som angir aktuelle 

hellniger som beregnes etter ”Targets”. 

InSteepFill: Ny Output Parameter som får verdi 1 om helningen havner i innstilling SteepFill ellers 0. 



 

Nytt i 2017.1 

Søk/Erstatt verdi i subassembly (NVSubassValueReplace) 
Genomfør søk og erstatt på alle typer av verdi (tekst, heltall, reelle tall og logiske variabler) i valgte 
subassemblies. 
 
Under Find, angi filter med ”wildcards” (* og ?) for Assembly Name, Subassembly Name og .NET 
Class Name og Side. Velg om Parameter Type skal være String (Tekst), Real (decimalverdi) eller 
Integer (heltall). 
Angi navn på Parameter som skal ”søk/erstatt”, angis ”*” så kommer funksjonen søke/erstatt angitt 
Parameter value i alle Parameter. Angis ”*” som Parameter value så bør en spesifikk Parameter 
velges ettersom funksjonen da skriver over verdien for parameteren uansett Parameter value. Klikk 
på Find for å vise utvalget som matchar søk-innstillingene, i listen under. 
 
Man kan så velge hvilke rader som skal erstatts. 
 
Ved Replace value:, angi nytt verdi for valgt Parameter og klikk Replace for å erstatte. 
Dialogvinduet går automatiskt over til Result-fliken og viser hva som forandres. Man kan nå forandre  
søkevilkårene og gjennomføre en ny forandring. 

  
 



 

 

Oppdatere subassembly mot maltegning (NVModifySubassParams) 
 
Oppdaterer parameter i subassemblies i aktuell tegning gjennom å lese av parameterne for samme 
subassembly i en maltegning. Via filter kan man bestemme hvilke subassemblies og parameter som 
skal oppdateres og hvordan disse skal matches mot maltegningen f.eks. via Subassembly Name eller 
.NET Class Name. Innstillingene for filter og matching kan lagres/åpnes i en tekstfil. Når man lagrer 
innstillingsfilen får man spørsmål om man vil at Naviate automatisk skal undersøke om 
innstillingsfilen eller malen er endret hver gang tegningen åpnes og da få muligheten til å kjøre 
oppdateringen direkte. Om denne kommandoen brukes med CMDDIA=0 så kommer funksjonen 
spørre på kommandolinjen etter en innstillingsfil, for at denne kommando skal kunne skriptes for 
flere tegninger av gAngin. 

 
 
Settings file: Har man en lagret fil med innstillinger for funksjonen så kan man åpne denne. Etter 
man gjort innstillinger i dialogen så kan man også lagre en slik fil.  
Når man åpner eller lagrer en innstillingsfile så får man spørsmål om man vil at Naviate automatisk 
kontrollerer om innstillingsfilen eller Template-filen er endret, hver gang aktuell dwg-fil åpnes. Man 
får da en beskjed om at noe kan ha blitt endret og valg om man vil kjøre oppdateringen.  
 
Template file: Velg fil som inneholder maler for Assemblies og Subassemblies. Merk at ingen 
Assemblies importeres til tegningen da dette må ordnes manuelt. 
  
Under Filter by, angi filter med ”wildcards” (* og ?) for Assembly Name, Subassembly Name og 
.NET Class Name og Side. Filter styrer et utvalg på hva som skal oppdateres. I eksemplet  nedenfor 
kommer alle Assemblys som inneholder ”räcke” i navnet til å bli behandlet. 
 
Under Match by: angis hvordan innstillingen skal matches for å oppdatere rett parameter. I 
eksemplet nedenfor så matches Assembly Name, Subassembly Name og .NET Class Name og 
Side, noe som betyr at kun en eksakt matchning gjennomføres. Men om man f.eks. i sin Template-
tegning har en Assembly som heter ”Dubbel-körbana-med-räcke” men i sin projekttegning har flere 
varianter av denna, f.eks. ”Enkel-körbana-höger-med-räcke” og vil at også denne skal få innstillingen 



 

fra ”Dubbel-körbana-med-räcke” så klikker man ut Assembly name under Match by. Om man 
klikker ut Side så kan effekten bli at venstre side oppdaterer en subassembly på høyre side.  
Parameter name innebærer at man kan matche på verdien i en viss parameter, f.eks. om man kun vil 
oppdatere subassemblies der parametern Layer1 S-Code er samme. Funksjonen vil da først 
kontrollerer om en matched subassembly har samme verdi for Layer1 S-Code før den oppdaterer 
øvrige parametrer for den subassemblyn. Detta kan brukes till matchning av f.eks. ulike 
overbygningstyper. 

 

Solider fra korridor-link (NVCorLinkToSolid) (7.1) 
Extruderer valgfri block langs links i en korridor, f.eks. for å lage peler. 
Velg en korridor i tegningen. Deretter vises dialogen som vist nedenfor som har to ulike fliker 
avhengig om man vil extrudere en Profile som er enten polyline eller sirkel eller om man vil 
extrudere med block (høyre bilde). Merk at solidene settes sammen i en gruppe og at denne gruppen 
kan sees / redigeres i Naviate Object Explorer under Solids from Link. Merk at AutoCAD-
variablene GroupDisplayMode, GripObjLimit og PickStyle styrer hvordan man kan velge samt 
redigere gruppene grafisk etterpå. 
 
Name: Angi et gruppenavn for solidene. 
Start station: Angi profilnummer der solidene skal begynne 
Start station: Angi profilnummer der solidene skal slutte. 0 innebærer til slutten på korridoren. 
Interval: Angi intervall for solidene. Profilnummer som ikke stemmer med intervallet får ingen 
solider. 
Skip: Angi profilnummer der ingen solider skal lages. 
Side: Velg om solidene kun skal lages på en side av vegen eller begge.  
Link code: Velg den link-kod som solidene skal extruderes langs. 
Material: Velg renderingsmaterial for solidene. 
Minimum link length: Linker mindre enn denne verdi gir ingen solider. 
Extrusion: Velg om toppen på soliden skal være horisontal eller ortogonal mot linken. 
Select Profile: Velg en polyline eller sirkel i tegningen, angi innsetningspunkt samt rotasjon. 
Extrusion top block: Velg 2D-block i tegningen og angi Scale og Rotation. 
Use same block: Huk av for å kunne angi ovenstående for Extrusion bottom block. 
Top block: Velg ett 3D-block som plasseres i toppen av soliden og angi Scale og Rotation. 
Bottom block: Velg ett 3D-block som plasseres i bunnen av soliden og angi Scale og Rotation. 
 
 
 



 

  
 
 

Lag regioner for solider (NVCreateRegionBoundaries) (7.1) 
Lager polygon-områder/regioner/polylines for å kunne dele opp solidene i Civils standardfunksjon 
"Extract Corridor Solids. Alle innstillinger for funksjonen, utenom lag, hentes fra Feature Settings for 
kommandoen CreateSampleLines. 
Når disse polylines er laget så velges de i tegningen. Skriv Select på kommandolinjen og start så 
Civil 3Ds Extract Corridor Solids, fra Ribbons (ikke ved å markere en korridor i tegningen!), trykk 
enter og velg korridoren i listen. Nå kan man klikke på ”Pick Region By Line Crossing” og skriv 
”p” for å velge de før valgte polylinjene. Fra dette får man en region for hver valgte polyline noe som 
betyr at solidene lages ”avklippt” i disse intervaller. Merk at Civil 3D kan ha problemer med å 



 

håndtere for mange regioner om gangen, avhengig av datamaskinens hardware. 

 
 



 

 

Extrudere med skript – NVExtrudesript (7.1) 
Extruderer block langs linjer på lag angitt i en skriptfil. Se eksempelfilen "NVExtrudeScript.txt". Merk at 
de lagede solidene kan sees / redigeres i Naviate Object Explorer under Extrude. 
 

Funksjonen begynner med å åpne en dialog og om den finner en NVExtrudeScript.txt i samme folder 
som aktuell tegning, så foreslås den filen. Om ikke foreslår den eksempelfilen som normalt ligger i: 
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\enu\Data\Naviate-NOR\NVExtrudeScript.txt 
 
Man kan altså selv redigere tekstfilen og angi hvilke objekt (polyline eller feature line), linjelag, 
block, skala, flipp, solidlag og renderingsmaterial som skal brukes. 
Deretter spør funksjonen Select objects etter hvilke objekt den skal behandle. Dette for at man skal 
kunne kjøre om funksjonen og då velge nye linjer å extrudere langs. Den utfører alltid lagfiltreringen 
på de valgte objektene. 
 
Exempelfilen NVExtrudeScript.txt 
#Parameter file for NVExtrude 
#Columns: Pline/Fline, Layer/Style, Block Name, Flip Y/N 
#First column type Pline or Fline for Polyline or Feature Line 
#Second column type Layer for Polyline or Style for Feature Line 
#Third column type name of Block to extrude, block must contain one valid polyline 
#Fourth column enter scale for block 
#Fifth column enter Y to flip solid or N to not flip 
#Sixth column enter layer name for solid 
#Seventh column enter render material name 
#Pline=Polyline, 3DPoly, LW-Polyline 
#Fline=Feature Line, Auto Corridor Feature Line, Auto Feature Line, Grading Feature Line 
Pline, Staket, 2D-Bottom-block1, 1, N, Staket3D, Betong - Platsgjuten 
Pline, Hus, 2D-Bottom-block1, 1.5, N, HUS3D, 
Fline, Standard, 2D-Top-Block1, 2, Y, TERR-3D, Granit - Grå 



 

 

Slå sammen linjer – NVHouseJoin (7.1) 
Funksjon for å slå sammen 3D-linjer fra ett eller flere lag, så Bygg-hus-funksjonen gir ett bedre 
resultat. Hvilke linjer og lag som skal sammenslås kontrolleres med NVHouseJoin.txt. Flere lagnavn 
på samme rad innebærer at linjer på disse lag sammenslås. Ett lagnavn på en rad innebærer at kun 
linjene på det laget sammenslås. 
 
Funksjonen leter frem filen NVHouseJoin.txt som ligger i Naviates supportfiler normalt i: 
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\enu\Data\Naviate-NOR\NVHouseJoin.txt 
 
Exempelfilen NVHouseJoin.txt 
#NVHouseJoin.txt Enter layers to be joined, row by row, no spaces!!! 
5014-Takkant,5081-Taksprang 
5009-TaksprangBunn 
5061-Veranda 
 

Export-nullpunkt for IFC (7.1) 
Under Tegning i Naviate-ribbon finnes flere funksjoner for å handtere lokalt koordinatsystem (UCS) 
for å kunne lage et nullpunkt for f.eks. export til IFC eller Revit. 
 
UCS, Origin: Pek ut et nullpunkt (origo for UCS) 
UCS Rotate: Pek ut eller angi en rotasjon omkring nullpunktet (roterer rundt Z i origo for UCS) 
Save UCS: Lagrer lokalt koordinatsystem (UCS) i tegningen med navnet Naviate. 
Restore UCS: Tilbakestiller til det lokala koordinatsystem (UCS) i tegningen med navnet Naviate. 
UCS, World: Tilbakestiller tegningen til verdenskoordinatsystem World. 
Transform objects to UCS: Start med å lagre tegningen med verdenskoordinatsystem World 
aktivert. Bruk deretter funksjonene over slik at koordinatsystemet Naviate er aktivert. Start så denne 
funksjon som da leser av origo og rotasjon og transformerer alle objekt i tegningen. Deretter får man 
manuelt starte den exportfunksjon (f.eks. IFCExport) man vil bruke. Deretter bør man direkte 
tilbakestille tegningen med Undo-knappen (Undo Back) nedenfor eller stenge tegningen uten å 
lagre. 

 
 

 
 

 



 

Skapa 3D-vägmerke/Linjering (7.1) 
 

• Render materials settings: 
Her kan man angi renderings 
material for: 

• Sign Post and 
Fundament 

• Gantries Frame and 
Fundament 

 

 

 

 

 

 

 

Knekklinjer fra lag (7.1)  
Ribbon / Palette:   Naviate Generelt 

Tool Palette/Tab: Naviate Terrengmodell / 20.Terrengmodell 

Command:  NvAddSurfaceBreaklineByLayer 

 

Legger til alle 2D Polylines, 3D Polylines og Featurelines fra et lag eller en site til en overflate. 

Linjene legges til som ett breaklineset eller ett contourset som lagres under overflatens definition. 

Linje-setet kan siden oppdateres via Oppdatere Knekklinjer for kontrollere att overflaten inneholder 

alle linjer fra valgt lag eller Site.  

Angi hvilken overflate linjene skal legges til. 

Flaten må være laget før funksjonen kjøres. 

Angi hvilket lag eller hvilken Site linjene skal 

plukkes ifra.  

Velg av for om 2D Polylines, 3DPolylines eller 

Featurelines skal brukes. Flere enn ett alternativ 

kan brukes samtidig.  

Angi om linjene skal legges inn som Breaklines 

eller som Contours.   

Oppdatere knekklinjer (7.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate Generelt 

Tool Palette/Tab: Naviate Terrengmodell / 

20.Terrengmodell 

Command: 

 NvUpdateSurfaceBreaklineByLayer 



 

Oppdaterer breaklineset eller contourlineset for en eller flere flater slik att flatene inneholder alle 

2DPolylines, 3DPolylines eller Featurelines fra ett lag eller en site.  

Ledning til kumvegg (7.1)  
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 

Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30.VA-plan 

Command:  NvPipeToStructEdge 

 

Flytter ledningens koplingspunkt fra senter av kummen til kummens kant. Dette påvirker 

ledningshøyder og ledningslengder som vises i lengdeprofilet.  

Vær oppmerksom på at om kummen flyttes så kan ledningene ”hoppe” tilbake til senter.  

Select obejcts: Velg en ledning i det nettverket som du vil utføre funksjonen på. Du kan velge flere 

ledninger som du vil utføre funksjonen på eller trykk på Enter for å få alternativ om å velge alle 

ledninger i det nettverket som ledningen tilhører.  

 

Slå sammen F-linje (7.1) 

Ribbon / Palette:   Naviate Landskap / Landskap 

Tool Palette/Tab: Naviate Landskap 3D 

Command:  NVMergeFeature 

 

Slår sammen to eller flere F-linjer til en ny F-linje som kan oppdateres. De opprinnelige F-linjene må 

ikke begynne eller slutte på samme punkt, den nya F-linjen kan overbygge mellomrom og kan velges 

å bli en sluttet linje som siste valg.  

Vær oppmerksom på att funksjonen ikke fungerer på F-linjer som har en samme elevation på alle 

knekkpunkter.   

Select 3D Feature Line [Update]: Velg første F-linjen i tegningen.  

I dialogruten som dukker opp angis ett navn på den nye F-linjen og angi Site, Style og Lag for F-

linjen.  

Select next 3D Feature Line: Velg neste F-linje. Om linjene ikke linjene ikke begynner og slutter på 

samme punkt, vil funksjonen lage et mellomstykke for å koble de sammen.  

Connect to Startpoint, Endpoint ro select New [Startpoint Endpoint select New]: Angi om den andre 

F-linjens start-punkt skal kobles mot den første linjens Start-punkt eller End-punkt. Funksjonen viser 

piler ved start og slutt på F-linjene som viser retning på linjene. 

 

Lag høyde-etikett gruppe for F-linje (7.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate Veg / Veg 

Tool Palette/Tab: Naviate Veg 

Command:  NVAddFeatureLineLabelSet 

 

Lager en labelgruppe for enkelte featurelines eller for alle featurelines i en korridor. Funksjonen 

setter automatisk ut etiketter med ett angitt intervall, intervallet kan beregnes langs valgfri alignment.  



 

  

 

Gi label-gruppen et navn 

 

Angi hvilke etiketter som skal settes inn ved hvilket 

punkt på linjene. Multiple-raden angir hvilken etikett 

som skal settes på første og alle mellomliggende 

segment av F-linjene. End-raden angir etikett for 

siste segmentet.  

Velg om etikettene skal lages med ett visst intervall. 

Angi hvilken Alignment som intervallet skal 

beregnes langs.  

Angi mellom hvilke profil og med hvilket intervall 

som etikettene skal placeras med.  

Om End settes til 0, lages etiketter langs hele 

alignmenten.  

Velg om funksjonen skal kjøres på enkelte 

featurelines eller på alle featurelines fra en korridor.  

 

 

 

For å redigere etikett-grupper kan man behøve å 

endre verdier på følgende variabler: 

GROUPDISPLAYMODE 

Innstilling som angir om de individuelle 

grippunktene på etiketter i en gruppe skal væra 

synlige. Om de er synlige så kan enkelte etiketter 

endres uten gruppen ødelegge. Sett til 0 for å visa alle grippunktene, sett til 2 for å vise ett grippunkt 

for hele gruppen. 

GRIPOBJLIMIT 

Innstilling som angir hvor mange grippunkter som skal vises når man markerer flere objekt, 

standardverdien er 100. Om GROUPDISPLAYMODE er satt til 2 og grippunktene likevel ikke 

synes, sett GRIPOBJLIMIT til en høyere verdi.  

PICKSTYLE 

Innstilling som angir om objekt i en Gruppe skal markeres som en gruppe eller som individuelle 

objekt. Sett til 0 for å markere objekt som individuelle objekt og til 1 for å markere objekt som en 

gruppe 

Redigere høyde-etikett gruppe for F-linje (7.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate Veg / Veg 

Tool Palette/Tab: Naviate Veg 

Command:  NVAddFeatureLineLabelSetEdit 

 

Funksjon for å redigere en laget høyde-etikett gruppe. Marker en etikett i etikettgruppen for å åpne 

dialogvinduet der alle innstilningene kan endres.  



 

Naviate Ribbons (5.1) 

Naviate har fire ulike ribbons: 

• Naviate 

o Generelle funksjoner for Help, About/Lisens, Naviate Properties samt Import/Eksport-

funksjoner 

o Knapper for å laste Ribbons for Naviate VA, Naviate Veg og Naviate Landskap 

o Generelle funksjoner for Opprette rutenett, Zooming og laghåndtering. 

 

 
 

• Naviate VA 

 
 

• Naviate Veg 

 
 

• Naviate Landskap 

 
 

 

Lisens for de respektive modulene tas først når en starter en kommando, ikke når en laster Ribbons. 

Lengst til høyre finnes en knapp for å lukke modulens Ribbon. Hvis man stenger Civil 3D men ikke 

laster ut en moduls ribbon så kommer den å lastes inn automatisk neste gang Civil 3D startes. 

 

OBS! Lisensen for modulen slippes IKKE før man laster ut modulens Ribbon !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Generelt om paletter 
For å bytte mellom ulike paletter høyreklikker man på Toolpalettens kantliste. Er toolpaletten 

”dokket” ligger kantlisten øverst men er den ”ikke dokket” så ligger kantlisten enten til høyre eller til 

venstre. 

 

Dokket: Ikke dokket: 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naviate inneholder følgende paletter: 

 

• Naviate VA 

 VA-prosjektering i plan, profil og tverrprofil 

• NaviateVeg 

 Veiprosjektering i plan, profil og tverrprofil 

• Naviate Trafikk 

 Vegskilt og vegoppmerking. Standard skilt prosjektering i 2D og 3D 

• Naviate Landskap 3D 

 Høydesetting, 3D-linjer=Feature Lines, Snitt/Profil/tverrsnitt, Skråninger 

• Naviate Subassemblies 

 Standard Civil 3D Subassemblies for å bygge normaltverrprofiler for Veiprosjektering 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Naviate-palettene oversetter funksjoner i Civil 3D til forståelige kommandoer samtidig som de følger 

en arbeidsmetodikk. Funksjonene er selvbeskrivende med en forklarende tekst om en holder 

markøren over funksjonen. Sist i den forklarende teksten står kommandoens engelske navn (slik at 

det kan finnes i Civil 3D’s menyer eller ribbons) inni parenteser, f.eks. (Set Working Folder) 

 

 
 

I utgangspunktet er ikonene på palettene veldig store men det kan justeres igjennom å høyreklikke på 

et "tomt sted” i paletten og velge View Options. 

 

 
 

Endre Image size til ønsket størrelse. For å endre alle palettene samtidig, sett Apply to til All 

Palettes og klikk OK. 

 

 
 



 

 

 
 

Naviate Grunnpaletter 
 

Flere av Naviate-palettene benytter felles fliker.  

Disse er: 

 

• Prosjekt  Funksjoner for å håndtere objektlinker (Data Shortcuts) 

• Grunndata  Generelle funksjoner for å håndtere grunndata 

• Terrengmodell  Funksjoner for terrenmodeller (Surface) 

• Tegning  Tegningshåndtering (Plan Production Tools) 

• Visualisering  Visualiseringsfunksjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hvordan man beholder en egen palett ved 
reinstallasjon av Navviate (4.2) 

Hvordan man beholder en egen palett ved reinstallasjon av 

Naviate på samme versjon av Civil 3D. Aktiver paletten 

Naviate subassemblies. Lag en egen palett, f.eks. Mine 

subassemblies. Importer dine subassemblies til denne 

paletten eller flytt allerede importerte subassemblies til 

denne. 

Høyreklikk i ett grått felt på paletten og velg Customize 

Palettes.  
 

I venster rute, finn frem til din palett, høyreklikk på den og 

velg Export. Plasser xtp-filen f.eks. i Mine Dokumenter.  

Avinstaller nå aktuell versjon av Naviate. Ved 

avinstallasjon av Naviate slettes ikke filers som ikke 

tilhører Naviate. Det betyr att subassembliene exe-filer, 

bilder etc ligger igjen men palettene overskrives ved en 

reinstallasjon.  

 

Installer ny versjon 

av Naviate. Start 

Naviate og aktiver 

paletten Naviate 

subassemblies. 

Høyreklikk i et 

grått felt på 

paletten og velg 

Customize 

Palettes. 
I venstre rute 

høyreklikk og velg 

Import. Finn frem 

til og velg den 

lagrede xtp-filen. 

Fliken leses inn og 

legges inn på den 

aktive paletten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Importere KOF fil 
Oppretter punkter og linjer fra en KOF fil. Punktene havner automatisk i punktgrupper og linjene blir 

valgfritt til 2D polylinjer, 3D polylinjer eller F-linjer (Feature Lines) 

Flik: Grunndata 

Kommando: NVKOFin 

 
 

Lines: 

Velg linjene som skal opprettes fra linjeinformasjonen i KOF filen, og hvis disse linjene skal være 

opprettet som 2D polylinjer, 3D polylinjer eller Feature Line (F-linje). Ved valg av Feature Linjene 

kan man også velge Site for disse. 

 

Points: 

Velg hvis sivil-punkter (COGO punkter) skal bli opprettet. For hver punktkode i KOF filen opprettes 

en punktgruppe, Point Group, som kontrollerer utseendet på punktene. Point og Label Style brukes 

standard på enhver av punktgruppene. 

 

 

Importere GEO-fil 

Oppretter punkter, linjer, buer og sirkler fra en GEO-fil. Punktene blir AutoCAD-punkter og linjene 

blir  

2D-  Polylines. 

Fane: Grunndata 

Kommando: NVGEOin



 

Eksportere KOF/SOSI fil 
Lager en KOF-fil eller SOSI-fil fra valgte punkter, punktgrupper og linjer. (Naviate) SOSI-koden 

blir hentet fra lagnavnet for linjene eller fra punktenes kode/Raw Description. Flik: Grunndata 

Kommando: NVKOFout 

 

For å eksportere til SOSI-fil endrer man filformat fra KOF til SOSI. 

Det finns en malfil for SOSI-filen som inneholder de første linjene i SOSI-headern.  Denne filen 

ligger vanligvis i ”C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2013\enu\Data\SOSI” eller tilsvarende. 

 

 
 

Point number/name format: 

Velg om punktene skal nummereres med heltall eller desimal divisjon brutt ned per linje. Angi 

også Start Value, startverdi for det første punktet. 

Set Feature line point code from: 

Velg om navnet på punktkoderne, for de valgte linjene, er hentet fra linjens lagnavn, linjetypens 

navn, Feature linje Style, Feature linje navn, eller kode etter eget valg. 

Points: 

Klikk på knappen og velg i tegningen punktene som skal eksporteres. 

Lines: 

Klikk på knappen og velg i tegningen, linjene som skal eksporteres. 

