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Allmänt 
Naviate för Civil 3D använder grundfunktionaliteten i AutoCAD Civil 3D och ”försvenskar” samt 
förenklar hanteringen av programmet. Naviate består huvudsakligen av följande delar: 
 Menypaletter på svenska med förenklande arbetsmetodik. Innehåller både översatta Civil-

standard funktioner samt specialutvecklade Naviate-funktioner. 
 Ribbons-flik med de specialutvecklade Naviate-funktioner. Vissa översatta Civil-standard 

funktioner finns också med i denna Ribbon. 
 Utökad ritningsmall: _AutoCAD Civil 3D 2015 Naviate SWE.dwt 
 Externa filer för ledningskataloger, rapporter, materialhantering, etc. 
 Specialutvecklade subassemblies (sektionselement) för Väg-, järnväg- och VA-projektering 
 



   

Nyheter i mallfilen 2014.3 
Med kommandot ”Importera stilar och inställningar för Naviate” kan man enkelt kontrollera 
skillnaderna mot en tidigare fil/mallfil: 

 
 



   

Nyheter i mallfilen 2015.1 
Med kommandot ”Importera stilar och inställningar för Naviate” kan man enkelt kontrollera 
skillnaderna mot en tidigare fil/mallfil: 

   



   

Nyheter i mallfilen 2015.2 
Med kommandot ”Importera stilar och inställningar för Naviate” kan man enkelt kontrollera 
skillnaderna mot en tidigare fil/mallfil: 

   
 



   

Nyheter i mallfilen 2015.3 / 2016.1 
Med kommandot ”Importera stilar och inställningar för Naviate” kan man enkelt kontrollera 
skillnaderna mot en tidigare fil/mallfil: 

 



   

Naviate Ribbons (5.1) 
Naviate Infrastruktur har fyra olika ribbons: 

 Naviate 
o Generella funktioner för Help, About/Licens, Naviate Properties samt 

Import/Export-funktioner 
o Knappar för att ladda Ribbons för Naviate VA, Naviate Väg och Naviate Landskap 
o Generella funktioner för Koordinatkryss, Zoomning och Lagerhantering 

 
 

 Naviate VA 

 
 

 Naviate Väg 

 
 

 Naviate Landskap 

 
 
Licens för respektive modul plockas först när man tar ett kommando, inte när man laddar Ribbons. 
Längst till höger finns knapp för att stänga modulens Ribbon. Om man stänger Civil 3D men inte 
laddar ur en moduls ribbon så kommer den laddas automatiskt nästa gång Civil 3D startas. 
OBS! Licensen för modulen släpps EJ för att man laddar ur modulens Ribbon!!! 

 



   

Allmänt om paletter 
För att växla mellan olika paletter högerklickar man på Toolpalettens kantlist. Är toolpaletten 
”dockad” ligger kantlisten överst men är den ”odockad” så ligger kantlisten antingen till höger eller 
till vänster. 
 
Dockad: Odockad: 

      
 
 
 
 
Naviate innehåller följande paletter: 

 Naviate VA 
VA-projektering i plan, profil och sektion 

 Naviate Väg 
Vägprojektering i plan, profil och sektion 

 Naviate Trafik 
Vägskyltar och vägmålning. 

 Naviate Landskap 3D  
Höjdsättning, 3D-linjer=Feature Lines, Snitt/Profil/Sektion, Slänter 

 Naviate Landskap 2D 
2D-funktioner för landskapsplanering (se mer i separat anvisning) 

 Naviate Subassemblies 
Anpassade Civil 3D Subassemblies för att bygga normalsektioner för Väg-, Järnväg, Bro 
och VA-projektering.  

 



   
Naviate-paletterna översätter funktionerna i Civil 3D till lättförståeliga kommandon samtidigt som 
de framhåller ett arbetsflöde. Funktionerna är självbeskrivande med en förklarande text om man 
stannar markören ovanför funktionen. Sist i den förklarande texten står kommandots engelska 
namn (såsom det återfinns i Civil 3D:s menyer eller ribbons) inom parenteser, t.ex. (Set Working 
Folder) 

 
 
I grundläget är ikonerna på paletterna väldigt stora men detta kan justeras genom att högerklicka på 
ett ”tomt ställe” i paletten och välj View Options. 

  
 
Ändra Image size till önskad storlek. För att ändra alla paletter samtidigt, sätt Apply to till All 
Palettes och klicka OK. 

 
 
 

 



   

Naviate Grundpaletter/grundfunktioner 
Flera av Naviate-paletterna använder gemensamma flikar.  
Dessa är: 

 Projekt  Funktioner för att hantera objektlänkar (Data Shortcuts) 
 Grunddata Generella funktioner för att hantera grunddata 
 Terrängmodell Funktioner för terrängmodeller (Surface) 
 Ritning Ritningshantering (Plan Production Tools) 
 Visualisering Visualiseringsfunktioner 

 

 



   

Hur man behåller en egen palett vid 
ominstallation av Naviate (4.2) 
Aktivera paletten Naviate subassemblies. Skapa en egen 
palett, t.ex. Mina subassemblies. Importera dina 
subassemblies till denna palett eller flytta redan importerade 
subassemblies till denna. 
Högerklicka i ett grått fält på paletten och välj Customize 
Palettes. 
 
I vänstra rutan, leta reda på din palett, högerklicka på den 
och välj Export. Placera xtp-filen t.ex. i Mina Dokument. 
 
Avinstallera nu aktuell version av Naviate. Vid 
avinstallation av Naviate så raderas inte filer som inte tillhör 
Naviate. Det betyder att subassemblynas exe-filer, bilder etc 
ligger kvar men paletterna skrivs över vid ominstallationen.  
 
Installera nya versionen av Naviate. Starta Naviate och 
aktivera paletten Naviate subassemblies. Högerklicka i ett 
grått fält på paletten och välj Customize Palettes. 

I vänstra rutan, 
högerklicka och 
välj Import. Leta 
upp och välj den 
sparade xtp-filen. 
Fliken läses in och 
läggs in på den 
aktiva paletten. 



   

Importera PXY-fil (6.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate / Generellt 
Tool Palette/Tab: Naviate / 10.Grunddata 
Command:  NVPXYIn 
Skapar punkter och linjer ifrån en PXY-fil. Punkterna hamnar automatiskt i punktgrupper och 
linjerna blir valfritt 2D-Polylines, 3D-Polylines eller 3D-linjer (Feature Lines) 
 

 
 
Lines: 
Välj om linjer ska skapas utifrån linjeinformationen i PXY-filen samt om dessa linjer ska skapas 
som 2D Polylines, 3D Polylines eller Featurelines (3D-linje). Vid val av Featurelines får man även 
välja Site för dessa. 
 
Points: 
Välj om civil-punkter (COGO-points) ska skapas. För varje punktkod som finns i PXY-filen så 
skapas en punktgrupp, Point Group, som styr utseendet på punkterna. Vald Point och Label Style 
sätts som default i varje skapad Point Group. 
Punktmarkeringar och labels kan roteras för att läggas i samma riktning som föregående eller 
efterföljande punkts markering och label.  
 
Settings for points on non-even stations: 
Välj om punkter som faller utanför angivet intervall ska sorteras in i en egen punktgrupp.  
 



   

Importera GEO-fil 
Ribbon / Palette:   Naviate / Generellt 
Tool Palette/Tab: Naviate / 10.Grunddata 
Command:  NVGEOIn 
 
Skapar punkter, linjer, bågar och cirklar utifrån en GEO-fil. Punkterna blir AutoCAD-punkter och 
linjerna blir 2D-Polylines. 
 
 

Importera TIT-fil 
Ribbon / Palette:   Naviate / Generellt 
Tool Palette/Tab:  
Command:  NVTITIn 
 
Skapar en alignment från en TIT-fil 
 
 

Importera NYL-fil 
Ribbon / Palette:   Naviate / Generellt 
Tool Palette/Tab:  
Command:  NVNYLIn 
 
Skapar en profil från en NYL-fil.  
 



   

Exportera PXY-fil 
Ribbon / Palette:   Naviate / Generellt 
Tool Palette/Tab: Naviate / 10.Grunddata 
Command:  NVPXYOut 
 
Skapar en koordinatfil från valda punkter eller punktgrupper 
 

 
 
Point number/name format:  
Välj om punkterna ska numreras med heltals numrering eller med decimal indelning uppdelad per 
linje. Ange även Start Value, startvärde för första punkten. 
Set Feature line point code from:  
Välj om namnet på punktkoderna för valda linjer ska hämtas från linjens lagernamn, linjetypens 
namn, Feature line style, Feature line name, eller valfri kod. 
Points: 
Klicka på knappen och välj i ritningen de Civil 3D punkter som ska exporteras. Om punkter var 
förvalda när funktionen startades så blir de automatiskt valda. 
Lines: 
Klicka på knappen och välj i ritningen de linjer som ska exporteras. Om linjer var förvalda när 
funktionen startades så blir de automatiskt valda. 
Point groups: 
Klicka i vilka punktgrupper som ska exporteras. 
Open the file in Notepad after export: 
Om denna är ikryssad så öppnas filen automatisk i Anteckningar, för kontroll av vad som 
exporterats. 
OK: 
Klicka på knappen och ange sedan namn för exportfilen. 
 
 
 
 



   

Exportera korridor > PXY (Linjer/Ytor från korridor) (5.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate / Generellt 
Tool Palette/Tab: Naviate / 10.Grunddata 
Command:  NVCorPXY 
 
Exporterar valda linjer ur en korridor till en PXY-fil för maskinstyrning eller till linjer och ytor i 
ritningen (det senare från 2014.3). 
 
Select Corridor [Dialog] <Dialog>: Välj en korridor i ritningen eller tryck Enter för att få upp 
dialogrutan: 

 
Corridor Name: 
Välj i listan över korridorer i ritningen. Om du valde en korridor i ritningen så visas endast denna. 
Surface Name: 
Välj i listan över de ytor (surfaces) som finns skapade i korridoren. Om den valda ytan är 
uppbyggd av featurelines, så filtreras dessa linjekoder i högra rutan. Det är möjligt att välja flera 
ytor samtidigt och få alla linjer exporterade till samma fil. 
Featureline Code: 
Om ingen yta är vald så visas alla featurelines i korridoren. Om vald yta är uppbyggd av links 
istället så blir denna lista tom. Kryssa i de linjer som ska exporteras eller klicka Select 
All/Unselect All. Det går också att skriva en kod i Filter t.ex. *Terrass* eller V? Bundet* och 
klicka Use filter så markeras koderna som uppfyller villkoret upp. Med Open filter kan man välja 
en textfil med flera rader av filterkoder, vilket innebär att man kan skapa egna filterfiler för de 
koder man oftast använder för överytan eller terrassen. 
Translation file: 



   
Vid exporten kan koderna i Civil 3D översättas till andra koder genom att använda en 
”kodöversättningsfil”. Detta är en textfil som på varje rad anger Civil 3D:s orginalkod; översatt 
kod för höger sida; översatt kod för vänster sida. T.ex: ETW;VKH;VKV 
Surface definition file: 
En fördefinierad ytdefinitionsfil definierar vilka ytor som ska skapas och vilka linjekoder som 
dessa ska innehålla. 
Open the file in Notepad after export: 
Om denna är ikryssad så öppnas filen automatisk i Anteckningar, för kontroll av vad som 
exporterats. 
 
För att avsluta kommandot, klicka på knappen som motsvarar det önskade exportformatet; File, 
DWG eller Surface. 
 
File: 
Klicka på knappen, välj fil-format och ange sedan namn för exportfilen. 
 

Dwg: 
Klicka på knappen. Välj att exportera till ritningen som 3D-
Poly eller Feature Line. Ange sedan text för 
Prefix/Interfix/Suffix för lagernamnet. Code start 
character/Number of characters (Från tecken nr/Antal 
tecken) innebär att funktionen i två delar kan hämta delar 
av linjekoden (Prefix+Del1+Interfix+Del2+Suffix). Detta 
används för att stödja Trafikverkets lagerlista enligt BH90. 



   
Surface: 
Här kan linjerna exporteras till en yta/Surface. 

Create Surface: Skapar en ny 
Corridor Surface. 
Add Feature Lines to Corridor 
Surface: Lägger till valda linjekoder 
till vald ”Corridor Surface” (fliken 
Surfaces i Corridor Properties) 
Add Breaklines to Surface: 
Exporterar valda linjekoder till ”Auto 
Corridor Feature Lines” samt lägger 
till dessa som ”Breaklines” under 
Prospector > Surfaces > Vald yta > 
Breaklines. Dessa linjer kan då 
exporteras tillsammans med ytan till 
LandXML. 
Remove existing Breaklines: 
Raderar befintliga Breaklines i ytan 
för att undvika dubbletter. 
Add Corridor extents as outer 
boundary: Samma som på fliken 
Boundary i Corridor Properties 
Add outer line as outer boundary: 

Kontrollerar vilka valda linjer som ligger ytterst i korridoren och lägger till dessa som 
boundary/gräns. 
Layer Name: Ange text för Prefix/Interfix/Suffix för lagernamnet. Code start character/Number 
of characters (Från tecken nr/Antal tecken) innebär att funktionen i två delar kan hämta delar av 
linjekoden (Prefix+Del1+Interfix+Del2+Suffix). Detta används för att stödja Trafikverkets 
lagerlista enligt BH90. Kan stängas av med Use prefix och lagernamnet blir då samma som koden. 



   

Exportera tabell 
Ribbon / Palette:   Naviate / Generellt 
Tool Palette/Tab: Naviate / 10.Grunddata 
Command:  NVExportTable 
 
Exporterar valda tabeller till en csv-fil (komma separerad textfil) som kan öppnas i Excel eller 
Anteckningar/Notepad 
 
Select source table: Välj önskade tabeller i ritningen. Tabellerna kan vara av helt olika typ! 
 
När man avslutat val av en eller flera tabeller och tryckt ”Enter” så visas en fildialog där man anger 
önskat filnamn. Därefter frågar funktionen om filen ska öppnas i Excel eller 
Anteckningar/Notepad: 

 
 



   

Skapa koordinatkryss 
Ribbon / Palette:   Naviate / Ritning 
Tool Palette/Tab: Naviate / 70.Ritning 
Command:  NVGridLabel 
 
Skapar ett rutnät av koordinatkryss med koordinatvärden.  
Naviate > Ritning 
 
Med funktionen "Inställningar för koordinatkryss/värden" kan man ställa önskat koordinatkryss 
(Marker Style) samt koordinatvärden (Note Label Style). Ställ in enligt önskemål och klicka 
"Add". 
10mm kryss inga värden  10mm kryss, XY-värden 100mm kryss=rutnät! 

   
 
Med funktionen "Skapa koordinatkryss " skapar man ett rutnät med inställningarna enligt ovan. 
Funktionen snappar automatiskt på 100mm i förhållande till vald ritningskala. 
 
Med funktionen "Ändra koordinatkryss/värden" kan 
man ställa in om X/Y-koordinaten ska skrivas ut vid 
befintliga koordinatkryss. Markera ett eller flera 
koordinatkryss i ritningen (Tips: Det går att välja med 
hjälp av ett fönster i ritningen och sedan överst i 
Properties-fönstret filtrera ut endast ”General Note 
Labels”). Ändra sedan ”General Note Label Style” i 
Properties-fönstret: 
 



   

Naviate Properties (5.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate / Generellt 
Tool Palette/Tab: Naviate / 00.Projekt 
Command:  NVProperty 
 
Lägger till användardefinierade egenskapsdata på AutoCAD och Civil 3D-objekt. Egenskapsdata 
sparas som Property Set i Extended Data på AutoCAD Properties. I Navisworks finns sedan 
möjlighet att filtrera på Properties i en flik med samma namn som valt Property Set. I den gamla 
funktionen Naviate Properties - Old så kunde endast ett Property Set hanteras i ritningen. I den 
nya funktionen kan flera Property Sets hanteras både i filen och per objekt. 

