
Hej Fredrik, hur mår du? 
– Bara bra, tack. Just nu i dessa tider 
är man lite extra duktig med att tvätta 
händerna när man kommer utifrån 
och att backa några steg när någon 
hostar eller nyser. 

Hur många kommuner 
har idag valt 
TopoDirekt som 
MBK-system? 
– Oj, det var en bra fråga, just nu 
känns det som om det blir nya var 
och varannan vecka. Men det är 
cirka 60 kommuner just nu i april 
2020 som valt TopoDirekt som sin 
MBK-lösning.

Vad händer rent 
utvecklingsmässigt  
med TopoDirekt? 
– Vi har precis släppt version 20 så 
just nu håller vi på att implementera 
den hos våra kunder. Annars så är det 
full fart med till exempel förbättringar 
av kartor och andra delar som gör 
TopoDirekt ännu bättre.

Berätta om Standard- 
import för detaljplandata 
och hur våra användare 
har nytta av det? 
– Vi har gjort en datamodell 
för planmosaik som bygger på 
SIS-standarden 637040:2016 som 
importformat. Datamodellen är 

byggd för att ta emot det formatet 
och lagra ner i databasen. Väl i 
datamosaiken händer det grejer. 
Exempelvis om en ny plan sparas 
ner i databasen som ska släcka ut en 
del av en annan plan så görs det med 
automatik. En riktigt snygg lösning.

Planmosaik är ett 
vackert ord! Vad innebär 
det egentligen? 
– Planmosaik visar inte planerna som 
original utan regeln är att ingen plan 
ska ligga uppepå en annan plan. Plan-
mosaikdatabasen tar hand om detta 
och klipper planerna så att det bara 
finns en aktuell plan på varje område. 
Precis som kaklet i badrummet, ingen 
platta ligger där heller uppepå någon 
annan. 

Vad händer inom TopoDirekt? 
Vad är planmosaik? Hur fungerar Standardimport för detaljplandata? 
Fredrik Söderberg, produktägare av TopoDirekt på Sokigo, reder ut 
begreppen och berättar om den senaste utvecklingen inom TopoDirekt. 

Vill du veta mer om TopoDirekt? Besök topodirekt.se!
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