Point groups: 

Klikk i hvilke punktgruppene som skal eksporteres. 

Open the file in Notepad after export: 

Hvis dette er valgt, vil filen åpnes automatisk i Notisblokk, for kontroll på det som eksporteres. 

OK: 

Klikk på knappen og angi deretter navnet på eksportfilen. 



 

 

Eksportere korridor > KOF (5.1) 

Eksporterer utvalgte linjer fra en korridor til en KOF fil for maskinstyring eller linjer og flater i 

tegningen (det siste fra 2014.3) 

Flik: Grunndata 

Kommando: NVCorKOF 

 

Select Corridor [Dialog] <Dialog>: Velg en korridor i tegningen eller trykk Enter for å få opp 

dialogboksen: 

 
Corridor Name: 

Velg fra listen over korridorene i tegningen. Hvis du valgte en korridor i tegningen så vises bare 

denne. 

Surface Name: 

Velg fra listen over overflater (surfaces) som er opprettet i korridoren. Hvis den valgte overflaten 

består av feature linjer, så filtreres disse linjekoder i den høyre ruten. Det er mulig å velge flere 

overflater samtidig, men alle linjene er eksportert til den samme filen. 

Featureline Code: 

Hvis ikke noen overflate er valgt så vises alle feature linjene i korridoren. Hvis valgte overflaten ikke 

består av feature linjer (dvs. linker i stedet), så blir denne listen tom. Kryss inn de linjene som skal 

eksporteres, eller klikk Select All / Unselect All. 

Translation file: 

Ved eksporten kan kodene i Civil 3D, oversettes til andre koder ved hjelp av en "kode oversettings 

fil". Dette er en tekstfil som på hver linje angir Civil 3D originalkoden, oversatt kode for høyre side, 

oversatt kode for venstre side. For eksempel: ETW, VKH; VKV 

Surface definition file: 

En forhåndsdefinert overflate definisjonsfil definerer overflater som skal opprettes og linjen kodene 

som de må inneholde. 

Open the file in Notepad after export: 



 

Hvis dette er valgt, vil filen åpnes automatisk i Notisblokk, for kontroll av det som eksporteres. 

 

 

 

Klikk på knappen og angi deretter navnet på eksportfilen. 

 

 

Dwg: 

Klikk på knappen. Velg og eksportere tegningen som 3D-

Poly eller Feature Line. Angi deretter tekst for 

Prefix/Interfix/Suffix for lagnavnet. Codes start 

character/Number of characters (Fra tegn nr/Antall tegn) 

innebærer at funksjonen i to deler kan hente deler av 

linjekoden (Prefix+Del1+Interfix+Del2+Suffix. 

Dette kan benyttes for å støtte krav til en bestemt lagstrukturs 

i prosjektene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Surface: 

Her kan linjene eksporteres til en flate /Surface. 

 

Create Surface: Lager en ny Corridor 

Surface. 

Add Feature Lines to Corridor 
Surface: Legger til valgte linjekoder 

til valgt ”Corridor Surface” (fliken 

Surfaces i Corridor Properties) 

Add Breaklines to Surface: 

Eksporterer valgte linjekoder til ”Auto 

Corridor Feature Lines” samt legger til 

disses om ”Breaklines” under 

Prospector > Surfaces > Valgt flate > 

Breaklines. Disse linjene kan da 

eksporteres sammen med flaten til  

LandXML. 

Remove existing Breaklines: Sletter 

eksisterende Breaklines i flaten for å 

unngå dubletter. 

Add Corridor extents as outer 
boundary: Samme som på fliken Boundary i Corridor Properties 

Add outer line as outer boundary: Kontrollerer hvilke valgte linjer som ligger ytterst i korridoren 

og legger til disse som boundary/grense. 

Layer Name: Angi tekst for Prefix/Interfix/Suffix fr lagnavnet. Code start character/Number of 

characters (Fra tegn nr/Antall tegn) innebærer at funksjonen i to deler kan hente deler av linjekoden 

(Prefix+Del1+Interfix+Del2+Suffix). Dette kan benyttes for å støtte spesielle krav til lag lister. Kan 

avsluttes med Use prefix og lagnavnet blir da det samme som koden. 

 



 

 

 

OBS! Kodeoversetting: 

Visse koder i veg korridoren har tilsvarende SOSI temakode.  Disse blir oversett i resulterende 

KOF fil.  Dersom KOF standarden har kun åtte bokstavplasseringer for koder/temakoder blir koder 

med lengere navn oversett i resulterende KOF fil. Se tabellen nedenfor. 

Korridor Kode Oversett i KOF filen 

Crown 7001 

VM 7001 

Daylight 7009 

Terrengskjæring 7009 

Daylight_Cut 6004 

Daylight_Fill 6005 

Daylight_Strip 2200 

Daylight_Sub 7009 

Ditch_In 7017 

Ditch_Out 7017 

EPS 7006 

SK 7006 

EPS_Base SK Forsterkningslag EPS_Pave1 SK Bindlag EPS_Pave2 SK Bærelag 

EPS_SubBase SK Traubunn 

ETW 7018 

VK 7018 

VK-ytre 7018 

ETW_Base VK Forstnlg ETW_Pave1 VK Bindlag ETW_Pave2 VK Bærelag ETW_Sub

 VK Traubunn ETW_SubBase VK Traubunn Hinge Indreskr Hinge_Cut Bakskr Hinge_Fill

 Fyllskr Skråningskil SkrKil 

Knekkt skråning KnktSkr 

SK Knekkpunkt Traubunn SKknktTrb Terrengskjæring Bakskråning TerrBakskr Indreskråning

 Indreskr Bakskråning Bakskr Fyllskråning Fyllskr 

VK Bindlag Bindlag VK Bærelag Bærelag VK Traubunn Traub 

VK Forsterkningslag2 Forstnlg2 

VK Forsterkningslag Forstnlg SK Bindlag Bindlag SK Bærelag Bærelag SK Traubunn Traub 

SK Forsterkningslag Forstnlg 

SK Forsterkningslag2 Forstnlg2 

VM Bindlag Bindlag VM Bærelag Bærelag VM Traubunn Traub VM Forsterkningslag

 Forstnlg 

VM Forsterkningslag2 Forstnlg2 

FK Bindlag Bindlag FK Bærelag Bærelag FK Traubunn Traub 

FK Forsterkningslag Forstnlg 



 

Exportere tabell 
Eksporterer valgte tabeller til en csv-fil (komma separert textfil) som kan åpnes i Excel eller 

Notisblokk/Notepad 

Flik: Grunndata 

Kommando: NVExportTable 

Select source table: Velg ønskede tabeller i tegningen. Tabellene kan være av helt ulike typer! 

Når en avslutter valget av en eller flere tabeller og trykt ”Enter” så vises en fil dialog der man 

angir ønsket filnavn. Deretter spør funksjonen om filen skal åpnes i Excel eller 

Notisblokk/Notepad: 

 
 

 

 

Importere TIT-fil 
Importerer TIT-fil til en Veglinje (Alignment). (Naviate) Kommando: NVTitIn 

 

Veglinjen/Alignment opprettes med innstilingene for Alignment Style og Label Set fra Feature 

Settings for Alignment, i kategorien Settings i Toolspace. 

 

 

 

Importere NYL-fil 
Importerer NYL-fil til en Profil (Profile). (Naviate) Kommando: NVNylIn 

 

Select Alignment: Velg i listen hvilken veglinje/Alignment som profilen skal kobles til. 

Profilen/Profile opprettes med innstilinger for Profile Style og Label Set fra Feature  

 

Innstilinger for kommandoen CreateProfileLayout, i kategorien Settings i Toolspace. OBS! For at 

profilen skal få Label Set opprettet, så må en profiltegning allerede være til stede for valgte 

Alignment. Ellers må man manuelt legge på Label Set med Høyretrykk/Edit Labels. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lage koordinatkryss 
Lager et rutenett av koordinatkryss med koordinatverdier.  

Naviate > Tegning 

 

Med funksjonen "Innstilinger for koordinatkryss/verdi" kan man stile ønsket koordinatkryss 

(Marker Style) samt koordinatverdien (Note Label Style). Stil inn som ønsket og klikk "Add". 

 

10mm kryss ingen verdi  10mm kryss, XY-verdien 100mm kryss=rutenett! 

   
 

Med funksjonen «Lage Koordinatkryss» lager man et rutenett med innstilingene som ovenfor. 

Funksjonen snapper automatisk på 100mm i forhold til valgte tegningsskala. 

 

Med funksjonen "Endre koordinatkryss/verdi" kan man stile inn om X/Y-koordinatene skal 

skrives ut med eksisterende koordinatkryss. Marker ett eller flere koordinatkryss i tegningen 

(Tips: Det går an å velge ved hjelp av ett vindu i tegningen og så øverst i Properties-vinduet 

filtrere ut kun ”General Note Labels”). Endre så i ”General Note Label Style” i Properties-

vinduet: 

 



 

Naviate Properties (5.2) 
Naviate > Prosjekt/Generelt 

NVProperty 

 

Legger til brukerdefinerte egenskapsdata på AutoCAD og Civil 3D-objekter. Egenskapsdata 

lagres som Property Set i Extended Data på AutoCAD Properties. I Navisworks kan du filtrere på 

Properties i en flik med samme navn som valgt Property Set. I den gamle funksjonen Naviate 

Properties - Old så kunne kun ett Property Set brukes i tegningen. I den nya funksjonen kan flere 

Property Sets brukes både i filen og på objekt. 

 
Handle/Type/Navn: Liste over valgte objekt for hvilke egenskaper som skal redigeres. Marker ett 

eller flere objekt i listen. Handle er AutoCADs objektid , Type er AutoCADs objekttype og Navn 

er den første raden i Properties, her Navn. 

Properties: Liste over egenskaper. Endra egenskaper og klikk Apply for å lagre. 

Selection > New: Velg nytt utvalg av objekt. 

Selection > Add: Legg til objekt fra tegningen til utvalget. 

Selection > Select by filter: Velger objekt i tegningen som har de valgte egenskaper. 

Copy Value > Selection > Select: Velg ett av objektene i listen for å kopiere egenskaper til de 

objekter som er valgt i hovedvinduet. I et vindu velges vilke egenskaper som skal kopieres. 

Copy Value > Selection > Select in drawing: Kopierer egenskaper fra ett objekt i tegningen, til 

de objekt som er valgte i hovedvinduet. I et vindu velges de egenskaper som skal kopieres. 

Copy Value > From Attribute: Leser inn attributt-verdien fra block til Property Set. Fungerer 

kun på objekttypen Block, og egenskapen må ha samme navn som attributtet. 

Copy Value > From Labels: Leser verdien fra Labels (Beskrivelsestekster) til Property Set. 

Fungerer kun på labels med navnet NV_Property. Funksjonen leser av alla tekster i denne label og 



 

leter etter en tekst som begynner med samme navn som egenskapen i property setet, f.eks.  

Model Name: <[Model Name(CP)]> 

Funksjonen leser av egenskapsnavnet frem til ”:” og lagrer teksten etter ”:” i egenskapen. <[Model 

Name(CP)]> kommer dog i labelen å være modellens navn for det objektet. 

Se eksempel i Naviate-malen under Pressure Pipe Label Styles. 

Set Default Value: Leser inn default-verdien som er definerende i valgt Property Set. 

Egenskapene kan væra faste verdier eller verdier som leses av fra objektet, f.eks. 

Pipe.InnerDiameterOrWidth eller Structure.StyleName eller Polyline.Length. Hvilke verdier som 

kan brukes på ulike objekttyper listes med kommandoen NVPropList. I et vindu velges de 

egenskaper som skal endres. 

Apply: Lagrer egenskapene på valgt objekt(er). 

Property data set: Velg Property Set som definerer hvilke egenskaper som skal legges på objekt. 

Om listen er tom så finnes det ingen set i tegningen. Anvend da Import set: og velg XML-fil som 

skal importeres til et Property Set (slik som gamle NV-Property-formatet). Eller anvend 

kommandoen Redigere Property Set (eksternt kommando) for å lage eller kopiere Property set. 

Export: Eksporterer egenskapene for valgte objekt til en CSV-fil som kan åpnes og redigeres i 

MS Excel eller Notepad. I første kolonne skrives objektets identitet (Handle) som gjør det mulig å 

importere tilbake redigerte data til objektene. 

Import: Importerer egenskapsdata fra en CSV-fil. 

Erase: Sletter Property Set fra valgt objekt. 

Close: Stenger vinduet uten å lagre egenskapene. Noen funksjonsvalg lagrer imidlertid direkte 

egenskapene, f.eks. Set Default Value og Copy Value.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Egenskapene i Properties-vinduet: 

 

NV-Properties på 3DFace (5.2) 
Naviate > Prosjekt/Generelt 

NVPropertyOn3DFace 

Legger Naviate Properties, f.eks, areal, lengdemåling/sidemåling (station/offset) etc, på 3DFaces. 

Bruk først "Extract objects" for å hente ut 3DFaces fra terrengmodellen. Valg av veglinje 

(Alignment) og korridor (Corridor) er mulig men ikke nødvendig.  

 

Select objects:  Velg 3DFaces 

Select Alignment [No Alignment]:  Velg en Alignment for å hente Station, offset etc fra 

Select Corridor [No Corridor]:  Velg en Corridor å koble til. Kun for identifikasjon. 

Enter Code:    Angi kode 

Enter Full Code <0>:   Angi full kode, aktuelt lag foreslås 

 

Lage tabell (NV-Properties) (5.2) 
Naviate > Prosjekt/Generelt 

NVPropertyTable 

Lager en tabell med informasjon fra Naviate Properties. Egenskaper kan filtreres, grupperes, 

summeres etc. Valg av objekt kan enten være et utvalg av objekt i tegningen eller et filter av 

objekt med en viss egenskap og koordinat. Gjennom å bruke filteralternativet, kan tabellen senere 

oppdateres med nye/ modifiserte objekt som matcher filtret, f.eks. nye eller oppdaterte korridor 

solider. 



 

 
Velg for Table Style og Property Set samt angi overskrift i Title. 

Det finns tre muligheter for å filtrere ut inneholdet i tabellen: 

Selection set: Velg objekt i tegningen. Utvalget kan siden endres med kommandoen Redigere 

tabell. 

Filter: Angi søkefilter (klikk på plusset for å legge til rad). 

Geographic location: Angi eller pek ut koordinater.  

Både Filter og Geographic location gjør at tabellen oppdateres med nya objekt som oppfyller 

vilkårene, når man kjører kommandoen Oppdatere tabell. 

Columns: Velg kolonner for rapporten, klikk på pluss for å legge til rad. 

Calculate column Values: Angi kolonner som skal summeres. Summeringen skjer for hver 

Group By. 

Sort order: Angi hvilken kolonne som radene skal sorteres etter. 



 

Redigere tabell (NV-Properties) (5.2) 
Naviate > Prosjekt/Generelt 

NVPropertyTableEdit 

Redigerer innstillingene for en eksisterende tabell med informasjon fra Naviate Properties. 

 

Oppdatere tabell (NV-Properties) (5.2) 

Naviate > Prosjekt/Generelt 

NVPropertyTableUpdate 

Oppdaterer innhold i en eksisterende tabell med informasjon fra Naviate Properties. 



 

Redigere Property Sets (5.1) 

Redigerer Property Sets i tegningen. Man kan endre innholdet i selve Property Setet, endre navn, 

legge til/ta bort, endre sorteringsrekkefølgen, sette default-verdier med mere. Man kan også 

kopiere Property Sets mellom tegninger. Kommandoen er en standard Civil 3D-kommando 

(PropertyData Sets) og mer info finnes i hjelpefilen til Civil 3D. 

 

 
 

Bildet over viser et Property Set som inneholder default egenskaper som hentes fra Civil/Acad-

objektets egenskaper, f.eks. Pipe.InnerDiameterOrWidth, Structure.StyleName, Polyline.Length 

 

For  Navn henets Pipe.StyleName eller Structure.StyleName. Koden Split( ) angir at teksten 

hentes frem til den finner et mellomrom eller et annet tegn. F.eks. Overvann Eks blir Vann. 

 

For Dimension: Pipe.InnerDiameterOrWidth|Mult(1000)|Round(0) 

Multipliserer diametern med 1000 og runder av til 0 decimaler. 

 

For Måleenhet hentes fast verdi “Fixed”. 

 

For Littera, hentes lagnavnets to første tegn (2 tegn fra tegn nummer 1), deretter ”-” og deretter 6 

tegn fra tegn nummer 3. 

 



 

Property set definitions (5.1)  
Property set definitions kan inneholde flere styles med definitions. 

De definisjonstyper som støttes av NvProperty er: 

 

Text – tekstdefinisjon 

Integer - heltalsdefinisjon 

Real – desimaltalsdefinisjon 

 

List – listdefinisjon 

Lister de verdiene som finnes under List Definitions, identifiseres ut i fra Source. 

 
 

Formula – beregningsdefinisjon 

Består av en usynlig definition av typen formula og en med relevant type for resultatet. 

Beregningsdefinition og resultatdefinition ska ha samme navn bortsett fra at 

beregningsdefinitionens navn begynner med ett _.   

Formelen angis i feltet Source og omgitt med ' [   

 

sånn som '[<formel>]' 

kan til og med ha flere eterfølgende fomler som da håndteres som boolsk eller  

 

'[<formel 1>][<formel 2>] [<formel 3>] … [<formel n>] ' 

 

Formula funksjoner 

 

GetVAl<objekt.egenskap> 

Håndterer objekt egenskap 

 

Mult(<faktor>) 

Multipliserer med faktor 

 

Round(<antal decimaler>) 

Avrunder til antallet desimaler 

 

LayerName<start position>,<antal tecken> 

henter lagnavn fra tegn start posisjon og antallettegn 

 



 

Split(<bryt tecken>) 

Kapper av foregående verdi ved første funnede tegn.  

Eks.  

'[GetValPipe.InnerDiameterOrWidth|Mult(1000)|Round(0)][GetValStructure.InnerDiameterOrWi

dth|Mult(1000)|Round(0)]' 

 

Har verdien av innerdiameter multiplicerat med 1000 uten desimaler for objektet Pipe  

eller verdien innerdiameter multiplicerat med 1000 uten desimaler for objektet Structure. 

 

Liste Default Properties 

NVPropList 

Kommanden lister hvilke verdier som kan benyttes som default-verdier for ulike objekttyper i 

XML-filen for Egenskapsdata. F.eks: 

Pipe.InnerDiameterOrWidth 

Structure.StyleName  

Polyline.Length 

 

 

Naviate-Properties - Old 

Naviate > Prosjekt/Generelt 

NVPropSet 

 

Legger til brukerdefinerte egenskapsdata på AutoCAD og Civil 3D-objekt. Egenskapsdata lagres 

dels som Xdata og dels i Notes-feltet i Extended Data på AutoCAD Properties. I Navisworks finns 

så en mulighet å filtrere gjennom Notes-feltet.  

 

Egenskapene som skal kunne legges på objektene defineres via en ekstern XML-fil. I denne 

XML-filen kan man definere om egenskapen skal være numerisk, heltall, tekst samt om man skal 

ha forhåndsvalget verdier i en liste. 

 



 

Handle/Name: Liste over valgte objekt for egenskap som skal redigeres. Marker ett eller flere 

objekt i listen. Handle er AutoCADs objektid og Name den første raden i Properties, her Navn 

Properties: Liste over egenskaper. Endre egenskaper og klikk Apply for å lagre. 

Selection > New: Velg nytt sett av objekt. 

Selection > Add: Legg til objekt fra tegning til utvalget. 

Selection > Select by filter: Velger objekt gjennom å søke i tegningen etter objekt med valgte 

egenskaper. 

Copy Value > Selection > Select: Velg ett av objektene i listen og kopier egenskapene fra dette 

objektet til de objektene som er valgt i hovedvinduet. I ett nytt vindu velges hvilke egenskaper 

som skal kopieres. 

 Copy Value > Selection > Select in drawing: Kopierer egenskaper fra ett annet objekt i 

tegningen, til de objektene som er valgt i hovedvinduet. I et nytt velges det hvilke egenskaper som 

skal kopieres. 

Copy Value > Default: Leser inn default-verdiene som er definert i valgte XML-fil. Egenskapene 

kan være faste verdier eller verdier som leses fra ett objekt, f.eks. Pipe.InnerDiameterOrWidth 

eller Structure.StyleName eller Polyline.Length. Hvilke verdier som kan benyttes på ulike 

objekttyper listes opp med kommandoen NVPropList. 

Apply: Lagrer egenskapene på valgt/valgte objekt. 

Property File: Open: Velg XML-fil som definerer hvilke egenskaper som skal legges på 

objektet.  

Export: Eksporterer egenskapene for valgte objekt til en CSV-fil som kan åpnes og redigeres i en 

MS Excel eller Notepad/Notisblokk. I en kolonne skrives objektets identitet (Handle) hvilket gjør 

det mulig å importere tilbake redigerte data til objektet. 

Import: Importere egenskapsdata fra en CSV-fil. 

 

Egenskaper i Properties-vinduet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NVPropList 
Kommandoen lister hvilke verdier som kan benyttes som default-verdier for ulike objekttyper i  

XML-filen for Egenskapsdata. F.eks.: 

Pipe.InnerDiameterOrWidth 

Structure.StyleName  

Polyline.Length 

 



 

Default NV-Properties fra objekt 
Det er mulig i XML-filen for egenskapsdata, å bygge opp innstiliger for å hente egenskaper 

direkte fra objekt. Hvilke egenskaper som kan  

 

Eksempel på oppbygging av XML-fil: 

For Navn hentes Pipe.StyleName eller Structure.StyleName. Koden Split( ) angir att teksten 

hentes fram til den finner ett mellomrom eller en annen angitt tegn. F.eks. Overvann Bef blir 

Overvann. 

 

For Dimensjon: Pipe.InnerDiameterOrWidth|Mult(1000)|Round(0) 

Multipliserer  diametern med 1000 og runder av til 0 desimaler. 

 

For Måleenhet hentes en fast verdi “Fixed”. 

 

For Littera, hentes lagnavnets to første tegn ( 2 tegn fra tegn nummer 1), deretter ”-” og deretter 6 

tegn fra tegn nummer 3. 

 

 <Properties> 

  <Property> 

    <Name>"Namn"</Name> 

    <DataType>"String"</DataType> 

    <Values></Values> 

    <DefaultValues> 

      <DefaultValue> 

        <Type>GetVal</Type> 

        <Value>Pipe.StyleName|Split( )</Value> 

      </DefaultValue> 

      <DefaultValue> 

        <Type>GetVal</Type> 

        <Value>Structure.StyleName|Split( )</Value> 

      </DefaultValue> 

    </DefaultValues> 

  </Property> 

  <Property> 

    <Name>"Dimension"</Name> 

    <DataType>"String"</DataType> 

    <Values></Values> 

    <DefaultValues> 

      <DefaultValue> 

        <Type>GetVal</Type> 

        <Value>Pipe.InnerDiameterOrWidth|Mult(1000)|Round(0)</Value> 

      </DefaultValue> 

      <DefaultValue> 

        <Type>GetVal</Type> 

        <Value>Structure.InnerDiameterOrWidth|Mult(1000)|Round(0)</Value> 

      </DefaultValue> 

    </DefaultValues> 

  </Property> 



 

  <Property> 

    <Name>"Mätstorhet"</Name> 

    <DataType>"String"</DataType> 

    <Values> 

      <Value>"st"</Value> 

      <Value>"m"</Value> 

      <Value>"m2"</Value> 

      <Value>"m3"</Value> 

    </Values> 

    <DefaultValues> 

      <DefaultValue> 

        <Type>Fixed</Type> 

        <Value>st</Value> 

      </DefaultValue> 

    </DefaultValues> 

  </Property> 

  <Property> 

    <Name>"Littera"</Name> 

    <DataType>"String"</DataType> 

    <Values></Values> 

    <DefaultValues> 

      <DefaultValue> 

        <Type>LayerName</Type> 

        <Value>1,2</Value> 

      </DefaultValue> 

      <DefaultValue> 

        <Type>Fixed</Type> 

        <Value>-</Value> 

      </DefaultValue> 

      <DefaultValue> 

        <Type>LayerName</Type> 

        <Value>3,6</Value> 

      </DefaultValue> 

    </DefaultValues> 

  </Property> 

</Properties> 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Importere lag 
 

Importere lag, beskrivelsestekst m.m. fra en tekstfil (Naviate) 

Kommando: NVLayerImportDesc 

 

Tekstfilen skal være f.eks. komma-separert med lag for: 

Name;Color;Linetype;Lineweight;Description 

 

Velg først filen som skal importeres 

Deretter skriver funksjonen ut de to første radene i filen: 

Name;Color;Linetype;Lineweight;Description_NOR;Description_Eng 

W-51CB--TP-------------;240;Continuous;0.25;VANN - TEXT (PROFILE) 

NORWEGIAN;SPILLVANN - TEXT (PROFILE) NORWEGIAN 

 

List delimiter <;>:   Angi tegn som er liste skiller 

Enter Description column <5>: Angi hvilken kolonne som er beskrivelse 

Skip first row? [Yes/No] <Yes>: Angi  om første raden skal hopes over (for overskrift) 

 

Om laget ikke finnes så etableres det i henhold til innstilingene. Om det allerede finnes så leses 

Description inn og fargen endres. 