 
Handle/Type/Name: Lista över valda objekt för vilka egenskaper ska redigeras. Markera ett eller 
flera objekt i listan. Handle är AutoCADs objektid, Type är AutoCADs objekttyp och Name den 
första raden i Properties, här Namn. 
Properties: Lista över egenskaper. Ändra egenskaper och klicka Apply för att lagra. 
Selection > New: Välj nytt set av objekt. 
Selection > Add: Lägg till objekt från ritningen till urvalet. 
Selection > Select by filter: Väljer objekt i ritningen som har de valda egenskaper. 
Copy Value > Selection > Select: Välj ett av objekten i listan att kopiera egenskaper från till de 
objekt som är valda i huvudfönstret. I ett fönster väljs vilka egenskaper som ska kopieras. 
Copy Value > Selection > Select in drawing: Kopierar egenskaper från ett objekt i ritningen, till 
de objekt som är valda i huvudfönstret. I ett fönster väljs de egenskaper som ska kopieras. 
Copy Value > From Attribute: Läser in attribut-värden från block till Property Setet. Fungerar 
endast på objekttypen Block, och egenskapen måste ha samma namn som attributet. 
Copy Value > From Labels: Läser in värden från Labels (Beteckningar) till Property Setet. 
Fungerar endast på labels med namnet NV_Property. Funktionen läser av alla texter i denna label 
och letar efter en text som börjar med samma namn som egenskapen i property setet, t.ex.  
Model Name: <[Model Name(CP)]> 
Funktionen läser av egenskapsnamnet fram till ”:” och sparar texten efter ”:” i egenskapen. 
<[Model Name(CP)]> kommer dock i labeln att vara just modellens namn för det objektet. 
Se exempel i Naviate-mallen under Pressure Pipe Label Styles. 
Set Default Value: Läser in default-värden som är definierade i valt Property Set. Egenskaperna 
kan vara fasta värden eller värden som läses av från objektet, t.ex. Pipe.InnerDiameterOrWidth 
eller Structure.StyleName eller Polyline.Length. Vilka värden som kan användas på olika 
objekttyper listas med kommandot NVPropList. I ett fönster väljs de egenskaper som ska ändras. 



   
Apply: Sparar egenskaperna på valt/valda objekt. 
Property data set: Välj Property Set som definierar vilka egenskaper som ska läggas på objekt. 
Om listan är tom så finns inget set i ritningen. Använd då Import set: och välj XML-fil som ska 
importeras till ett Property Set (enligt gamla NV-Property-formatet). Eller använd kommandot 
Redigera Property Set (externt kommando) för att skapa eller kopiera Property set. 
Export: Exportera egenskaperna för valda objekt till en CSV-fil som kan öppnas och redigeras i 
MS Excel eller Notepad/Anteckningar. I en kolumn skrivs objektets identitet (Handle) vilket gör 
det möjligt att importera tillbaka redigerad data till objekten. 
Import: Importera egenskapsdata från en CSV-fil. 
Erase: Raderar Property Setet från valt objekt. 
Close: Stänger fönstret utan att spara egenskaperna. Vissa funktionsval sparar dock direkt 
egenskaperna, t.ex. Set Default Value och Copy Value.  
 
Egenskaperna i Properties-fönstret: 

 
 



   

NV-Properties på 3DFace (5.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate / Generellt 
Tool Palette/Tab: Naviate / 00.Projekt 
Command:  NVPropertyOn3DFace 
 
Lägger Naviate Properties, t.ex, area, längdmätning/sidomått (station/offset) etc, på 3DFaces. 
Använd först "Extract objects" för att extrahera 3DFaces från terrängmodellen. Val av väglinje 
(Alignment) och korridor (Corridor) är möjligt men inte nödvändigt.  
 
Select objects:  Välj 3DFaces 
Select Alignment [No Alignment]:  Välj en Alignment att hämta Station, offset etc från 
Select Corridor [No Corridor]:  Välj en Corridor att koppla till. Endast för identifikation. 
Enter Code:    Ange Code 
Enter Full Code <0>:   Ange Full Code, aktuellt lager föreslås 



   

Skapa tabell (NV-Properties) (6.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate / Generellt 
Tool Palette/Tab: Naviate / 00.Projekt 
Command:  NVPropertyTable 
 
Skapar en tabell med information från Naviate Properties. Egenskaper kan filtreras, grupperas, 
summeras etc. Val av objekt kan antingen vara ett urval av objekt i ritningen eller ett filter av 
objekt med en viss egenskap och koordinat. Genom att använda filteralternativet, kan tabellen 
senare uppdateras med nya/modifierade objekt som matchar filtret, t.ex. nya eller återskapade 
korridor solider. 

 
Välj för Table Style och Property Set samt ange rubrik i Title. 
 
Selection set: Välj objekt i ritningen. Urvalet kan senare ändras med kommandot Redigera tabell. 
Geographic location: Ange eller peka ut koordinater.  
 
Om man inte väljer någon urvalsmetod tas alla objekt med den angivna Property Setet med till 
tabellen. Då, eller om man har använt Selection Set eller Geographic location kan man använda 
Filter (se nedan) för att begränsa sin tabell. 
Både Filter och Geographic location gör att tabellen uppdateras med nya objekt som uppfyller 
villkoren, när man kör kommandot Uppdatera tabell. 



   
 
Columns: Välj kolumner för rapporten, klicka på pluset för att lägga till en till kolumn.  
Calculate Column Values: De kolumner som är valda på Columns-fliken, här kan man välja att 
summera dem. 
Filter: Ange ett property för att filtrera tabellen 
Group and Sort: Gruppera objekten i tabellen och ange vilken kolumn som raderna ska sorteras 
efter. 

 

Redigera tabell (NV-Properties) (5.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate / Generellt 
Tool Palette/Tab: Naviate / 00.Projekt 
Command:  NVPropertyTableEdit 
 
Redigerar inställningarna för en befintlig tabell med information från Naviate Properties. 

 

Uppdatera tabell (NV-Properties) (5.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate / Generellt 
Tool Palette/Tab: Naviate / 00.Projekt 
Command:  NVPropertyTableUpdate 
 
Uppdaterar innehåll i en befintlig tabell med information från Naviate Properties. 



   

Redigera Property Sets (5.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate / Generellt 
Tool Palette/Tab: Naviate / 00.Projekt 
Command:  PropertyData 
 
Redigerar Property Sets i ritningen. Man kan ändra innehållet i själva Property Setet, ändra namn, 
lägga till/ta bort, ändra sorteringsordning, sätta default-värden med mera. Man kan också kopiera 
Property Sets mellan ritningar. Kommandot är ett standard Civil 3D-kommando (PropertyData 
Sets) och mer info finns i hjälpfilen för Civil 3D. 
 

 
 
Bilden ovan visar ett Property Set som innehåller default egenskaper som hämtas från Civil/Acad-
objektets egenskaper, t.ex. Pipe.InnerDiameterOrWidth, Structure.StyleName, Polyline.Length 
 
För Namn hämtas Pipe.StyleName eller Structure.StyleName. Koden Split( ) anger att texten 
hämtas fram till den hittar ett mellanslag eller annat angivet tecken. T.ex. Dagvatten Bef blir 
Dagvatten. 
 
För Dimension: Pipe.InnerDiameterOrWidth|Mult(1000)|Round(0) 
Multiplicerar diametern med 1000 och rundar av till 0 decimaler. 
 
För Mätstorhet hämtas fast värde “Fixed”. 
 
För Littera, hämtas lagernamnets två första tecken (2 tecken från tecken nummer 1), därefter ”-” 
och därefter 6 tecken från tecken nummer 3. 
 



   

Property set definitions (5.1)  
Property set definitions kan innehålla flera styles med definitions. 
De definitionstyper som stöds av NvProperty är: 
 
Text – textdefinition 
Integer - heltalsdefinition 
Real – decimaltalsdefinition 
 
List – listdefinition 
Listar de värden som finns under List Definitions, pekas ut från Source. 

 
 
Formula – beräkningsdefinition 
Består av en osynlig definition av typen formula och en med relevant typ för resultatet. 
Beräkningsdefinition och resultatdefinition ska ha samma namn bortsett från att 
beräkningsdefinitionens namn inleds med ett _.   
Formeln anges i fältet Source och omges med ' [   
 
så som '[<formel>]' 
kan även ha fler efterföljande formler som då hanteras som booleskt eller  
 
'[<formel 1>][<formel 2>] [<formel 3>] … [<formel n>] ' 

 
Formula funktioner 
 
GetVal<objekt.egenskap> 
Hämtar objekt egenskap 
 
Mult(<faktor>) 
Multiplicerar med faktor 
 
Round(<antal decimaler>) 
Avrundar till antalet decimaler 
 
LayerName<start position>,<antal tecken> 
hämtar lagernamn från tecken start position och antalet tecken 



   
 
Split(<bryt tecken>) 
Kapar av förgående värde vid först funna tecken  
Ex.  
'[GetValPipe.InnerDiameterOrWidth|Mult(1000)|Round(0)][GetValStructure.InnerDiameterOrWid
th|Mult(1000)|Round(0)]' 
 
Har värdet av innerdiameter multiplicerat med 1000 utan decimaler för objektet Pipe  
eller värdet innerdiameter multiplicerat med 1000 utan decimaler för objektet för objektet 
Structure. 
 

Lista Default Properties 
Ribbon / Palette:   Naviate / Generellt 
Tool Palette/Tab: Naviate / 00.Projekt 
Command:  NVPropList 
 
Kommandot listar vilka värden som kan användas som default-värden för olika objekttyper i 
Property Set eller i XML-filen för Egenskapsdata i Naviate Properties - Old. T.ex: 
Pipe.InnerDiameterOrWidth 
Structure.StyleName  
Polyline.Length 
 

 



   

Naviate Properties - Old 
Ribbon / Palette:   Naviate / Generellt 
Tool Palette/Tab: Naviate / 00.Projekt 
Command:  NVPropSet 
 
Lägger till användardefinierade egenskapsdata på AutoCAD och Civil 3D-objekt. Egenskapsdata 
sparas dels som osynlig Xdata och dels som Property Set Naviate i Extended Data på AutoCAD 
Properties. I Navisworks finns sedan möjlighet att filtrera på fliken Naviate.  
 
Egenskaperna som ska kunna läggas på objekten definieras via en extern XML-fil. I denna XML-
fil kan man definiera om egenskapen ska vara numerisk, heltal eller text. Man kan också styra om 
man ska ha förvalda värden i en lista eller om defaultvärden ska hämtas från valt objekt. 

 
Handle/Name: Lista över valda objekt för vilka egenskaper ska redigeras. Markera ett eller flera 
objekt i listan. Handle är AutoCADs objektid och Name den första raden i Properties, här Namn. 
Properties: Lista över egenskaper. Ändra egenskaper och klicka Apply för att lagra. 
Selection > New: Välj nytt set av objekt. 
Selection > Add: Lägg till objekt från ritningen till urvalet. 
Selection > Select by filter: Väljer objekt genom att söka i ritningen efter objekt med valda 
egenskaper. 
Copy Value > Selection > Select: Välj ett av objekten i listan och kopierar egenskaper från detta 
objekt till de objekt som är valda i huvudfönstret. I ett nytt fönster väljs vilka egenskaper som ska 
kopieras. 
Copy Value > Selection > Select in drawing: Kopierar egenskaper från ett annat objekt i 
ritningen, till de objekt som är valda i huvudfönstret. I ett nytt fönster väljs vilka egenskaper som 
ska kopieras. 



   
Copy Value > Default: Läser in default-värden som är definierade i vald XML-fil. Egenskaperna 
kan vara fasta värden eller värden som läses av från objektet, t.ex. Pipe.InnerDiameterOrWidth 
eller Structure.StyleName eller Polyline.Length. Vilka värden som kan användas på olika 
objekttyper listas med kommandot NVPropList. 
I ett nytt fönster väljs vilka egenskaper som ska kopieras. 
Apply: Sparar egenskaperna på valt/valda objekt. 
Property File: Open: Välj XML-fil som definierar vilka egenskaper som ska läggas på objekt.  
Export: Exportera egenskaperna för valda objekt till en CSV-fil som kan öppnas och redigeras i 
MS Excel eller Notepad/Anteckningar. I en kolumn skrivs objektets identitet (Handle) vilket gör 
det möjligt att importera tillbaka redigerad data till objekten. 
Import: Importera egenskapsdata från en CSV-fil. 
 
Egenskaperna i Properties-fönstret: 

 
 

 



   

Default NV-Properties från objekt för XML-fil 
Detta gäller den gamla funktionaliteten av Naviate Properties (Naviate-Properties - Old) som 
bygger på en extern XML-fil. Det är möjligt att i XML-filen för egenskapsdata, bygga upp 
inställningar för att hämta egenskaper direkt från objektet. Vilka egenskaper som kan användas kan 
listas med funktionen Lista Default Properties (NVPropList). 
 
Exempel på uppbyggnad av XML-fil: 
För Namn hämtas Pipe.StyleName eller Structure.StyleName. Koden Split( ) anger att texten 
hämtas fram till den hittar ett mellanslag eller annat angivet tecken. T.ex. Dagvatten Bef blir 
Dagvatten. 
 
För Dimension: Pipe.InnerDiameterOrWidth|Mult(1000)|Round(0) 
Multiplicerar diametern med 1000 och rundar av till 0 decimaler. 
 
För Mätstorhet hämtas fast värde “Fixed”. 
 
För Littera, hämtas lagernamnets två första tecken (2 tecken från tecken nummer 1), därefter ”-” 
och därefter 6 tecken från tecken 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> 



   

Importera lager 
Ribbon / Palette:   Naviate / Ritning 
Tool Palette/Tab:  
Command:  NVLayerImportDesc 
 
Importerar lager, beskrivningstext m.m. från en textfil  
Kommando: NVLayerImportDesc 
 
Textfilen ska vara komma-separerad med kolumner för: 
Name;Color;Linetype;Lineweight;Description  
 
De fyra första kolumnerna (Name;Color;Linetype;Lineweight) måste finnas i angiven ordning i 
textfilen men därefter kan ytterligare valfria kolumner finnas. 
 
Välj först fil att importera från. 
Därefter skriver funktionen ut de två första raderna i filen: 
Name;Color;Linetype;Lineweight;Description_SWE;Description_Eng 
W-51CB--TP-------------;240;Continuous;0.25;DAGVATTEN - TEXT (PROFILE) 
SWEDISH;SEWAGE - TEXT (PROFILE) SWEDISH 
List delimiter <;>:  Ange tecken som är listseparator 
Enter Description column <5>: Ange vilken kolumn som är beskrivning 
Skip first row? [Yes/No] <Yes>: Ange om första raden ska skippas (för rubriker) 
 
Om lagret inte finns så skapas det enligt inställningarna. Om det redan finns så läses Description in 
och färg etc ändras. 
 
Textfilen kan enkelt skapas genom att man markerar o kopierar alla lager i LayerManager och 
klistrar in i Excel, redigerar och sparar som csv-fil. 
 

Döp om lager 
Ribbon / Palette:   Naviate / Ritning 
Tool Palette/Tab:  
Command:  NVLayerDescToName 
 
Döper om lagernamn till lagrets beskrivningstext "Description" och lagrets Description till lagrets 
namn 
 

Lager från Objekt-stil (4.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate / Ritning 
Tool Palette/Tab:  
Command:  NVObjectLayerFromStyle 
 
Ändrar lager för Civil-objekt genom att läsa av lager från objektets stil. Vilken stilkomponent som 
styr lager per objekttyp styrs via en redigerbar xml-fil.  
Default fil ligger i C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2014\enu\Data\Naviate-SWE\ 
nvObjLayerStyle.xml 



   

Naviate Landskap 3D (4.2) 
Naviate Landskap består av två paletter, Landskap 3D för Civil 3D-funktioner och Landskap 2D 
för 2D AutoCAD-funktioner.  
 
