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Generelt 

 

Nytt verktøy for å åpne prosjekt 
 
For å forbedre prestasjonene så er prosjekttreet tatt bort fra utforskerpanelet. I stedet har 
vi lagt til en Prosjektoversikt der du raskt kan komme til dine prosjekt. 
 
I Utforskerpanelet, dobbeltklikk på en prosjektmappe for å åpne den nye dialogen. Den 
tilbyr forbedrede søke- og sorteringsalternativ. 
 

 
 

 
Søk etter prosjektnavn. Om Utvidet søking  er aktiv, kan du også søke etter 
informasjon i rute (5) f. eks. Produsent, Bruker etc. 
 

Tips: En utvidet søking kan utføres ved å skrive inn en tekst og trykke Ctrl+ENTER. 
 

 
Endre prosjektmappe. 

 
Liste over prosjekt.  
Venstreklikk på en kolonne for å sortere etter denne.  
Høyreklikk på en kolonne for å angi hvilke kolonner som vises 
(se figur til høyre). 

Kolumnväljare 

 

 
Viser når den gjeldende mappen sist ble oppdatert. 

 
Prosjektbilder og ytterligere informasjon. 
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Nye tema for brukergrensesnittet 
Tre nye Pamirtema er lagt til. De er designet for å forbedre lesbarhet, spesielt i paneler og 
menyer.  

I disse nye temaene er ikoner som har et verktøy og en nedtrekkbar 
meny en annen pil sammenlignet med ikoner som bare har en 
nedtrekkbar meny. Begge typene vises i eksempelet til høyre.  

 

Endre tema i Fil | Innstillinger | Bruker | Generelt | Tema. Det gamle temaet har byttet 
navn til Klassisk blå. Eksempelet nedenfor viser en seksjon av verktøyfeltet og 
egenskapspanelet. 

Grå Mørkegrå Blå 

   

 
 

Forbedring Område loftromsrom  
 
Rubriseringen av Området loftromsrom er endret. Tidligere var, Område loftromsrom 
under 1.8m tilgjengelig i Sammenstilling kalkyle og Prosjektdata. Dette er endret til 
Område loftromsrom over 1.8m. Både Område loftromsrom og Område loftromsrom over 
1.8m er lagt til som Takmengder. De kan også veksles mellom i tegnealternativ og 
inkluderes som tekstvariabler.  
 

Sammenstilling 
kalkyle 

 

Prosjektdata 
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Synlighet ved import av lag  
 

Den gjeldende synligheten av lag i .dwg og 
.dxf filer vil nå overføres til Pamir ved 
import og angir standard i kryssruten  Lag.  
 
Kolonnen Synlig er også lagt til i dialogen. 
Denne lar deg sortere etter synlighet. 

 

 
 

Forbedringer for Bytt produsent  
 
Beslagsinnstillingene (Fil | Innstillinger | Produsent | Beslag | Generelt) kan nå legges til 
separat til en produsent. Dialogen er også omorganisert for bedre å kunne reflektere 
innstillingenes struktur. 

Versjon 7.0 Versjon 7.1 

 
 

 
 

Trimme/Forleng til rutenettlinje 
 
Verktøyet Trimme/Forlenge vil nå snappe mot rutenettlinjer. Eksempel nedenfor. 
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Linjere delbilder 
 
Egenskapen Takstollinjering er blitt lagt til delbilder i rutenettet. Dette lar deg linjere 
takstolene i en kolonne via ulike metoder. Eksempelet nedenfor viser takstollinjering etter 
mønet. 
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Takplan 

 
Forbedringer for sammenbygd 
 

Uthakk kilerenne 
 
Kategorien Uthakk er lagt til i egenskapene for takstolområdet sammenbygd. Dette lar deg 
addere 3D-tegneobjekt for å representere kilerenner og egenskapen Løs kollisjoner 
benyttes for å angi korrekt uthakk på berørte takstoler. 
 

3D-vy Planvy 

 

 
 
Rød – Kilerenne Hovedtak 
Blå – Kilerenne sammenbygd 
 

 
Egenskaper 

 

 

 

 
Tilpass uthakket ved å redigere egenskapene.  
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Bredde 

Forandring av bredde for hovedtak gjør at uthakket 
vokser inn mot hovedtaket. Tilsvarende gjelder for 
sammenbygg. 
 
Eksempelet til høyre viser retningen som hver kilerenne 
kommer til å vokse når bredden økes. 
 