 

Tekstfilen kan enkelt etableres ved å markere og kopiere all lag i LayerManager og lime dette inn 

i Excel og lagre som en csv-fil. 

 

Døpe om lag 
Døper om lagnavn til lagets beskrivelsestekst «Description» og lagets Description  til lagets navn. 

Kommando: NVLayerDescToName 

 

Lag fra Objekt-stiler 
Endrer lag for Civil-objekt ved å lese av lag fra objektets stil. Hvilken stilkomponent som styrer 

lag per objekttype, styres via en redigerbar xml-fil. 

Kommando: NVObjectLayerFromsStyle 

 

Default fil ligger i C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2014\enu\Data\Naviate-NOR\ 

nvObjLayerStyle.xml 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naviate Landskap  (4.2) 
Naviate Terreng inneholder fire fliker: 

• Høydesettings - Funksjoner for å håndtere 3D-linjer (Feature Lines). 

• Opprette 3D-linje samt endre innstiling 

• Høydesetting av linje 

• Legge til knekkpunkt eller høydepunkt 

• Betegnelser 

• Justere enkelte høyder 

• Modifisere linjer 

 

• Profil/Tverrprofil – Funksjoner for å etablere: 

• Snittlinje (alignment) 

• Profiltegning (Profile View) 

• Tverrprofiltegning (Section View) 

 

• Skråninger – Funksjoner for å etablere og bearbeide skråninger 

(Gradings) 

 

• Terreng-Lag – Funksjoner for å slå på/slukke lag samt endre farge 

på lag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naviate Landskap-Ribbon inneholder nedenfor stående funksjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Opprette skråninger mellom linjer 
Oppretter skråningslinjer (ikke grading!) mellom to linjer, polylines eller 3d-

Linje/Feature lines 

Kommando: NVTHatch        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval: Angi lengden på intervallene mellom skråningslinjene 

Perpendicular from top/to bottom line: Velg om skråningslinjene skal opprettes vinkelrett på 

skrånings topp (øverste linje) eller vinkelrett på skråningsfoten (nederste linje) 

Minor length: Angi om korte linjen skal være en viss prosentandel av totale distansen eller er en 

spesifisert lengde. Oppgi lengde eller andelen i boksen nederst. 



 

Properties: Velg lag, farge og linjetykkelse for skråningslinjene 

Corner: Instiling for hvordan funksjonen skal håndtere hjørner, Normal innebærer att den 

fortsetter vinkelrett gjennom hjørne mens Draped att den projiserer mot det indre hjørnepunktet! 

Klikk på OK og velg deretter linjen for skråningstoppen "Select top line” og skråningsfoten 

“Select bottom line”. 

 

 

Endre skråninger mellom linjene 
Endrer innstilingen for skråningslinjene mellom to linjer. Kan også brukes til oppdatere 

skråningslinjene når du endrer den øverste / nederste linjen 

Kommando: NVHedit 

 

Select hatch: Velg skrånings mønster som skal endres. Deretter åpner dialogboksen ovenfor. Hvis 

du bare ønsker å få skråningslinjene oppdatert, klikker du OK umiddelbart, ellers endrer du det du 

ønsker! 

 

Etablere parallell F-linje (4.1) 
Kommando: NVOFFSETFEATURE 

Etablerer en dynamisk parallell Feature Line( F-Linje) langs valgte 

Feature Line. Den parallell-kopierte linjen kan deretter oppdateres 

etter att orginal-linjen har blitt endret. Den parallell-kopierte  linjen 

må ligge i samme Site. Noter att linjer i en Site ikke kan ligge direkte 

ovenfor hverandre uten i så fall ha 1mm forskyvning.  

 

Select object [Release/Update]: Velg en Feature Line i tegningen eller 

velg Release for å koble bort den dynamiske koblingen for en feature line eller Update for å 

oppdatere en dynamisk koblet feature line. 

 

Pick side to offset: Pek på hvilken side hvor parallel-kopien skal etableres. 

 

Distance <10.0000>: Angi sidemål 

 

Specify elevation or [Slope/Grade] <1.0000>: Angi høydeforskjell eller angi Slope for å angi 

helning i 1:X eller Grade for å angi helning i %. 

 

Oppdatere parallell F-linje (4.1) 

Kommando: NVOFFSETFEATURE U 

Oppdatere en dynamisk parallell Feature Line (F-Linje) etter forandringen i original-linjen er 

endret. Den parallell-kopierte linjen må ligge i samme Site. Noter att linjer i en Site ikke kan ligge 

direkte onenfor hverandre hvis så må de ha en forskyving på 1mm. 

 

Select object [Release/Update]: Velg Update for å oppdatere en dynamisk koblet feature line. 

Specify update [One level/Nested] <One level>: Mulighet for å velge om oppdateringen skal gå et 

nivå ned i hierakiet (One level) eller om den skal søke etter nestede (Nested) nivåer av 

parallellkopierte linjer, altså om man har parallellkopiert fra parallelkopien. 

 



 

Funksjonen sletter den valgte linjen og gjenskaper den på nytt som en parallell-kopi til orginal-

linjen. Alle forandringer av linjen nullstiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-linje på t-modell (4.1) 
Kommando: SurfaceFeature 

Projiserer opp en F-linje på valgte terrengmodell med en 

angitt høydejustering. F-linjen kan senere oppdateres 

automatisk. |  

 

Select Feature Lines [Update]: Velg Feature line i 

tegningen eller velg Update for å oppdatere en linje som 

allerede er projisert av Naviate til en terrengmodell. 

 

Select surface in drawing or in dialog [Dialog] <Dialog>:  Velg en terrengmodell i tegningen 

eller trykk enter for å velge i et dialog vindu. 

 

Enter Elevation Offset <0.1000>: Angi en høydeverdi som linjen skal heves over 

terrengmodellen. 

 

Oppdatere F-linje på t-modell (4.1) 
Kommando: SurfaceFeature U 

Oppdatere en F-linje (Feature Line) som er koblet til en terrengmodell. Om en parallell-kopi er 

etablert av den aktuelle linjen så kan også kopien oppdateres av kommandoen. 

 

Select Feature Line to Update [All]: Velg en Feature line i tegningen eller velg All for å 

oppdatere alle linjer som er projisert av Naviate til en terrengmodell. 

 

Update referenced Feature Lines [Yes/No]: Y Svar Yes for også å oppdatere linjer som 

f.eks. er parallell-kopiert fra den aktuelle linjen, av Naviate. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablere dynamisk linje-sett (4.2) 
Kommando: NV_AK_GRADING 

Etablerer et dynamisk sett av linjer gjennom å parallell kopiere en 

eksisterende polyline i høyde/side. De parallelle kopierte linjene 

oppdateres automatisk om orginal linjen endres. 

 

Select polyline or ENTER to finish 

Select side: 

Select start point or ENTER to apply to entire length… 

 

Velg Polyline, pek på siden for parallell kopiering samt trykk Enter 

for å få en kopi langs hele linjen eller pek ut start og sluttpunkt. 

 

I dialogboksen kan en deretter etablere egne «Set» med kopiering steg, med øverste plusstegnet. 

Enkelte funksjoner kan projiseres mot overflaten i «Target surface». «Grading Name» er en 

benevnelse på det linjesett (grading) som etableres langs valgte linje. I nederste liste etableres 

flere steg som parallell kopierer linjen etter hverandre 

 



 

 

 

Redigere dynamiske linje-sett (4.2) 
Kommando: NV_AK_GRADING_EDIT 

Redigerer ett eksisterende linje-sett 

 

Slette dynamiske linje-sett (4.2) 
Kommando: NV_AK_GRADING_ERASE 

Sletter et eksisterende linje-sett 

 

 

 

 

Ekstrudere langs linje 
Kommando: NVEXTRUDE 

Ekstrudere "polyline-profil" langs linje som lager en solid. 

Profilen kan til og med være en blokk.  

Kan benyttes for å lage f.eks. kantsteiner eller støttemurer. 

Profilen tegnes opp som en polyline. Om man benytter en 

blokk så benyttes den første polyline som finnes i blokken. 

Innstilingene for hvordan soliden ekstruderes lagres på soliden 

slik at den kan oppdatere seg ettersom man forandrer profilen 

eller linjen. 

 

Select Profile [Block/Update]: Velg en polyline i tegningen. 

Valget Block gir en mulighet til å velge en blokk istednefor. Valget Update gir en mulighet for å 

oppdatere en eksisterende solid laget av kommandoen. 

 

Select Basepoint: Velg det punktet som skal følge linjen. 

Rotation <0>: Angi rotasjon eller pek på to punkter. 

Select Path: Velg linjen som profilen skal ekstruderes langs. 

Flip object [Yes/No] <No>: Angi om profilen skal speiles. 

 

Oppdatere solid 
Kommando: NVEXTRUDE U 

Oppdaterer en ekstrudert solid etter att linjen eller profilen er endret. 

 

Vend solid 
Kommando: NVEXTRUDE F 

Vender (snu) side for en ekstrudert solid. (Naviate) 

 

 

 

 



 

Tegn helningslinje (F-linje) (6.1) 
Kommando: NVCreateFeatureLine 

Tegner en helningslinje (Feature line) som automatisk får en helningsetikett (label). 

Kommandoen fungerer på samme måte som Civil 3D:s standardfunksjon ”Create Feature Line” 

men etter kommandoen avsluttes så settes en label (betegnelse) inn automatisk og kommandoen 

strates om igjen for å skape en ny helningslinje. Den label som settes inn er den som er definert i 

malen som vist under: 

 
 

Funksjonen starter med dialogen for å gjøre innstilinger for F-linje (Feature Lines) der kan en bl.a. 

velge Site, Name, Style. 

 

Klikk OK og etabler en Feature line (helningslinje) på vanlig måte. Se Civil 3D-hjelp for detaljert 

instruksjon om valgene.  

 

Når kommandoen avsaluttes kommer alternativ for å legge helningslinje til en eksisterende 

overflate. 

 
 

Yes  Legger den opprettede linjen til en valgt overflate(spørsmålet kommer igjen etter 

neste linje 

Yes to all Legger den opprettede linjen til en valgt overflate og resten av linjene som lages 

inntil kommandoen avsluttes. 

No  Legger ikke den opprettede linjen til en valgt overflate(spørsmålet kommer igjen 

etter neste linje) 

No to all Legger ikke den opprettede linjen til en valgt overflate og resten av linjene som 

lages inntil kommandoen avsluttes. 

Cancel  Avbryter kommandoen uten å legge til noen linje i en overflate. 

 

Når kommandoen avsluttes så settes labelen inn og kommandoen startes om igjen for å etablere en 

ny linje.  



 

 

 

Bygg hus 
Oppretter hus ut ifra 3D-polylines for takhøyde (TakKant og TakSprang fra SOSI) som extruderes 

mot en terrengmodell (Surface). (Naviate) 

Kommando: NVCREATEHOUSE 

 

Funksjonen leter etter polylinjer i utvalgte lag (eller utvalgte objekter) og extruderer dem 

enten til en terrengmodell (Surface) eller til en angitt dybde. Polylinjen antas å representere taket 

av huset. Fasaden av huset blir opprettet ved at polylinjen blir ekstrudert og, avhengig av om det 

er en 3D eller 2D polylinje, så blir fasaden en Surface Extrusion eller 3DSolid. Samtidig bygger 

funksjonen en Mesh ved å koble sammen takets brytningspunkter. 

I en rendert visning kan husene se ut som vist nedenfor: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Select by layer / Select Objects: Velg 

objekter enten via lag (trykk på knappen 

[Layers]) eller ved å velge direkte i 

tegningen (trykk på knappen [Select]). 

 
House layer: Skriv et nytt lag eller velg 

et lag fra listen, for fasaden. 

 

Roof layer: Skriv et nytt lag eller velg et 

lag fra listen, for taket. 

 

Ground Surface [Select]: Velg 

terrengmodell/surface i tegningen. 

 

House depth: Angi høyde på fasaden. 

Om en terrengmodell også er valgt så 

trekkes fasaden ned under 

terrengmodellen, med angitt dypde. 

 

[Clean up] Kjør en ”Drawing cleanup” 

og forbinder alle lines på valgte lag til polylines 

       [Create House] Oppretter husene. 



 

Objekt langs linje (4.2) 
Kommando: NVCreateFeatureLine 

Plaserer ut 3D-objekt (f.eks. lysstolper) langs en veglinje. 

 

Create new or Edit existing group? [Create/Edit] <Create>:  

Select path: 

 

Funksjonen begynner med å spørre om å lage en ny Create gruppe eller redigere eksisterende 

Edit. For å lage en ny gruppe, velg Create og pek så ut Path, polyline eller feature line. 

For å redigere eksisterende gruppe, velg Edit og pek deretter ut en blokk i gruppen 

 

Block, Name: I listen vises 

eksisterende 3D-blokk i tegningen. 

Blokken må altså være lest inn.  

Scale: Blokkstørrelse 

 

Group, Name: Navnet på gruppen 

som skal etableres. 

Station, Start/End: Avstand fra 

valgte linjes startpunkt til første 

respektive siste objekt. 

Intervall: Intervall, mellom 

objekt. 

 

Block Rotation: Rotasjon rundt 

egen akse. 

Offset Elevation: Forskyvelse i 

høyden 

Offset Distance: Forskyvelse til 

siden. 

 

Slope: Vridning rundt valgte linje 

Fixed: Angel: Angi fast vinkel 

Path: Velg en annen linje å vri 

mot, f.eks. motsatt vegkant. 

Allign, Allign to main path: Skal 

innsatte objekt settes inn langs 

linjens plan i innsetningspunktet 

eller alltid vertikalt. 

OK: Setter inn objektet og spør 

om objektet skal beholdes Klikk 

OK neste vindu for å sette inn den 

i tegningen eller Cancel for å gå 

tilbake til dialogen og gjøre de 

ønskede endringene. 

 

 

 



 

Max/min for overflater (6.1) 
Kommando: NVElevationFromSurface 

Endrer eller lager punkter og punktgrupper for høyeste, laveste eller middelverdien av to 

overflater.  

 

 
 

Velg om funksjonen skal endre en eksisterende punkt gruppe, lage punkter og en punktgruppe 

eller eksportere resultatet til en .NEZ-fil 

 

Surface 1 og Surface 2 Velg hvilke to overflater som skal sammenlignes 

Get Points From  Velg hvilke punkter som skal lages 

 Surface 1  Punktene lages i triangelnodene i Surface 1 

 Surface 2  Punktene lages i triangelnodene i Surface 2 

 Surface 1&2  Punktene lages i triangelnodene i Surface 1 og 2 

 Within Surface 1&2 Punktene lages i triangelnodene som er i både Surface 1 og 2 

Elevation method Velg om punktene skal få høyde fra det høyeste, laveste eller 

middelverdien av Surface 1 og 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naviate VA  (5.1) 
Naviate VA inneholder fire fliker: 

• VA-plan – Funksjoner for å håndtere: 

• Ledningsnett (Pipe Network). 

• Ledninger (Pipe) 

• Kummer (Structure) 

• Punkter/Utstikningsdata 

• Betegnelser/Tabeller 

• VA-profil – Funksjoner for å håndtere profiltegninger (Profile View) 

• Profillinje (Profile) 

• Profiltegning (Profile View) 

 

• VA-snitt – Funksjoner for å håndtere: 

• Normaltverrsnitt (Assembly) 

• Grøftekorridor (Corridor) 

• Tverrprofiltegninger (Section View) 

• Volumrapporter/tabeller (Quantity take off) 

• VA-Lag – Funksjoner for å slå på/slå av lag samt endre farge på lag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Etablere flere kollisjonskontroller 
Identifiserer nettverksdeler som kolliderer med andre eller er innen en angitt avstand. Funksjonen 

lager kryssingskontroller (Interference Check) mellom alla valgte ledningsnett. Standardfunksjonen i 

Civil 3D lager kollisjonskontroller en og en noe som innebærer mange varianter om en har mange 

ledningsnett. Funksjonen benytter innstilinger som er forhåndsdefinert for kommandoen 

CreateInterferenceCheck (Toolspace > Settings > Pipe Networks > Commands > 

CreateInterferenceCheck, högerklick > Edit Command Settings) 

Kommando: NVCreateInterferenceCheck 

 

 
Velg de nett som skal kontrolleres, samt klikk Check Selected eller klikk Check All for å 

kontrollere alla nett mot hverandre. 

 

Funksjonen avslutter med å rapportere hvor mange kolisjonskontroller som har blitt etablert og hvor 

mange kollisjoner som ble funnet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollisjonskontrollene kan du finne tilbake siden i Toolspace/Prospector 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vise bare BIR-linje i profiltegningen 
1. I Naviate VA finns den mulighet å vise bare BIR-linjen for ledninger. 

 

Dette går altså ikke i ren Civil 3D. I Naviate VA > VA-profil, velg Opprette BIR-linje for 

spillvann og pek på en spillvannledning. 

Nå settes en etikett inn, som består av en linje som ligger i BIR-linjen (nedenfor skal vi slå av laget 

for overkanten...). Gjør motsvarende for øvrige ledningsnett 

 

 



 

 

 

 

 

 

Laghåndtering med Naviate 

I Naviate VA finnes muligheten for enkelt kunne slå på og av lag. Civil 3D:s norske lokalisering 

bygger på en avansert lagdeling som man enkelt håndterer med denne meny: 

 

VA-lag svarte 

Endrer farge for alle VA-lag til svart 

VA-lag fargede 

Endrer farge for alle VA-lag til forutbestemt farge 

 

Slå av alle ledninger 

Slår av alle lag for ledninger 

Slå av alle kummer 

Slår av alle lag for kummer 

Slå av all tekst 

Slår av alle lag for tekster 

Slå av dagvann 

Slår av alle lag for dagvann 

Slå av drenering 

Slår av alle lag for drenering 

Slå av spillvann 

Slår av alle lag for spillvann 

Slå av vann 

Slår av alle lag for vann 

Slå på alt 

Slår på alle lag for VA 

Slå på/Slå av ledningsnett 

Slår på/Slår av ulike ledningsnett hver for seg. 

Høyreklikk på ledningsnettet i dette vindu for å Slå 

på/Slå av. 

 

Slå av VA-Profil Ø-rør for D<=500 

Slår av lag for ledningsprofiler med D<=500 mm. For å 

vise BIR for ledninger med D<=500 mm må f.eks. etiketten Spillvann-Profil-BIR settes inn. 

Slå på VA-Profil Ø-rør for D<=500 

Slår på lag for ledningsprofiler med D<=500 mm. 



 

Endre sandfang 
Endrer sandfang (Sump Depth) for utvalgte kummer eller alle kummene i et ledningsnett. Enkelte 

funksjoner i Civil 3D oppretter 2m sandfang på alle kummer som altså kan korrigeres med denne 

funksjonen. 

Kommando: NVSetSumpDepth 

 

Enter sump depth: 2 Angi dybde for andfang 

Sump depth for the entire Network/single Structure [Network/Single] <Single>: N 

Velg om forendringen skal gjennomføres for ett helt ledningsnett 

(Network) eller enkelte kummer (Single). 

Select pipe/structure: Velg en eller flere kummer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bytte type/størrelse på flere ledninger/kummer - Grafisk 
 

Det finnes to funksjoner for å bytte type/størrelse på flere kummer 

 

Endrer type og størrelse på flere ledninger eller kummer med at en velger først et objekt for å 

kopiere innstilinger ifra og deretter objektet som skal ha de samme innstilingene.  En kan først 

kjøre ”vanlig” Bytte type/størrelse på ledning/kum (Swap part) og deretter denne funksjonen på 

andre ledninger. 

Kommando: NVSwapPart 

 

Select source Pipe or Structure: Velg det objektet som innstilinger skal kopieres ifra. Select 

[Network/Singel] <Singel>: Velg Network for at gjennomføre endringen på alle ledningsobjekter i 

et ledningsnett, velg deretter et ledningsobjekt i tegningen.  Velg Single for at velge enkelte 

ledningsobjekter, velg deretter ønsket ledningsobjekt i tegningen. 

 

 

Endre type/størrelse på flere ledninger/kummer – Dialog 
Endrer type og størrelse (tilsvarende SwapPart) på flere ledninger eller kummer gjennom å velge 
den nye typen/størrelsen i en dilogboks.  
 

 



 

Vend Ledning (5.2)  
NvReversePipeSingle 

Byter retning på ledning.  

 

I Naviate-Paletten, fliken VA-plan, velg Vend Ledning 
 
Select pipe object or Undo:  Klikk på ledning som skal vendes. En pil lages midlertidig på 
ledningen som viser ny retning, klikk på ledningen igjen for å angre. 
 
Select pipe object or Undo:  Klikk på neste ledning som skal vendes eller Enter for å 
avslutte kommandoen.  

 

Endre helning for ledningsstrekk 
NVPipeSlopeDrop 

Endrer starthøyde, helning og dropp for en eller flere sammenkoplede ledninger 

 

For å gjøre alle stegene over med spillvann-nettet: 

 

I Naviate-Paletten, fliken VA-plan, velg Endre helning for ledningsstrekk Pick Starting pipe or 

structure: Velg den første spillvanns ledning i tegningen Pick Ending pipe or structure: Velg den 

siste spillvanns ledning i tegningen 

Start from first or last pipe [First/Last] <First>: F (First= begynn fra første ledningen og gå 

framåt, Last= begynn fra siste ledningen og gå bakover) 

 

Enter value to raise/lower first pipe start elevation <0.0>: -0.275 (0.2 + 0.075) 

 

Set drop for Invert or Crown [Invert/Crown] <Invert>: I (regner fra vanngang "Invert" eller 

overkant ledning "Crown"). Innvirker bare om ledningene har ulike dimensjon) 

 

Enter pipe run slope in % <-0.5000>: -0.2 (ledningens helning, negativt er nedover) Enter pipe 

drop in m <0.0200>: 0.02 (dropp i kummen, positiv verdi nedover) Minimum cover:1.57 for 

pipe :Ledning (1) (Minste overdekning vises) 

Maximum cover:2.02 for pipe :Ledning (3) (Største overdekning vises) 

 

Enter value to raise/lower first pipe start elevation <-0.0750>: (nå er det mulig å gjøre om 

beregningen igjen og justere noen av parameterne. Trykk ESC for å avslutte) 



 

Fordele helning for ledning 
NVPipeConstantSlope 

Fordele helning for et eller flere sammenkoblede ledninger. Første ledningens startpunkt og siste 

ledningens sluttpunkt opprettholdes og en konstant helning fordeles mellom ledningene.  

 

I Naviate-Paletten, fliken VA-plan, velg Endre helning for ledninger 
Select Start Pipe/Structure: Velg den første ledningen 

 

Select Last Pipe/Structure: Velg den siste ledningen 

 

Specify drop <0.0000>: Angi dropp i kum, positiv verdi nedover 

 

Slope: 0.2% 

Minimum cover: 1 for pipe: Ledning (4) 

Maximum cover: 1.404 for pipe: Ledning (6) 

Funksjonen avslutter med å rapportere hvilken helning som ble lagt på ledningene samt Min og 

Maks overdekning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Endre dropp for ledninger 
NVPipeDrop 

Endre starthøyde (Elevation) og dropp (Drop) for en eller flere sammenkoblede ledninger. 