Naviate Landskap 3D-paletten innehåller flikarna: 

 Höjdsättning - Funktioner för att hantera 3D-linjer (Feature Lines). 
o Skapa och modifiera 3D-linje samt ändra inställning 
o Höjdsättning av linje 
o Lägga till brytpunkt eller höjdpunkt 
o Beteckningar 
o Justera enstaka höjder 

 
 Profil/Sektion – Funktioner för att skapa:  

o Snittlinje (alignment) 
o Profilritning (Profile View) 
o Sektionsritning (Section View) 

 
 Slänter – Funktioner för att skapa och bearbeta slänter  

(Gradings) 
 

 Mark-Lager – Funktioner för att tända/släcka lager samt  
ändra färg på lager 

 

   
 
 
Naviate Landskap-Ribbon innehåller nedanstående funktioner: 

 
 
 



   

Skapa slänter mellan linjer 
Ribbon / Palette:   Naviate Landskap / Landskap 
Tool Palette/Tab: Naviate Landskap 3D / 50.Slänter 
Command:  NVHatch 
 
Skapar släntlinjer (ej grading!) mellan två linjer, polylines eller 3d-
Linje/Feature lines 
 

 
 
Interval: Ange längd på mellanrum mellan släntlinjerna 
Perpendicular from top/to bottom line: Välj om släntlinjerna ska skapas vinkelrätt från släntkrön 
(topplinjen) eller vinkelrätt mot släntfot (bottenlinjen) 
Minor length: Ange om den korta linjen ska vara en viss procent av hela avståndet eller en 
bestämd längd. Ange längden eller procenten i ruta nederst. 
Properties: Välj lager, färg och linjetjocklek för släntlinjerna 
Corner: Inställning för hur funktionen ska hantera hörnen, Normal innebär att den fortsätter 
vinkelrätt genom hörn men Draped att den projicerar mot den inre hörnpunkten! 
 
Klicka OK och välj sedan linjen för slänkrön ”Select top line” samt släntfot ”Select bottom line”. 
 



   

Ändra slänter mellan linjer 
Ribbon / Palette:   Naviate Landskap / Landskap 
Tool Palette/Tab: Naviate Landskap 3D / 50.Slänter 
Command:  NVHEdit 
 
Ändrar inställning för släntlinjer som skapats mellan två linjer. Kan även användas för att 
uppdatera släntlinjerna när man ändrat på top/bottenlinjen 
 
Select hatch: Välj det släntmönster som ska ändras. Därefter öppnas dialogfönstret ovan. Om man 
bara vill få släntlinjerna uppdaterade klickar man OK direkt annars ändrar man det man önskar! 

 

Skapa parallell F-linje (4.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate Landskap / Landskap 
Tool Palette/Tab: Naviate Landskap 3D / 30. Höjdsättning 
Command:  NVOffsetFeature 
 
Skapar en dynamisk parallell Feature Line (F-Linje) längs vald 
Feature Line. Den parallell-kopierade linjen kan sedan uppdateras 
efter det att original-linjen förändrats. Den parallell-kopierade 
linjen måste ligga i samma Site. Notera att linjer i en Site inte kan 
ligga direkt ovanför varandra utan i så fall måste ha 1mm förskjutning. 
 
Select object [Release/Update]: Välj en Feature Line i ritningen eller välj Release för att koppla 
bort den dynamiska kopplingen för en feature line eller Update för att uppdatera en dynamiskt 
kopplad feature line. 
 
Pick side to offset: Peka på vilken sida som parallell-kopian ska skapas 
 
Distance <10.0000>:  Ange sidomått 
 
Specify elevation or [Slope/Grade] <1.0000>: Ange höjdskillnad eller ange Slope för att ange 
lutning i 1:X eller Grade för att ange lutning i %. 
 



   

Uppdatera parallell F-linje (4.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate Landskap / Landskap 
Tool Palette/Tab: Naviate Landskap 3D / 30. Höjdsättning 
Command:  NVOffsetFeature U 
 
Updatera en dynamisk parallell Feature Line (F-Linje) efter förändringar i original-linjen 
förändrats. Notera att linjer i en Site inte kan ligga direkt ovanför varandra utan i så fall måste ha 
1mm förskjutning. 
 
Select object [Release/Update]: Välj Update för att uppdatera en dynamiskt kopplad feature line. 
Specify update [One level/Nested] <One level>: Möjlighet att välja om uppdateringen endast ska 
gå en nivå ner i hierarkin (One level) eller om den ska söka efter nästlade (Nested) nivåer av 
parallellkopierade linjer, alltså om man parallellkopierat från parallell-kopian. 
 
Funktionen raderar nu den valda linjen och återskapar den på nytt som en parallell-kopia till 
original-linjen. Alla förändringar av linjen nollställs. 

F-linje på t-modell (4.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate Landskap / Landskap 
Tool Palette/Tab: Naviate Landskap 3D / 30. Höjdsättning 
Command:  NVSurfaceFeature 
 
Projicerar en F-linje till en vald terrängmodell eller med en angiven 
höjddifferens..  
 
Select Feature Lines [Update]: Välj Feature line i 
ritningen eller välj Update för att uppdatera en linje som redan är projicerad av Naviate till en 
terrängmodell. 
 
Select surface in drawing or in dialog [Dialog] <Dialog>:  Välj en terrängmodell i 
ritningen eller tryck enter för att vaälja i en dialogruta. 
 
Enter Elevation Offset <0.1000>: Ange ett höjdvärde som linjen ska lyftas ovanför 
terrängmodellen. 

Uppdatera F-linje på t-modell (4.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate Landskap / Landskap 
Tool Palette/Tab: Naviate Landskap 3D / 30. Höjdsättning 
Command:  NVSurfaceFeature U 
 
Uppdaterar en F-linje (Feature Line) som är kopplad till en terrängmodell. Om en parallell-kopia är 
skapad av den aktuella linjen så kan även kopian uppdateras av kommandot. 
 
Select Feature Line to Update [All]: Välj en Feature line i ritningen eller välj All för att 
uppdatera alla linjer som är projicerad med Naviate-funktioner till en terrängmodell 
 
Update referenced Feature Lines [Yes/No]: Y Svara Yes för att uppdatera även linjer som 
t.ex. är parallell-kopierade från den aktuella linjen. 



   

Skapa dynamiskt linje-set (4.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate Landskap / Landskap 
Tool Palette/Tab: Naviate Landskap 3D / 30. Höjdsättning 
Command:  NV_AK_Grading 
 
Skapar ett dynamiskt set av linjer genom att parallellkopiera en 
befintlig polyline i höjd/sida. De parallellkopierade linjerna 
uppdateras automatiskt om original linjen förändras. 
 
Select polyline or ENTER to finish: 
Select side: 
Select start point or ENTER to apply to entire length... 
 
Välj Polyline, peka sida för parallellkopiering samt tryck Enter för att få en kopia längs hela linjen 
eller peka ut start o slutpunkt. 
 
I dialogboxen kan man sedan skapa egna ”Set” med kopieringssteg, med översta pluset. Vissa 
funktioner kan projicera mot ytan i Target surface. Grading Name är en benämning på det 
linjeset (grading) som skapas längs den valda linjen. I nedersta listan skapar man flera steg som 
parallellkopierar linjen efter varandra. 

 

 

Redigera dynamiskt linje-set (4.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate Landskap / Landskap 
Tool Palette/Tab: Naviate Landskap 3D / 30. Höjdsättning 
Command:  NV_AK_Grading_Edit 
 
Redigerar ett befintligt linje-set. Öppnar dialogboxen ovan för att göra justeringar.  



   
Radera dynamiskt linje-set (4.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate Landskap / Landskap 
Tool Palette/Tab: Naviate Landskap 3D / 30. Höjdsättning 
Command:  NV_AK_Grading_Erase 
 
Raderar ett befintligt linje-set. 

Extrudera längs linje 
Ribbon / Palette:   Naviate Landskap / Landskap 
  Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Landskap 3D & Väg / 80.Visualisering 
Command:  NVExtrude 
 
Extruderar en "polyline-profil" längs linje vilket skapar en solid. Profilen 
kan även vara ett block.  
Kan användas för att skapa t.ex. kantstenar eller stödmurar. Profilen ritas 
upp som en polyline. Om man använder ett block så används den första 
polyline som hittas i blocket. Inställningarna för hur soliden extruderades lagras på soliden så att 
den kan uppdateras efter det att man förändrat profilen eller linjen. 
 
Select Profile [Block/Update/Flip]: Välj en polyline i ritningen. Valet Block ger möjlighet att välja 
ett block istället. Valet Update ger möjlighet att uppdaterade en befintlig solid skapad av 
kommandot. Valet Flip ger möjlighet att flippa (vända) sida på en befintlig solid skapad av 
kommandot. 
 
Select Basepoint: Välj den punkt som ska följa linjen 
Rotation <0>: Ange rotation eller peka två punkter 
Select Path: Välj linje som profilen ska extruderas längs 
Flip object [Yes/No] <No>: Ange om profilen ska flippas = skapas spegelvänt 
 
 
Uppdatera solid 
Ribbon / Palette:   Naviate Landskap / Landskap 
  Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Landskap 3D & Väg / 80.Visualisering 
Command:  NVExtrude U 
 
Uppdaterar en extruderad solid efter att linjen eller profilen förändrats. 
 

Flippa solid (4.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate Landskap / Landskap 
  Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Landskap 3D & Väg / 80.Visualisering 
Command:  NVExtrude F 
 
Flippar (vänder) sida för en extruderad solid. (Naviate) 



   

Rita lutningslinje (F-linje) (6.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate Landskap / Landskap 
Tool Palette/Tab: Naviate Landskap 3D / 30. Höjdsättning 
Command:  NVCreateFeatureline 
 
Ritar en lutningslinje (Feature line) som automatiskt får en lutningsetikett (label). 
Kommandot fungerar på samma vis som Civil 3D:s standardfunktion ”Create Feature Line” men 
efter kommandot avlutats så sätt en label (beteckning) in automatiskt och kommandot startas om 
för att skapa en ny lutningslinje. Den label som sätts in är den som är definierad i mallen enligt 
nedan: 

 
 
Funktionen startar med dialogen för att göra inställningar för F-linje (Feature Lines) där man kan 
bl.a. välja Site, Name, Style. 
 
Klicka OK och skapa en Feature line (lutningslinje) på vanligt sätt. Se Civil 3D-hjälpen för 
detaljerad instruktion.  
När kommandot avslutas kommer alternativ för att lägga till lutningslinje i en befintlig yta.  
 

 
 
Yes Lägg till den skapade linjen i vald yta (frågan kommer igen efter nästa linje) 
Yes to all Lägg till den skapade linjen i vald yta, och gör samma sak för efterföljande linjer tills 
kommandot avbryts 
No Lägg inte till den skapade linjen i vald yta (frågan kommer igen efter nästa linje) 
No to all Lägg inte till den skapade linjen i vald yta och heller ingen av efterföljande linjer tills 
kommandot avbryts 
Cancel Avbryt kommandot utan att lägga till någon linje i en yta 
 
Kommandot börjar sedan om och fler linjer kan skapas.  



   

Objekt längs linje (4.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate Landskap / Landskap 
  Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Landskap 3D & Väg / 80.Visualisering 
Command:  NVMeasure 
 
Placera ut 3D-objekt (t.ex. lyktstolpar) längs en väglinje. 
 
Funktionen börjar med att fråga om skapa ny Create grupp eller redigera befintlig Edit. 
För att skapa ny grupp, välj Create och peka sedan ut Path, polyline eller feature line. 
För att redigera befintlig grupp, välj Edit och peka sedan ut ett block i gruppen. 

 
Block, Name: I listan visas 
befintliga 3D-block i ritningen. 
Blocket måste alltså vara inläst. 
Scale: Blockstorlek 
 
Group, Name: Namn på gruppen 
som ska skapas. 
Station, Start/End: Avstånd från 
vald linjes startpunkt till första 
respektive sista objektet. 
Intervall: Intervall mellan objekt. 
 
Block Rotation: Rotation runt egen 
axel. 
Offset Elevation: Förskjutning i 
höjd från linjen 
Offset Distance: Förskjutning i 
sida från linjen 
 
Slope: Vridning runt vald linje. 
Fixed: Angle: Ange fast vinkel 
Path: Välj annan linje att vrida mot, 
t.ex. motsatt vägkant. 
Align, Align to main path: Ska 
insatt objekt sättas in längs linjens 
plan i insättningspunkten eller alltid 
vertikalt. 
OK: Sätter in objekten och frågar 
om objekten ska behållas. Klicka 
OK nästa fönster för att sätta in 
dem i ritningen eller Cancel för att 
återgår till dialogen och göra 
önskade förändringar. 

 



   

Max/Min för ytor (6.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate Landskap / Landskap 
  Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate / 20. Terrängmodell 
Command:  NVElevationFromSurface 
 
Ändrar eller skapar punkter och punktgrupp för högsta, lägsta eller medelvärdet av två ytor. 
 

 
 
Välj om funktionen ska editera en befintlig Punkt Grupp, skapa punkter och en punktgrupp eller 
exportera resultatet till en .NEZ-fil. 
 
Surface 1 o Surface 2 Välj vilka två ytor som ska jämföras 
Get Points From Välj vilka punkter som ska skapas 
 Surface 1  Punkter skapas i triangelnoderna i Surface 1 
 Surface 2  Punkter skapas i triangelnoderna i Surface 2 
 Surface 1&2  Punkter skapas i triangelnoderna på både Surface 1 och 2 

Within Surface 1&2 Punkter skapas i triangelnoder som faller inom både 
Surface 1 och 2.   

Elevation method Välj om punkterna ska få elevation från det högsta, det lägsta eller 
medelvärdet av Surface 1 och 2 

 



   

Bygg hus 
Ribbon / Palette:   Naviate Landskap / Landskap 
Tool Palette/Tab: Naviate Landskap 3D & Väg / 80.Visualisering 
Command:  NVCreateHouse 
 
Skapar hus från 3D-polylines för takhöjd som extruderas mot en terrängmodell (Surface) 
 
Funktionen letar efter polylines på valda 
lager (eller valda objekt) och extruderar 
dessa antingen mot en terrängmodell 
(Surface) eller med ett angivet djup. 
Polylinen förutsätts representera taket för 
huset. Fasaden för huset skapas genom att 
polylinen extruderas och beroende på om 
den är en 3D- eller 2D-polyline så blir 
fasaden en Surface Extrusion eller 3DSolid. 
Samtidigt bygger funktionen en Mesh 
genom att förbinda takets brytpunkter.  
I en renderad vy kan utseende bli som bilden 
till höger 
 
 
 

Select by layer / Select Objects: 
Välj antingen att välja objekt via lager (klicka 
knappen [Layers]) eller genom att välja i 
ritningen (klicka knappen [Select]).  
 
House layer: Skriv ett nytt lagernamn för att 
skapa ett nytt lager eller välj ett befintligt 
lager i listan, för fasaden. 
 
Roof layer: Skriv ett nytt lagernamn för att 
skapa ett nytt lager eller välj ett befintligt 
lager i listan, för taket. 
 
Ground Surface [Select]: Välj 
terrängmodell/surface i ritningen. 
 
House depth: Ange djup för fasaden. Om en 
terrängmodell också är vald så dras fasaden 
ned under terrängmodellen, med angivet 
djup.  
 
[Clean up] Kör en ”Drawing cleanup” och 

förbinder alla lines på valda lager till polylines 
 
[Create House] Avslutar kommandot och skapar husen. 



   

Naviate Landskap 2D 
2D-funktioner för landskapsplanering (se mer i separat anvisning) 

    



   

Naviate VA (5.1) 
Naviate VA-paletten innehåller flikarna: 

 VA-plan – Funktioner för att hantera: 
o Ledningsnät (Pipe Network). 
o Ledningar (Pipe) 
o Brunnar (Structure) 
o Punkter/Utsättningsdata 
o Beteckningar/Tabeller 

 VA-profil – Funktioner för att hantera:  
o profillinje (Profile) 
o Profilritning (Profile View) 

 VA-sektion – Funktioner för att hantera: 
o Normalsektion (Assembly) 
o Schaktkorridor (Corridor) 
o Sektionsritning (Section View) 
o Volymrapporter/tabeller (Quantity 

take off) 
 VA-Lager – Funktioner för att tända/släcka lager 

samt ändra färg på lager 
 Fjärrvärme – Funktioner för att hantera 

fjärrvärme (Pressure Pipes) 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Naviate VA Ribbon innehåller följande funktioner: 

 



   

Lagerhantering med Naviate 
I Naviate VA finns möjligheten att enkelt tända och släcka olika lager. Civil 3D:s svenska 
lokalisering bygger på en avancerad lagerindelning som man snabbt hanterar med denna meny: 

 
 

 
 

 
VA-lager svarta 
Ändrar färg för alla VA-lager till svart 
VA-lager färgade 
Ändrar färg för alla VA-lager till förutbestämd färg 
 
Släck alla ledningar 
Släcker alla lager för ledningar 
Släck alla brunnar 
Släcker alla lager för brunnar 
Släck all text 
Släcker alla lager för texter 
Släck dagvatten 
Släcker alla lager för dagvatten 
Släck dränering 
Släcker alla lager för dränering 
Släck spillvatten  
Släcker alla lager för spillvatten 
Släck vatten 
Släcker alla lager för vatten 
Tänd allt 
Tänder alla lagar för VA 
Tänd/släck ledningsnät 
Tänder/släcker olika ledningsnät var för sig. Högerklicka 
på ledningsnätet i detta fönster för att tända/släcka. 
 