 

Tykkelse 

Endre denne verdi for å øke eller minke uthakkets 
dybde. 
 
Eksempelet til høyre viser et uthakk med 55mm 
tykkelse. 

 

Offset 

Dette lar deg ‘sette inn’ Kilerenne hovedtak under 
sammenbygget eller kilerenne sammenbygg under 
yttertaket.  
 
Eksempelet til høyre viser 75 mm offset. Røde piler er 
lagt til for å indikere offsetavstanden og retningen. 
 
 

 

Overlapp i møne  
 
Valgfri for hovedtak standard på sammenbygg. 

Planvy – Hovedtak aktivt 3D-vy 
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Egenskapen Løs kollisjoner er automatisk 
aktivert på takstoler som krysser 
kilerenner. Dette lar kilerennene skape 
uthakk på takstolene. 
 
Alternativet Kappe vinkelrett er lagt til. 
Dette sikrer at vinklede 3D-fresinger er 
forenklede til et vinkelrett kapp, som kan 
håndteres av sagen. 
 
Når begge kilerennene benyttes, skaper 
Pamir et uthakk som dekker det største 
kappet.  
 
Om uthakket er nær enden på en virkesdel 
så forlenges uthakket til enden. 
 
Takstoler med samme nummer og ulike 
uthakk får ulike produksjonstilfeller. 

 

 
 

3D view 
 

 

Tips: Tegnealternativet 3D tegneobjekt må være aktivt for å se kilerennen.  
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Dele gradbjelke 
 
Gradbjelker kan nå deles mellom takstoler. For å aktivere, velg Gradbjelke i den nye 
egenskapen Kilerenneløsning. Denne egenskapen lar deg angi om gradbjelker, planker eller 
ingen ting skal legges til sammenbygget. Se neste side for bilder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gradbjelkene er markert i lyserøde 
for å vise delingen mellom takstoler. 

 

 
 

Alternativet Dele gradbjelke for verktøyet Plantakstol 
 
Alternativet Dele er lagt til verktøyet Plantakstol for malen gradbjelke. Når dette 
alternativet er aktivt, blir en gradbjelke automatisk delt mellom to takstoler. Delingen 
tilpasses etter innmatingen. Se Forbedring Område loftromsrom over for eksempel. 
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Ny plantakstol: Arkside 
 

Arkside er lagt til i verktøyets mal-
velger for verktøyet Plantakstol.  

I maler og innstillinger, finnes det under takstoltype Gavltakstol. 
 
Punkt 1 og 2 sammen med takflaten definerer høyden på den bygde takstolen. 
 
Eksempel vises nedenfor. 
 
 

Takstolvy 3D-vy 
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Renummereringsalternativ for ’Gruppere like’ 
 
Verktøyet ’Gruppere like’ automatisk er forbedret med en renummereringsdialog som lar 
deg nummerere om bygde takstoler som blir en del av ’Gruppere like’.  
  
Skape ’Gruppere like’ er forbedret med verktøysalternativet Nummerere på nytt. 
 

Eksempel: 

”Nummerere på nytt” inaktiv ”Nummerere på nytt” aktivt 

   
 

 

Merk: Renummerering er tilgjengelig når minst et alternativ er krysset i Fil | Innstillinger 
| Produsent | Takstol | Nummerering | ’Gruppere like’ nummerering. 

 
 

Fullfør dimensjonering ’Gruppere lika’ 
 

Alternativet Fullfør dimensjonering 
’Gruppere like’ har blitt lagt til en 
markering av en eller flere 
’Gruppere like’ i prosjekttreet (se 
eksempelet til høyre).  
Dette alternativet utfører 
automatisk tre steg: 

 Dimensjonere gruppens ikke 

dimensjonerte hovedtakstoler 

 Bygg igjen alle ’Gruppere like’ fra 

sine hovedtakstoler 

 Dimensjonere alle ’Gruppere 

like’ 
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Målsetting 
 

Nytt ikon i verktøyfeltet, kortkommando og åpningsalternativ 
 

Verktøyet for Automatisk 
målsetting er gruppert under 
et nytt ikon i verktøyfeltet. Se 
bildet til høyre for eksempel 
med automatikkalternativ 
ekspandert. 
 

 

Kortkommandoen ALT + A viser en 
hurtigmeny. Du kan siden klikke på det 
ønskede målet. Alternativt, slipp ALT + A og 
trykk det relevante sifferet, f.eks '1' for 
automatisk målsette vegger. 