 

Pick Starting pipe or structure: Velg den første ledningen 

 

Pick Ending pipe or structure: Velg den siste ledningen 

 

Start from first or last pipe [First/Last] <First>: F  (First=start fra første ledning og gå framover, 

Last=start fra siste ledning og gå bakover) 

 

Enter value to raise/lower first pipe start elevation <0.0>: 0 

 

Enter pipe drop in m <0.0200>: 0.02   (dropp i kum, positiv verdi nedover) 

 

Minimum cover:1.57 for pipe :Ledning (1)  (Laveste overdekning forevises) 

 

Maximum cover:2.02 for pipe :Ledning (3) (Største overdekning forevises) 

 

Enter value to raise/lower first pipe start elevation <-0.0750>: (nå er det mulig å gjøre om 

beregningen igjen og justere noen av parameterne. Tryck ESC for å avslutte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sett min-helning for ledninger 
NVPIPESetMinSlope 

Kontrollerer alle ledninger i et ledning strek og justerer alle ledninger som har helning som er 

mindre en angitt min-helning. Justerer i tilegg etterkommende ledningsstartpunkt så den stemmer 

overens mot den justerte ledningens sluttpunkt, med eller uten dropp. Man kan velge om man 

arbeider oppstrøm (upslope) eller nedstrøm (downslope). 

 

Select starting pipe: Velg den første ledningen 

 

Select ending pipe: Velg den siste ledningen 

 

Enter minimum slope %: 1 Ange minste helning for ledningene 

 

Specifies whether the slope of the pipe network is upstream or downstream 

[Upslope/Downslope] <Downslope>: D Angi D for helning nedstrøm og U for oppstrøm 



 

 Høyne/Senke ledningsstrekk 
NVPipeDrop 

Høyner/senker en eller flere sammenkoplede ledninger 

 

Select first pipe/structure to raise/lower: Velg den første ledningen i strekket 

 

Select [Next pipe or structure/Entire network] <Next pipe or structure>: E (Velg enten neste 

ledning eller trykk E for å velge alle ledninger i ledningsnettet) 

 

Enter value to add to all elevations <0.3000>: -0.2 (Angi ønsket høyde endring) Minimum 

cover:1.77 for pipe :Ledning (1) (Minste overdekning vises) Maximum cover:2.22 for pipe 

:Ledning (3) (Største overdekning vises) 

Enter value to add to all elevations <-0.2000>:  (nå er det mulig å gjøre om beregningen igjen og 

justere noen av parameterne. Trykk ESC for att avslutte.) 



 

 

Sett overdekning for ledningsstrekk 

Høyner/senker en eller flere sammenkoplede ledninger så att de får en konstant overdekning i start- 

og sluttpunkt for samtlige valgte ledninger. 

 

Select first pipe/structure to raise/lower: Velg den første ledningen i strekket 

 

Select [Next pipe or structure/Entire network] <Next pipe or structure>: E (Velg enten neste ledning 

eller trykk E for å velge alle ledninger i ledningsnettet) 

 

Enter value for start/end-cover <1.000>: 1.0 (Angi ønsket overdekning) Minimum cover:1.77 for 

pipe :Ledning (1) (Minste overdekning vises) Maximum cover:2.22 for pipe :Ledning (3)

 (Største overdekning vises) 

Enter value for start/end-cover <-1.000>:  (nå er det mulig å gjøre om beregningen igjen og justere 

noen av parameterne. Trykk ESC for å avslutte) 



 

 

Høyne/senk parallell ledning 

Høyner/senker en eller flere sammenkoplede ledninger som ligger parallelt med et 

referanseledningsnett. F.eks. justerer overvann- og vann- ledninger så de ligger med en innbyrdes 

avstand i forhold til valgte spillvanns- ledninger. 

 

I eksemplet nedenfor forutsetts det att spillvannet er det styrende nettet og at overvannsvann og vann 

skal tilpasses etter spillvannet. 

 

 
 

Elevation difference: 0.3 Angi høydeforskjell mellom spillvannet og dagvannet 

 

Use drop in structure: For f.eks. overvann vil man ofte ha samme dropp i kummene som spillvannet 

har 

 

Match inlet/outlet in structure: For vann vil man ikke ha dropp i kummen/ knekkpunktet uten 

starthøyde for f.eks. ledning 2 skal ha samme slutthøyde som for ledning 1 

 

First network basepoint: Velg fra hvilket basispunkt, på den styrende ledningens tverrseksjon, 

høydeforskjell skal beregnes 

 

Second network basepoint:  Velg fra hvilket basispunkt, på den andre ledningens 

tverrseksjon, høydeforskjell skal beregnes 

 

Select first pipe in ruling network: Velg f.eks. første spillvanns ledning Select first pipe in network:

 Velg f.eks. første overvanns ledning Select last pipe in ruling network:  Velg f.eks. siste 

spillvanns ledning Select last pipe in network: Velg f.eks. siste overvanns ledning 

 

 

 



 

 

 

 

Opprette flere 3DPoly fra ledningsnett (7.1) 
Oppretter flere 3DPoly fra ledningsnett. Man kan velge om funksjonen skal ta hensyn til droppet i 

kummen eller bare bruke første starthøyden og deretter slutthøyden for ledningene. Man kan også 

velge om knekkpunktene skal legges mitt i kummen eller i skjæringspunktet mellom kum og ledning. 

For buede ledninger kan man angi hvor mange segmenter linjen skal deles inn i, og om funksjonen 

skal tegne ut et punkt i den buede ledningens senterpunkt. Punktet vil bli navngitt etter ledningens 

navn og radien.  

 

Funksjonen starter med en dialogboks hvor en kan gjøre innstilinger og klikke [Create Polylines]. 

Man velger første og siste ledning/kum for polylinen deretter en tilfeldig linje vises. Man kan 

fortsette å lage polylines gjennom å velge første og siste ledning/kum eller trykke Enter for å komme 

tilbake til dialogboksen. Tilbake i dialogboksen kan en endre innstilingene og deretter klikke [Create 

Polylines] for å lage nye polylines med de nye innstilingene.  

 

Når en er helt ferdig klikker man [Finish] i dialogboksen og funksjonen avslutter da å velge alla 

etablerte polylines. Det er da mulig å direkte starte funksjonen Eksportere KOF og da få disse  

polylines valgt ut i eksporten. 

 
Create linesegment from drop in structures: 

 Skal en linje etableres for dropp i kummen eller bare i et brytepunt for inn-høyden  

Create vertex in Center/Edge of structure 

 Skal brytepunktet etableres i midten av kummen eller der ledningen «skjærer» i kummen. 

Elevation from Outside Top/Crown/Centerline/Invert/Outside Bottom 

 Skal høyden etableres fra utsiden overkant rør, innside overkant rør, sentrum, vanngang eller 

utside underkant rør. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opprette dynamisk 3DPoly fra ledningsnett (7.1) 
Naviate VA > VA-plan > Opprette dynamisk 3DPoly fra ledningsnett 

Denne kommandoen lager en dynamisk 3DPoly fra et helt eller deler av et ledningsnett med bestemt 

avstand fra ledningen i høyde og forskyvning. 

 

Select Entity:  Velg første og siste ledning som en 3DPoly skal lages fra, enter for å gå videre 

 

Horizontal mode: Angi om linjens horisontale offset skal beregnes fra høyre, senter eller venstre 

side av ledningen 

Vertical mode: Angi om linjens vertikale offset skal beregnes fra topp rør, innside topp rør, 

senter, innvendig bunn eller utside bunn rør.  

Horizontal offset / Vertical Offset:  Angi offset verdien 

Consider drops:  Ange om linjen skal ta hensyn til drop i kummer 

Draw object as: Velg om den dynamiske linjen skal tegnes som 2D Polyline, 3D Polyline eller 

som Featureline. For 3D Polyline og 2D Polylines kan man velge hvilket lag med Layer-knappen, 

for Featureline-alternativet kan man velge Style.   

Layer 
Insert blocks at vertices : Huk av om block skal settes inn i alle noder på linjen. Velg i så fall 

hvilket block (Name) og hvilken skala (Scale) som blocken skal ha.  

Preview:   Klikk for å se en forhåndsvisning av hvordan linjen kommer att bli 

OK  Klikk for å akseptere linjens utseende 



 

 



 

Redigere dynamisk 3DPoly fra ledningsnett (5.2) 
Bruk denne kommandoen for å redigere en allerede opprettet dynamisk 3DPoly 

 

Redigere polyline-block (5.2) 
Når en dynamisk 3DPoly har blitt opprettet med innsatte block i hver node kan denne funksjonen 

brukes for å redigere en enkelt block. 

 

Name  Bytt block på akkurat denne node 

Offset  Angi om blocken skal settas in med forskyvning fra linjen 

Scale  Angi om blocken skal ha en annen skala enn de øvrige blockene 

Angle  Angi om blocken skal ha en annen rotasjon enn de øvrige blockene 

Opprette punkter fra 3DPoly 
Naviate VA > VA-Plan > Opprette punkter fra 3DPoly 

Denne kommando oppretter Civil 3D punkter f.eks. langs den en 3D-polylinje. 

For att kommandoen skal fungere automatisk må Create Points-dialogen ha nedenfor stående 

innstilinger: 

 

 
 

For å opprette koordinat fil bruk Naviate VA > Grunndata > Opprette koordinat fil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lage punkter fra kum 

Naviate VA > VA-Plan > Lage punkter fra kum 
Denne kommandoen lager Civil 3D punkter fra kum. Punktene kan lages i topp, indre og ytre 
bunn. 

  
 
Kryss i hvilket tilfellet på kummen som punktene skal lages. 
Point Name Suffix: Name for punktet settes til kummens Name + Suffix. 
Create Point Group: Velg om en punktgruppe skal lages for punktene samt om navnet på 
punktgruppen skal være det samme som angitt punktkode. (Use Point Code as Name) eller 
om man skal angi navnet manuelt (Enter Name). 
Point style: Velg Point Style for punktgruppen. 
Label style: Velg Label Style for punktgruppen 
Filter points by Code: Velg om punktgruppen ska filtrere punkter via punktkoden. 
Filter points by Number: Velg om punktgruppen ska filtrere punkter via punktnummer. 
Point Code: Angi punktkode for etablerte punkter. 
Point Layer: Angi laget som punktene skal etableres på. 
[Select Pipe Network]: Velg ledningsnett der alle kummene som det skal etableres punkter 
på er.  
[Select Structures]: Velg kummene en og en 
 
Funksjonen avsluttes med å velge alle etablerte punkter i tegningen. Det er da mulig å starte 
funksjonen Eksportere KOF og da få disse punktene utvalgt i eksporten. 

 

 

 



 

 

Etablere ledningsnett fra flere 3DPoly (5.1) 
Etablerer ett nytt ledningsnett fra FLERE eksisterende AutoCAD-objekt f.eks. line, arc, polyline eller 
feature line. Funksjonen kan isteden legge til ledningsobjekt til ett eksisterende nett gjennom å velge 
ett eksisterende nett i navnlisten. OBS Om valget "Use vertex elevations" benyttes så kan man velge 
f.eks. om linjen representerer ledningens sentrum eller VG.  
 
Med alternativet Intermediate structure to create kan en kumtype angis for alle mellomliggende 
noder på linjene. Kumtypen som er angitt i Structure to create kommer til å opprettes i begynnelsen 
og i slutten av linjen.  
 
Om ingen høyde finnes på polylinen sålegges ledningene med Z=0. Kjør da ”Apply rules” for å 
oppdatere ledningene. 
 
Med ”Check for existing Pipe/structure” avhuket så leter funksjonen etter eksisterende ledningsobjek 
å koble til i start/slutt på polylinen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parallellkopiere ledningsnett (5.2) 
Funksjonen lager en dynamisk 3DPoly fra ett ledningsnett og lager et ledningsnett fra 3DPolylinjen. 

 

Select Entity [Undo]:  Velg den første og siste ledningen som skal brukes som mal (om parallelt 

ledningsnett skal lages fra et pressure network må alle deler velges i rekkefølge) 

En midlertidig linje lages etter hvert som man velger ledningsdeler, trykk enter for å gå videre.  

 

Network name / Network description: Navn og beskrivelse av nettverket 

Network Parts list / Pipet to create: Angi hvilken partslist og hvilken ledning som skal skapas 

Structure to create / Intermediate structure to create: Angi hvilken kumtype som skal brukes på 

første/siste noden og på de mellomliggende nodene 

Surface Name / Alignment name: Angi hvilken overflate og alignment som ledningsnettet skal 

kobles til 

Default settings: En lista på fordefinerte offset-parameter. Disse leses fra en XML-fil som kan 

editeres.  

Horizontal / Vertical: Under Existing Network og New Network angis mellom hvilke punkter som 

Offset avstanden skal beregnes. Tenk på att positivt verdi innebærer at ledningen offsettes til høyre 

og negativt verdi innebærer at ledningen offsettes til venstre.  

Consider drops: Huk av for om funksjonen skal ta hensyn til drop i kummer 

Check for existing structure or pipe: Huk av for om funksjonen skal kontrollere om det finnes en 

eksisterende kum i samme ledningsnett som ledningen skal kobles til 

Create another network after this: Huk av for om ytterligere ett ledningsnett skal lages fra 

opprinnelsesnettet.   

 

Parallellkopiere 3DPoly via ledning 
Naviate VA > VA-Plan > Parallellkopiere 3DPoly via ledning 

NVPIPE3DPOLYOFFSET 

Parallell kopierer en 3DPoly eller Feature Line i høyde og sidemål med tilegg av ledningsdimensjon. 

Man angir sidemål og høydeforskjell og kan etter det velge/angi ledningsdimensjoner for kilde- samt 

mål-ledning, hvilket legges til sidemål og høydeforskjell. Dette gjør det mulig at parallell kopiere en 

3DPoly fra sentrallinje i et ledningsnett slik at den havner med rett sidemål/høydeforskjell for 

sentrallinjen i et evt. Nytt parallelt ledningsnett. (Naviate) 

 

Med denne kommandoen og funksjonen for å opprette polylinjer fra ledningsnett, kan man opprette 

et nytt ledningsnett som en ”offset” av et annet med at til slut opprette et nytt ledningsnett med 

funksjonen: Naviate VA > VA-Plan > Opprette ledningsnett fra 3D Poly. 

 

Enter offset distance <0.35>: Angi sidemål 

 

Enter offset elevation <0.3>: Angi høydeforskjell 

 

Add source pipe diameter to offset [Select Source pipe] <Select Source pipe>: 

Angi ytterdimensjon på kilde-ledning eller trykk Enter for å velge en ledning i tegningen 

 

Add destination pipe diameter to offset [Select Destination pipe] 

<Select Destination pipe>: 

Angi ytterdimensjon på mål-ledning eller trykk Enter for å velge en ledning i tegningen 



 

 

Actual Offset-distance= 1.15 Faktisk sidemål skrives ut 

Actual Offset-elevation= 0.5 Faktisk høydeforskjell skrives ut 

Select Polyline: Velg polyline for å parallell kopiere 

Select side: Velg side for å parallell kopiere valgt polyline til 

 

Oppdatere ledninger via 3DPoly (5.1) 
Naviate VA > VA-Plan 

NVTPIPEUPDATEFROMPLINE 

 

Oppdaterer eksisterende ledninger med utgangspunkt fra en 3DPoly eller Feature Line. Funksjonen 

justerer kum plasseringer, ledningshøyder eller begge to igjennom å lese av posisjon og høyde på 

linjen. Dette kan f.eks. gjennomføres på en offset-et 3Dpoly, opprettet via Naviate-funksjoner. 

(Naviate) 

 

Select starting pipe: Velg den første ledningen Select ending Pipe: Velg den siste ledningen 

Select Polyline or Featureline: Velg en polyline i tegningen 

Update Position/Elevation or Both [Position/Elevation/Both] <Both>: 

Position: Flytter kummerne i plan og oppdaterer ledningene 

Elevation: Flytter ledninger i høyde 

Both: Flytter ledninger i høyde og kummer i plan 

 

Kopiere ledningstrekk (Alignment) uten buer i bend (5.1) 
Kopierer en Alignment for et ledningstrekk, men tar bort alle buer i bend. Alingmenten oppdateres 

automatisk med orginal-Alignmenten. Dette brukes for å lagen en Alignment for Pressure Networks 

der orginal-Alignmenten lages med buer i bend og som dermed gir feil lengdemålling for 

ledningstrekket.  

 

Kjør først Civil standardkommandoen Lage profiltegning fra ledningsnett (Create Alignment from 

Pressure Network) men avslua kommandoen uten å kjøre “Create Profile and Profile View”. 

Kommandoen avslutter med å starte funskjonen for Create Surface Profile samt Create Profile 

View. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oppdaterer ledning strekk (Alignment) 
Naviate VA > VA-Plan 

NVPIPEUPDATEALIGMENT 

 

Oppdaterer en Alignment for et ledning strekk etter at justeringer har vært gjort på ledninger/kummer 

i et strek. Dette brukes for at oppdatere aktuell Alignment slik at profiltegninger med mer stemmer 

med streket. Funksjonen legger til/tar bort knekkpunkter og segment om disse har vært forandret. 

 

Select starting pipe:   Velg den første ledningen Select ending Pipe: Velg den siste ledningen 

Select Alignment: Velg alignment 

Add missing breakpoints to alignment [Yes/No] <Yes>: 

Om valgt ledning strek inneholder flere knekkpunkter enn valgt alignment så blir disse lagt til i valgt 

alignment om man svarer Yes. 

 

Remove additional breakpoints from alignment [Yes/No] <Yes>: 

Om valgt ledningsstrek inneholder færre knekkpunkter enn valgt alignment blir disse fjernet fra valgt 

alignment om man svarer Yes. 

 

All existing curves in alignment will be removed, enter new curve radius <0.0010>: 

Om valgt alignment inneholder kurver så må funksjonen slette disse under operasjonen. Angi ny 

radius som blir lagt imellom hver rettlinje eller 

angi 0 (null) for å ikke legge til noe radius. 



 

Opprette stikkledningspunkt 
Naviate VA > VA-Plan 

(NVAddNetworkPartPlanLabel "Servispunkt-NV" "Ikke vis - etiketter") 

 

Oppretter et stikkledningspunkt på en hovedledning. Stikkledningspunktet er en etikett/label som 

man da drar (med diamant-greppet) til ønsket plassering på ledningen. Deretter kan man bruke 

Naviate-funksjonen Koble ledning til stikkledningspunkt for å koble en stikkledning til 

stikkledningspunktet. 

 

 

 

Redigere tekst for stikkledningspunkt 

Naviate VA > VA-Plan 

(Naviate 1"_NVEditLabelText") 

 

Redigerer tekst i en etikett/beskrivningstekst (Label). Endringen gjelder kun den valgte etiketten, 

ikke alle med samme Label Style. (Edit Label Text) 

Koble ledning til stikkledningspunkt 
Naviate VA > VA-Plan 

NVPipeConnect 

 

Kobler en eksisterende ledning til et eksisterende stikkledningspunkt. Ledningen kan kobles til 

hvilken lednings-etikett (Label) som helst men CQT-Stikkledningspunkt anbefales. Velg ledningen i 

nærheten av det punktet som skal kobles til stikkledningspunktet ettersom funksjonen kontrollerer 

hvilket punkt (start eller slutt på ledningen) som ligger nærmest valgt punkt. 

 

Ved justeringen/koblingen av stikkledningen til hovedledningen kan man velge om stikkledningens 

helning (Slope) skal beholdes (altså at motsett endepunkts høyde endres) eller at motsett 

endepunkts høyde (Elevation) skal beholdes (altså at stikkledningens helning endres). Dette valget 

lagres på stikkledningen slik at når man oppdaterer stikkledningen, med funksjonen Oppdatere 

stikkledning, kan velge ”Default” (standard) innstiling. 

 

Select Pipe: Velg stikkledning i nærheten av det endepunktet som skal kobles til hovedledning 

 

Select Label: Velg lednings-etikett. 

 

Enter elevation justification [Crown/centerLine/Invert/Top-offset] <centerLine>: 

Crown:Overkant stikkledning kobles mot overkant hovedledning (innside!) 

centerLine:   Senter stikkledning kobles mot senter hovedledning 

Invert: Vanngang stikkledning kobles mot vanngang hovedledning 

Top-offset: Underkant stikkledning kobles mot overkant hovedledning pluss en angitt 

høydeforskjell (Enter Top-offset) 

Surface-cover: Topp stikkledning legges med angitt overdekning 

 

 

Hold Slope or Endpoint Elevation [Slope/Elevation] <Slope>: 



 

Slope: Ved justering av stikkledningen beholdes samme helning (Slope) Elevation: Ved 

justering av stikkledningen beholdes det andre punktets høyde 

(Elevation) 

 

Avslutningsvis skriver funksjonen ut hvordan koblingen ble gjennomført: 

 

Connection: Servis 1-2 

Connection Point: 72827.4853,97095.4063,142.3498 

Elevation justification: Crown Slope justification: Hold Slope Connected to: Ledning 

(8) 

 

Oppdatere stikkledning 
Naviate VA > VA-Plan 

NVPipeConnectUpdate 

 

Oppdaterer en tilkoblet ledning etter endringer i stikkledningspunktet/hovedledningen. Funksjonen 

kan gjennomføre oppdatering av en og en stikkledning (Single), alle i et ledningsnett (Network) 

eller alle stikkledninger i hele tegningen (All). En kan velge hvordan oppdatering av stikkledningens 

motsatte endepunkt skal justeres: behold helning (Slope), høyde (Elevation) eller foranstilt verdi 

(Default). 

 

 

 

Objekt fra ledningsnett (6.1) 
Naviate VA > VA-Plan 

NVPipeNetworktoDWG 

 

Lager 2D (linjer og block) eller 3D-objekt (solider) fra ledninger og kummer, og kopierer tillagte 

Naviate Properties til de lagde objektene. Naviate Properties kan sees under Extended Data på 

Properties-paletten.  

 

Select Pipe Network Objekts:  Velg hvile ledningsobjekter som skal eksporteres 

Export selected networks or selected objects: Velg om kun de valgte ledningsobjektene skal  

eksporteres eller om du vil eksportere hele nettet. 

Export 2D or 3D mode: Velg om 2D (linjer og block) eller 3D (solider) objekt skal 

eksporteres. 

Export object to new dwg:  Velg om objektene skal eksporteres til en ny DWG 

Erase objects after export: Velg om de lagede objektene skal slettes etter exporten (til ny 

dwg) 

 

Velg så hvor den nye DWG skal lagres. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kalkuler bend (6.1) 
Naviate VA > VA-Plan 

NVPipebend 

 

Beregner vinkelen mellom to ledninger og lagrer dette som Description på kummen. Denne teksten 

skrives så i en tabell med Lag Kumtabell 

 

Setting file: NVPipeBend.txt Bruk mappe-ikonet for å åpne NVPipeBend.txt. Her angis 

innen hvilke vinkelintervall funksjonen skal finne en passende vinkel og hva den vinkelen skal hete. 

Legg til egne i listen på formatet 

 

Bend, 45, 5, Bend-45 #DimIn #MtrIn 

Bend, faktisk vinkel, intervall (+-), navn (#brukes for å ta ut informasjon fra objektene) 

 

 

 

 

Selection:  Angi begrensning for beregningen 

Network:  Angi hvilket nettverk som skal 

beregnes 

All networks/structures: Alle kummer uansett 

nettverk 

Select Structures:  Velg hvilke kummer som 

skal beregnes 

Update All: Oppdaterer beregningen for alle 

kummer 

Reset All:  Fjern beregningen fra kummene 

 

 

 

 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

VA Grøft (subassembly) (6.1) 
I Naviate VA > VA-snitt-grøft velg VA Grøft. Dette laserer ett VA-grøft/seksjonselement 

(subassembly) i den eksisterende normalseksjonen (assembly). Denne VA-Grøft handterer bare 

jordgrøft. 

 

Klikk på seksjonselementet VA-Grøft så åpnes AutoCADs Properties-vinduet. I dette vinduet kan 

man gjøre innstilinger for seksjonen. 

 
Side, høyre eller venstre 

Aktuell bunnbredde (kan brukes av andre subass.) 