Släck VA-Profil ök-rör för D<=500 
Släcker lager för ledningsprofiler med D<=500 mm. För 
att visa VG för ledningar med D<=500 mm måste t.ex. 
beteckningsetiketten Spillvatten-Profil-VG sättas in. 
Tänd VA-Profil ök-rör för D<=500 
Tänder lager för ledningsprofiler med D<=500 mm. 



   

Skapa flera kollisionskontroller 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30.VA-plan 
Command:  NVCreateInterferenceCheck 
 
Identifierar nätverksdelar som kolliderar med andra eller är inom ett angivet avstånd. Funktionen 
skapar korsningskontroller (Interference Check) mellan alla valda ledningsnät. Standardfunktionen 
i Civil 3D skapar kollisionskontroller en och en vilket innebär många varianter om man har många 
ledningsnät. Funktionen använder de inställningar som är fördefinierade för kommandot 
CreateInterferenceCheck (Toolspace > Settings > Pipe Networks > Commands > 
CreateInterferenceCheck, högerklick > Edit Command Settings) 

 
Klicka i de nät som ska kontrolleras samt klicka Check Selected eller klicka Check All för att 
kontrollera alla nät mot varandra.  
 
Funktionen avslutar med att rapportera hur många kollisionskontroller som skapats och hur många 
kollisioner som funnits:  

 
Kollisionskontrollerna återfinns sedan i Toolspace/Prospector: 

 



   
 

Ändra sandfång  
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30.VA-plan 
Command:  NVSetSumpDepth 
 
Ändrar sandfång (Sump Depth) för valda brunnar eller alla brunnar i ett ledningsnät. Vissa 
funktioner i Civil 3D skapar 2m sandfång på alla brunnar vilket alltså kan korrigeras med denna 
funktion. 
 
Enter sump depth: 2 Ange djup för sandfång 
Sump depth for the entire Network/single Structure [Network/Single] <Single>: N 

 Välj om förändringen ska genomföras för ett helt ledningsnät (Network) eller enstaka 
brunnar (Single). 

Select pipe/structure: Välj en eller flera brunnar 

 
 

Vänd Ledning (5.2)  
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30.VA-plan 
Command:  NvReversePipeSingle 
 
Byter håll på en ledningsdel.  
 
Select pipe object or Undo:  Klicka på ledning som ska vändas. En pil skapas tillfälligt 
på ledningen som visar ny riktning, klicka på ledningen igen för att ångra. 
 
Select pipe object or Undo:  Klicka på nästa ledning som ska vändas eller Enter för att 
avsluta kommandot.  



   

Byt typ/storlek på flera ledningar/brunnar – Grafisk 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30.VA-plan 
Command:  NVSwapPart 
 
Ändrar typ och storlek på flera ledningar eller brunnar genom att man först väljer ett objekt att 
kopiera inställningar ifrån och därefter det objekt som ska få samma inställningar. Man köra alltså 
först ”vanliga” Byt typ/storlek på ledning/brunn (Swap part) och därefter denna funktion på 
övriga ledningar. 
 
Select source Pipe or Structure: Välj det objekt som inställningar ska kopieras ifrån. 
Select [Network/Singel] <Singel>: Välj Network för att utföra ändringen på samtliga 
ledningsobjekt i ett ledningsnät, välj därefter ett ledningsobjekt i ritningen. Välj Single för att välja 
enstaka ledningsobjekt, välj därefter önskade ledningsobjekt i ritningen. 
 

Byt typ/storlek på flera ledningar/brunnar – Dialog 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30.VA-plan 
Command:  NVSwapPartDlg 
 
Ändrar typ och storlek (motsvarande SwapPart) på flera ledningar eller brunnar genom att välja 
den nya typen/storleken i en dialogruta.  

 



   

 Ändra lutning för ledningar 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-profil 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 40. VA-Profil  
Command:  NVPipeSlopeDrop 
 
Ändrar starthöjd, lutning och stalp för en eller flera sammankopplade ledningar 
 
Pick up slope pipe or structure: Välj den första ledningen, uppströms 
 
Pick down slope pipe or structure: Välj den sista ledningen, nedströms 
 
Start from first or last pipe [First/Last] <First>: F  (First=börja från första ledningen och gå 
framåt, Last=börja från sista ledningen och gå bakåt) 
 
Set drop for Invert or Crown [Invert/Crown] <Invert>: I  (räkna från vattengång "Invert" 
eller ovankant ledning "Crown". Inverkar endast om ledningarna har olika dimension) 
 
Enter value to raise/lower first pipe start elevation <0.0>: 0 
 
Enter pipe run slope in % <-0.5000>: -0.2  (ledningens lutning, negativt är nedåt) 
 
Enter pipe drop in m <0.0200>: 0.02   (stalp i brunnen, positivt värde nedåt) 
 
När funktionen är klar rapporterar den slutresultatet:  
 
Minimum cover:1.57 for pipe :Ledning (1)  (Lägsta marköverteckning redovisas) 
Maximum cover:2.02 for pipe :Ledning (3) (Största marköverteckning redovisas) 
Enter value to raise/lower first pipe start elevation <-0.0750>:   
 
Kommandot startar sedan om. Tryck ESC för att avsluta.  
 



   

Fördela lutning för ledningar 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-profil 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 40. VA-Profil  
Command:  NVPipeConstantSlope 
 
Fördelar lutningen för en eller flera sammankopplade ledningar. Första ledningens startpunkt och 
sista ledningens slutpunkt bibehålls och en konstant lutning fördelas mellan ledningarna.  
 
Select Start Pipe/Structure: Välj den första ledningen 
 
Select Last Pipe/Structure: Välj den sista ledningen 
 
Specify drop <0.0000>: Ange stalp i brunnen, positivt värde nedåt 
 
Slope: 0.2% 
Minimum cover: 1 for pipe: Ledning (4) 
Maximum cover: 1.404 for pipe: Ledning (6) 
Funktionen avslutar med att rapportera vilken lutning som applicerades på ledningarna samt Min 
och Max markövertäckning. 



   

Ändra stalp för ledningar 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-profil 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 40. VA-Profil  
Command:  NVPipeDrop 
 
Ändrar starthöjd (Elevation) och stalp (Drop) för en eller flera sammankopplade ledningar.  
 
Pick Starting pipe or structure: Välj den första ledningen 
 
Pick Ending pipe or structure: Välj den sista ledningen 
 
Start from first or last pipe [First/Last] <First>: F  (First=börja från första ledningen och gå 
framåt, Last=börja från sista ledningen och gå bakåt) 
 
Enter value to raise/lower first pipe start elevation <0.0>: 0 
 
Enter pipe drop in m <0.0200>: 0.02   (stalp i brunnen, positivt värde nedåt) 
 
När funktionen är klar rapporterar den slutresultatet:  
 
Minimum cover:1.57 for pipe :Ledning (1)  (Lägsta marköverteckning redovisas) 
Maximum cover:2.02 for pipe :Ledning (3) (Största marköverteckning redovisas) 
Enter value to raise/lower first pipe start elevation <-0.0750>:  
 
Kommandot startar sedan om. Tryck ESC för att avsluta.  
 
 

Sätt min-lutning för ledningar 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-profil 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 40. VA-Profil  
Command:  NVPipeSetMinSlope 
 
Kontrollera alla ledningar i ett ledningsstråk och justerar alla ledningar som har lutning mindre än 
angiven min-lutning. Justerar även efterkommande lednings startpunkt så den matchar mot den 
justerade ledningens slutpunkt, med eller utan stalp. Man får välja om man arbetar uppströms 
(upslope) eller nedströms (downslope).  
 
Select starting pipe:  Välj den första ledningen 
 
Select ending pipe:  Välj den sista ledningen 
 
Enter minimum slope %: 1 Ange minsta lutning för ledningarna 
 
Specifies whether the slope of the pipe network is upstream or downstream  
[Upslope/Downslope] <Downslope>: D Ange D för lutning nedströms och U för uppströms 
 



   

Höj/Sänk ledningar 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-profil 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 40. VA-Profil  
Command:  NVPipeChElev 
 
Höjer/sänker en eller flera sammankopplade ledningar 
 
Select first pipe/structure to raise/lower: Välj den första ledningen i stråket 
 
Select [Next pipe or structure/Entire network] <Next pipe or structure>: E (Välj antingen nästa 
ledning eller tryck E för att välja alla ledningar i ledningsnätet) 
 
Enter value to add to all elevations <0.3000>: -0.2  (Ange önskad höjning) 
 
När funktionen är klar rapporterar den slutresultatet:  
 
Minimum cover:1.77 for pipe :Ledning (1)  (Lägsta marköverteckning redovisas) 
Maximum cover:2.22 for pipe :Ledning (3) (Största marköverteckning redovisas) 
Enter value to add to all elevations <-0.2000>:   
 
Kommandot startar sedan om. Tryck ESC för att avsluta.  
 

Sätt marktäckning för ledningar 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-profil 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 40. VA-Profil 
Command:  NVPipeChCover 
 
Höjer/sänker en eller flera sammankopplade ledningar så att de får en konstant markövertäckning i 
start- och slutpunkt för samtliga valda ledningar. 
 
Select first pipe/structure to raise/lower: Välj den första ledningen i stråket 
 
Select [Next pipe or structure/Entire network] <Next pipe or structure>: E (Välj antingen nästa 
ledning eller tryck E för att välja alla ledningar i ledningsnätet) 
 
Enter value for start/end-cover <1.000>: 1.0  (Ange önskad markövertäckning) 
 
Kommandot startar sedan om. Tryck ESC för att avsluta.  
 
Minimum cover:1.77 for pipe :Ledning (1)  (Lägsta markövertäckning redovisas) 
Maximum cover:2.22 for pipe :Ledning (3) (Största markövertäckning redovisas) 
Enter value for start/end-cover <-1.000>:   
 
När funktionen är klar rapporterar den slutresultatet: 
 



   

Höj/sänk parallell ledning 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-profil 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 40. VA-Profil 
Command:  NVPipeChElevByref 
 
Höjer/sänker en eller flera sammankopplade ledningar så att de ligger parallellt med ett 
referensledningsnät.  
 

 
 
Elevation difference: 0.3  Ange höjdskillnad mellan ledningarna 
 
Use drop in structure:  Anpassar stalpet i ledningsnäten 
 
Match inlet/outlet in structure:   Använder inget stalp, starthöjd för ledning 2 är samma 
som sluthöjden för ledning 1 
 
First network basepoint: Välj från vilken baspunkt på den styrande ledningens tvärsektion som 
höjdskillnaden ska beräknas från 
 
Second network basepoint:  Välj från vilken baspunkt på den andra ledningens tvärsektion som 
höjdskillnaden ska beräknas till 
 
Select first pipe in ruling network:  Välj första ledningen i det styrande ledningsnätet 
Select first pipe in network:  Välj första ledningen i nätet som ska flyttas 
Select last pipe in ruling network:  Välj sista ledningen i det styrande ledningsnätet 
Select last pipe in network:  Välj sista ledningen i nätet som ska flyttas 



   

Skapa flera 3DPoly från ledningsnät (5.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30.VA-plan 
Command:  NVPipeTo3DPoly 
 
Skapar flera 3DPoly från ledningsnät. Man kan välja om funktionen ska ta hänsyn till stalpet i 
brunnen eller endast använda första starthöjden och därefter sluthöjderna för ledningarna. Man kan 
välja om brytpunkten ska läggas mitt i brunnen eller i skärningspunkten mellan brunn och ledning. 
 
Funktionen startar med en dialogbox där man kan göra inställningar och klicka Create Polylines. 
Man väljer första och sista ledning/brunn för polylinen varefter en tillfällig linje visas. Man kan 
fortsätta skapa polylines genom att välja första och sista ledning/brunn eller trycka Enter för att 
återgå till dialogboxen. Tillbaka i dialogboxen kan man förändra inställningar och därefter åter 
klicka Create Polylines för att skapa nya polylines med de nya inställningarna.  
 
När man är helt klar klickar man Finish i dialogboxen och funktionen avslutar då med att välja alla 
skapade polylines. Det är då möjligt att t.ex. direkt starta funktionen Exportera PXY och då få 
dessa polylines förvalda i exporten. 

 
Create linesegment from drop in structures: 
 Ska en linje skapas för stalpet i brunnen eller bara en brytpunkt för in-höjden 
Create vertex in Center/Edge of structure 
 Ska brytpunkten skapas i mitten av brunnen eller där ledningen ”skär” brunnen 
Elevation from Outside Top/Crown/Centerline/Invert/Outside Bottom 

 Ska höjden skapas från rörhjässa, insida överkant rör, centrum, vattengång eller 
utsida underkant rör 

 



   

Skapa dynamisk 3DPoly från ledningsnät (5.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30.VA-plan 
Command:  NVPlineFromNetworkParts 
 
Detta kommando skapar en dynamisk 3DPoly från ett helt eller delar av ett ledningsnät med 
bestämt avstånd från ledningen i höjd och sidled. 
 
Select Entity:  Välj första och sista ledningen som en 3DPoly ska skapas från, klicka 
Enter för att gå vidare 
 
Horizontal mode: Ange om linjens horisontella offset ska beräknas från höger, center eller 
vänster sida av ledningen 
Vertical mode: Ange om linjens vertikala offset ska beräknas från hjässan, insida 
överkant rör, center, vattengång eller utsida botten rör.  
Horizontal offset / Vertical Offset:  Ange offsetvärden 
Consider drops: Ange om linjen ska ta hänsyn till stalp i brunnar 
Draw 2D polyline: Bocka för om linjen istället ska ritas som en 2D Polyline, välj i så fall 
Polyline Layer 
Insert blocks at vertices Bocka för om block skall sättas in i alla noder på linjen. Välj i såfall 
vilket block (Name) och vilken skala (Scale) som blocket skall ha.  
Preview  Klicka för att se en förhandsvisning av hur linjen kommer att bli 
OK  Klicka för att acceptera linjens utseende 

 



   

Redigera dynamisk 3DPoly från ledningsnät (5.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30.VA-plan 
Command:  NVPlineFromNetworkPartsEdit 
 
Använd detta kommando för att redigera en redan skapad dynamisk 3DPoly, då öppnas samma 
dialogruta som för Skapa dynamisk 3DPoly från ledningsnät 
 

 

Redigera polyline-block (5.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30.VA-plan 
Command:  NVEditPlineBlock 
 
När en dynamisk 3DPoly har skapats med insatta block i varje nod kan denna funktion användas 
för att redigera ett enskilt block. 
 

 
 
Name  Byt block på just denna nod 
Offset  Ange om blocket skall sättas in med förskjutning från linjen 
Scale  Ange om blocket skall ha annan skala än resterande block 
Angle  Ange om blocket skall ha annan rotation än resterande block 
 



   

Skapa punkter från 3DPoly 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30.VA-plan 
Command:  CreatePtPlylnCtrvertAuto 
 

Detta kommando skapar Civil 3D punkter längs en 3D-poly.  
För att kommandot ska fungera automatiskt bör Create Points-dialogen ha nedanstående 
inställningar: 

 
 
För att skapa koordinatfil använd Naviate VA > Grunddata > Skapa koordinatfil 
 



   

Skapa punkter från brunn 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30.VA-plan 
Command:  NVPointsFromStructure 
 

Detta kommando skapar Civil 3D punkter från brunnar. Punkterna kan skapas i topp, inre 
och yttre botten. 