 

Alternativ for å automatisk målsette arker og åpninger er lagt til. Endre til alle punkter 
under Fil | Innstillinger | Produsent | Plan | Automatisk målsetting | Åpning. 
 
 
 

Kanter Sentrum Sentrum og kanter 
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Angi offset fra plan i innstillinger 
 
Angi offsetavstanden fra planet til den første automatiske målsettingen i Fil | Innstillinger | 
Produsent | Plan | Automatisk målsetting, under rubrikken Generelt.  
Eksempelet nedenfor viser alle automatiske målsettinger med 2500 mm offset. 
 

 
 
 

Målsette gulvobjekt i et snittbilde 
 

Gulvobjekt i et snittbilde er nå tilgjengelige for 
målsetting. Eksempel til høyre. 
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Vis flere etasjer i et delbilde 
 

Flere etasjer kan nå legges til i delbilder ved å 
benytte dialogen Redigere.  
 
Hovedetasjen vises i den nedtrekkbare listen.  
Ytterligere etasjer kan legges til i seksjonen 
Øvrige etasjer under den. Tegnealternativ og 
Redigere lag kan tilpasses spesifikt for andre 
etasjer. 
 

Dialogen Redigere 

 

 
 

Alternativet Angi høyde lagt til verktøyet Takvindu 
 
Funksjonaliteten fra verktøyet Støttelinje under takflaten er lagt til som et 
innmatingsalternativ for verktøyet Takvindu. Ytterligere innmatingssteg er summert 
nedenfor. 
 

1. Velg alternativet Angi høyde i verktøyets innmatingsfelt. 

2. Velg enten Global eller Gulv for å spesifisere støttelinjens Z-nivå. 

3. Velg enten Vinkelrett eller Vertikal for å bestemme om støttelinjen er vinkelrett 

eller vertikal fra Z-nivået. 

4. Angi verdien for Mål senkning. Dette er vanligvis høyden på overgurten. 

5. Flytt musmarkøren til støttelinjen er plassert på korrekt takflate. Trykk SHIFT for å 

beholde støttelinjen i denne posisjonen.  

Musmarkøren / tastaturet kan nå benyttes for å 
sette inn takvinduet som vanlig ved å benytte 
støttelinjen som en guide. 
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Dette eksempelet ble skapt ved å spesifisere 
følgende: 
 

 Z-nivå over Gulv: 2319mm.  

 Vinkelrett ble valgt ettersom kappet 

behøvde projiseres vinkelrett mot 

overgurten.  

 Mål senkning: 147mm (overgurt-høyde). 

 

 

 
 

Alternativ for parallelle takstoler i åpninger 
 

For pipe, trapp og sjakt, er egenskapen Type blitt 
lagt til under kategorien Utvekslinger for å la deg 
velge enten Innfyll eller Parallell.  
 
Eksempelet til høyre viser parallelle takstoler 
markerte med rødt. 

3D-vy 
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Ny egenskap ’Eksponert’ for søyler 
 
Egenskapen Eksponert lar deg angi om en søyle vil bli utsatt for last, normalt sett vindlast. 
Lasten vil bli påført alle plantakstoler med samme nummer. I eksempelet nedenfor, 
indikerer eksponeringslinjene om arealet er utvendig (blå) eller innvendig (oransje) og 
vindlaster påføres deretter. 
 

Eksponert aktiv Eksponert inaktiv 

  

 
Alternativet Eksponert er også lagt til verktøyet Plantakstol for malene Søyle og Stålsøyle. 
Når dette alternativet er aktivt, bedømmes søylen som eksponert. 
 

Tips: Egenskapen Eksponert kan ikke endres når en søyle er bygd. For å endre den, benytt 
alternativet Fjern takstol, juster egenskapen og Bygg. 

 

Merk: Ikke tilgjengelig for frittstående takstoler. 

 
 

Egenskap for å angi utstikkavstand i Gavlstige 
 

Egenskapen Utstikkavstand lar deg 
angi avstanden mellom utstikket og 
den første kubbingen på en 
gavlstige. Eksempelet til høyre viser 
200 mm avstand. 
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Legg til plantakstoler fra flere etasjer til et snittbilde 
 
Alternativet Legg til plantakstoler kan nå benyttes over flere etasjer. Når alternativet er 
aktivt, benytt TAB for å bytte etasje eller benytt vyens navn som i eksempelet nedenfor. 
 

