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DDS-CAD Terräng

Det kloka valet av projekteringsverktyg för ert företag
DDS-CAD Terräng är ett allsidigt 3D projekterings-
verktyg som via samspel med DDS-CAD Arkitekt 
smidigt ger dig möjlighet att placera och se dina 
ritingar i terräng. Du kan enkelt flytta, höja eller sänka 
byggnader i terrängen och alla fasadritningar blir 
automatisk uppdaterade. 

Du kan infoga flera byggnader i ett projekterings-
område för att se, skapa och visa alltifrån enkla 
streckritningar till avancerade renderade 3D 
illustrationer.

• Terrängsektion

• Situationskarta  

• Utskrift

• Landskap

• Konturer

• Fält  

• Sosi karta (dxf, dwg)

• Bakgrundsbild

https://www.elecosoft.se/programvaror/dds-cad
https://www.elecosoft.se
https://www.elecosoft.se/
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Mer information
Har du frågor, vill få mer information eller offert vänligen     
kontakta oss på telefon 010-130 87 00 eller via email 
info@elecosoft.se

DDS-CAD Arkitekt +  
DDS-CAD Terräng
Information från DDS-CAD Arkitekt kan överföras till 
DDS-CAD Terräng som använder sig av byggnadens 
placering i terrängen. Via markering på planritningen 
i DDS-CAD Arkitekt om placeringsriktning och 
byggnadens omfattning, överförs denna information 
till DDS-CAD Terräng. Här hämtas en karta in i 
SOSI-format (dxf, dwg eller andra format), planen 
placeras och automatisk blir konturerna uppritade på 
byggnadens fasader. 

Via samspelet mellan de två programmen kan 
byggnadens placering smidigt flyttas och ändras 
i terrängen och alla fasadritningar blir automatisk 
uppdaterade. Genom att peka på enskilda objekt i 
fasaden, får man exakt konturhöjd utskriven direkt på 
fasaden.

Terrängsektion
Terrängsektion markeras i DDS-CAD Arkitekt genom 
att peka ut sektionspunkter i planritningen. Denna 
information överförs så till DDS-CAD Terräng som 
genererar terränglinjer efter att planritningen placerats 
på kartan. Detta förutsätter som sagt att kartan finns i 
SOSI-format. 

Landskap
DDS-CAD Terräng är ett effektivt hjälpmedel för 
framtagning av illustrationer som fungerar lika bra i 2D 
och 3D. Här kan det enkelt projekteras områden där 
flera typer av byggnader kan infogas. 3D-modellen av 
terrängdata visar byggområdet med 3D-modellerna 
av byggnaderna som streckritning eller renderad. 
För att få ett komplett resultat, kan man sätta in en 
bakgrundsbild som förverkligar illustrationen.

Situationskarta
Vid start av DDS-CAD Terräng anges information om 
SOSI-kartan som ska vara underlag. SOSI (Samordnet 
Opplegg för Stedfestet Information) är den största 
nationella standarden för geografisk information och 
används till utbyte av digitala geografiska data. Denna 
typ av digital karta är endast tillgänglig i Norge. Hos 
oss får vi använda dxf eller dwg som kommunerna 
tillhandahåller. Snittmarkeringen som är markerad 
i planen kan justeras så att man också får med 
gränserna i fasadritningarna.

https://www.elecosoft.se/