  
 
Kryssa i för vilka lägen på brunnen som punkter ska skapas. För Structure top kan man 
välja Center Frame/Structure för centrum lock (Frame) eller brunn (Structure). 
Point Name Suffix: Name för punkten sätts till brunnens Name + Suffix. 
Create Point Group: Välj om en punktgrupp ska skapas för punkterna samt om namnet på 
punktgruppen ska vara samma som angiven punktkod (Use Point Code as Name) eller om 
man ska ange namnet manuellt (Enter Name). 
Point style: Välj Point Style för punktgruppen. 
Label style: Välj Label Style för punktgruppen 
Filter points by Code: Välj om punktgruppen ska filtrera punkter via punktkod. 
Filter points by Number: Välj om punktgruppen ska filtrera punkter via punktnummer. 
Point Code: Ange punktkod för skapade punkter. 
Point Layer: Ange lager som punkterna ska skapas på. 
[Select Pipe Network]: Välj ledningsnät det ska skapas punkter av alla brunnarna. 
[Select Structures]: Välj brunnarna en och en. 
 
Funktionen avslutar med att välja alla skapade punkter i ritningen. Det är då möjligt att 
direkt starta funktionen Exportera PXY och då få dessa punkter förvalda i exporten. 



   
Skapa ledningsnät från flera 3DPoly (5.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30.VA-plan 
Command:  NVCreatePipeNet 
 
Skapar ett nytt ledningsnät från flera befintliga AutoCAD-objekt t.ex. line, arc, polyline eller 
feature line. Funktionen kan lägga till ledningsobjektet till ett befintligt nät genom att man väljer 
ett befintligt nät i namnlistan. OBS Om valet Use vertex elevations används så kan man välja t.ex. 
om linjen representerar ledningens centrum eller VG. Från version 2014.3 så filtrerar funktionen 
bort vertikala linjesegment (stalp) för att inte skapa vertikala ledningar där. 
 
Med alternativet Intermediate structure to create kan en brunnstyp anges för alla mellanliggande 
noder på linjerna. Brunnstypen som är angiven i Structure to create kommer att skapas i början 
och i slutet av linjen.  
 
Om ingen höjd finns på polylinen så läggs ledningarna med Z=0. Använd då Apply rules för att 
uppdatera ledningarna. 
 
Med Check for existing Pipe/structure iklickad så letar funktionen efter befintliga ledningsobjekt 
att ansluta till i start/slut på polylinen. 

 
 
 
 



   

Parallellkopiera ledningsnät (5.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30. VA-plan 
Command:  NVOffsetPipeNetwork 
 
Funktionen skapar en dynamisk 3DPoly från ett ledningsnät och skapar ett ledningsnät från 
3DPolyn. 
 
Select Entity [Undo]:  Välj den första och sista ledningen som ska användas som mall (om 
parallellt ledningsnät ska skapas från ett pressure network måste varje del väljas i ordning) 
En tillfällig linje skapas efterhand man väljer ledningsdelar, tryck enter för att gå vidare.  
 

 
Network name / Network description: Namn 
och beskrivning av nätverket 
 
Network Parts list / Pipes to create: Ange 
vilken partslist och vilken ledning som ska 
skapas 
 
Structure to create / Intermediate structure 
to create:  Ange vilken brunnstyp som ska 
användas på första/sista noden och på de 
mellanliggande noderna 
 
Surface Name / Alignment name: Ange vilken 
yta och alignment som ledningsnätet ska 
kopplas till 
 
Default settings: En lista på fördefinierade 
offset-parametrar. Dessa läses från en XML-fil 
som kan editeras. 
  
Horizontal / Vertical: Under Existing 
Network  och New Network anges mellan vilka 
punkter som Offset avståndet ska beräknas. 
Tänk på att positivt värde innebär att ledningen 
offsettas till höger och negativt värde innebär att 
ledningen offsettas åt vänster.  
 
Consider drops: Bocka för om funktionen ska 
ta hänsyn till stalp i brunnar 
 

Check for existing structure or pipe: Bocka för om funktionen ska kontrollera om det finns en 
befintlig brunn i samma ledningsnät som ledningen ska ansluta till 
 
Create another network after this: Bocka för om ytterligare ett ledningsnät ska skapas från 
ursprungsnätet.   



   

Parallellkopiera 3DPoly via ledning 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30. VA-plan 
Command:  NVPipe3DPolyOffset 
 
Parallellkopierar en 3DPoly eller Feature Line i höjd och sida med tillägg av ledningsdimension. 
Man anger sidomått och höjdskillnad och kan sedan välja/ange ledningsdimensioner för käll- samt 
mål-ledning, vilket adderas till sidomått och höjdskillnad.   
 
Enter offset distance <0.35>: Ange sidomått 
 
Enter offset elevation <0.3>:  Ange höjdskillnad 
 
Add source pipe diameter to offset [Select Source pipe] <Select Source pipe>:  
 Ange ytterdim på käll-ledning eller tryck Enter för att välja en ledning i ritningen 
 
Add destination pipe diameter to offset [Select Destination pipe]  
<Select Destination pipe>:  
 Ange ytterdim på mål-ledning eller tryck Enter för att välja en ledning i ritningen 
 
Actual Offset-distance= 1.15  Faktiskt sidomått skrivs ut 
Actual Offset-elevation= 0.5  Faktisk höjdskillnad skrivs ut 
Select Polyline:  Välj polyline att parallellkopiera 
Select side:  Välj sida att parallellkopiera vald polyline till 
 

Uppdatera ledningar via 3DPoly (5.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30. VA-plan 
Command:  NVPipeUpdateFromPline 
 
Uppdaterar befintliga ledningar genom att utgå från en 3DPoly eller Feature Line. Funktionen 
justerar brunnslägen, ledningshöjder eller båda genom att läsa av position och höjd på linjen. Detta 
kan t.ex. genomföras på en offset-ad 3DPoly skapad via Naviate-funktioner. Från version 2014.3 
så filtrera funktionen bort vertikala linjesegment (stalp) för att inte skapa vertikala ledningar där. 
 
Select starting pipe:  Välj den första ledningen 
 
Select ending Pipe:  Välj den sista ledningen 
 
Select Polyline or Featureline:  Välj en polyline i ritningen 
 
Update Position/Elevation or Both [Position/Elevation/Both] <Both>: 
 Position:  Flyttar endast brunnarna i sidled och uppdaterar ledningarna 
  Elevation:  Flyttar endast ledningar i höjdled 
 Both:  Flyttar ledningar i höjdled och brunnarna i sidled 



   

Kopiera ledningsstråk (Alignment) utan bågar (5.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-profil 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 80. Fjärrvärme 
Command:  NVCopyAlignmentNoArcs 
 
Kopierar en Alignment för ett ledningsstråk och tar bort alla bågar. Alignmenten uppdateras 
automatiskt med orginal-Alignmenten. Detta används för att skapa en Alignment för Pressure 
Networks där Alignmenten skapats med bågar som därmed ger fel längdmätning för 
ledningsstråket.  
 
Kör först Civil 3D standardkommando Skapa profilritning från ledningsnät (Create Alignment 
from Pressure Network) men avsluta kommandot utan att köra “Create Profile and Profile View”. 
Kör sedan Kopiera ledningsstråk utan bågar, det slutar med att starta funktionen för Create 
Surface Profile samt Create Profile View. 

 

Uppdatera ledningsstråk (Alignment) 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-profil 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30. VA-plan 
Command:  NVPipeUpdateAligment 
 
Uppdaterar en Alignment för ett ledningsstråk efter att ledningsstråket har ändrats. Detta används 
för att uppdatera aktuell Alignment så att profilritningar med mera stämmer med stråket. 
Funktionen lägger till/tar bort brytpunkter och segment om dessa förändrats.  

Select starting pipe:  Välj den första ledningen 

Select ending Pipe:  Välj den sista ledningen 

Select Alignment:  Välj alignment 

Add missing breakpoints to alignment [Yes/No] <Yes>:  
 Om valt ledningsstråk innefattar fler brytpunkter än vald alignment så läggs 
  dessa till i vald alignment om man svarar Yes. 

Remove additional breakpoints from alignment [Yes/No] <Yes>:  
 Om valt ledningsstråk innefattar färre brytpunkter än vald alignment så tas 
  dessa bort från vald alignment om man svarar Yes. 

All existing curves in alignment will be removed, enter new curve radius <0.0010>: 
 Om vald alignment innehåller bågar så måste funktionen radera dessa under 
 operationen. Ange ny radie som sedan infogas mellan varje raklinje eller  
  ange 0 (noll) för att inte infoga någon radie. 



   

Skapa servispunkt 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30. VA-plan 
Command:  (NVAddNetworkPartPlanLabel "Servispunkt-NV" "Visa inte - 
etiketter") 
 
Skapar en servispunkt på en huvudledning. Servispunkten är en etikett/label som man sedan drar 
(med romb-greppet) till önskat läge på ledningen. Därefter kan man använda Naviate-funktionen 
Koppla ledning till servispunkt för att koppla en servisledning till servispunkten.  

 
Redigera text för servispunkt 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30. VA-plan 
Command:  EditLabelText 
 
Redigera text i en etikett/beskrivningstext (Label). Ändringen gäller endast den valda Labeln, inte 
alla med samma Label Style.  

 

Koppla ledning till servispunkt 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30. VA-plan 
Command:  NVPipeConnect 
 
Kopplar en befintlig ledning till en befintlig servispunkt. Ledningen kan kopplas till vilken 
lednings-etikett (Label) som helst men NV-Servispunkt rekommenderas. Välj ledningen i närheten 
av den punkt som ska kopplas till servispunkten eftersom funktionen kontrollerar vilken punkt 
(start eller slut på ledningen) som ligger närmast vald punkt. 

Vid justeringen/koppling av servisen till huvudledningen kan man välja om servisens lutning 
(Slope) ska behållas (alltså att motsatt ändpunkts höjd ändras) eller att motsatt ändpunkts höjd 
(Elevation) ska behållas (alltså att servisens lutning ändras). Detta val lagras på servisen så att man 
vid uppdatering av servisen, med funktionen Uppdatera servisledning, kan välja ”Default” 
(förvald) inställning. 

Select Pipe: Välj servisledning i närheten av den ändpunkt som ska kopplas till huvudledning 

Select Label: Välj lednings-etikett. 



   
Enter elevation justification [Crown/centerLine/Invert/Top-offset] <centerLine>:  
 Crown:  Översida servis kopplas mot översida huvudledning (insida!) 
 centerLine:  Centrum servis kopplas mot centrum huvudledning 
 Invert:  Vattengång servis kopplas mot vattengång huvudledning 
 Top-offset:  Underkant servis kopplas mot ovankant huvudledning plus en 
   angiven höjdskillnad (Enter Top-offset) 

Hold Slope or Endpoint Elevation [Slope/Elevation] <Slope>:  
 Slope:  Vid justering av servisen behålls samma lutning (Slope) 
 Elevation:  Vid justering av servisen behålls andra punktens höjd (Elevation) 

Avslutningsvis skriver funktionen ut hur koppling genomförts: 

    Connection:                     Servis 1-2 
    Connection Point:            72827.4853,97095.4063,142.3498 
    Elevation justification:     Crown 
    Slope justification:          Hold Slope 
    Connected to:                   Ledning (8) 

 

Uppdatera servisledning 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30. VA-plan 
Command:  NVPipeConnectUpdate 
 
Uppdaterar en redan kopplad ledning efter ändringar i servispunkten/huvudledningen. Funktionen 
kan genomföra uppdatering av serviser en och en (Single), alla i ett ledningsnät (Network) eller 
alla serviser i hela ritningen (All). Man kan välja hur uppdatering av servisens motsatta ändpunkt 
ska justeras: behåll lutning (Slope), höjd (Elevation) eller förinställt värde (Default). 



   
Objekt från Ledningsnät (6.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30. VA-plan 
Command:  NVPipeNetworkToDWG 
 
Skapar 2D (linjer och block) eller 3D-objekt (solider) från ledningar och brunnar samt kopierar 
befintliga Naviate Properties till de skapade objekten.  Naviate Properties kan ses under Extended 
Data på Properties-paletten.  

Select Pipe Network Objects:  Välj vilka ledningsobjekt som ska exporteras.  

Export selected networks or selected objects Välj om enbart de valda ledningsobjekten 
ska exporteras eller hela nätverken 

Export 2D or 3D mode Välj om 2D (linjer och block) eller 3D (solider) objekt ska 
exporteras 

Export objects to new dwg  Välj om objekten ska exporteras till en ny DWG 

Erase objects after export  Välj om de skapade objekten ska tas bort efter exporten 

Välj sedan var den nya DWG-filen ska sparas.  

 

 



   
Beräkna rörböjar (6.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30. VA-plan 
Command:  NVPipeBend 
 
Beräknar vinkeln mellan två ledningar och lagrar detta som Description på brunnen. Denna text 
skrivs sedan ut i tabell med Skapa Brunnstabell. 

Settings file: NVPipeBend.txt Använd mapp-ikonen för att öppna NVPipeBend.txt. Här 
anges inom vilka vinkelintervall funktionen anser sig hitta en passande vinkel och vad den vinkeln 
ska heta. Lägg till egna i listan på formatet:  

Bend, 45, 5, Böj-45 #DimIn #MtrlIn  
Bend, faktisk vinkel, intervall (+ -), namn  (#används för att ta ut information från objekten) 

 

 

 
Selection Ange begränsning för beräkningen 
Network Ange vilket nätverk som ska 
beräknas 
All networks/structures Alla brunnar oavsett 
nätverk 
Select Structures Markera vilka 
brunnar ska beräknas 
 
 
Update All Uppdatera beräkningen för alla 
brunnar 
 
Reset All Ta bort all beräkning på brunnarna 



   

VA Schakt (subassembly) (6.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-Sektion 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 50. VA-sektion 
Command:  Insert > NV-VA-Schakt-SWE.dwg 
 
Placerar en assembly med ett VA-schakt/sektionselement. Denna VA-schakt hanterar bara 
jordschakt. 
 
Klicka på sektionselementet VA-Schakt så öppnas AutoCADs Properties-fönster. Nederst i detta 
fönster kan man göra inställningar för sektionen. 
 

   
 
* Denna shape skapas för ledningar med diameter > MinPipeDiameter. I volymberäkningen 
redovisas ledningarnas volym separat och kringfyllningens volym är inte justerad för 
ledningsvolymen. Användaren måste alltså manuellt subtrahera volym för ledningar från 
kringfyllningens volym. 

Sida, höger eller vänster spelar egentligen ingen roll 
Aktuell bottenbredd (kan användas av andra subass.) 
Area för kringfyllning (anv. av Enkel Schakt) 
Area för ledningsbädd (anv. av Enkel Schakt) 
Arear för isolering (anv. av Enkel Schakt) 
Kod för skärningspunkt mellan mark/schakt (point) 
Lutning på vänster schaktsida: (2= lutning 2:1) 
Lutning för höger schaktsida (2=lutning 2:1) 
Kod för resterande fyllning (shape och även topp-link) 
Kod för Isolering (link och shape) 
Tjocklek för isolering ovanför kringfyllningen 
Kod för Geotextil (link) 
Överlapp för geotextil (omvikslängd) 
Kod för kringfyllning (link och shape) 
Lutning för trappningen i kringfyllningens ovankant 
Standard bredd (anv. av Enkel Schakt) 
Standard höjd (anv. av Enkel Schakt) 
Minsta kringfyllning över ledning 
Minsta kringfyllning vid sida om ledning 
Beräkna MinCoverSide från UK ledning 
Kod för ledning (shape)* 
Standard ledningsdim (anv. av Enkel Schakt) 
Min ledningsdim för att ledningsarea/shape beräknas* 
Kod för ledningsbädd (link och shape) 
Ledningsbädd 
Minsta bottenbredd för ledningsbäddens ovankant 
Extra breddning av botten på vänster sida 
Extra breddning av botten på höger sida 
Kod för bottens yttre punkter (point) 
Kod för schaktens sidor och botten (link) 
Korrigera med extra sektionsbredd i brytpunkter



   
 
Points bildar i korridoren en längsgående linje. Links bildar i korridoren en yta. Shapes bildar i 
korridoren en volym. 
 