 
 
Når alle plantakstoler på ulike etasjer er markert, trykk ENTER eller klikk i det hvite 
tegneområdet for å avslutte innsettingen. 
 
 

Egenskaper for Utstikk gavl er nå tilgjengelige under innsetting 
 
Egenskapene for Utstikk gavl kan nå spesifiseres under innmatingen av takflater. 
 
 

Retningsindikatorer for takstoler 
 
Et nytt, justerbart tegnealternativ er lagt til for å vise venstre og høyre ende på en takstol. 
På denne måten unngår man håndteringsfeil på byggeplass. Aktiver Retningsmarkering 
under rubrikken Plantakstol i Tegnealternativ. Alternativet er synlig i Planvyen og på 
delbilder (planvy og takstolvy). Eksempelet nedenfor. 
 

Planvy Delbild (takstolsvy) 
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Fil | Innstillinger | Produsent | Takstol | Nummerering 
 

 
 

 
Angi hvilke typer som skal tildeles retningsmarkering. 

 
Angi hvilket tegn som viser venstre og høyre markering. 

 
 

Benytt byggehøyden for å spesifisere Startverdi virke 
 
’Startverdi virke’ for gulvfagverk og utvekslinger kan spesifiseres i forhold til byggehøyden. 
Benytt de nye feltene Min. og Max. høyde for å angi delingspunkt. Som et resultat av 
muligheten til flere byggehøyder, er utvekslinger spesifiserte i forhold til gulvfagverkets 
høyde (angitt i Prosjektoversikten eller i takstolmalen). Eksempelet nedenfor viser feltet for 
Min. og Max. høyde. 
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Takstol 

 

Kinavipp 
 

En “Kinavipp” kan nå skapes automatisk før 
eller etter en takstol er bygd. Den legges til 
som en detalj og er ikke avhengig av takflater 
 
Den skapes med en ikke bærende koblet 
virkesdel og et angitt antall dekkplater (som 
kan vara null).  
 
Eksempel til høyre.   

 
For å skape under bygg, er den nye nedtrekkbare menyen Utstikksmakro lagt til i Fil | 
Innstillinger | Prosjekt | Prosjektoversikt i seksjonen Utstikk. Disse egenskaper er også 
tilgjengelige på plantakstolen. 
 

Velg Kinavipp fra den nedtrekkbare menyen for 
å se alternativene. 

Målemetodene for lengde, høyde og 
vinkel kan velges fra menyen som pilene 
nedenfor viser. 

 

 

 
For å tilpasse etter bygg, velg Kinavipp i den nye egenskapen Utstikksmakro. Dialogen 
Utstikksmakro vil vises. Den lar deg angi samme alternativ som vises i innstillinger (se 
bildene over). 
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Benytt hyperlenken Utstikksmakro for å 
redigere eksisterende utstikk i dialogen. 
 
Benytt egenskapen Projeksjonsvinkel for 
å justere utstikket på ikke vinkelrette 
takstoler, f. eks. gradtakstoler. Denne 
egenskapen er satt til 45° för 
gradtakstoler. 

 

Utstikket kan også vises på 3D-konturen 
og i konturbildet. 

 

 
 

Lommefresing for utstikk 
 
Aktiver i Fil | Innstillinger | Prosjekt | Prosjektoversikt | Utstikk. Legg det inn i innstillingen 
Lommefresing utstikk og angi verdien for høyde og lengde – se bildene nedenfor. 
 

Innstillinger Eksempel i Takstolvyen 

 

 

 
Egenskapen Lommefresing utstikk vil vises under kategorien Utstikk for endeknutepunkter, 
plantakstoler og relevante maler. Høyde, lengde og projeksjonsvinkel kan endres i 
egenskapene. 
 
For ikke vinkelrette takstoler som vinklede stikk eller gradtakstoler, endrer man 
Projeksjonsvinkelen for å projisere uthakket konsekvent. Gradtakstoler har en 
standardprojeksjonsvinkel på 45°. 
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Tips: Dette alternativet er veldig nyttig for å skape et uthakk for å sette inn f.eks. en skjult 
takrenne. 

 
 

AutoWebalternativ for å legge til diagonaler over inneropplegg 
 
For å aktivere alternativet, legg det inn i Diagonal over inneropplegg i Fil | Innstillinger | 
Produsent | Takstol | Automatisk diagonalforslag | Generelt. Benytt alternativet Max. 
diagonalforflytning for å angi den maksimale avstanden som en eksisterende diagonal kan 
flyttes for å dekke opplegget. En ny diagonal vil bli lagt til om avstanden er større enn hva 
som er innstilt som max. Eksempelet nedenfor beskriver reglene. 
 