Areal for tilbakefylling (brukes av Enkel grøft) 

Areal for ledningsbedd (brukes av Enkel grøft) 

Areal for isolering (brukes av Enkel grøft) 

Kode for skjæringspunkt mellom terreng/grøft (point) 

Helling på venstre side (2= helning 2:1) 

Helling på høyre side (2= helning 2:1) 

Kode for resterende fylling (shape og også topplink) 

Kode for isolasjon (link og shape) 

Tykkelse av isolasjon  

Kode for geotekstil (link) 

Overlapp av geotekstil 

Kode for omfylling (link og shape) 

Helning av trappingen i tilbakefyllingens overkant 

Standard bredde (brukes av Enkel grøft) 

Standard høyde (brukes av Enkel grøft) 

Minste omfylling over ledning 

Minste fylling ved siden av ledning 

Beregn MinCoverSide fra UK ledning 

Kode for ledning (shape) * 

Min ledningsdim for at ledningsareal/shape beregnes * 

Kode for ledningsbedd (link og shape) 

Tykkelse av ledningsbedd 

Minste bunnbredde for ledningsbedds overkant 

Ekstra bredde av bunn på venstre side 

Ekstra bredde av bunn på høyre side 

Kode for bunn grøft ytre punkter (point) 

Kode for grøftens sider og bunn (link) 

Korrigere med ekstra seksjonsbredde i 

brytningspunkter 

 
* Denne shape lages for ledninger med diameter > MinPipeDiameter. I volumberegningen skal dette 

arealet trekkes fra tilbake fyllingens. 

 

Points lager en langsgående linje i korridoren. Links lager en flate i korridoren. Shapes lager et 

volum i korridoren. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Klikk på assembly-linjen for å plassere grøften der. Avslutt med Esc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plasser markøren overfor en av shapene (fargede områdene) så vises beskrivelsen på denne. 

 

 

 

Marker grøfteseksjonen i tegningen og i Properties-vinduet (høyreklikk) endre ulike innstilinger og 

noter forandringene i seksjonen. 

 

Zoom inn ledningene i plantegningen. 

 

For å etablere ledningsgrøften: I Naviate VA > VA-snitt-grøft velg Opprette grøft-korridor 

Select an Alignment: Trykk Enter og velg en alignment for profiltegningen. 

Select a Profile: Trykk Enter og velg markprofilen (spiller egentlig ingen rolle hvilken) 

Select an assembly: Trykk Enter og velg VA-Grøft 

 

SurfaceTarget velg f.eks. Eksisterende Terreng. Dette angir att VA-grøftens kanter skal gå opp til 

parkeringsoverflaten, ikke til eksisterende terreng. 

För Width or Offset Targets - PipeNetwork1 velg f.eks. Overvann För Width or Offset Targets - 

PipeNetwork2 velg f.eks. Spillvann. För Width or Offset Targets - PipeNetwork3 velg f.eks. 

Vann Hvilken rekkefølge man velger ledningsnettene spiller ingen rolle.  

 

Width or Offset Targets - TrenchBeddingOffsetLeft velg f.eks. en polyline eller feature line for å 

styre venstre kanten på ledningsbunnen/grøften f.eks. for breddendring rundt en kum. Noter at det 

finnes funskjoner for å eksportere polylines fra korridoren,  Create Feature Lines From Corridor 

eller Create Polylines From Corridor. 

Width or Offset Targets - TrenchBeddingOffsetRight velg f.eks. en polyline eller feature line for 

å styre høyre kanten på ledningsbunnen/grøften. 

Slope or Elevation Targets - TrenchBeddingElevation velg f.eks. en polyline, feature line eller 

profile for å styre underkanten på ledningsbunnen/grøften 

Klikk OK 

 



 



 

 Grøften får nå en for innstilt tetthet for seksjonene til f.eks. 5m. For å endre denne bruk Naviate 

VA > VA-snitt-grøft > Endre intervall for korridoren 

 
 

Her kan man endre tettheten. Legg merke til valget "At horizontal geometry points" styrer slik att 

seksjoner opprettes i hvert knekkpunkt = kum. Klikk OK. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Opprett buer i ledningslinje 
Zoom inn en kum. Om det er for tett mellom seksjonene så krysser seksjonene hverandre i innvendig 

hjørne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å få en pen "sving" trengs en bue i veglinjen /alignment. Dette gjøres med med Naviate VA > 

VA-snitt-grøft > Opprette buer i ledningslinje. Marker ledningslinjen /veglinjen og aksepter radien 

0.001. 

 

 

Endre intervall for korridor 
For å få bort de overlappende seksjonslinjene. Bruk Naviate VA > VA-snitt-grøft > Endre intervall 

for korridoren. Stil inn som nedenfor og klikk så på pluss - knappen: I Naviate VA- snitt-grøft velg 

Stil in intervall for korridor. Med denne funksjon kan vi opprette nye seksjoner med tilpasset 

avstand og ingen overlappende seksjoner i knekkpunktene. 

Select Alignment: Velg ledningslinjen/veglinjen 

Enter interval: 2 (2 meter mellom hver seksjon) 

Min distance to vertex: 2 (ingen seksjoner nærmere et knekkpunkt enn 2 meter) Trykk Enter 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Volumberegne VA-Grøft 
Volumberegning i Civil 3D kan gjennomføres ved beregning mellom to flater. For å etablere en flate 

av grøftebunnen benytter man Corridor Properties (Endre innstiling for korridor), fliken Surfaces. 

Klikka på knappen ”Create a corridor surface” og sett ett fornuftig navn. Stil Data type til Feature 

Lines og i Specify Code velg Terrengskjæring resp Grøftebunn og trykk på knappen. Add 

Surface Item. På fliken Boundaries, høyreklikk på flatenavnet og velg  Corridor extents as outer 

boundary. Deretter kan volumet beregnes dels med  Volumes dashboard og dels med Compute 

Materials på Sample Lines. Dog er det ikke behov for flater for å beregne volumer fra  

VA_Grøftt_NV ettersom alle inngående matrialer har en egen tversnittsflate (Shapes) og summen av 

disse er det samme som grøftevolumet. Dog blir resultatet oftest mest riktig ved beregning mellom to 

flater med Volumes dashboard. 

Volumberegning av VA_Grøft_NV fra tversnittsflater (Shapes): 

• Kjør kommandoen  Etablere Seksjonslinjer eller Create Sample Lines for grfte-korridoren. 

• Kjør kommandoen  Forbered volumrapport eller Compute materials. 

o Velg riktig Alignment og Sample Lines i første ruten.. 

o Velg NV-VA-Grøft + 4 sjikt samt klikk på Map objects with same name (om en ikke 

følger navnekonvesjonen så må mann dog velge matrialene manuelt i listen under. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

o Når en klikker  OK så kan det til og med dukke opp en beskjed om att ledningsvolumet 

savnes noe betyr att man ikke har noen ledning størren enn f.eks. 400mm, som skal 

summeres. 

• Kjør kommanoen  Kjør Volumrapport eller Generate Volume Report. Klikke åpne-

knappen ved Select a style sheet og i underkatalogen NOR velg Volumberegning flere 

sjikt_NV.xsl. Rapporten vises i ett eksternt vindu. 

Volumtabeller kan settas inn i tegningen med Lag Grøft/Fyll-tabell eller Add Material Volume 

Table. 

 



 

VA Grøft_Fjell (subassembly)  
I Naviate VA > VA-Sektion velg VA Grøft_Fjell. Plaser et VA-grøft/seksjonselement 

(subassembly) i en eksisterende normalseksjon (assembly). Denne VA-grøft håndterer både jord- og 

fjellgrøft. Klikk på seksjonsselementet VA-Grøft_Fjell så åpnes AutoCADs Properties-vindu. 

Nederst i dette vinduet kan man gjøre innstilinger for seksjonene . 

   
 

 

* Denne shape etableres for ledninger med diameter > MinPipeDiameter. I volumberegningen 

beskrives ledningenes volum separat og tilbake fyllingens volum er ikke justert for ledningsvolumet. 

Brukeren må altså manuelt subtrahere volum 

for ledninger fra tilbake fyllingens volum. 

 

Klikk deretter på assembly-linjen for å plassere 

grøften der. Avslutt med Esc. 

Subassemblyn ser litt merkelig ut noe som 

kommer av at den viser både laget med og uten 

fjellgrøft. 

Side, høyre eller venstre spiller ingen rolle 

Aktuell bunnbrede (kan benyttes av andre subass.) 

Kode for skjæringspunkt mellom terreng/grøft (point) 

Kode for skjæringen av terrengets overflate (link) 

Kode for jordskjæringens tversnitt (shape) 

Helning på jordgrøftens sider: 4:1 

Kode for resterende fylling (shape og også topp-link) 

Kode for skjæringen av fjellets overflate (link) 

Kode for fjellskjæringens tverrsnitt (shape) 

Bredde på avdekning av fjellhylle 

Helning på fjellgrøftens sider: 5:1 

Kode for isolering ring (link og shape) 

Tykkelse for isolering ovenfor tilbake fyllingen 

Kode for fiberduken (link) 

Kode for tilbakefylling (link og shape) 

Helning for trapping i tilbake fyllingens overkant. 

Minste tilbake fylling over ledning 

Minste tilbake fylling ved siden av ledning 

Min ledningsdim for at ledningsområde/shape 

beregnes* 

Kode for ledning (shape)* 

Kode for ledningsbunn (link och shape) 

Ledningsbunnens dybde 15 cm 

Minste bunnbredde for ledningsbunnens overkant 

Kode for forbedret ledningsbunn i midten (link og 

shape) 

Forbedret ledningsbunns dybde 10 cm  

Forbedret ledningsbunns bredde 50 cm  

Kode for bunnens ytre punkter (point) 

Kode for grøftens sider og bunn (link) 

Korrigere med ekstra seksjonsbredde i brytepunkter 

 



 

 

Target Mapping i Corridor Properties: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ExistingSurfaceTarget velg f.eks. Eksiterende Terreng. Den terrengmodell som VA-grøftens 

kanter skal gå opp til. 

RockSurfaceTarget velg f.eks. Bergyta. Den terrengmodell som VA-grøften skal kontrollere for 

fjellskjæring. Om ledningsbunnen havner under fjelloverflaten så går skråningen først opp til 

fjelloverflaten med helningen RockCutSideSlope, deretter følger den fjelloverflaten ut med 

avstandent RockBenchWidth. Deretter går den opp til terrenoverfalten med helningen 

ExistingGroundSideSlope. 

Width or Offset Targets - PipeNetwork1 velg f.eks. Overvann  

Width or Offset Targets - PipeNetwork2 velg f.eks. Avløpsvann. 

Width or Offset Targets - PipeNetwork3 velg f.eks. Vann  

  I hvilken rekkefølge man velger ledningsnettene spiller ingen rolle. 

Width or Offset Targets - TrenchBeddingOffsetLeft velg f.eks. en polyline eller feature line for å 

styre venstre kanten på ledningsbunnen/grøften, f.eks. for breddeendring rundt en kum. Noter at det 

finnes funskjoner for å eksportere polylines fra korridoren, Create Feature Lines From Corridor eller 

Create Polylines From Corridor. 

Width or Offset Targets - TrenchBeddingOffsetRight velg f.eks. en polyline eller feature line for å 

styre høyre kanten på ledningsbunnen/grøften. 

Slope or Elevation Targets - TrenchBeddingElevation velg f.eks. en polyline, feature line eller 

profile for å styre underkanten på för att styra underkanten på ledningsbunnen/grøften. 

 



 

VA Trappet_terrengskjæring (subassembly) (6.1) 
I Naviate VA > VA-Sektion velg VA Trappet_terrengskjæring. Plaser et VA-

grøft/seksjonselement (subassembly) i en eksisterende normalseksjon (assembly). Denne VA-grøft 

håndterer trappete ledningsgrøfter. Klikk på seksjonsselementet VA-schakt Trappad så åpnes 

AutoCADs Properties-vindu. Nederst i dette vinduet kan man gjøre innstilinger for seksjonene. 

 
Side, høyre eller venstre 

Aktuell bunnbredde (kan brukes av andre subass.) 

Areal for tilbakefylling (brukes av Enkel grøft) 

Areal for ledningsbedd (brukes av Enkel grøft) 

Areal for isolering (brukes av Enkel grøft) 

Kode for skjæringspunkt mellom terreng/grøft 

(point) 

Helling på venstre side (2= helning 2:1) 

Helling på høyre side (2= helning 2:1) 

Kode for resterende fylling (shape og også 

topplink) 

Kode for isolasjon (link og shape) 

Velg isoleringsmetode ** 

Tykkelse av isolasjon  

Kode for geotekstil (link) 

Overlapp av geotekstil 

Kode for omfylling (link og shape) 

Helning av trappingen i tilbakefyllingens overkant 

Standard overkedning 

Standard bredde (brukes av Enkel grøft) 

Standard høyde (brukes av Enkel grøft) 

Minste omfylling over ledning 

Minste fylling ved siden av ledning 

Beregn MinCoverSide fra UK ledning 

Kode for ledning (shape) * 

Min ledningsdim for at ledningsareal/shape 

beregnes * 

Kode for ledningsbedd (link og shape) 

Tykkelse av ledningsbedd 

Minste bunnbredde for ledningsbedds overkant 

Ekstra bredde av bunn på venstre side 

Ekstra bredde av bunn på høyre side 

Kode for bunn grøft ytre punkter (point) 

Kode for grøftens sider og bunn (link) 

Korrigere med ekstra seksjonsbredde i 

brytningspunkter 

 
 

* Denne shape lages for ledninger med diameter > MinPipeDiameter. I volumberegningen skal dette 

arealet trekkes fra tilbake fyllingens. 

 

** Isoleringsmetoder 

1 Individuell isolering 

2 Isolering over alle ledningene 

3 Isolering over alle ledninger som følger overkant av omfyllingen 



 

Enkel grøft (6.1) 
NvTrench 

 

En enkel grøfteberegning bassert på Naviate VA-subassemblies, som lagres som Naviate Properties 

på ledningsobjektene. Ved å bruke et ferdig property set kan du bestemme i malen hva som som skla 

beregnes. 

 

Plasser først ut en VA-subassemblies i tegninen og gjør innstillinger i properties. 

 

Kjør kommandoen enkel grøft 

 

Select pipe:       Velg et ledningsobjekt 

Select next pipe or (all pipes in Network):  Velg neste objekt eller velg hele nettverket 

Select subassembly: Velg hvilket grøfte-tverrsnitt som du skal 

bruke 

Select Property set ((1)VA-schakt) Velg hvilket property set som skal brukes 

(VA-schakt er forvalgt) 

Do you wish to view Property Data? Når beregningen er klar får du spørsmålet om 

du vil åpne Naviate Properties for å se 

resultatet. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Lag tabell (6.1) 

NVPropertyTable 

 

Bruk Lag Tabell-kommandoen for å lage en tabell over grøften. Se Lag tabel i Naviate Grunnpaletter. 

 



 

Fjernvarme (4.2) 

Funksjoner for å håndtere fjernvarme (Pressure Pipes)  

 

Pressure pipes inneholder følgende objekttyper:  

• Pressure Pipes: Ledninger type rettrør, buetrør og kapprør 

• Fittings: Bend, T-stykke, reduksjonsrør, tilsluttningsbend etc. 

• Appurtenance: Ventiler, tømning etc. 

• Pressure network catalog 
En katalog-fil med tilgjengelige Pipes, Fittings og 
Appurtenance. I Naviate finnes en katalog-fil 
(Powerpipe_enkelror_serie2.sqlite) med ett stort utvalg fra 
Powerpipe Enkelrør Serie 2. 

• Pressure Network parts list 
En liste med et utvalg av tilgjengelige Pipes, Fittings og 
Appurtenance i valgt katalog-fil (Pressure network catalog). 
F.ex. alla bend Powerpipe Serie 2. 

De fleste funksjonene i paletten er oversatte standardfunksjoner i 
Civil 3D. Start med Velg ledningskatalog og velg 
Powerpipe_enkelror_serie2.sqlite. For å opprette et nytt ledningsnett 
benytt f.ex. Tegn ledningsnett (Pressure Network Creation Tools) 
eller Opprett ledningsnett fra linjer (Create Pressure Network from 
Object). Disse kommandoene, og mange flere, finner du igjen i Civil 
3D:s Home-ribbon. 

 

Når et ledningsnett er tegnet i plan oppretter man en profiltegning, og 
terrengprofiler, med Opprette profiltegning fra ledningsnett. I 
fliken Bands i dialogvinsuet Create Profile View, velger man Band 
set til Fjv-profil Oppdelt – NV for å få ledningsband for fjernvarme 
i profiltegningen. Dessverre støtter ikke Civil 3D:s Profile Bands, 
Pressure Pipe networks men bare “vanlige” Pipe networks. Velg 
derfor ledningsnett Tom for å ikke få noe fylt inn i båndet. 

 

Etter att profiltegningen er etablert kan man sette inn betegnelse med:  

• Ledningsbetegnelse i profil 
Markere en ledning så settes material, dim, helning og høyde utenfor alle ledninger. Marker alle 

labels, høyreklikk og velg Label Properties og i Properties vinduet sett Dimension Anchor 

Value til -62. Marker en label, ta tak i det firkantede punktet, dra lablen ned til det rombeformede 

punktet så havner teksten riktig. Endringen av Dimension Anchor Value til -62 gjør at det 

rombeformede punktet havner 62mm under tegningsbunnen slik at man på en enklere kan dra 

teksten riktig. 

• Lengdemåling i profil 
Marker en ledning så settes lengdemålingen for alle ledninger. Marker en label, ta tak i det 

firkantede punktet og dra lablen ned til det rombeformede punktet  så havner teksten riktig. 



 

• Ballongmarkering for bend i profil 
Marker et bend eller anordning så plasseres «ballonger» med objektets navn inn. 

• Typebetegnelse for bend i profil 
Marker et bend eller anordning så plasseres objektets typebetegnelse inn under «ballongen». 

 

 

Opprette 3Dpoly fra ledningsnett (4.2) 

Oppretter en 3DPoly fra ledningsnett. Velg først om om polylinen skal tegnes for Invert (vanngang), 
Center, Top eller Bottom. Pek ut ledning for ledning samt bend, T-stykker i kronologisk ordning. Den 
etablerte polylinen kan parallellkopieres med funksjonen Parallellkopiere polyline via ledning for 
deretter å lage f.eks. ett parallelt returnett med Lage ledningsnett fra linjer. Polylinen kan også 
benyttes for utsetting med Eksportere til KOF. 

Polylinen kan også benyttes for å ”snappe på” om man behøver å tegne om ledningsnettet  med en ny 
dimensjon. Dessverre savner Civil 3D funksjonen for å bytte dimensjoner på etablerte ledninger. 

Opprette dynamisk 3Dpoly fra ledningsnett (5.1) 
Oppretter en dynamisk 3Dpoly fra ledningsnett fra Pressure Pipes eller vanlige selvfallsledninger, 

Gravity Pipes.  Polylinjen oppdateres dynamisk etter endringene i ledningsnettet. Man kan endre 

farge, linjetype og lag etc og det beholdes etter forandringene. 

 

 3DPolyen kan abenyttes for å opprette paralelle ledningsnett eller for å vise frimål i plan eller profil. 

2D Polyline kan benyttes f.eks. for å vise en paralell ledningslinje Overvann/Vann som på grunn av 

uttegningsskalaen skal ligge ekstra sideveis forskjøvet  i forhold til virkelig ledning. 

 

Velg først og siste ledning (ev. flere ledninger), i samme ledningsnett, for ønsket polyline. 

Trykk Enter: 

 
Vertical mode: Velg om vertikalt offset-avstand skal utgå fra Outside top/Crown (innside 

topp)/Center/Invert (VG)/Outside bottom. 

Horizontal mode: Velg om horisontaloffset-avstand ska utgå fra Left/Center/Right 

Horizontal offset: Angi horisontal offset-avstand 

Vertical offset: Angi vertikal offset-avstand 

Consider drops: Velg om vertikalt linjesegment ska opprettes fra stalp i kummen. Ellers så hoppes 

stratpunktet over fra og med andre ledning og fremover. 

Draw 2D polyline: Oppretter en 2D Polyline, som f.eks. kan vise linjetype, istedenfor 3D. 



 

 

Redigere dynamisk 3Dpoly fra ledningsnett (5.1) 

Redigerer innstilingene for en dynamisk 3Dpoly fra ledningsnett fra Pressure Pipes eller vanlige 

selvfallsledninger, Gravity Pipes.  

 

Punkter fra Polyline (4.2) 

Leser en eksisterende polyline og sender koordinatene til den funksjonen som er aktiv. Funksjonen er 
transparent m.a.o. så kjøres den inni en annen kommando, f.eks. Lage ledningsnett.  

 

Deler opp avstanden i punkter (4.2) 
Deler opp avstanden mellom to punkter til flere delpunkter i valgfritt intervall og sender koordinatene 

til den funksjonen som er aktiv. Funksjonen er transparent m.a.o. så kjøres den inni en annen 

kommando, f.eks. Lage ledningsnett.  Man kan da f.eks. dele opp en avstand på 100m i intervaller av 

12 meters ledninger.



 

 

  
 

 
 

 

Naviate Veg (5.1) 
Naviate Veg inneholder fem fliker: 

• Veglinje – Funksjoner for å håndtere: 

o Veglinje (Alignment). 

o Tverrfall/Overhøyde (Superelevation) 

o Kryss (Intersection) 

o Betegnelser/Tabeller 

• Vegprofil – Funksjoner for å handtere profiltegning (Profile View) 

o Profillinje (Profile) 

o Profiltegning (Profile View) 

• Tverrprofil – Funksjoner for å handtere: 

o Normalprofil (Assembly) 

o Veg korridor (Corridor) 

o Tverrprofil (Section View) 

o Volumrapporter/tabeller (Quantity take off) 

• Veg-Lag – Funksjoner for å slå på/slukke lag samt endre farg på lag 

• Spor mål – Block for kjørespors maller for standard kjøretøy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linjestiler, Linkkoder og Shapekoder for korridor (4.2) 
 

To funksjoner som fungerer på samme måte men med ulike objekttyper. 

 

Linjestiler for korridor 

Oppretter innstilinger for linjestiler i kodeoppsettet (Code Set Style) for 

en korridor ut ifra punktkoder i en subassembly. (Naviate) 

Kommando: NVCODESETSTYLEADDPOINTCODE 

 

 Linkkoder for korridor 

Etablerer innstilinger for linkkoder (Link) og stiler i kode oppsettet (Code Set Style) for en korridor 

gjennom å lage Link styles og Surface styles fra linkkoder i en subassembly. (Naviate) 

Kommando: NVCODESETSTYLEADDLINKCODE 

 

 Shapekoder for korridor 

Etablerer innstilinger for shapekoder (Shape) og stiler i kode oppsettet (Code Set Style) for en 

korridor gjennom å lage Shape styles fra shapekoder i en subassembly. (Naviate) 

Kommando: NVCODESETSTYLEADDSHAPECODE 

 

Ettersom Naviate subassemblies kan sette sine egne punktkoder, så oppretter denne funksjonen 

innstilinger i en Code set style, for kodene som brukes. Funksjonen setter opp innstilingene for Point 

i valgt Code set style og oppretter også en Feature line style med samme navn som punktkoden. I 

utformingen av Feature line stilen, finnes det valgmuligheter for å legge til Prefiks, Interfix og Suffix 

til lagnavnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Code Set Style: Velg den Code Set Style som koderne skal opprettes for. 

 

Prefix: Angi tekst som lagnavnet skal ha i starten. 

 

Code start character: Angi fra hvilket tegn i punktkoden som teksten skal hentes ifra. 

 

Number of character: Angi hvor mange tegn i punktkoden som skal hentes. Kan være 0! 

 

Interfix: Angi tegn som skal legges til i midten på lagnavnet. 

 

Code start character: Angi fra hvilket tegn i punktkoden som tekst skal hentes ifra. 

 



 

Number of character: Angi hvor mange tegn i punktkoden som skal hentes. Kan være 0! 

 

Suffix: Angi tegn som legges til i sluttet på lagnavnet. 

 

Overwrite existing codes: Klikk i om eksisterende koder i valgt Code Set Style, skal genereres om. 

[Import]: Trykk på Import og velg etter det ønsket subassemblies i tegningen. 