Klicka sedan på assembly-linjen för att placera schakten där. Avsluta med Esc. 

 
Placera markören ovanför en av shaperna (de färgade områdena) så visas beskrivning om denna. 
Markera schaktsektionen i ritningen och i Properties-fönstret (högerklicka) ändra olika 
inställningar och notera förändringarna i sektionen. 
 



   
Zooma in ledningarna i planritningen. 
 
För att skapa ledningsgraven: I Naviate VA > VA-Sektion välj Skapa schakt-korridor 
Select an Alignment: Tryck Enter och välj alignmenten för profilritningen.  
Select a Profile: Tryck Enter och välj markprofilen (spelar egentligen ingen roll vilken) 
Select an assembly: Tryck Enter och välj VA-Schakt 
 
SurfaceTarget välj t.ex. Befintlig mark. Detta anger att VA-schaktens kanter ska gå upp till 
parkeringsytan, inte till befintlig mark. 
Width or Offset Targets - PipeNetwork1 välj t.ex. Dagvatten  
Width or Offset Targets - PipeNetwork2 välj t.ex. Spillvatten. 
Width or Offset Targets - PipeNetwork3 välj t.ex. Vatten  
  Vilken ordning man väljer ledningsnäten spelar ingen roll. 
Width or Offset Targets - TrenchBeddingOffsetLeft välj t.ex. en polyline eller feature line för 
att styra vänstra kanten på ledningsbädden/schakten, t.ex. för breddändring kring en brunn. Notera 
att det finns funktioner för att exportera  polylines från korridoren, Create Feature Lines From 
Corridor eller Create Polylines From Corridor. 
Width or Offset Targets - TrenchBeddingOffsetRight välj t.ex. en polyline eller feature line för 
att styra högra kanten på ledningsbädden/schakten. 
Slope or Elevation Targets - TrenchBeddingElevation välj t.ex. en polyline, feature line eller 
profile för att styra underkanten på ledningsbädden/schakten. 
Klicka OK.  

  



   
Schakten får nu en förinställd täthet för sektionerna till t.ex. 5m. För att ändra denna använd 
Naviate VA > VA-Sektion > Ändra intervall för korridor 

 
 
Här kan man ändra tätheten. Notera att valet "At horizontal geometry points" styr att sektioner 
skapas i varje brytpunkt=brunn. Klicka OK. 
 



   

Skapa bågar i ledningslinje 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-Sektion 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 50. VA-sektion 
Command:  NVAlignFillet 
 
Om det är för tätt mellan sektionerna i en korridor så korsar sektionerna varandra i innerhörnen.  

 
För att få en perfekt "sväng" behövs en båge i väglinjen/alignment. Starta kommandot, markera 
ledningslinjen/väglinjen och acceptera radien 0.001. 

Ändra intervall för korridor 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-Sektion 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 50. VA-sektion 
Command:  Edit CorrregionFreq 
 
För att fixa bort de överlappande sektionerna 
använd åter Ändra intervall för korridor. Ställ 
in enligt nedan och klicka sedan på plus-
knappen: 
För att placera sektionerna på lämpliga avstånd 
används funktionen Ställ in intervall för 
korridor som startas genom att skriva ‘NVSTA.  
Select Alignment: Välj ledningslinjen/väglinjen 
Enter interval: 2 (2 meter mellan varje sektion) 
Min distance to vertex: 2 (inga sektioner närmare 
en brytpunkt än 2 meter) 
Tryck Enter 
 



   

Volymberäkna VA-Schakt 
 
Volymberäkning i Civil 3D kan genomföras genom beräkning mellan två ytor, schaktbotten mot 
marken, eller genom att summera tvärsnittsytorna (shapes) för varje fyllmaterial. För att skapa en 
yta av schaktbotten använder man Corridor Properties (Ändra inställning för korridor), flicken 
Surfaces. Clicka på knappen ”Create a corridor surface” och sätt ett lämpligt namn. Ställ Data 
type till Feature Lines och i Specify Code välj Markskärning resp Schaktbotten (eller angiven 
kod för Daylight_Code respektive BottomPointCode) och klicka knappen Add Surface Item. På 
flicken Boundaries, högerklicka på ytnamnet och välj Corridor extents as outer boundary. 
Härefter kan volymen beräknas dels med Volumes dashboard och dels med Compute Materials 
på Sample Lines. Dock behövs inte ytor för att beräkna volymer ur VA_Schakt_NV eftersom alla 
ingående material har en egen tvärsnittsyta (Shapes) och summan av dessa är lika med 
schaktvolymen. Dock blir oftast resultatet mer exakt vid beräkning mellan två ytor med Volumes 
dashboard.  
 
Volymberäkning av VA_Schakt_NV ur tvärsnittsytor (Shapes): 
 Kör kommandot Skapa Sektionslinjer eller Create Sample Lines för schakt-korridoren. 
 Kör kommandot Förbered volymrapport eller Compute materials. 

o Välj rätt Alignment och Sample Lines i första rutan. 
o Välj NV-VA-Schakt + 4 skikt samt klicka på Map objects with same name (om 

man inte följt namnkonventionen så måste man själv välja materialen i listan nedan) 

  
o När man klickar OK så kan det ev dyka upp ett meddelande om att ledningsvolymen 

saknas vilket beror på att man inte har någon ledning större än t.ex. 400mm, vilka ska 
summeras. 

 Kör kommandot Kör Volymrapport eller Generate Volume Report. Klicka öppna-knappen 
vid Select a style sheet och i underkatalogen SWE välj Volymberakning flera skikt_NV.xsl. 
Rapporten visas i ett externt fönster. 

 Volymtabeller kan sättas in i ritningen med Skapa Schakt/Fyll-tabell eller Add Material 
Volume Table.  



   

VA Schakt_Berg (subassembly) (6.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-Sektion 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 50. VA-sektion 
Command:  Insert > NV-VA-Schakt-Berg-SWE.dwg 
 
Placerar en assembly med ett VA-schakt/sektionselement (subassembly). Denna VA-schakt 
hanterar både jord- och bergschakt. Klicka på sektionselementet VA-Schakt_Berg så öppnas 
AutoCADs Properties-fönster. Nederst i detta fönster kan man göra inställningar för sektionen. 

  
 
* Denna shape skapas för ledningar med diameter > MinPipeDiameter. I volymberäkningen 
redovisas ledningarnas volym separat och kringfyllningens volym är inte justerad för 
ledningsvolymen. Användaren måste alltså manuellt subtrahera volym för ledningar från 

kringfyllningens volym. 
 
Klicka sedan på assembly-linjen för att 
placera schakten där. Avsluta med Esc. 
 
Target Mapping i Corridor Properties: 

Sida, höger eller vänster spelar egentligen ingen roll 
Aktuell bottenbredd (kan användas av andra subass.) 
Kod för skärningspunkt mellan mark/schakt (point) 
Kod för skärningen av markens överyta (link) 
Kod för jordskärningens tvärsnitt (shape) 
Lutning på jordschaktens sidor (4= lutning 4:1) 
Kod för resterande fyllning (shape och även topp-link) 
Kod för skärningen av bergets överyta (link) 
Kod för bergskärningens tvärsnitt (shape) 
Bredd på friläggning av berghylla 
Lutning på bergschaktens sidor (5= lutning 5:1) 
Kod för Isolering (link och shape) 
Tjocklek för isolering ovanför kringfyllningen 
Kod för Geotextil (link) 
Kod för kringfyllning (link och shape) 
Lutning för trappningen i kringfyllningens ovankant 
Minsta kringfyllning över ledning 
Minsta kringfyllning vid sida om ledning 
Min ledningsdim för att ledningsarea/shape beräknas* 
Kod för ledning (shape)* 
Kod för ledningsbädd (link och shape) 
Ledningsbäddens djup 
Minsta bottenbredd för ledningsbäddens ovankant 
Kod för förstärkt ledningsbädd i mitt (link och shape) 
Förstärkt ledningsbädds djup 
Förstärkt ledningsbäddens bredd  
Kod för bottens yttre punkter (point) 
Kod för schaktens sidor och botten (link) 
Korrigera med extra sektionsbredd i brytpunkter 



   

 
 
ExistingSurfaceTarget välj t.ex. Befintlig mark. Den terrängmodell som VA-schaktens kanter 
ska gå upp till. 
RockSurfaceTarget välj t.ex. Bergyta. Den terrängmodell som VA-schakten ska kontrollera för 
bergskärning. Om ledningsbädden hamnar under bergytan så går slänterna först upp till bergytan 
med lutningen RockCutSideSlope, därefter följer den bergytan ut med avståndet 
RockBenchWidth. Därefter går den upp till markytan med lutningen ExistingGroundSideSlope. 
Width or Offset Targets - PipeNetwork1 välj t.ex. Dagvatten  
Width or Offset Targets - PipeNetwork2 välj t.ex. Spillvatten. 
Width or Offset Targets - PipeNetwork3 välj t.ex. Vatten  
  Vilken ordning man väljer ledningsnäten spelar ingen roll. 
Width or Offset Targets - TrenchBeddingOffsetLeft välj t.ex. en polyline eller feature line för 
att styra vänstra kanten på ledningsbädden/schakten, t.ex. för breddändring kring en brunn. Notera 
att det finns funktioner för att exportera  polylines från korridoren, Create Feature Lines From 
Corridor eller Create Polylines From Corridor. 
Width or Offset Targets - TrenchBeddingOffsetRight välj t.ex. en polyline eller feature line för 
att styra högra kanten på ledningsbädden/schakten. 
Slope or Elevation Targets - TrenchBeddingElevation välj t.ex. en polyline, feature line eller 
profile för att styra underkanten på ledningsbädden/schakten. 
 



   

VA Schakt_Trappa (subassembly) (6.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-Sektion 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 50. VA-sektion 
Command:  Insert > NV-VA-SchaktTrappa-SWE.dwg 
 
Placerar en assembly med ett VA-schakt/sektionselement (subassembly). Denna VA-schakt 
anpassar sig efter trappade ledningar. Klicka på sektionselementet VA-Schakt_Trappad så 
öppnas AutoCADs Properties-fönster. Nederst i detta fönster kan man göra inställningar för 
sektionen. 
 

 

Sida, höger eller vänster spelar egentligen ingen roll 
Aktuell bottenbredd (kan användas av andra subass.) 
Area för kringfyllning (anv. av Enkel Schakt) 
Area för ledningsbädd (anv. av Enkel Schakt) 
Arear för isolering (anv. av Enkel Schakt) 
Kod för skärningspunkt mellan mark/schakt (point) 
Lutning på vänster schaktsida: (2= lutning 2:1) 
Lutning för höger schaktsida (2=lutning 2:1) 
Kod för resterande fyllning (shape och även topp-link) 
Kod för Isolering (link och shape) 
Välj isoleringsmetod ** 
Tjocklek för isolering ovanför kringfyllningen 
Bredd för isolering (om metod 1 är vald) 
Minsta täckning för om isolering ska skapas 
Kod för Geotextil (link) 
Överlapp för geotextil (omvikslängd) 
Kod för kringfyllning (link och shape) 
Lutning för trappningen i kringfyllningens ovankant 
Standard täckning över ledningar 
Standard bredd (anv. av Enkel Schakt) 
Standard höjd (anv. av Enkel Schakt) 
Minsta kringfyllning över ledning 
Minsta kringfyllning vid sida om ledning 
Beräkna MinCoverSide från UK ledning 
Kod för ledning (shape)* 
Standard ledningsdim (anv. av Enkel Schakt) 
Min ledningsdim för att ledningsarea/shape beräknas* 
Kod för ledningsbädd (link och shape) 
Ledningsbädd 
Minsta bottenbredd för ledningsbäddens ovankant 
Extra breddning av botten på vänster sida 
Extra breddning av botten på höger sida 
Kod för bottens yttre punkter (point) 
Använd trappad bottenyta 
Kod för schaktens sidor och botten (link) 
Korrigera med extra sektionsbredd i brytpunkter 



   
* Denna shape skapas för ledningar med diameter > MinPipeDiameter. I volymberäkningen 
redovisas ledningarnas volym separat och kringfyllningens volym är inte justerad för 
ledningsvolymen. Användaren måste alltså manuellt subtrahera volym för ledningar från 
kringfyllningens volym. 
** Isoleringsmetoder 
1 Individuell isolering 
2 Rak isolering över alla ledningar 
3 Isolering över alla ledningar, följer kringfyllningens övre linje  
 



   

Enkel Schakt (6.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-Sektion 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 50. VA-sektion 
Command:  NVTrench 
 
En enkel schaktberäkning baserad på Naviates VA-subassemblies som lagras som Naviate 
Properties på ledningsobjekten. Med hjälp av ett färdigt property set kan man bestämma i mallen 
vad som ska beräknas.  
 
Placera först ut en av VA-subassemblies i ritningen och gör inställningar i Properties.  
 
Kör kommandot Enkel Schaktberäkning 
 
Select Pipe:     Välj ett ledningsobjekt 
Select next pipe part or [all pipes in Network] Välj de ledningsobjekt som ska beräknas på 
eller alla ledningsobjekt i ett nätverk 
Select Subassembly:   Välj vilken VA-schakt som ska användas  
Select Property set [[1]VA-schakt]  Välj vilket Property Set som ska användas 
(VA-schakt är förvald) 
 
Do you wish to view Property Data?  När beräkningen är klar får man frågan om 
man vill öppna Naviate Properties för att se resultatet. 

 
 
 

 



   

Skapa Tabell (6.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-Sektion 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 50. VA-sektion 
Command:  NVPropertyTable 
 
Använd Skapa Tabell-kommandot för att ta fram en tabell över schakten. Se Skapa Tabell i 
Naviate Grundpaletter.  

 



   

 Fjärrvärme (4.2) 
Funktioner för att hantera fjärrvärme (Pressure Pipes)  
 
Pressure pipes innehåller följande objekttyper:  
 Pressure Pipes: Ledningar typ rakrör, bågrör och kaprör 
 Fittings: Böjar, T-stycken, reduktionsrör, anslutningsböjar 

etc. 
 Appurtenance: ventiler, luftning/tömning etc. 
 Pressure network catalog 

En katalog-fil med tillgängliga Pipes, Fittings och 
Appurtenance. I Naviate finns kataloger från Powerpipe och 
Logstor.  

 
De flesta funktionerna i paletten är översatta standardfunktioner i 
Civil 3D. Börja med Välj ledningskatalog och välj önskad 
ledningskatalog. Använd Skapa komplett parts list för att läsa 
in katalogen till ritningen. För att skapa ett nytt ledningsnät 
används t.ex. Rita ledningsnät (Pressure Network Creation 
Tools) eller Skapa ledningsnät från linjer (Create Pressure 
Network from Object). Dessa kommandon, och många fler, 
återfinns i Civil 3D:s Home-ribbon. 
 
När ett ledningsnät är ritat i plan skapar man en profilritning, och 
markprofiler, med Skapa profilritning från ledningsnät. I 
fliken Bands i dialogrutan Create Profile View, väljer man Band 
set till Fjv-profil Uppdelad – NV för att få ledningsband för 
fjärrvärme i profilritningen. Välj ledningsnät Tom för att inte få 
något ifyllt i banden. Sätt sedan in beteckningar i profil med: 
 
 Ledningsbeteckning i profil 

Markera en ledning så sätts material, dim, lutning och höjd ut 
för alla ledningar. Markera alla labels, högerklicka och välj 
Label Properties och i Properties fönstret sätt Dimension 
Anchor Value till -62. Markera en label, ta tag i fyrkantiga 
greppet, dra lablen ner till det rombformade greppet så 
hamnar texten rätt. Ändringen av Dimension Anchor Value 
till -62 gör att det rombformade greppet hamnar 62mm under 
ritningsbotten så att man enklare kan dra texten rätt. 

 Längdmätningsbeteckning i profil 
Markera en ledning så sätts längdmätningen i för alla 
ledningar. Markera en label, ta tag i det fyrkantiga greppet 
och dra lablen ner till det rombformade greppet så hamnar 
texten rätt.  

 Ballongmarkering för böj i profil 
Markera en böj eller anordning så placeras ballonger med 
objektets namn in. 