Et eksisterende knutepunkt (indikert av et rødt kryss) vil flyttes om opplegget er mellom 
100mm og verdien for max. diagonalforflytning fra et eksisterende undergurtsknutepunkt. 
 

 
 
 
På det indre feltet, vil en ny vertikal diagonal bli lagt til om avstanden mellom opplegget og 
eksisterende undergurtsknutepunkt er større enn verdien for max. diagonalforflytning. 
Overgurt-knutepunkter kan posisjoneres om og ytterligere diagonaler kan legges til for å 
«triangulere om» takstolen. 
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En hellende diagonal vil bli lagt til i ytre felt, så lenge ikke vinkelen påfører diagonalen en 
unaturlig vinkel. Eksempelet nedenfor viser det ytre feltet med hellende diagonaler. 
 

 
 
 

Merk: Om en takstol har flere situasjoner der opplegget er i ulike posisjoner, kan 
Automatisk diagonalforslag kun bygge etter en av disse. For å tillate forskjeller, gi hver 
takstol et unikt nummer før de bygges.  

 
 

Egenskap for Plasskapping lagt til uthakk 
 
Egenskapen Plasskappet er lagt til for uthakk. Dette lar salhakk og standarduthakk 
dimensjoneres og vises på relevante utskriftstyper, men de vises ikke på 
produksjonsutskrifter ettersom de kappes på plass. 
 
Eksempelet nedenfor viser flere ulike typer av uthakk. Fyllfargen indikerer at disse er 
plasskappede uthakk. I alle tilfeller nedenfor kan egenskapen Plasskappet finnes i 
kategorien Uthakk. 
 

 
Salhakk på opplegg. 
Aktiver i oppleggets egenskaper. 

 

 
Uthakk skapt med Uthakk 
Rektangel. 

 
Uthakk skapt med Uthakk 
Polygon. 
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Uthakk med egenskapen Plasskappet skaper ikke nye produksjonstilfeller, men vil skape nye 
dimensjoneringstilfeller. De er dimensjonerte som vanlige kantbearbeidinger. 
 
Alle utskrifter som viser uthakk vil bare vise uthakk med egenskapen Plasskappet, dvs. de er 
synlige på den Offisielle tegningen, men ikke på Produksjonstegningen, Kapplisten, MXF 
eller BOQ-utskrifter (listen er ikke fullstendig). 
 

Merk: I 3D-vyen håndteres synligheten av uthakk 
med egenskapen Plasskappet ved å endre 
alternativet Vise uthakk. 
 

 
 

 
 

Forbedringer – Stikk i sentrum: Horisontal overgurt 
 
Denne forbedringen gjelder for situasjoner der hovedtakstolen er offset og 
hovedstikktakstolen er forlenget for å skape en horisontal overgurt. Den horisontale 
overgurten vil nå senkes under mønet. 
 
Foruten det så er det nye alternativet Valmmøne lagt til i Fil | Innstillinger | Produsent | 
Takstol | Bygging | Stikk / Grad. Dette lar deg angi om valmmønet skal ha dobbel avfasing 
eller et horisontalt kapp. 
 

Takstolvy – ”Skjæring” 3D-vy – Horisontellt kap 

 

 

Takstolvy – Horisontalt kapp 
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Dobbel avfasning på sammensatte dobbelkapp 
 

Muligheten til å velge mellom Separat 
eller Sammenslått er lagt til alle 
dobbelkappalternativer for 
avfasninger 
 
Det oppstår kun i tilfelle på eksakt to 
sammensatte og en 45°/45° avfasning. 
 
Eksempelet nedenfor er skapt med 
innstillingene som vises til høyre. 
 

 

Fil | Innstillinger | Produsent | Takstol | Avfasning 
| Avfasning ändavslut och längd 

 

 
 

Kapp mot innervegg – egenskapen ‘Bro’ er tilgjengelig for 
hanebjelke 
 
Når planet inneholder to innervegger med samme høyde, kan egenskapen Bro benyttes til å 
angi om hanebjelker er hevet til toppen av veggene eller beholdes på innsettingshøyden. 
 