 

Fortsetter på neste side….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

For enhver brukt punktkode legger funksjonen nå opp en linje i valgt Code Set style og viser denne i 

en liste. Her kan man gjøre endringer samt høyreklikk/Remove for å ta bort en kode. 

I bunnen kan man huke av i Add Pay Item ID:s noe som innebærer att pay Item ID:s legges til hver 

kode. Pay Item Id Prefix, benyttes for å sette et prefix på koden i filen og her bør en benytte M1- for 

point codes og respektive M2- for link codes. 

 

Om en Pay Item Code savnes i den aktive Pay Item File, så vises dilogboksene under med spørsmål 

om disse kodene skal legges til Pay Item filen (orginalfilen blir sikkerhetskopiert). Svarer du OK så 

kommer neste dialogboks opp som sier at du må «tvinge» Civil 3D å lese inn de nye kodene gjennom 

å klikke Open Pay Item File i QTO Manager og deretter klikke OK (slik at den leser inn samme fil 

igjen). Deretter åpner funksjonen automatisk QTO Manager. Etter at du har lest inn Pay Item File 

igjen så må du kjøre om igjen kommandoen for å koble Pay Items til kodene. 

 



 

         
 

 

Det finnes ett problem om man benytter gamle filer etablert i tidligere versjoner ettersom Civil 3D da 

peker på en gammel Pay Item File, funksjonen sier ifra om dette med ett info-vindu. Eneste måten å 

styre om dette er å gå inn i QTO-manager og velge Open Pay Item File. Da stiler Civil 3D 

automatisk om til 2014-versjonen og man MÅ nå klikke OK for at dette skal lagres, ellers så vil den 

fortsatt peke på den gamle filen! 

 

 



 

Importere koder fra fil (5.2) 
Importerer innstillinger for punkt-, linje og shapekoder til en eller flere eksisterende Code set style, 

fra en tekstfil som angir innstillingene for hver kode. Lager også stiler for Feature Lines, Links og 

Shape for hver kode. 

 

Tekstfilen kan inneholde nedenstående koloner. OBS for Code Set Style så kan flere stiler angis med 

”,” mellom. ”*” anger att koden skal in i alle Code Set Styles i tegningen. 

Alla kolonene fra Color og fremover er for lag og kan sløyfes.  

Code Set Style;Type;Code;Prefix;Start character;No characters;Plan Interfix;Model Interfix;Profile 

Interfix;Section Interfix;Start character;No 

characters;Suffix;Description;Color;Linetype;Lineweight;Description  

Se eksempelfil nedenfor.  

 

 

Kontrollere koder i Subassembly (5.2) 

Kontrollerer at alla koder for punkt (point), linje(link) og tverrsnitt (shape) som brukes i et valgt 

Subassemblys finnes i valgt Code Set Style. Feil koder listes og kan endres eller legges til valgt Code 

Set Style. (Naviate) 

 

Arbeidsmetodikk: Velg Code Set Style, klikk nesta knapp Select subassembly og velg en eller flere 

subassemblies i tegningen, klikk så Show after all Subassemblies checked. I det andre vinduet vises 

nu alle koder som har blitt brukt i en subassembly men som ikke finnes i valgt Code Set Style. 

Samme kode kan finnes på flere rader om den koden brukes i flere Parametrer i subassembly 

ettersom funksjonen ikke kan avgjøre fra hvilken parameter som koden kommer. 

Høyreklikk i listen: 

• Select subassembly: Velg subassembly i tegningen slik at f.eks Properties kan brukes 

• Zoom to subassembly: Zoomer inn subassembly i tegningen 

• Edit Code in subassembly: Redigerer koden gjennom at man skriver eller limer inn ny kode 

• Add Code to Code Set Style: Legger til koden med innstillinger etter Linje/Link/Shapekoder 

for korridor 

Lengst ned vises eksisterende koder i valgt Code set Style som kan kopieres med høyreklikk på 

ønsket kode. Denne koden kan altså siden limes inn med ” Edit Code in subassembly”. 



 

 
Med øvrige tre knapper øverst i vinduet kan man kjøre valgte subassemblies en og en. 

Break at first subassebly with wrong code: Stopper etter at en feil subassembly blir funnet. 

Continue with next subassembly: Går videre med neste subassembly. 

Rerun last subassembly: Kjører om samme subassembly etter at man har endret kodene i den. 



 

Søk/erstatt koder i subassembly (6.1) 
Kommando: NVSUBASSTEXTREPLACE 

 

Søker etter koder i valgte subassemblies og erstatter med ny kode.  

 

Select objects to list:   Velg en eller flere subassemblies som skal få nye koder 

 

 
 

Parameter name: Velg hvilken kode-type fuksjonen skal lete etter, eller All for å lete i 

alle koder 

Search Text:  Hvilken tekst som skal erstattes 

Replace Text:  Hva teksten skal erstattes med 

Match case: Om funksjonen skal ta hensyn til små/store bokstaver 

Match whole word:  Om funksjonen bare skal bytte ut hele ord. 

 

Klikk Replace for å gjennomføre kommandoen. I vinduet synes da hva som har blitt endret. Klikk på 

Close for å avslutte kommandoen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Solider fra korridor (5.1) 
Oppretter solider ut ifra korridorens tverrsnittsflater (shapes).  

Kommando: NVTCORSHAPETOSOLID 

 

Solidene opprettes på et lag som får samme navn som shapen, man kan imidlertid også angi prefiks 

og suffiks for lagnavnet (PrefixShapecodeSuffix). Hvis laget ikke finnes, så opprettes lag med en 

farge som er den samme som Shapen. 

 

Eller så velger man å opprette solidene på samme lag som shapens stil har som Model-lag. Denne 

stilen/laget genereres med Naviate-funksjonen Shapekoder for korridor. 

 

Select Corridor: Velg korridor i tegningen 

 

Shape Code <*>: Angi shape kod eller trykk Enter for alle koder 

 

Segment Intervall <0>: Angi intervallet for solid generasjon. 0 (null) betyr at soliden opprettes fra 

korridor start til slutt. 1 betyr at hver solid består av et segment mellom to seksjoner i korridoren. 2 

betyr at soliden bygges av to segmenter og så videre. 

 

Layer name by Shape Code or Shape Layer name [Shapecode/Layername] <Shapecode>: S 

 

Layer prefix < >: Angi start-tegn for 

lagnavnet for soliden. Teksten legges til 

før navnet på shapen i korridoren. 

 

Layer suffix <>: Angi slutt-tegn for 

lagnavnet for soliden. Teksten legges til 

etter navnet på shapen i korridoren. 

 

Funksjonen avsluttes med å merke alle 

opprettede solider. Tanken bak dette er 

at en kan direkte starte en annen 

kommando med disse forvalgt. F.eks 

Objekt Viewer eller - WBLOCK. 

 

Från version 2014.3 så lägger 

funktionen automatiskt på Naviate 

Properties (Kod, lag, lengdemåling, 

sidomått, volym, area m.m.) på varje 

solid. Property Setet skapas automatiskt 

men det er möjligt att redigera setet i 

efterhand og f.eks. lägga til fält. Se 

bilden til höger. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Linjer/flater fra korridor (5.1) 
Eksporterer valgte linjer/flater fra en korridor til en KOF-fil(eller til linjer i tegningen) for 

maskinstyring.  

 

Se funksjonen Eksportere korridor > KOF 

 

Solider från Terrängmodell (5.2) 
Lager solider fra 3DFaces i en terrengmodell, til en angitt referansehøyde.  

Kommando: NVSolidFromTinSurface 

Den valda overflaten må visa triangler ellers visas det en feilmelding. 

Deretter angis overflatens min og max Z og man må angi ønsket nivå Extrude value som må være 

lavere enn min eller høyere enn max Z. 

Skjæring/Fylling-solider (5.2) 

Lager solider for skjæring og fylling mellom to terrengmodeller og deler dem opp langs en veglinje 

etter angitt intervall. Legger også på Naviate Properties, slik som volum, lengdemåling/sidemåling 

(station/offset) etc, på soliden. Valg av Alignment og Corridor er valgfritt. Kommando: 

NVCutFillSolidFromSurfaces 

 

Tips! Funksjonen kan ta lang tid om man har en stor terrengmodell for eksisterende terreng og denna 

bør derfor begrenses langs korridoren. Med Extract Objects så kan man eksportere boundaryn fra 

skjæring/fylling-overflaten. Gjør om denne til en 2DPolyline (Convert3dPolys) og offsett denne i 

passe avstand og legg til som Boundary til eksisterede terreng, eller en kopi av denne. 

 

Select Base Surface:  Velg en terrengmodell, ny situasjon  

Select Ground Surface:   Velg en terrengmodell for eksisterende terreng 

Select Alignment [No Alignment]:  Velg en Alignment at for å hente Station, offset etc fra 

Select Corridor [No Corridor]:  Velg en Korridor som kobles til. Kun for identifikasjon. 

Start Station <0.0000>:   Angi startlengdemåling 

End Station <300.0000>:   Angi stopplengdemåling 

Interval[0 = no split] <20.0000>:  Angi intervall for inndeling av soliden 

Cut Layer <_Cut>:   Angi lag for skjærings-solid 

Fill Layer <_Fill>:   Angi lag for fyllings-solid 

Dele solider langs veglinje (5.2) 
Deler opp solider langs en veglinje etter angitt intervall. Legger også på Naviate Properties, slik som 

volum, lengdemåling/sidemåling (station/offset) etc, på soliden. 

Kommando: NVSlice 

 

Select Alignment [No Alignment]:  Velg en Alignment for å hente Station, offset etc fra 

Select Corridor [No Corridor]:  Velg en Korridor som kobles til. Kun for identifikasjon. 



 

Start Station <0.0000>:   Angi startlengdemåling 

End Station <300.0000>:   Angi stopplengdemåling 

Interval[0 = no split] <20.0000>:  Angi intervall for inndeling av soliden 

Cut Layer <_Cut>:   Angi lag for skjærings-solid 

Fill Layer <_Fill>:   Angi lag for fyllings-solid 

 

 

Markere objekt fra korridor (5.2) 
Markerer opp solider, linjer og 3DFaces som er eksportert fra en eller flere korridorer , for å enklere 

kunne eksportere , slette eller endre egenskapene på objektet. En kan velge om man vil velge linjer, 

solider, 3DFaces eller alt. 

 

I AutoCAD Properties-vinduet kan man når solidene er valgt, endre Surface Normals til f.eks. 

Smooth for å få «myke/velvede» solider.   

 

 



 

Forberede volumberegning 
Naviate-funksjon for å opprette volumberegningskriterier for volumrapporter samt legge kriterier på 

valgte seksjonslinjer. (Naviate) 

Kommando: NVCOMPUTEMATERIALS 

 

Ettersom Naviate subassemblies kan sette sine egne koder for shapes / tverrsnitttflater, så oppretter 

denne funksjonen innstilinger i en volumberegning kriterium, Quantity Takeoff Criteria for kodene 

som brukes. 

Denne funksjonen søker i den valgte korridoren for Shape Codes som er brukt og plasserer dem i en 

volumberegning kriterium, Quantity Takeoff Criteria. 

Man får først muligheten for å angi navnet på kriteriet, samt detaljer om man selv må velge dette 

kriteriet hvis man allerede har satt på et kriterium for de valgte Sample Lines. 

 

 
 

Trykk deretter på Map objects with same name. 

 
 

Deretter kjører man funksjonen Kjør volumrapport/Generate Volume Report 

OBS! Internet Explorer 9 klarer ikke å kjøre rapporter ÆØÅ i rapportnavnet.  

 



 

 

 

Opprette høyde-etikett langs F-linje 
Oppretter beskrivelsestekst/etiketter  for høyde langs hvert knekkpunkt på en F-linje (feature line). 

Stilen for etiketten er den forhåndsinnstilte eller den sist brukte.  Flere muligheter finnes i «Opprette 

beskrivelsestekst».(Add Segment Labels) 

Intervall for etiketter 
Håndterer intervaller for etiketter/beskrivelsestekst (Labels) for korridor linjer (Feature Lines).  En 

oppretter først etiketter på korridor linjene (kjør først F-linje fra korridor og deretter Opprette 

høyde etikett langs F-linje) og kjør deretter denne funksjonen som fjerner etikettene som ikke 

oppfyller valgte regler for intervall. (Naviate) 

Kommando: NVREMOVESEGMENTLABELS 

 

Select [Corridor/Feature Line] <Corridor>: Angi C ffor å opprette feature lines fra korridor eller F 

for å velge feature lines en og en. 

Select Corridor / Select Feature Line: Velg korridor eller feature lines i tegningen 

Select Alignment: Velg veglinje/alignment i tegningen 

Set C/C Interval <20.0000>: Angi intervall for etiketter/labels som skal beholdes 

Set Tolerance <0.0010>: Angi toleranse i mm for hvor mye teksten får avvike fra en eksakt 

lengdemåling for at den skal tolkes som korrekt. 

 

 

Opprette høyde-etikett langs veglinje (4.2) 
Etablerer beskrivelsestekster/etikett (Labels) med høyde for valgte terrengmodell (Surface) i valgfri 

lengdemåling langs en veglinje (Alignment). (Naviate) 

Intervall og sidemål for etiketter (4.2) 
Sender ett intervall av lengdemål (station) og sidemål (Offset) til den funksjonen som er aktiv. 

Funksjonen er transparent, som betyr at den kjøres inni en annen kommando. F.eks Opprette høyde-

etikett langs veglinje. Om labeln inneholder en høydeangivelse fra en terrengmodell (Surface) så må 

en label ha blitt satt in først, slik at terrengmodellen er valgt. (Naviate) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lage Bussholdeplass (6.1) 

Lager en bussholdeplass etter en bestemt mal som lagres i NVWidening.xml. Utvidelsen lages i en 

eksisterende Offset Alignment. 

 

Velg først hvilken alignment som utvidelsen skal lages i.  

 

I dialog-vinduet er det ulike maler å velge mellom. Klikk på Add Widening for å markere ut hvor 

langs alignmenten utvidelsen skal starte.  

 

 

 

Redigere bussholdeplass (6.1) 
Åpner Civil 3D Offset Alignment Parameter-vinduet. Velg hvilken alignment og utvidelse og gjør 

endringer direkte i dialogvinduet.  

 

Veglinje med polygon-metoden (4.1) 
Lager en veglinje med polygonmetoden. Som automatisk beregner/lager klotoider med angitte R/A 

avhengig av valgte brytepunkt. Den etablerer Polygon-Alignment kan deretter redigeres med en 

serie kommando i henhold til bildene under. Med kommandoen Konvertere veglinje til polygon, kan 

en eksisterende Alignment konverteres til en Polygon-Alignment slik at redigeringskommandoen 

kan benyttes på denne. 

 



 

           
 

Using a tangent polygon, you can describe any combination of main elements. You can interactively 

insert a tangent polygon across which main elements are drawn just by using this command. After 

invoking the command, the following dialog box opens: 

 
 

The Draw tangent polygon dialog box description: 

Site Existing site can be selected from Site combo box or new site name 
can be defined. If *None* is selected, then siteless alignment will be 
created. 

Alignment Command can create new alignment or attach new elements to en 
existing alignment. Existing alignment can be also selected from the 

drawing by clicking button . 

Automatic At each vertex, program draws the biggest possible arc. If the Draw 

spirals option is included, program draws the biggest possible arc 
taking into account the R/A ratio. 

Interactive When selecting the main elements interactively and after tangent 
polygon drawing there appears the same dialog box as with the 21F2 
command in which you select a vertex type and main element 
parameters (see 21F2 command). 



 

Draw spirals When selecting main elements automatically, you can choose 
between drawing spirals or an arc without spirals. 

R/A ratio You can select an R/A ratio only when the Draw spirals option is on. 
Using this parameter, you select the ratio between the arc radius and 
A spiral parameter.  

After clicking OK, select the first point of tangent polygon. Command line reads: 

First point or [Polygon/End]: 

If you select »P« as polygon, you can connect to the last element of any existing polygon. In the next 
steps a command line reads: 

Point or [polygon/End]: 

Select a point or the »P« option with which you connect to the first element of the existing polygon. 
Using the »E« option, finish polygon drawing without connecting to the existing polygon. 

 



 

Konvertere veglinje til polygon (4.1) 
Konverterer en eksisterende veglinje (Alignment) til polygon. 

 Command name:  CONVERT ALIGNMENT TO POLYGON 

Icon:  

Task:  transformation of an alignment to a tangent polygon with main elements 

Input data:  alignment 

Output data:  tangent polygon and main elements 

Layers:  none 

Use the command to convert an alignment to a tangent polygon. On the basis of tangent polygon, 

main elements are drawn and labeled. After invoking the command, select an alignment from the 

following dialog box: 

  

 

Editere TP (4.1) 
Editerer TP i en polygon-veglinje (alignment). 

 

 Command name:  EDIT PI 

Icon:  

Task:  editing of the main elements in tangent polygon vertices 

Input data:  tangent polygon vertex 

Output data: edited main elements 

Layers: none 

Command is intended for editing of the main elements belonging to a selected tangent polygon 

vertex. To use this command you need to draw a tangent polygon via main elements. After 

invoking of the command, command line reads: 

Select object: 
 

Select a tangent polygon vertex and the following dialog appears: 



 

 

Using the Previous and Next buttons, move among the tangent polygon vertices. Program marks a 

selected vertex by a red square. 

The Vertex editor dialog box description: 

Type Select a vertex type. Options include: LRL, LR, RL, LL, Auto. See the Vertex type 

descriptions section.  

R1 Intial spiral radius 1 (optional). R1 should be always bigger than R. By setting of 

the initial spiral radius, construct a compound spiral. 

L1 Spiral angle length 1. If L1 isn't checked, a spiral length will equal 0 (L1=0). 

R Arc radius (with the LRL vertex type) or final spiral radius (with the LR and RL 

vertex type). User interactively selects a radius by clicking R. After the R button 

has been activated, command line executes the radius selection step. 

L2 Spiral angle length 2. If L2 isn't checked, a spiral length will equal 0 (L2=0). 

R2 Final spiral radius 2 (optional). R2 should be always bigger than R. By setting of 

the final spiral radius, construct a compound spiral. 

r_L XL/DL ratio. See drawing in a dialog box. In case the r_L ratio selection is 

activated, you cannot select an appropriate L parameter as it is one-way defined 

by the r_L ratio. 

r_R XL/DR ratio. See drawing in a dialog box. In case the r_R ratio selection is 

activated, you cannot select an appropriate L parameter as it is one-way defined 

by the r_R ratio. 

Draw spirals If the Auto vertex type has been selected, you can have a possiblity to choose 



 

between the drawing of spirals or arc without spirals. 

R/A  You can select the R/A parameter only if the Draw spirals option is activated. 

Using this parameter, you select a ratio between an arc radius and parameter A 

of both spirals. 

 

Vertex type descriptions: 

• LRL ... vertex consists of three main elements – spiral 1, arc and spiral 2. Both spirals are 

optional and can be omitted. In a dialog box, select L1, L2 and L3 parameters. Parameters 

L1 and L2 can be selected also by means of appropriate r_L in r_R ratios. 

• LR ... vertex consists of two main elements – spiral 1 and 2. In a dialog box, select L1 and R 

parameters. The L1 parameter can be selected also by means of appropriate r_L ali r_R 

ratio. 

• RL ... vertex consists of two main elements – spiral 1 and 2. In a dialog box, select R and L2 

parameters. You  can select the L2 parameters also by means of appropriate r_L ali r_R 

ratio. 

• LL ... vertex consists of two main elements – spiral 1 and 2.  

• Auto ... vertex consists of three main elements – spiral 1, arc and spiral 2. You can switch 

off both spirals by using the Draw spirals option. If this option is activated, select the R/A 

option. Program will seek for the biggest radius in a  selected vertex that is compliant with 

the R/A condition.  

•  

The simplest way you can balance tangent lengths is to select the r_L and r_R ratios. If you don't 

want a tangent between the n and n+1 vertices, set the r_R ratio to 0.5 in vertex n. Then move on 

to the next vertex (n+1) and set the r_L ratio to 0.5. This way, you get S and C curves between the 

n and n+1 vertices. You can set any ratio. If both ratios' sum equals 1, there is no tangent between 

them.  

In certain combinations of the main element parameters, system is not 

mathematically solvable. You will see a warning message and main 

elements will not be drawn. In such cases you can activate the »Auto« type   

and regain solvable parameters. 



 

Flytte TP (4.1) 
Flytter TP i en polygon-veglinje (alignment). 

 

 Command name:  MOVE PI 

Icon:  

Task:  moving of tangent polygon vertex 

Input data:  tangent polygon vertex 

Output data:  edited main elements 

Layers:  none 

 

In addition to editing of the main elements in the tangent polygon vertices, you can edit them also 

by means of moving of a tangent polygon vertex. After invoking of the command, select a tangent 

polygon vertex to be moved. Using a mouse select a new vertex position. 

When selecting a vertex, new tangents are colored white and red. White stands for possible 

mathematic solution with selected parameters while red stands for impossible mathematic solution 

with selected parameters of an individual vertex. 

If the selected vertex type is »Auto«, program seeks the biggest possible R that is compliant with 

the R/A condition. While moving the vertex, tangents get colored in red when in selected position. 

This means that drawing by means of spirals is impossible. Program draws vertex elements without 

using the spirals. 

When moving the LRL vertex type, program retains the R parameter. If drawing using the selected R 

parameter is impossible, tangents get colored in red. 

After the vertex position has been selected, main elements and their labels will be drawn via a 

tangent polygon. 

 

Legg til TP 
Legger til TP i en polygon-veglinje (alignment). 

 

 Command name:  INSERT PI 

Icon:  

Task:  adding of vertex and related main elements 

Input data:  tangent  

Output data: edited main elements 

Layers: none  

 

Using the command, add a new vertex to a tangent polygon. After invoking the command, select a 

new tangent onto which you want to add a new vertex and vertex position.  



 

1.   

 The »Auto« vertex type is entered. 

  

After the vertex has been entered, if a mathematic calculation of the main elements is possible, 

main elements and their labels will be drawn via a tangent polygon. 

 

Ta bort TP (4.1) 
Tar bort TP i en polygon-veglinje (alignment). 

 

 Command name:  DELETE PI 

Icon:  

Task:  erasing of vertex and related main elements 

Input data:  tangent polygon vertex 

Output data: edited main elements 

Layers:  none 

Using the command, erase a tangent polygon vertex and the main elements belonging to the 

selected vertex. 

Tangent polygon must comprise at least three vertices. 

 

After the vertex has been erased, if a mathematic calculation of the main elements is possible, 

main elements and their labels will be drawn via a tangent polygon. 



 

Parallell-flytte tangent (4.1) 
Parallellforflytter en tangent i en polygon-veglinje (alignment). 

 

 Command name:  OFFSET TANGENT 

Icon:  

Task:  parallel moving of a tangent 

Input data:  tangent polygon 

Output data: edited main elements 

Layers: none 

Using the command, you can make a parallel offset of a tangent. To use this command, tangent 

polygon needs to be drawn via main elements. After invoking the command, you select a tangent 

to be moved: 

Constant length (Yes/No)? <No>: 
 

You can select a constant or flexible tangent length. When selecting the flexible tangent length, 

inclinations of the neighboring tangents are retained. 

If a selected vertex type is »Auto«, program seeks the biggest possible R that is compliant with the 

R/A condition. While moving a tangent, tangents get colored in red when in selected position. This 

means that drawing by means of spirals is impossible. Program draws vertex elements without 

using the spirals. 

When moving the LRL vertex type, program retains the R parameter. If drawing using the selected R 

parameter isn't possible, tangents get colored in red. 

After the vertex position has been selected, main elements and their labels will be drawn via a 

tangent polygon. 

 



 

Flytte beskrivelse (4.1) 
Flytter en beskrivelse i en polygon-veglinje (alignment). 

 Command name:  MOVE LABEL 

Icon:  

Task:  moving of a PI label 

Input data:  tangent polygon 

Output data: PI label 

Layers: none 

Using the command, you can move existing PI label to a new position. To use this command, 

tangent polygon needs to be drawn via main elements. After invoking the command, you select a 

label to be moved: 

Table position or ENTER: 
 

Selected PI label is deleted and new PI label is created on a selected position. 