 Typbeteckning för böj i profil 
Markera en böj eller anordning så placeras objektets typbeteckningen in under ballongen. 



   

Skapa Frimåttslinje i plan/profil (5.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate VA / VA-Plan 
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 30. VA-plan 
Command:  AddNetworkpartPlanLabel 
 
En polyline från funktionen ”Skapa dynamisk 3DPoly från ledningsnät” kan projiceras in i en 
profilritning för att visa önskat frimått. Det finns även en ”label” för detta som kan placeras in i 
plan respektive profil, se ribbon-bilden nedan. Denna ”label” skapar en parallell linje för ett 
förinställt frimått. Själva frimåttet ställs in i en beräkning (Expression) i Toolspace > Settings > 
Pipe > Label Styles > Plan Profile > Expressions. Klicka på Expressions och i listan nedanför 
högerklicka på antingen Sidomått eller Frimått-Profil, välj Edit Expression och ange önskat värde 
samt klicka OK. Skriv Regen på kommandoraden för att uppdatera redan insatta labels. 

  
 
 

Punkter från Polyline (4.2) 
Ribbon / Palette:    
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 80. Fjärrvärme 
Command:  NVEchoPointsFromPline 
 
Läser av en befintlig polyline och skickar koordinaterna till den funktionen som är aktiv. 
Funktionen är transparent alltså körs den inuti ett annat kommando, t.ex. Skapa ledningsnät.  
 

Dela upp avstånd i punkter (4.2) 
Ribbon / Palette:    
Tool Palette/Tab: Naviate VA / 80. Fjärrvärme 
Command:  NVEchoDividedPoints 
 
Delar upp avståndet mellan två punkter till flera delpunkter i valfritt intervall och skickar 
koordinaterna till den funktionen som är aktiv. Funktionen är transparent alltså körs den inuti ett 
annat kommando, t.ex. Skapa ledningsnät. Man kan då t.ex. dela upp ett avstånd på 100m i 
intervaller av 12 meters ledningar. 



   

Naviate Väg (5.1) 
Naviate Väg innehåller följande flikar: 

 Väglinje – Funktioner för att hantera: 
o Väglinje (Alignment). 
o Skevning (Superelevation) 
o Korsning (Intersection) 
o Beteckningar/Tabeller 

 Vägprofil – Funktioner för att hantera:  
o Profillinje (Profile) 
o Profilritning (Profile View) 

 Vägsektion – Funktioner för att hantera: 
o Normalsektion (Assembly) 
o Vägkorridor (Corridor) 
o Sektionsritning (Section View) 
o Volymrapporter/tabeller (Quantity take off) 

 Väg-Lager – Funktioner för att tända/släcka lager samt ändra färg på lager 
 Körspår – Block för körspårsmallar för standardfordon 

 
     

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Naviate Väg Ribbon innehåller följande funktioner:  

 
Trafik och Autopath är dock separata moduler som inte ingår i Naviate Väg! 



   

Linjekoder, Länkkoder, Shapekoder för korridor (5.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg / 50. Vägsektion  
Command:  se nedan 
 
Tre funktioner som fungerar på samma sätt men med olika objekttyper. 
 
Linjekoder för korridor 
Skapar inställningar för linjestilar i koduppsättningen (Code Set Style) för en korridor genom att 
skapa linjestilar från punktkoder i en subassembly.  
Kommando: NVCODESETSTYLEADDPOINTCODE 
 
Länkkoder för korridor 
Skapar inställningar för länkkoder (Link) och stilar i koduppsättningen (Code Set Style) för en 
korridor genom att skapa Link styles och Surface styles från länkkoder i en subassembly. (Naviate) 
Kommando: NVCODESETSTYLEADDLINKCODE 
 
Shapekoder för korridor 
Skapar inställningar för shapekoder (Shape) och stilar i koduppsättningen (Code Set Style) för en 
korridor genom att skapa Shape styles från shapekoder i en subassembly. (Naviate) 
Kommando: NVCODESETSTYLEADDSHAPECODE 
 
Eftersom Naviate subassemblies har möjlighet att sätta egna punktkoder, så skapar denna funktion 
inställningar i en Code set style, för de använda koderna. Funktionen sätter upp inställningar för 
Point i vald Code set style och skapar även en Feature line style med samma namn som 
punktkoden. Vid skapandet av Feature line style, finns valmöjligheter för att lägga till Prefix, 
Interfix och Suffix till lagernamnet. 
 



   

 
Code Set Style: Välj den Code Set Style som koderna ska skapas för. 
 
Prefix: Ange tecken som lagernamnet ska börja med. 
 
Code start character: Ange från vilket tecken i punktkoden som text ska hämtas. 
 
Number of character: Ange hur många tecken i punktkoden som ska hämtas. Kan vara 0! 
 
Interfix: Tecken som läggs till i mitten på lagernamnet. 
 
Code start character: Ange från vilket tecken i punktkoden som text ska hämtas. 
 
Number of character: Ange hur många tecken i punktkoden som ska hämtas. Kan vara 0! 
 
Suffix: Tecken som läggs till i slutet på lagernamnet. 
 
Overwrite existing codes: Klicka i om befintliga koder i vald Code Set Style, ska genereras om. 
 
[Import]: Klicka Import och välj sedan önskade subassemblies i ritningen.  
 



   

  
 
För varje använd punktkod lägger funktionen nu upp en rad i vald Code Set style och visar denna i 
en lista. Här kan man göra ändringar samt högerklicka/Remove för att ta bort en kod. 
I botten kan man kryssa i Add Pay Item ID:s vilket innebär att pay Item ID:s läggs till varje kod. 
Pay Item Id Prefix, används för att sätta ett prefix på koden i filen och här är det bra om man 
använder M1- för point codes respektive M2- för link codes. 
 
Om en Pay Item Code saknas i den aktiva Pay Item File, så visas nedanstående fönster med frågan 
om dessa koder ska läggas till Pay Item filen (originalfilen säkerhetskopieras). Svarar man OK så 
kommer nästa fönster som meddelar att man måste ”tvinga” Civil 3D att läsa in de nya koderna 
genom att i QTO Manager klicka Open Pay Item File och därefter direkt OK (så den läser in 
samma fil igen). Därefter öppnar funktionen automatiskt QTO Manager. Efter att man läst in Pay 
Item filen igen så måste man köra om kommandot för att koppla Pay Items till koderna. 
 

   
 
Det finns ett problem om man använder gamla filer skapade i tidigare versioner eftersom Civil 3D 
då pekar på en gammal Pay Item File, vilket funktionen då meddelar med ett info-fönster. Enda 
sättet att peka om detta är att gå in i QTO-manager och välja Open Pay Item File. Då ställer Civil 
3D automatiskt om till 2015-versionen och man MÅSTE nu klicka OK för att detta ska lagras, 
annars pekar den fortfarande på den gamla filen! 



   

Importera koder från fil (5.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg / 50. Vägsektion  
Command:  NVCodeSetStyleAddCodes 
 
Importerar inställningar för linje-, länk och shapekoder till en eller flera befintliga Code set style, 
från en textfil som anger inställningarna för varje kod. Skapar också stilar för Feature Lines, Links 
och Shape för varje kod. 
 
Textfilen kan innehålla nedanstående kolumner:  
 
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  
 
OBS för Code Set Style så kan flera stilar anges med ”,” emellan. ”*” anger att koden ska in i alla 
Code Set Styles i ritningen. 
Alla kolumnerna från Color och framåt är för lagret och är valfria.  
 
Se utdrag ur exempelfil nedan.  

 
 



   

Kontrollera koder i Subassembly (5.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg / 50. Vägsektion  
Command:  NVCodeSetStyleCheckCode 
 
Kontrollerar att alla koder för punkt (point), länk (link) och tvärssnitt (shape) som används i valda 
Subassemblys finns i vald Code Set Style. Felaktiga koder listas och kan ändras eller läggas till 
vald Code Set Style.  
 
Arbetsflöde: Välj Code Set Style, klicka nästa knapp Select subassembly och välj en eller flera 
subassemblies i ritningen, klicka sedan Show after all Subassemblies checked. I andra listrutan 
visas nu alla koder som använts i en subassembly men som inte finns i vald Code Set Style. 
Samma kod kan uppträda på flera rader om den koden används i flera Parametrar i subassemblyn. 
Högerklicka i listan för att göra följande: 

 Select subassembly: Väljer subassemblyn i ritningen så att t.ex. Properties kan användas 
 Zoom to subassembly: Zoomar in subassemblyn i ritningen  
 Edit Code in subassembly: Redigerar koden genom att man skriver eller klistrar in ny kod 
 Add Code to Code Set Style: Lägger till koden med inställningar enligt 

Linje/Link/Shapekoder för korridor 
Längst ned visas befintliga koder i vald Code set Style som kan kopieras genom högerklicksmeny 
på önskad kod. Denna kod kan sedan klistras in med ” Edit Code in subassembly”. 

 
Med övriga tre knappar överst i rutan kan man köra valda subassemblies en och en. 
Break at first subassembly with wrong code: Stannar efter att en felaktig subassembly funnits. 
Continue with next subassembly: Går vidare med nästa subassembly. 
Rerun last subassembly: Kör om samma subassembly efter att man ändrat koderna i den. 



   

Sök/ ersätt koder i subassembly (6.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg / 50. Vägsektion  
Command:  NVSubassTextReplace 
 
Söker efter koder i valda subassemblies och ersätter med en ny kod.  
 
Select objects to list:  välj en eller flera subassemblies att ersätta koder i 
 

 
 
Parameter name Välj i vilken kod-typ som funktionen ska leta, eller All för att leta i alla 
koder 
Search Text  Vilken text som ska ersättas 
Replace Text Vad ska texten ersättas med 
Match case   Om funktionen måste matcha stora/små bokstäver 
Match whole word Om funktionen enbart får byta ut hela ord 
 
Klicka Replace för att genomföra kommandot. I rutan syns då vad som har ändrats. Klicka på 
Close för att gå ur kommandot.  
 



   

Solider från korridor (5.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg / 50. Vägsektion  
Command:  NVCorShapeToSolid 
 
Skapar solider från en korridors tvärsnittsytor (shapes).  
 
Soliderna kan antingen skapas på ett lager som får samma namn som shapen men man kan även 
ange prefix och suffix för lagernamnet (PrefixShapecodeSuffix). Om lagret inte finns så skapas 
lagret med en färg som är samma som shapen. 
 
Man kan välja att skapa soliderna på samma lager som shapens stil har som Model-lager. Denna 
stil/lager generas t.ex. för BH90 med Naviate-funktionen Shapekoder för korridor. 
 
Select Corridor:  Välj korridor i ritningen 
 
Shape Code <*>: Ange shape kod eller tryck Enter för alla koder 
 
Segment Intervall <0>:  Ange interval för solidgenereringen. 0 (noll) innebär att soliden skapas 
från korridorens start till slut. 1 innebär att varje solid byggs upp av ett segment mellan två 
sektioner i korridoren. 2 innebär att soliden byggs av två segment osv.  
 
Layer name by Shape Code or Shape Layer 
name [Shapecode/Layername] 
<Shapecode>: S 
 
Layer prefix < >: Ange start-tecken för 
lagernamnet för soliden. Texten läggs till före 
namnet på shapen i korridoren. Gäller endast 
vid valet Shapecode. 
 
Layer suffix <>: Ange slut-tecken för 
lagernamnet för soliden. Texten läggs till 
efter namnet på shapen i korridoren. Gäller 
endast vid valet Shapecode. 
 
Funktionen slutar med att markera alla 
skapade solider. Då kan man direkt starta ett 
annat kommando med dessa förvalda. T.ex. 
Object Viewer eller –WBLOCK. 
 
Från version 2014.3 så lägger funktionen 
automatiskt på Naviate Properties (Kod, 
lager, längdmätning, sidomått, volym, area 
m.m.) på varje solid. Property Setet skapas 
automatiskt men det är möjligt att redigera 
setet i efterhand och t.ex. lägga till fält. Se 
bilden till höger. 



   
Linjer/Ytor från korridor (5.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg / 50. Vägsektion  
Command:  NVCorPXY 
 
Exporterar valda linjer/ytor ur en korridor till en PXY-fil (eller till linjer i ritningen) för 
maskinstyrning. 
 
Se funktionen Exportera korridor > PXY 
 

Solider från Terrängmodell (5.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg / 50. Vägsektion  
Command:  NVSolidFromTinSurface 
 
Skapar Solider från 3DFaces i en terrängmodell, till en angiven referenshöjd.  
Kommando: NVSolidFromTinSurface 
Den valda ytan måste visa trianglarna annars visas ett felmeddelande. 
Därefter skrivs ytans min och max Z ut och man får ange önskad nivå Extrude value som måste 
vara lägre än min eller högre än max Z. 

Schakt/Fyll-solider (5.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg / 50. Vägsektion  
Command:  NVCutfillSolidFromSurfaces 
 
Skapar solider för schakt och fyllning mellan två terrängmodeller och delar upp dem längs en 
väglinje vid angivet intervall. Lägger också på Naviate Properties, såsom volym, 
längdmätning/sidomått (station/offset) etc, på soliden. Val av Alignment och Corridor är valfritt. 
Kommando: NVCutFillSolidFromSurfaces 
 
Tips! Funktionen kan ta lång tid om man har en stor terrängmodell för befintlig mark och denna 
bör därför begränsas längs korridoren. Med Extract Objects så kan man exportera boundaryn från 
terrass-ytan. Gör om denna till en 2DPolyline (Convert3dPolys) och offsetta denna lämpligt 
avstånd samt lägg till som Boundary till Befintlig mark, eller en kopia av denna. 
 
Select Base Surface:  Välj en terrängmodell för t.ex. ny terrass 
Select Ground Surface:   Välj en terrängmodell för befintlig mark 
Select Alignment [No Alignment]:  Välj en Alignment att hämta Station, offset etc från 
Select Corridor [No Corridor]:  Välj en Corridor att koppla till. Endast för identifikation. 
Start Station <0.0000>:   Ange startlängdmätning 
End Station <300.0000>:   Ange startlängdmätning 
Interval[0 = no split] <20.0000>:  Ange intervall för indelning av soliden 
Cut Layer <_Cut>:   Ange lager för skärnings-solid 
Fill Layer <_Fill>:   Ange lager för fyll-solid 



   

Markera objekt från korridor (5.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg / 50. Vägsektion  
Command:  NVSelectObjectFromCorridor 
 
Markerar upp solider, linjer och 3DFaces som är exporterade från en eller flera korridorer, för att 
enklare kunna exportera, radera eller ändra egenskaper på objekten. Man kan välja om man vill 
välja linjer, solider, 3DFaces eller allt. 
I AutoCAD Properties-fönstret kan man när soliderna är valda, ändra Surface Normals till t.ex. 
Smooth för att få ”mjuka/välvda” solider. 

  



   

Förbered volymberäkning 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg / 50. Vägsektion  
Command:  NVComputeMaterial 
 
Naviate-funktion för att skapa volymberäkningskriterier för volymrapporter samt lägga kriteriet på 
valda sektionslinjer. Måste utföras innan volymrapporter och tabeller kan skapas.  
 
Eftersom Naviate subassemblies har möjlighet att sätta egna koder för shapes/tvärsnittsytor, så 
skapar denna funktion inställningar i ett volymberäkningskriterium, Quantity TakeOff Criteria, för 
de använda koderna.  
Funktionen söker igenom vald korridor efter använda Shape Codes och lägger upp dessa i ett 
volymberäkningskriterium, Quantity TakeOff Criteria. 
Man får först upp möjligheten att ange namn på kriteriet. Man kan också välja om man vill utgå 
från ett befintligt kriterium. Man får info om att man själv måste välja detta kriterium om man 
redan lagt på ett kriterium på valda Sample Lines 

 
 
Klicka sedan på Map objects with same name.  

 
 
Efter detta kör man funktionen Kör volymrapport/Generate Volume Report 
OBS! Internet Explorer 9 klarar inte av att köra rapporter med åäö i rapportnamnet. Därför måste 
man döpa om de svenska rapportmallarna t.ex. Volymberäkning_SWE! 



   
Skapa höjd-etikett längs F-linje 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg / 50. Vägsektion  
Command:  AddSegmentLabels 
 
Skapar beskrivningstexter/etiketter för höjd i varje brytpunkt på en F-linje (feature line). Stilen för 
etiketten är den förinställda eller den senast använda. Fler möjligheter finns i ”Skapa 
beskrivningstext”. (Add Segment Labels) 

Intervall för etiketter 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg / 50. Vägsektion  
Command:  NVremoveSegmentLabels 
 
Hanterar intervaller för etiketter/beskrivningstext (Labels) för korridor-linjer (Feature Lines). Man 
placerar först ut labels på korridor-linjerna (kör först F-linje från korridor och sedan Skapa höjd-
etikett längs F-linje) och kör sedan denna funktion som raderar de labels som inte uppfyller valda 
regler för intervall. (Naviate) 
 
Select [Corridor/Feature Line] <Corridor>: Ange C för alla skapade feature lines från en korridor 
eller F för att välja feature lines en och en. 
Select Corridor / Select Feature Line: Välj korridor eller feature lines i ritningen 
Select Alignment: Välj vägline/alignment i ritningen 
Set C/C Interval <20.0000>: Ange interval för etiketter/labels som ska behållas 
Set Tolerance <0.0010>: Ange tolerans i mm för hur mycket texten får avvika från exakt 
längdmätning för att tolkas som korrekt. 
 

Skapa höjd-etikett längs väglinje (4.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg / 50. Vägsektion  
Command:  AddAlignOffLbl 
 
Skapar beskrivningstexter/etiketter (Labels) med höjd för vald terrängmodell (Surface) i valfri 
längdmätning längs en väglinje (Alignment). 
 

Intervall o sidomått för etiketter (4.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg / 50. Vägsektion  
Command:  NVEchoStationOffset 
 
Skickar ett intervall av längdmätning (Station) och sidomått (Offset) till den funktionen som är 
aktiv. Funktionen är transparent alltså körs den inuti ett annat kommando, t.ex. Skapa höjd-etikett 
längs väglinje. Om labeln innehåller en höjdangivelse från en terrängmodell (Surface) så måste en 
label ha satts in först så att terrängmodellen är vald. 
 
 



   

Skapa busshållplats (6.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg / 30. Väglinje  
Command:  NVWidening 
 
Skapar en breddning enligt en förbestämd mall, NVWidening.xml. Breddningen skapas i en 
befintlig Offset Alignment.  
 
Välj först vilken alignment som breddningen ska skapas i.  
 
I dialogrutan finns olika breddnings-mallar att välja mellan. Klicka på Add Widening för att klicka 
ut var längs med alignmenten breddningen ska börja.  

 
 
 
 

Redigera busshållplats (6.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg / 50. Vägsektion  
Command:  OffsetParameters 
 
Öppnar standard Civil 3D Offset Alignment Parameters-rutan. Välj vilken Alignment och 
breddning och gör ändringar direkt i dialogrutan.  



   

Skapa korsningskurva (5.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg / 30. Väglinje 
Command:  NV_TR_Tractrix 
 
Skapar en korsningskurva (Alignment eller Polyline) mellan två 
kantlinjer för en väg. Kurvan är dynamisk och uppdateras 
automatiskt om man ändrar kantlinjerna (Polyline eller Alignment). 
 

 

 

 
Funktionen kan skapa korsningskurva 
med en, två eller tre bågradier. Ange 
radier och längder enligt figuren. 
 
Klicka på Select entry/exit road edge för 
att välja kantlinje för ingående respektive 
utgående väg. 
 
Draw as: Välj om korsningskurvan ska 
skapas som en Alignment eller Polyline. 
 
Layer: Ange vilket lager linjen ska ligga 
på 
 
För Alignment kan man välja Site, namn, 
Style, Label set. 
 
Vid Alignment finns en knapp för att 
välja en befintlig alignment i ritningen. 
Då skrivs linjedatat in i denna och ersätter 
alltså den befintliga linjedatan i vald 
alignment. Detta är t.ex. användbart för 
befintliga Curb return Alignments som 
skapats av Civil 3D:s Intersection-
verktyg. Dock måste man radera själva 
Intersection-objektet för att dessa 
alignments ska bli redigerbara. 
 
Draw hatch: Ritar ett raster i korsningen. 
 
Draw exensions: Ritar raklinjer i 
start/slut på kurvan, längs valda kantlinjer. 
För att underlätta regionkonstruktion i 
korsningar.  



   
Redigera korsningskurva (4.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg / 30. Väglinje 
Command:  NV_TR_Tractrix 
 
Redigerar en befintlig korsningskurva 

Radera korsningskurva (4.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg / 30. Väglinje 
Command:  NV_TR_TractrixDelete 
 
Raderar en befintlig korsningskurva 
 



   

Bropelare (4.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg & Landskap 3D / 80. Visualisering 
Command:  NVColumn 
 
Skapar bropelare längs en väglinje. Funktionen kräver att man satt in en Alignment Station/Offset 
label som innehåller komponent för Bottom-2D-Block, Bottom-3D-Block, Bottom-Surface-
Elevation, Top-2D-Block, Top-3D-Block, Top-Surface-Elevation. I Naviate-mallen finns en sådan 
label som heter NV-Column och som sätts in med funktionen Sätt in pelare-label längs väglinje. 
 
Funktionen söker efter Alignment Station/Offset label, med de angivna komponenterna. Den sätter 
in Bottom-3D-Block och Bottom-2D-Block, i labelns XY-punkt men med Z från Bottom-Surface-
Elevation. Den sätter in Top-3D-Block och Top-2D-Block, i labelns XY-punkt men med Z från 
Top-Surface-Elevation. Sedan skapas en solid via en loft mellan Bottom-2D-Block och Top-2D-
Block. Därefter slås alla solider ihop via en Union. Finns även en komponent i labeln som heter 
Render-Material så appliceras denna som Render Material. 

 
 
Dessa labels flyttas automatiskt om Alignmenten flyttas. Soliderna kan då uppdateras via samma 
funktion. 
 
[Create/Update] <Create>:  Välj Create för att skapa nya, eller Update för att 

uppdatera befintliga pelare. 
[Single/Multiple] <Single>:  Välj Single för att välja enstaka labels eller Multiple för 

att välja en alignment och därmed alla dess labels. 
 



   

Sätt in pelare-label längs väglinje (4.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg & Landskap 3D / 80. Visualisering 
Command:  AddAlignOffLbl 
 
Sätter in Naviates standard-label för bropelare, i valfri längdmätning längs en väglinje 
(Alignment). 
 

Objekt längs linje (4.2) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Väg 
Tool Palette/Tab: Naviate Väg & Landskap 3D / 80. Visualisering 
Command:  NVMeasure 
 
Placera ut 3D-objekt (t.ex. lyktstolpar) längs en väglinje. 
Se samma kommando under Naviate Landskap 3D. 
 



   

Naviate Trafik/Autopath (5.1) 
 
Paletten innehåller funktioner för: 

 Vägmärken  
 Korsningsmarkering såsom övergångsställe, cykelöverfart, väjnings/stopplikt, fartgupp 

m.m. 
 Längsgående markering såsom spärrlinje, kantlinje, kamflex, dubbla linjer m.m. 
 Spärrområde 
 Tända/Släcka ifyllda ytor 
 Flik med dynamiska block för Lokaliseringsskyltar. Storlek, text och även olika 

blockvarianter kan väljas/ändras efter man satt in dessa block. 
 

         
 
Naviate Trafik och Naviate Autopath ligger på Naviate Väg Ribbon: 

 
Från 2014.3 så ingår VM 2009 (Lokaliseringsmärken) i Naviate Trafik. 



   

Sätt in vägmärke 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Trafik 
Tool Palette/Tab: Naviate Trafik / 00.Trafik 
Command:  NV_Tr_Signinsert_SWE 
 
Sätter in ett vägmärke med stolpe i ritningen.  

Table: Välj vilken kategori av trafikskylt. 
 
Symbols: Välj trafikskylt, dubbelklicka för att sätta in 
den direkt. Annars ange attribut längst ned och klicka 
OK för att sätta in skylten. 
 
Traffic sign insertion point (current post: TR_POST-
170 _A) <ENTER - select post>: 
Peka ut läget för stolp-symbolen. För att ändra stolpe 
för själva skylten tryck Enter. 
 
Traffic sign position in the drawing: 
Peka ut läget för skylten. Skylten visas med den valda 
stolpen. 
 
Specify angle <0.000> or [Interactive]: 
Ange vridning för stolpe/skylt eller välj Interactive 
för att peka ut vridning. 
 
Rotate traffic sign as well? [Yes/No] <No>: 
Yes vrider både stolpen vid vägkanten och symbolen 
vid sidan om. No vrider endast stolpen. 
 
 
 
 
 

Redigera/lägg till vägmärke 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Trafik 
Tool Palette/Tab: Naviate Trafik / 00.Trafik 
Command:  NV_Tr_SignManager_SWE 
 
Redigerar ett befintligt vägmärke eller lägger till ett 
vägmärke till ett befintligt märke/stolpe. För att lägga till 
ett märke klicka på ”+” och välj ett nytt märke. För att 
sätta det på andra sidan av stolpen klicka på ”Inv”. 
Upprepa för fler märken. Stolpen byts ut automatiskt. 



   

Flytta vägmärke 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Trafik 
Tool Palette/Tab: Naviate Trafik / 00.Trafik 
Command:  NV_Tr_SignMove_SWE 
 
Flyttar ett befintligt vägmärke till ny plats och rotation. 

Kopiera vägmärke 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Trafik 
Tool Palette/Tab: Naviate Trafik / 00.Trafik 
Command:  NV_Tr_SignCopy_SWE 
 
Kopierar ett befintligt vägmärke till ny plats och rotation. 



   

Skapa Portal (6.1) 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Trafik 
Tool Palette/Tab: Naviate Trafik / 00.Trafik 
Command:  NVPortalInsert 
 
För att skapa en trafikportal med vägmärke behöver först ett vägmärke eller en lokaliseringstavla 
skapas som en bild fil. Använd funktionerna under Trafik-panelen för att få fram en bild av ditt 
trafikmärke.  

 
 
Zoom, Object Zooma in på lokaliseringstavlan för att exportera enbart vägmärket 
Measure, Distance Mät längsta sidan på tavlan, detta kommer sedan anges som storlek när 
märket importeras igen 
Export Image Exportera alla delar i tavlan till en JPG 
Image, New Clip Boundary Klipp bilden för att få bort eventuella svarta kanter. 
Image, Frame Stäng av visningen av kantlinjer på bilder, sätt IMAGEFRAME till 0 
 
Klicka på Trafik-portal för att sätta in en portal. Skriv in valfri storlek i dialogrutan. Klicka OK. 
 



   
Specify gantry position     Klicka ut var portalen ska placeras längs vägen 
Specify schema position     Klicka ut var sidovyn för portalen ska placeras  
Select elements for new guide sign    Markera din lokaliseringstavla 
Specify base point     Klicka var på lokaliseringstavlan du vill ha baspunkten 
Specify guide sign position on the gantry   Klicka var lokaliseringstavlans baspunkt ska vara på 
portalen 
Is guide sign facing alignment direction [Yes/No] Ange om lokaliseringstavlan är riktad åt rätt 
håll 
Select elements for new guide sign    Lägg till fler lokaliseringstavlor till portalen.  
Klicka enter för att avsluta kommandot.  

 

Skapa korsningsmarkering 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Trafik 
Tool Palette/Tab: Naviate Trafik / 00.Trafik 
Command:  NV_Tr_Crosslabels_SWE 
 
Skapar korsningsmarkeringar t.ex. Stopplinje, Väjningslinje, Cykelöverfart, Övergångsställe. 

 
 



   

Skapa linjemarkering 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Trafik 
Tool Palette/Tab: Naviate Trafik / 00.Trafik 
Command:  NV_Tr_Longlabels_SWE 
 
Skapar längsgående linjemarkering på väglinjer (Alignments), polylines eller Feature Lines 

 

Redigera markering 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Trafik 
Tool Palette/Tab: Naviate Trafik / 00.Trafik 
Command:  NV_Tr_Lcl_Edit 
 
Redigerar befintlig linjemarkering eller korsningsmarkering. 

Uppdatera linjemarkering 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Trafik 
Tool Palette/Tab: Naviate Trafik / 00.Trafik 
Command:  NV_Tr_LL_Redraw 
 
Uppdaterar befintlig linjemarkering genom att peka på markeringen. 



   
Uppdatera linjemarkering via väglinje 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Trafik 
Tool Palette/Tab: Naviate Trafik / 00.Trafik 
Command:  NV_Tr_LL_RedrawAll 
 
Uppdaterar alla befintliga linjemarkeringar som tillhör en väglinje, genom att peka på väglinjen. 

Radera markering 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Trafik 
Tool Palette/Tab: Naviate Trafik / 00.Trafik 
Command:  NV_Tr_Lcl_Delete 
 
Raderar befintlig linjemarkering eller korsningsmarkering 

Övriga markeringar 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Trafik 
Tool Palette/Tab: Naviate Trafik / 00.Trafik 
Command:   
 
Sätter in körfältspilar 



   

Skapa 3D-vägmärke/Linjering 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Trafik 
Tool Palette/Tab: Naviate Trafik / 00.Trafik 
Command:  NV_Tr_Traffic3D 
 
Skapar 3D-vägmärke från befintliga 2D-vägmärken (Traffic signs). 3D-vägmärkena kan lyftas upp 
till en terrängmodell (Surface). Skapar också 3D linjemarkeringar och korsningsmarkeringar från 
befintliga 2D-markeringar (Road markings). 

Select surface: 
Välj yta att projicera mot. 
 
Project traffic signs: 
 Alla skyltar i ritningen 
 Skyltar kopplade till viss 

väglinje (Axis) 
 Välj skyltar i ritningen 
 
Projekt road markings: 
 Alla markeringar i 

ritningen 
 Markeringar kopplade till 

viss väglinje (Axis) 
 Välj markeringar i 

ritningen 
 
 
 
 
 
 
 

Höjden för en stolpe finner man på 
attributen för stolpensymbolen. Om man 
inte har en stolpe så finns ett väldigt litet 
cirkelblock med samma attribut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Uppdatera 3D-vägmärke/Linjering 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Trafik 
Tool Palette/Tab: Naviate Trafik / 00.Trafik 
Command:  NV_Tr_Traffic3D_Update 
 
Uppdaterar befintliga 3D-vägmärke/linjering efter förändringar gjorda i kopplat 2D-
vägmärken/linjering. T.ex. förändring av storlek, antal märken, text etc. 

Radera 3D-vägmärke/Linjering 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Trafik 
Tool Palette/Tab: Naviate Trafik / 00.Trafik 
Command:  NV_Tr_Traffic3D_Delete 
 
Raderar befintliga 3D-vägmärken/linjering från ritningen. 



   

Skapa spärrområde 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Trafik 
Tool Palette/Tab: Naviate Trafik / 00.Trafik 
Command:  NV_Tr_Zapp_Draw 
 
Skapar spärrområde 

 
Hatch properties 
Angle: vinkel 
Line width: linjebredd 
Spacing: mellanrum 
mellan linjer 
Offset: mellanrum till 
ytterlinjen. 
 
Boundary 
Välj objekt med Select 
objects, t.ex. en sluten 
polyline eller välj Pick 
points för att peka ut 
ett slutet område. 
 
Direction 
Välj objekt med Select 
objects, t.ex. en linje 
eller välj 2 points för 
att peka ut riktningen 
för spärrområdet. 
 
 

Redigera spärrområde 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Trafik 
Tool Palette/Tab: Naviate Trafik / 00.Trafik 
Command:  NV_Tr_Zapp_Edit 
 
Redigerar befintligt spärrområde 

Radera spärrområde 
Ribbon / Palette:   Naviate Väg / Trafik 
Tool Palette/Tab: Naviate Trafik / 00.Trafik 
Command:  NV_Tr_Zapp_Delete 
 
Raderar befintligt spärrområde 
 



   

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 super 
elevation 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 super elevation 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« 

 
 



   

Horisontell 
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 körning 
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. 

 



   
 

Fordonsbibliotek 
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.  
 



   
Körspårsmallar 
Körspårsmallar 

Inställningar 
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. 