 

 



 

Veglinje med element-metoden (4.1) 
Etablerer en veglinje med element-metoden. Man etablerer element for element, f.eks.  først pekes 

det ut et startpunkt for linjen og deretter angis retning og lengde og så klikker Draw. Deretter går 

man over til Arc-fliken og angir radie og lengde samt klikker Draw. Så går man over på Spiral-

fliken og etablerer en klotoide gjennom å angi radie og lengde eller parametre samt klikker Draw. 

 

 
 

 
 

User has to select site and alignment name. If existing alignment name is selected, new elements 
will be added to the existing alignment. Then, program gives the following prompt: 

Point or [Element / End / NULL]<NULL>: 

You can select a start point of the first element or the horizontal axis element from which you want 
to continue your drawing (using the Element option). Or, you may enter nothing by pressing Enter. 
In the latter case, a start point needs to be defined later. A dialog box having three tabs for drawing a 
line, arc and spiral (can be also a compound-spiral) opens. You can simply switch from one tab to 
another and have therefore possibility to draw all possible sequences of the horizontal elements. 
Some of the parameters found in tab are fixed and cannot be modified according to the previous 
element. In addition, you will find a spiral direction denoting a position of the individual diameters 
preset. If you find your line is followed by the spiral, start direction angle (line angle) and start 
radius (infinity), direction of spiral will be from bigger radius to a smaller one. After each drawn 
element program suggests the most logical type of the next element by switching automatically to 
appropriate tab. Using “Finish”, you can finish your drawing while by pressing “Back” you can go 
one step back. Program erases the last drawn element and continues drawing from previous one. 

You can see how your drawing changes according to the selected or fixed elements, thus 
representing a way of interactive construction. You can change only parameters colored in yellow. A 
dialog box is of “modeless” type and therefore you can always reach either an AutoCAD or your 
drawing. 

Drawing line 



 

 
 

Line is defined either by a start point, direction and length or by a start and end point. If one of the 
parameter groups is selected, the remaining data is calculated automatically and an auxiliary line in 
white is drawn matching the selected parameters. You can enter parameters manually to the 
appropriate field or select them interactively by dragging the auxiliary line. By pressing Draw, you 
can get your horizontal element drawn with its labels included. 

If you have defined insufficient number of parameters, you can additionally define them by dragging 
an auxiliary line in drawing bearing in mind that only elements that haven’t been defined can be 
edited. If the start point and direction have been defined, only length can be interactively changed. 
And if only a start point has been defined, only end point can be changed while a direction and 
length are calculated.  

Using the upper Jig button, you can select a start point interactively (if not fixed previously). Using 
the lower Jig button, you can interactively define those parameters that haven’t been defined yet 
simply by dragging an auxiliary line. This is similar to using the Draw button except this time a line 
isn’t drawn and only parameters are transferred to a dialog where can be reviewed and edited. If all 
parameters have been defined, you can define all those that haven’t been fixed. In the Step frame, 
you can define steps for direction and length according to which these two change during the 
interactive parameter definition.  



 

Arc drawing 

 

Arc can be defined using three different methods. First method comprises three points, the second 
one a start point, start angle and end point while the third one includes a start point, start angle, 
radius and length. When the “three point” method is used, the second point is not directly seen in a 
dialog box. If one of the parameter groups is selected, the remaining data is calculated automatically 
and an auxiliary arc in white is drawn matching the selected parameters. You can define parameters 
manually or by dragging an auxiliary arc (similarly to the line related procedures). By pressing 
“Draw”, you can get your horizontal element drawn with its labels included (If you have defined 
insufficient number of parameters, define the missing ones interactively using the jig function.)  

A method by which you interactively define the missing parameters is similar to the one used with 
drawing of a line and depends on the fact which elements have been previously defined. If a start 
angle, radius and angle haven’t been defined previously, you can define an arc by three points. But 
this method is possible only when arc is the first axis element. Otherwise, a start angle is already 
defined. If a start point and angle have been defined without a radius, length and end point, you can 
change the arc end point. If radius or length have been additionally defined, you can interactively 
change only length or radius. Both Jig buttons operates similarly to the ones in a dialog used for a 
line definition. In the Step frame, user can define steps for direction, radius and length according to 
which these three change during the interactive parameter definition (Jig). 



 

Spiral drawing 

 

Spiral is defined three ways. Firstly, by a start point, start angle and end point. Secondly, by start 
point, start angle, radius and length. And thirdly, by start point, start angle and the A parameter. By 
pressing “Length” or “Parameter”, you can define whether you will employ the length or A 
parameter (missing data can be calculated from the following equations:  

   or  . 

Spiral can be positioned so that radius comes from infinity into some R. Or, it is turned so that radius 
comes from some R value to infinity. The second option is possible only when the previous element 
is in a form of arc, part spiral or a normally positioned spiral. In this case a start point, start angle 
and radius are fixed and you can change only its length or parameter (be it manually or interactively, 
similarly as with line and arc construction). If a spiral is normally positioned, these are two main 
options for interactive drawing. 

In the case radius, length or parameter (if R1 radius equals 0) haven’t been defined, you just select a 
spiral end point. Otherwise, you can change a missing parameter while an end point gets calculated. 
In the Step frame, you can define steps for direction, radius and length according to which these 
three change during the interactive parameter definition (Jig). 



 

Drawing compound-spiral 

 

You get a compound-spiral when the R1 radius is different from 0. This radius is the one that is 
bigger. Value 0 stands for a simple spiral where the bigger radius equals infinity. Spiral can be 
positioned so that radius comes from infinity into some R. Or, it is turned so that radius comes from 
some R to infinity. The second variant is possible only when the previous element is in a form of 
arc, compound-spiral or a normally positioned spiral. In both cases also a compound-spiral that can 
be positioned two ways can be drawn. Basically, radius comes from R to R1 (R1 is bigger than R) 
but if user enters a value for R1 being smaller than R, compound-spiral position changes. The same 
can be seen in the upper dialog where radius comes from the bigger to smaller value. 



 

Skape krysskurve (5.1) 
 

Oppretter en krysskurve (Alignment eller Polyline) mellom to kantlinjer 

for en veg. Kurven er dynamisk og oppdateres automatisk om en endrer 

kantlinjene (Polyline eller Alignment). 

 

 

 

 

 

 

Funksjonen kan opprette krysskurver med 

en, to eller 3 bue radier. Oppgi radie og 

lengder som vist på figuren.  

 

Klikk på Select entry/exit road edge for å 

velge kantlinje for inngående og utgående 

veg.  

 

Draw as: Velg om krysskurven skal 

opprettes som en Alignment eller Polyline. 

 

Layer: Lag 

 

For Alignment kan man velge Site, navn, 

Style, Label set. 

 

Ved Alignment finnes en knapp for å velge 

en eksisterende alignment i tegningen. Da 

skrives linjedata i denne og erstatter altså 

den eksisterende linjedataen i valgte 

alignment.  Dette er f.eks. anvendbart for 

eksisterende Curb return Alignments som 

opprettes av Civil 3D:s Intersection-

verktøy. Dog må en selv slette selve 

Intersection-objektet for att disse 

alignments skal bli redigerbare. 

 

Draw hatch: Tegner ett raster i krysset. 

 

 

 

 

 

Redigere krysskurve (4.2) 
Redigerer en eksisterende krysskurve 



 

Sletter krysskurve (4.2) 
Sletter en eksisterende krysskurve 

 

 

 

Sett in pæle-
label langs 
veglinje (4.2) 
Setter inn Naviates 

standard-label for 

bropæler, i valgfri 

lengdemål langs en 

veglinje (Alignment). 

(Naviate) 

 

Bropæler (4.2) 

Lager bropæler langs en veglinje. Funksjonen krever at man har satt inn en Alignment Station/Offset 

label som inneholder komponent for Bottom-2D-Block, Bottom-3D-Block, Bottom-Surface-

Elevation, Top-2D-Block, Top-3D-Block, Top-Surface-Elevation.  I Naviate-malen finnes en label 

som heter NV-Column og som settes in med funksjonen Sett inn pæle-label langs veglinje. 

(Naviate) 

 

Funksjonen søker etter Alignment Station/Offset label, med de angitte komponentene. Den setter inn  

Bottom-3D-Block og Bottom-2D-Block, i labelns XY-punkt men med Z fra Bottom-Surface-

Elevation. Den setter inn Top-3D-Block og Top-2D-Block, i labelns XY-punkt men med Z fra Top-

Surface-Elevation. Deretter opprettes en solid via en loft mellom Bottom-2D-Block og Top-2D-

Block. Deretter slås alle solider sammen via en Union. Finnes det til og med en komponent i labeln 

som heter Render-Material så legges denne på som Render Material. 

 
 

 

Disse labels flyttes automatisk om Alignmenten flyttes. Solidene kan da oppdateres via samme 
funksjon. 



 

 
[Create/Update] <Create>:  Velg Create for å opprette nye, eller Update for å 

oppdatere eksisterende pæler. 
[Single/Multiple] <Single>: S Velg Single for å velge enkeltstående labels eller Multiple 

for å velge en alignment og dermed alle dets labels. 

Objekt langs linje (4.2) 
Plaserer ut 3D-objekt (f.eks. lyktestolper) langs en veglinje. 

Se samme kommando under Naviate Landskap 3D. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Naviate Trafikk/Autopath (5.1) 
 

Paletten inneholder funksjoner for: 

• Trafikkskilt  

• Kryssmarkeringer som fotgjengerfelt, sykkelfelt, vikeplikt/stopplikt, fartsgruppe m.m. 

• Langsgående vegoppmerking som sperrelinje, kantlinje, kamflex, doble linjer m.m. 

• Sperreområde 

• Slå på/Slå av i fylte flater 

 

 

         
 

 

Naviate Trafikk og Naviate Autopath ligger på Naviate Veg Ribbon: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sett in vegskilt 
Setter inn et vegskilt med stolpe i tegningen. Pek ut plassen for stolpen og deretter plassen for 

skiltet. Pek deretter ut en rotasjon for stolpen og skiltet eller trykk Enter for å ikke rotere. 

 

 

Table: Velg hvilken kategori av trafikkskilt. 

 

Symbols: Velg trafikkskilt, dobbeltklikk for å 

sette inn den direkte. Eller angi attributt lengst 

nede og klikk OK for å sette inn skiltet. 

 

Traffic sign insertion point (current post: 

TR_POST-170 _A) <ENTER - select post>: 

Pek ut posisjonen for stolpe-symbolet, som 

oftest ved vegkanten. For å endre stolpe for 

selve skiltet trykk Enter.  

 

Traffic sign position in the drawing: 

Pek ut posisjonen for skiltet, som oftest i åpent 

område ved siden av vegen. Skiltet vises med 

den valgte stolpen. 

 

Specify angle <0.000> or [Interactive]: 

Angi vridningnen for stolpen for stolpe/skilt 

eller velg Interactive for å peke ut vridningen.  

 

Rotate traffic sign as well? [Yes/No] <No>: 

Yes vrir stolpen ved vegkanten og symbolet ved 

siden av. No vrir kun stolpen. 

 

 

 

 

 

Redigere/ legg til vegskilt 
Redigerer ett eksisterende vegskilt eller legger til 

ett vegskilt til eksisterende skil/stolpe. For å legge 

til et skilt klikk på ”+” og velg et nytt skilt.  For å 

sette det på andre siden av stolpen klikk på ”Inv”. 

Repeter for flere skilt. Stolpen byttes ut 

automatisk. 

Flytte vegskilt 



 

Flytter et eksisternde vegskilt til en ny plass og rotasjon. 

Kopiere vegskilt 

Kopierer et eksisterende vegskilt til en plass og rotasjon. 

 

Opprette vegkryss merking 
Oppretter vegkryss merking f.eks. Stopplinje, Veglinje, Sykkelovergang, Fotgjengerfelt. 

 

 



 

Skapa linjemarkering 
Oppretter langsgående vegoppmerking på veglinjer (Alignments), polylines eller Feature Lines 

 

 

Redigere vegoppmerking 
Redigere eksisterende vegoppmerking eller vegkryss merking. 

Oppdatere vegoppmerking 
Oppdatere eksisterende vegoppmerking ved å markere vegoppmerkingen. 

Oppdatere vegoppmerking via veglinje 
Oppdaterer alle eksisterende vegoppmerkinger som tilhører en veglinje, ved å peke på veglinjen. 

Slette vegoppmerking 
Sletter eksisterende vegoppmerking eller vegkryss merking 

Øvrige vegoppmerkinger 
Setter inn kjørefeltspiler 



 

Lage 3D-vegskilt/vegoppmerking 
Opprette 3D-trafikkskilt fra eksisterende 2D-trafikkskilt (Traffic signs). 3D-trafikkskilt kan løftes 

opp til en terrengmodell (Surface). Oppretter også 3D vegoppmerkinger og vegkryss oppmerkinger 

fra eksisterende 2D-markeringer (Road markings). 

Select surface: 

Velg flate å projisere mot. 

 

Project traffic signs: 

- Alle skilt i tegningen 

- Skilter koblet til en viss 

veglinje (Axis) 

- Velg skilt i tegningen 

 

Projekt road markings: 

- Alle oppmerkinger i 

tegningen 

- Oppmerkinger koblet til en 

viss veglinje (Axis) 

- Velg oppmerkinger i 

tegningen 

 

 

 

 

Høyden for en stolpe finner man på 

atributten for stolpesymbolet. Om en ikke 

har en stolpe så finnes et veldig lite 

sirkelblokk med samme attributt.  

 

 

 

 

 

Oppdatere 3D-
trafikkskil/vegoppmerking 
Oppdaterer eksisterende 3D-

trafikkskilt/vegoppmerking etter forandringer gjort i koblede 2D-trafikkskilt/vegoppmerking. F.eks. 

endring på størrelse, antall skilt, tekst med mere. 

Slette 3D-trafikkskilt/vegoppmerking 

Sletter eksisterende 3D-trafikkskilt/vegoppmerking fra tegningen.



 

Opprette sperreområde 
Oppretter sperreområde 

 

Hatch properties 

Angle: vinkel 

Line width: linjebredde 

Spacing: mellomrom 

mellom linjer 

Offset: mellomrom til 

ytterlinjen. 

 

Boundary 

Velg objekt med Select 

objects, f.ex. en lukket 

polyline eller velg Pick 

points for å peka ut ett 

lukket område. 

 

Direction 

Velg objekt med Select 

objects, f.ex. en linje 

eller velg 2 points for å 

peka ut retningen for 

sperreområdet. 

 

 

Redigere sperreområde 

Redigerer eksisterende sperreområde 

Sletter sperreområde 
Sletter eksisterende sperreområde 

 



 

EasyDrive 
EasyDrive is an interactive method of defining the vehicle route. It’s very easy to define the vehicle 

route with this method. Besides an easy input this method includes very realistic simulation because 

it considers the parameters such as vehicle speed, wheel turning speed and the superelevation of the 

road. After the start of the command the starting point of the vehicle is selected (middle point of the 

front axle) and then the vehicle direction is given. Then the points on the vehicle route are being 

added to create the appropriate route. There is a dialog box on the screen while giving route details 

where the next parameters can be changed: 

 

Description of the dialog box »EasyDrive« 

 

Control to define the vehicle route. It can be selected: 

• Driving straightforward: The vehicle follows the pointer 
straightforward 

• Curved driving: The vehicle follows the bent pointer 

Speed Field, where the vehicle speed is defined. 

 

The list, where the vehicle type is selected that will be used for 
EasyDrive control. The vehicle can be selected only at step 1. The 
vehicle can’t be changed later. 

 Display of the parameters of the selected vehicle. 

 
Settings of EasyDrive control. See description of the next dialog 
box. 

 Undo the last step. 

Friction 
Friction can be given in percent. The parameter Minimum radius 
directly depends on the friction.  

Superelevation 

Superelevation of the road is given. The parameter minimum radius 
directly depends on the superelevation. The sign is also important. 
The positive sign means that the elevation is in the direction of the 
vehicle turning and it will reduce the minimum radius. The negative 
elevation means that the road is inclined away from the turning 
direction and it will increase the minimum radius. 

Minimum radius The minimum possible radius that can be driven with the vehicle at 



 

the selected speed, friction and superelevation of the road. 

 

Current radius Current radius in the vehicle axle. 

Articulation angle 
Articulation angle is an angle between vehicle and the trailer. If 
vehicle has more than one trailer attached, the only the first 
articulation angle is displayed. 

Description of the dialog box »Autopath settings« 

 
 



 

Horisontal 

Command is intended to calculate horizontal swept path analysis . Program offers two possibilities 
for vehicle guidance. First one is guiding vehicle with polygon line. Second option is manual vehicle 
guidance. 

Using first option polygon line (AutoCAD Polyline element) represents a vehicle movement axis in 
a drawing. When selecting this curve (or vehicle movement axis), you have two options. It can 
represent a front wheel axis meaning that it will follow a selected vehicle movement curve. Or, it 
can represent a rear wheel axis meaning that it will follow the selected vehicle movement curve. 

 

Program takes into account six different curves (polygon lines):  

• Simple curves having straight sections, 

• Curves having intermediate arcs (pline with »arc« elements), 

• Civil 3D alignments. 

  

In everyday practice first two curve types are used. If you use vehicles with several trailers, simple 
curves with straight sections or those having intermediate arcs are recommended. This way, turning 
curve calculation errors will be the smallest possible. 

You can draw a polygon line representing a vehicle movement axis in different ways. You can use 
the AutoCAD PLINE command and simply draw it. For a vehicle movement trajectory you can 
select any Civil 3D alignment. Then you can select a parallel curve to the given road edge. This way 
you can check transportability providing the rear wheels strictly follow the selected road edge. This 
parallel curve that you can draw using the AutoCAD OFFSET command has a distance from the 
road edge equal to the half of a vehicle width. 

When dealing with selected vehicle movement curves, it is important to know that intersection 
number on such curve essentially affects the calculation speed and accuracy. Greater the intersection 
number, longer the calculation time and lesser mistakes.  

How to use the program 

When you select a polyline defining a vehicle route in the drawing, the “Horizontal vehicle drive” 
dialog box opens: 



 

 

The “Horizontal vehicle drive” dialog box explanation: 

 
Moves the vehicle to the start of the route. 

 Moves the vehicle one step back. 

 
Starts the animation. 

 
Stops the vehicle. 

 
Moves the vehicle one step forward. 

 
Moves the vehicle to the end of the route. 

 
Manual vehicle guidance. You guide the vehicle on selected polyline 
with your mouse. The vehicle follows the cursor. 

 
Draws vehicle in the current step. 

 
Erase all vehicle outlines. 

 
Draws vehicle in any step and this way you get the vehicle trace. 

 
Swept path settings. Opens a new dialog box where you can define 
turning curve parameters. 

 
Slide control, which shows the position of the vehicle. By moving it 
you can move the vehicle on the polyline. 

 
Pull-down menu where you select the type of vehicle you wish to use 
in the analysis. 

 
Opens vehicle library with current vehicle settings. 

 
Inserts vehicle schema to the selected location in the drawing. 

 
Pull-down menu where you can define vehicle speed. 

 Current turning radius. 



 

 Current tire angle. 

By clicking   a dialog box for setting the swept path analysis parameters opens. The box contains 
three tabs: »General«, »Horizontal reports« and »Advanced«. 

The General tab explanation: 

 
 

Step Set a step for a swept path calculation along polygon line. 
Swept path calculation accuracy and speed depend on this step 
length. Step length values ranging from 0.1 to 3 m are 
recommended. 

Offset This option enables swept path analisys on axes parallel to the 
selected movement axis. Set an offset from the selected axis 
and a parallel curve side – positive values stand for the right 
side offset and negative values for the left one. 

Layer suffix Several vehicle types and selected vehicle axis combinations 
are usually tested in same picture. In order to achieve a fuss-
free result browsing, you can add your own suffix to the 
automatically generated layers.  

Track axis Define whether a selected polyline represents a rear or front 
vehicle axis. 

Reverse route This option changes a selected movement axis orientation. 

  

Tab »Horizontal Reports«: 



 

 
 

Vehicle outer edge 

The Vehicle outer edge command draws curves defined by the vehicle outer edges when moving 
along selected curve. You can select the type and color of the curves. When you confirm your 
selection the curves appear in the drawing. If you wish to delete the curves from the drawing, just 
remove the check in front of the command. 

 
 



 

Wheel trails 

The Wheel trails command draws curves defined by vehicle wheels when moving along the selected 
curve. You can select the type and color of the curves. When you confirm your selection the curves 
appear in the drawing. If you wish to delete the curves from the drawing, just remove the check in 
front of the command.  

 
 
Wheel axis 

The Wheel axes command draws curves defined by selected vehicle wheel axes when moving along 
the selected curve. You can select the type and color of the curves. When you confirm your selection 
the curves appear in the drawing. If you wish to delete the curves from the drawing, just remove the 
check in front of the command. 

 
 



 

Vehicle outer edge area 

The Vehicle outer edge area command colors an area that is covered by selected vehicle when 
moving along selected curve. You can select the type and color of the hatch. When you confirm your 
selection the colored surface appears in the drawing. If you wish to delete it from the drawing, just 
remove the check in front of the command. 

 
 

Draw report 

The Draw report command draws a graph of a wheel turning angle to a drawing. Input data consist 
of a vehicle type and a polyline/alignment representing a vehicle trajectory. After invoking the 
command, select a graph insertion point. See picture below showing a wheel turning angle graph. 

 
 



 

A wheel turning angle in right direction is shown below abscissa while the graph positive values 
show a turning angle in left direction. If allowed turning angle is exceeded, graph is red coloured. 

Tab »Advanced« 

 

 

Drawing units Current drawing unit. Drawing units can be set in the 
"Autopath Settings" command. 

Speed units Current speed unit. Speed units can be set in the "Autopath 
Settings" command. 

Speed interval Set a speed interval when changing speed for 
horizontal/vertical swept path analysis and for manual drive. 

Manuell kjøring 

Apart from guiding vehicle with polygon line program also offers a possibility of manual vehicle 
guidance. Manual guidance is useful when there are difficulties connected with vehicle route 
description made in advance. After clicking Manual drive, first select a start point of vehicle route 
and vehicle movement start direction. Console for manual vehicle guidance appears on the screen. 

 
 



 

Steering with mouse 

The vehicle starts moving when you set desired speed and follows the cursor. If you wish to stop the 
vehicle, right-click the mouse and select option »Swept Path« and »Stop« from the menu. In the 
same menu you will also find command »Drive forward«, which puts the vehicle back in forward 
motion. With » Drive Reverse « you are able to drive vehicle backwards. This way you can check 
swept path for various parking maneuvering. 

Steering with keyboard 

When steering with keyboard the following keys can be used:  

LEFT                 turns wheels to the left 

RIGHT              turns wheels to the right 

UP                    increase vehicle speed 

DOWN              decrease vehicle speed 

SPACE              stops the vehicle 

Vehicle can move forward or reverse. To drive reverse, vehicle speed has to be decreased below 0. 
Keyboard steering allows you to easily check swept path for various parking maneuvering. 

When you finish the manual guidance and leave the dialog box, the program asks whether it should 
draw the path. If you choose to draw route, the program will draw a polyline, representing the 
vehicle path. The »Horizontal vehicle drive« dialog box opens and you can analyze the path the 
same way you would analyze a path, represented by a polygon line (draw axes, trace, outer edge or 
outer edge area).  

Swept path settings by manual guidance 

You can also customize settings in the »Manual vehicle drive« dialog box by clicking on the 
 button. A »Swept path settings« dialog box with three tabs opens: »General«, »Dynamic Reports« 
and »Advanced«. 

Tab »General« 

 

 



 

Vertikal/Profil 

Using this command based on the selected vehicle and longitudinal road section, you can check a 
vertical vehicle movement. This function can be useful for checking transportability of gates, garage 
and garage house entrances and similar. See picture below showing a low garage entrance study.  

 

Before invoking the command, you need to have a previously drawn polyline by which you define a 
longitudinal road section. 

How to use the program 

When you select a polyline defining a vehicle route in the drawing, the “Vertical Swept Path 
Analysis” dialog box opens: 

 

By clicking   a dialog box for setting the swept path analysis parameters opens. The box contains 

three tabs: »General«, »Vertical Reports« and »Advanced«. 

The General tab explanation: 

 
 



 

Step Set a step for a swept path calculation along polygon line. 
Swept path calculation accuracy and speed depend on this step 
length. Step length values ranging from 0.1 to 3 m are 
recommended. 

Offset This option enables swept path analysis on axes parallel to the 
selected movement axis. Set an offset from the selected axis 
and a parallel curve side – positive values stand for the right 
side offset and negative values for the left one. 

Layer suffix Several vehicle types and selected vehicle axis combinations 
are usually tested in same picture. In order to achieve a fuss-
free result browsing, you can add your own suffix to the 
automatically generated layers.  

Reverse route This option changes a selected movement axis orientation. 

Tab »Vertical Reports«: 

 

Vehicle outer edge 

The Vehicle outer edge command draws curves defined by the vehicle outer edges when moving 

along selected curve. You can select the line type and color of the curves. When you confirm your 

selection the curves appear in the drawing. If you wish to delete the curves from the drawing, just 

remove the check in front of the command. 

 



 

Vehicle outer edge area 

The Vehicle outer edge area command colors an area that is covered by selected vehicle when 

moving along selected curve. You can select the type and color of the hatch. When you confirm your 

selection the colored surface appears in the drawing. If you wish to delete it from the drawing, just 

remove the check in front of the command. 

 
Tab »Advanced« 

 

You can set two parameters: 

Drawing units Current drawing unit. Drawing units can be set in the 
"Autopath Settings" command. 

Speed units Current speed unit. Speed units can be set in the "Autopath 
Settings" command. 

Speed interval Interval of increasing/decreasing driving speed.  

Vertical swept path analysis also offers the possibility to easily adjust vehicle movement curve. If 
you move or change the base polyline, by which you have defined a longitudinal road section, all the 
reports will dynamically refresh. 

 

 
 

 

 

Kjøretøysbibliotek 

Using this command define new vehicles and edit the existing ones to be used in the Swept path 
analysis command. After invoking the command, the following dialog box appears: 



 

 

The Vehicle dialog box explanation: 

In the upper line of the dialog box you can choose a vehicle from the preset menu. You can browse 
the menu by using a pull-down menu or by using the three buttons in the upper left corner of the 
dialog box: 

 
Moves one step back on the list of vehicles. 

 
Moves one step forward on the list of 
vehicles. 

 
Sets the chosen vehicle as a default 
selection.             Selected vehicle will appear 
as default vehicle in all swept path analysis.  

   

If you wish to add a new vehicle to the list, use the three buttons on the upper right side of the dialog 
box. Next to them there is also an option to display vehicle trailers. 

  

 
Add new vehicle to the vehicle 
list. 

 
Edit selected vehicle data. You 
can only edit data of the 
vehicles you have added to the 
list by yourself. 

 
Erase vehicle from the vehicle 
list. You can only erase 
vehicles you have added to the 
list by yourself.                

 
Export vehicle to file. Only 
custom vehicles can be 



 

exported.                      

 
Import vehicle from XML file 
to the vehicle 
library.                                          

Show trailers Show/hide trailers from the 
vehicle list 

  

Add/Edit a vehicle 

If you have decided to add a new vehicle to the list, a new dialog box opens in which you have to 
first name your vehicle and then select a base vehicle from the list:  

 
 



 

When clicking »OK« a dialog box »Edit Vehicle« opens: 

 

You can add and remove additional trailers to/from your selected base vehicle by clicking two 
buttons in the »Edit Vehicle« dialog box: 

 
  

Add trailer. 

 

  

Remove selected 
trailer.                          

If you choose to add a new trailer, a new dialog box opens and enables you to select a certain type of 
trailer, which you will be able to edit in the »Edit Vehicle« dialog box. 

 

When you select a base trailer, you return to the »Edit vehicle« dialog box. In the »Trailers« field 
you can then select part of the vehicle you would like to edit. The chosen part gets colored blue. The 
right side of the dialog contains several vehicle parameters data. By clicking on the certain 
parameter the chosen element appears on the picture.  



 

 

By double-clicking on parameters you can change their value. It is possible to adjust these 
parameters:  

Vehicle name Selected vehicle name. 

A Axis distance Distance between front and back axis. 

B Front Distance between front part of the vehicle and front axis. 

C Back Distance between back part of the vehicle and back axis. 

D  Front 
connection 

The length of drawbar by which the trailer is attached to the vehicle in 
front. 

G Back 
connection 

The length of drawbar in the back part of the vehicle by which the 
trailer is attached to the vehicle in front.  

Connection point Connection points between the vehicle and trailer. 

Width Vehicle width. 

Steering 
calculation 

Two different options to define vehicle steering can be selected: Use 
steering angle or Use turning circle. 

Turning circle 
(kerb to kerb) 

Minimum circle that vehicle can describe with outer wheel (at 
maximum wheel angle). 

Average steering 
angle 

Maximum steering angle in the middle of the front vehicle axis.  

Front track Distance between the outer edges of the front right and the front left 
wheel. 

Back track Distance between the outer edges of the back right and the back left 
wheel. 

Front tire width Width of the front tire. 

Back tire width Width of the back tire. 



 

Turn time Lock to lock time in seconds. 

Horizontal 
contour  

If horizontal vehicle contour is not of rectangular shape you can define 
your own vehicle shape by pressing “…”. Please the description in 
following text. 

Vertical contour  The definition of vertical section of the vehicle. This shape is used in 
vertical analysis.  

Front wheel 
radius  

Radius of the front tire.  

Back wheel 
radius  

Radius of the back tire.  

Vehicle picture  Vehicle picture can be selected.  

You can also define a vehicle contour by drawing it yourself. When clicking into the »Contour 
horizontal« field you choose an additional button with three dots which appears in the right corner of 
the field. A dialog box »Define new vehicle contour« opens and you have to select a drawing where 
the program will draw a template consisting of wheels and axis. 

 

Picture: Template for drawing horizontal contour. 

The number of template wheels and axis depends on the type of your preselected template vehicle. 
In the next step you draw the contour using one closed polyline. 

 

Picture: Draw a closed polyline around the template. 

When you close the polyline click   and show a polyline defining a vehicle contour in the 
drawing. The program returns to the “Edit Vehicle” dialog box and the parameters of the contour 
appear in the “Contour horizontal” field. 

You can also edit trailer parameters in the same way you edit vehicle parameters by clicking the 
trailer you wish to edit in the »Trailer« field. Part of the vehicle you are currently editing gets 
colored blue. 



 

 

Import/Export vehicle 

Custom vehicles created in the Autopath vehicle library can be exchanged between different 
Autopath users. XML files are used as exchange format. Vehicles are exported/imported from 
current vehicle library. You can also use export/import commands to copy custom vehicle to another 
vehicle library on the same computer. 

By clicking  "Export vehicle to file" dialog opens: 

 

In the "Select vehicles to export" drop-down list all custom vehicles from the current vehicle library 

are listed. By clicking , selected vehicle from is added to the export list. One or many custom 

vehicles can be exported. Clicking , selected vehicle is removed from the export list. By clicking 
"Ok" selected vehicles are saved to the XML file. 

By clicking  "Import vehicle from file" you are asked to select XML file where custom vehicles 
are stored. All vehicles from selected XML file are imported to the current vehicle library.  

 

 

 



 

Kjøresporsmaler 

Kjøresporsmaler 

Innstilinger 
Drawing and speed units can be defined under Advanced tab: 

 
• Drawing units: Meter, Decimeter, Centimeter, Millimeter, Foot, Inch. 

• Speed units: km/h, mile/h. 

 

Single drawing can contain multiple swept path simulations. Every simulation can use different 

units. When creating a new vehicle or editing existing, vehicle dimensions should be entered in the 

same unit as defined in the Autopath Setting command. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Generelt om Naviate Veg Subassemblies 
Naviate Subassemblies er utviklet for att brukeren selv skal kunne styre alle koder. Det er derfor 
viktig at brukeren har god kunnskap i hva de ulike kodetypene brukes til og hva de bygger opp i 
korridoren.  
 
Koderna består av: 

• Punktkoder, Point-/P-code, som blir linjer (Feature Lines) i korridoren 
• Link-koder, Link-/L-code, som blir flater i korridoren (noter at flater også kan bygges av 

Feature Lines). For den øverste linken "Top L-code" kan en angi ett renderingsmateriale, 
f.eks. Asfalt, Asfalt-grå, Betong, Betong-plate, Betong-vasket, Betong-grov, Grus, Grus-
blandet, Gress, Gress-tykt, Jord, Kantstein, Sand, Stål, Støttemur, Vann. OBS Dette fungerer 
kun om en bruker Naviate-malen og Code Set Style som under. 

• Tversnittsflater, Shape-/S-codes, som blir volumer i korridoren 
 
For beste presentasjon av Naviate Veg Subassemblies, bør Naviates egen malfil (_AutoCAD Civil 
3D 2014 Naviate NOR.dwt) brukes. For assemblyn, normalseksjonen, bør Code Set Style: Alle 
Koder, brukes. For beste presentasjon i korridoren bør Code Set Style: Plan (Render i 3D) brukes. 
 
De fleste skråninger i Navite Veg Subassemblies angis i desimal form.  
Eksempel: 
0.02 innebærer 2% helning. 
0.25 innebærer 25% helning eller 1:4. 
1 innebærer 100% helning eller 1:1. 
4 innebærer 400% helning eller 4:1. 
 
Det finnes enkelte unntak der skråningen angis i 1:X. Dette fremgår da av hjelpefilen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kjørebane-Standard_NV (LaneStandard_NV) 
Kjørebane med fire lag. Koden for hvert lag er mulig å endre.  
 



 

 
 

 
Target Parameters: 
Outside Elevation Profile: Kan styre 
kjørebanens ytre punkt i profil 
Width Alignment: Kan styre kjørebanens 
ytre punkt i bredd 
 
 
 

   Kjørebane-Reversert_NV (LaneReversed_NV) 

Kjørebane med fire lag. Reversert retning, mot veg midt. Denne brukes om kjørebanen ikke baserer 

seg på midtpunktet men isteden fra kantpunktet/linjen. 

Er identisk med Kjørebane-Standard (se over) men alle skråninger er motsatt så att tverrfall med mer 

fungerer korrekt. 

Alle koder kan endres og f.eks. på venstre side 
kan man kode om punktkoder til f.eks. -VK. 
For å skape en ytre begrensningslinje 
(boundary) for flater så bør en da benytte seg 
av koder (-VK, VK-ytre) for å skape en linje 
som finns på begge sidene av midtlinjen. 
 
De øverste gråe verdiene er såkalte Output 
Parameters som kan brukes for å styre 
verdiene på andre subassemblies Input 
Parameter (de hvite verdiene). F.eks. kan en 
styre en vegskulder til å få samme helning 
som kjørebanen den er koblet til. Dette stiler 
en inn i Assembly properties. 
 
Superelevation, kan stiles om til: 
DoNotUse: Ingen helning 
RightInsideShoulder: Høyrer indre skulder 
RightOutsideShoulder: Høyre ytre skulder 
RightInsideLane: Høyre indre kjørebane 
RightOutsideLane: Høyre ytre kjørebane 
Tilsvarende for venstre (Left) side 
Det finnes også flere varianter som automatisk 
vet om kjørebanen/skulderen er på venstre 
eller høyre side f.eks. 
CurrentSideOutsideLane 
(Current side=aktuell side) 
 
Stil Use Bottom Slope til Yes så kan 
helningen for nederste bunnlinjen, angis. Da 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Kjørebane-Flexibel_NV (LaneFlexible_NV) 
Kjørebane med fira lag med varierende tykkelse og bredde 



 

 

  

 
Layer1 Inside Depth: Lagtykkelse på innsiden 
Layer1 Outside Depth: Lagtykkelses på 
utsiden 
Layer1 Inside Width: indre avstand til 
overgangen mellom tykkelsene 
Layer1 Outside Width: tilsvarende ytre 
avstand 
Layer1 Inside Bottom Offset: forskyvningen 
mellom øvre og nedre punktet for lag 1, slik at 
kanten for lag 1 heller innover eller utover. 
Layer1 Outside Bottom Offset: tilsvarende for 
ytre 
Layer2 Breakpoint1 Code: kode for 
stoppunktet /bryt punktet ved overgangen 
mellom tykkelsene.  
Layer2 Breakpoint2 Code: tilsvarende for ytre 
stoppunkt/bryt punkt 
Layer2 Inside Top Offset: forskyvning 
mellom nedre punktet for lag 1 og øvre punkt 



 

 
Target Parameters: 
Outside Elevation Profile: 
Kan styre kjørebanens ytre punkt i profil 
Width Alignment: 
Kan styre kjørebanens ytre punkt i bredden 
  

 

 

 

  Enkelt lag_NV (SingleLayer_NV) 
Enkelt lag for individuelle sjikt i en kjørebane. Laget kan ha ulike tykkelser avhengig av om et 

testpunkt befinner seg i sjakt eller fyll, f.eks. for forsterkningslag eller undersprengning. 

 
 

Om en har brukt Bottom eller Top Offset, så 
kan man skape linker/links og tverrsnitts 
flater/shapes av området som etableres lengst 
ut, f.eks. for å trappe ut flere asfaltlag inn i et 
gruslag. 
Extension S-code: Kode for tverrsnitts flaten 
/shape 
Extension Top L-Code: Kode for øverste linken 
Extension Top L-Code: Kode for den 
nedovergående linken 
Extension P-Code: Kode for det ytre punktet 



 

 

  
 

  Skulder_NV (Shoulder_NV) 

Skulder med fira lag. Skulderen kan bredde endres når det behovet for rekkverk er tilsted på grunn 

av høydeforskjeller. Den kan til og med kommunisere med Skulder_NV om at det er behov for 

rekkverk.  

  
 

Denne subassembly har to verdier for tykkelsen 

på laget, Depth og Depth in Cut. Cut Test 

Offset og Cut Test Depth tester ved angitt 

sidemål og dybde, om dette punktet ligger i sjakt 

mot en referanseflate (Cut Test Surface). I så 

fall brukes Depth in Cut ellers Depth. 

Med In Cut kan man velge å se sjakt- eller fyll-

tilfellet i Assemblyn. Med Test Cut Case kan 

man velge om sjakt-testen skal gjennomføres 

når korridoren bygges. Ellers så brukes den 

forhåndsinnstilte verdien for In Cut som 

innebærer at en kan lage override i View/Edit 

Corridor. 

Med Output-parameteren IsInCut, kan man 

koble verdien til en annen subassembly slik at 

bare en subassembly utfører sjakt-testen og så 

styrer de andre til å bygges i sjakttilfellet F.eks. 

att en kjørebane styrer den tilhørende 

vegskulderen Disse innstilingene gjøres i i 

Assembly Properties. 

Outer/Inner Bottom Offset_1: Helning for 
kantene. Angis i formen 1 for "1:1". 
Target Parameters: 
Cut Test Surface:  
Referanseflate for å teste om sjakt  
Outside Elevation Profile: 
Kan styre kjørebanens ytre punkt i profil 
Width Alignment: 
Kan styre kjørebanens ytre punkt i bredden 



 

  
 

 

  Drenering_NV (Drainage_NV) 
Dreneringssjakt med ledningslinje 

 

 

Fra skulderens øvre ytterpunkt projiseres et punkt 

mot terrenget med helning Daylight Slope. Om 

høyde-forskjellen er større Guardrail Test 

Elevation så settes Output parameteren 

GuardrailNeeded til 1. Denne kan så kobles til 

subassemblyn Skulder_NV for å styre når den skal 

tegnes ut.   

Samtidig utvides skulderen til Shoulder Width-

Guardrail. 
Et punkt på traubunnlinjen etableres for å sette inn 
subassemblyn Drenering_NV med helningen 
Drainage Slope fra skulderens øvre ytterpunkt. Se 
over! Output parametern DrainageWidth beregnes 
som avstanden fra dette punktet til 
brytepunktet/stoppunktet for  Bottom Slope2, 
beskrevet under 
 
Lengst ned kan en stile om "Use Bottom Slope" til 
"Yes". Da kan man angi en separat helning for 
nederste bunnlinjen, traubunnen. 
  
En kan også styre slik at nederste lag skal bryte 
helningen oppover med Bottom Slope2 og dette 
gjøres med avstanden Bottom Slope2 Offset fra 
ytre spissen.   
 
Target Parameters: 
Target Surface:  
Referanseflate for å teste om det er behov for 
rekkverk.  
Shoulder Elevation Profile: 
Kan styre skulderens ytre punkt i profil  
Shoulder Width Alignmnet: 



 

  

  Rekkverk_NV (Guardrail_NV) 
Rekkverk som kan plasseres på Skulder_NV og kommunisere med den om de er behov for rekkverk.  

• Bredden på stolpen blir 0.1*Guardrail Height 
• Rekkverkets tversgående lengder blir 0.15*Guardrail Height 
• Guardrail Offset angir ett sidemål fra innsetningspunktet, negativ verdi innebærer flytting 

inn mot midten 
• Draw guardrail: Angir om rekkverket skal tegnes. Denne verdien kan i Assembly Properties 

kobles mot skulderen som da tester/styrer om det er behov for rekkverk.  
 

Dreneringsgrøften har en fast Top 

Width og Bottom Width. Helningen 

på overflaten på grøften styres med 

Top Slope. Top Width kan styres fra 

skulderens Output parameter 

DrainageWidth. 

Om Draw In Fill er stilt til  No så 

etableres ikke dreneringen om 

testpunktet ligger over referanseflaten.  

Fill Test Offset er avstanden fra 

innsettingspunktet til testpunktet.  

Target Parameters: 
Target Surface: Referanseflaten for å 

teste om grøft eller fyll er tilstede.   

Drainage Pipe: Ledningens plassering 

og dermed grøftens dybde kan styres 

med ett ledningsnett. En avansert 

bruker kan skape en Feature Line fra 

koden Pipe Code og deretter 

konvertere den til ett ledningsnett for 

så å styre grøften.  



 

   
Target Parameters: 
OffsetTarget:  
Rekkverkets plassering kan styres med en Alignment 
 
 

 

 

 

 

 

 

  Kantstein_NV (Kerb_NV) 
Betongkantstein 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Råkantstein_NV (Kerbstone_NV) 
Råkantstein 

Verdiene med "B" er på baksiden av kantsteinen. Stone Chamfer Height/Width er for steinens 

øvre avfasing. 

 
 

 



 

 

  Skråningsområde-Standard (DaylightStandard_NV) 

Skråningsområde med grøft – eller fyll-tilfellet for terreng, uten skrånings kil  

Fill Slope/Fill Slope Max Width: 
I fyll etableres skråningen med 
helning Fill Slope dog maks til Fill 
Slope Max Width, der bytter den 
til Steep Fill Slope. 
Fill Startpoint Code - Fill 
Endpoint Code: Koder for 
skråningslinjer og punkter i fyll. 
Foreslope Depth/Slope: 
Indreskråningens dybde og helning 
i sjakt-tilfellet.  
Foreslope Startpoint/Link Code: 
Koder for indreskråning. 
Ditch Width: Bredden på 
grøftebunn Backslope 
Width/Slope: Bakskråningens 
bredde og helning i sjakt-tilfelle.   
Backslope Link/Endpoint Code: 
Koder for bakskråningen. 
Cut Slope: Skjæringskråningens 
helning i grøft-tilfellet- 
Cut Slope Link/Endpoint Code: 
Koder for skjæringsskråningen. 
OBS! Om man benytter seg av 
f.eks.    
-Terrengskjæring som kode for 
venstresiden så bør også en felles 
kode for både venstre og høyreside 
angis, f.eks.  
-Terrengskjæring, . 
 

Target Parameters: 
Target Surface: Terrengmodell for 
terrengskråninger 
 



 

  Skråningsområde-Skråningskil_NV (DaylightWithCover_NV) 

Skråningsområde med grøft- eller fyll tilfellet for terreng, med skrånings kil 

 
DisplayMode:  
0: Viser både grøft og fyll 
1: Viser bare fyll 
2: Viser bare grøft 
Cover Start Width: starttykkelse på 
skrånings kil  
Cover Bottom Max Slope: Max helning for 
skrånings kilens bunn i grøftetilfellet når den 
tegnes opp mot grøfte bunn 
Cover P/L/S-Code: Koder for 
skråningskilen 
Shoulder Slope/Daylight Slope/Bottom 
Slope/Total Depth: Brukes for å tilpasse 
skråningskilen til skulderen. Disse i 
Assembly Properties kobles til Output 
parameters for skulderen. 
Fill Slope/Fill Slope Max Width: I fyll 
etableres skråningen med helning Fill Slope 
dog makstil Fill Slope Max Width, der 
bytter den til Steep Fill Slope. 
Fill Startpoint Code - Fill Endpoint Code: 
Koder for skråningslinjer og punkter i fyll. 
Foreslope Depth/Slope: Indreskråning 
dybde og helning i grøfte-tilfellet. 
Foreslope Startpoint/Link Code: Koder for 
indreskråningen. 
Ditch Width: Bredde på grøftebunn 
Backslope Width/Slope: Bak skråningens 
bredde og helning i grøft-tilfellet. 
Backslope Link/Endpoint Code: Koder for 
bak skråningen. 
Cut Slope: Skjæringsskråningens helning i 
grøfte-tilfelle. 
Cut Slope Link/Endpoint Code: Koder for 
skjæringsskråningen. OBS! Om man 
benytter seg av f.eks. -Terrengskjæring 
som kode for venstresiden så bør også en 
felles kode for både venstre og høyreside 
angis f.eks.. -Terrengskjæring, 
.Terrengskjæring 
Cont-Lines Setting: For å få alle 
korridorlinjer (f.eks. grøftebunn) å bli 
kontinuerlige langs vegen, uansett grøft/fyll, 
så tegnes alle linjer i både grøft og  fyll om 
denne verdien er >0! Verdien 

Target Parameters: 
Target Surface: Terrengmodell for 
terrengskråninger 
Elevation Profile: Profil for grøftedybden, 
Foreslope Depth. Grøftedybden kan altså variere 



 

  Skråningsområde-Skråningskil-Fjell_NV (DaylightRockCut_NV) 

Skråningsområde med grøft- eller fyll-plassering for terreng og fjell, med skrånings kil. Denne er 
identisk med Skråningsområde-skrånings kil med tilegg att den også kan teste for fjellgrøft. Se 
Skråningsområde-skrånings kil for de innstilingene som ikke beskrives her. 
 
DisplayMode:  
0: Viser både terreng-grøft og fyll 
1: Viser bare terreng-fyll 
2: Viser bare terreng-grøft 
3: Viser fjell-grøft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjellskjæringstesten begynner først etter at bak skråningen (Backslope) tegnes. Bak skråningen 
stopper altså ikke når den skjærer fjell-modellen. 
Rock Cut Slope: Helningen for fjellskjæringens to koblinger 
Rock Cut1 Height: Normalhøyde til første Fjellhyllen 
Rock Cut1 Min Height: Min-høyde for fjellskjæring. Om bak skråningens sluttpunkt ligger mindre 
enn Rock Cut1 Height: angitt avstand, under fjelloverflaten så gjennomføres ingen. 
Rock Cut1 Max Height: Max-høyde til første fjellhyllen. Om bak skråningen sluttpunkt ligger 
mindre enn angitt avstand, under fjelloverflaten så etableres ingen fjellhylle. F.eks. Rock Cut1 
Height=3, Rock Cut1 Height=5, høyde fra bak skråningens sluttpunkt til berg=4, så etableres ingen 
berghylla. 
Rock Shelf Width: Bredde for fjellhylle 
Rock Cut1 Height: Helning på fjellhyllen 
Rock Cut2 Height/Rock Cut2 Max Height: Samme som over, for høyden etter første fjellhyllen. 
Altså kan flere fjellhyller etableres om høyden er tilstrekkelig stor. Denne repeteres til fjellet nås.  
Rock Stripping Width: Frilegging av fjell. Avstand fra fjell skjæringspunktet der terrengskråningen 
begynner. 
 
Target Parameters: 
Target Surface: Terrengmodell for tereng skråninger 
Rock Surface: Terrengmodell for fjell skråninger 
Elevation Profile: Profil for gøftedybde, Foreslope Depth. Grøftedybden kan altså variere m.h.p en  
profillinje. 
 