Hanebjelker / over loftromsrom - Eksempel: 

Bro aktiv Bro inaktiv 

  

 

Tips: Egenskapen Bro er også lagt til for malen hovedtakstol. 
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Kapp mot bæretakstol – Legg inn virtuell i mellomrom 
 

En virtuell virkesdel kan nå legges til 
automatisk for å overføre normalkrefter over 
et mellomrom i undergurten eller hanbjelken 
der en bjelke eller parallell bæretakstol sitter. 
I eksempelet til høyre, indikerer pilen den 
virtuelle virkesdelen. 
 
Alternativet er tilgjengelig på takstoler som 
har doble bjelkesko, opplegg på undergurten 
og egenskapen Behold side innstilt på Begge.  
 
For å aktivere, velg i alternativet Legg inn 
virtuell i mellomrom i ’Opplegg på overgurt – 
Løsning’ i Fil | Innstillinger | Produsent | 
Takstol| Bygging | Kapp mot bæretakstol. 
 
 

Lägg in virtuell i mellanrum aktiv 

 

Merk: Å øke / minke høyden på den primære virkesdelen vil også endre høyden på den 
virtuelle virkesdelen. 

 
 

Takstolbyggeren - Transportdelingsløsning 
 

Transportdelingsløsning 
er lagt til i listen over 
tilgjengelige felt i 
dialogen 
Takstolbyggeren. Velg 
en spesifikk løsning, 
ingen løsning eller 
Automatisk (som følger 
innstillingene for 
transportdeling).  
 
 

Takstolsbyggeren 
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Alternativ for takvinkler i Takstolbyggeren 

 
 
For Sal og Pult er to 
takvinkler lagt til i 
Takstolbyggeren. 
  
I feltet Retning for 
avstand, velg Horisontal 
eller Vertikal som mål 
for knekkpunktet. 
 
 

Takstolsbyggaren 

 

I eksempelet over spesifiseres sal med horisontal og pult med vertikal. Resultatet vises nedenfor. 

  

 
 

Behold tilhørighet mellom loftromstakstoler og mellombjelker 
 
Frittstående loftromstakstoler med mellombjelker kan nå eksporteres til Takstolbiblioteket 
og importeres tilbake uten å miste tilhørigheten mellom dem, inklusive manuell 
lastoverføring. 
 
 

Høyde midtseksjon på undergurtene med verktøyet for justering av 
kontur 
 
For å skape hevet undergurt, velg verktøy for justering av kontur og benytt den nye malen 
Høyde undergurt. Eksempel nedenfor. 
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Velg Høyde undergurt i verktøyets mal-velger. 

 
Dra konturen for å justere formen. Konturen vil vises i mørkerødt. 

 
Malen som benyttes for å skape formen vil vises i Metode. Denne egenskap kan 
ikke endres etter at den er tegnet. 

 
Eksempel på en bygd takstol. 

 

 
Primært virke skaper den nedre seksjonen. 

 
Koblet virke skaper den forhøyde midtseksjonen. 

Alternativet Høyde undergurt er også lagt til i Fil | Innstillinger | Produsent | Material | 
Startverdi virke. Dette overføres til den primære virkesdelen.   
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Automatisk målsetting 
 

Kapp i mønet 
 

Alternativet Kapp i møne er lagt til for å vise det 
vertikale målet fra kappet til konturen for 
horisontale kapp i møne. 
 
Aktiver Kapp i møne i Fil | Innstillinger | 
Produsent | Takstol | Automatisk målsetting, 
under rubrikken Øvrig. 

 

 
 

Transportdelte takstoler med total skrålengde 
 

Virkeslengdemålet for en transportdelt takstol 
med en overlappende løsning kan nå slås 
sammen til en enkelt linje. 
 
Aktivere Slå sammen overlappende virkesdeler 
i Fil | Innstillinger | Produsent | Takstol | 
Automatisk målsetting, i underalternativet 
Virkeslengde.   
 

 

 

Knutepunkter på overgurt 
 

Målsettingen for knutepunkter på 
overgurten kan nå vises horisontalt over 
takstolen. 
 
Aktiver Knutepunkt – horisontal overgurt i 
Fil | Innstillinger | Produsent | Takstol | 
Automatisk målsetting, under avsnittet 
”Horisontal over”.   
  

 
 

Autofit inkluderer nå automatiske opplegg 
 
Automatiske opplegg kan nå justeres av verktøyet Autofit. Manuelle opplegg påvirkes ikke. 
 

Merk: Å importere en takstol fra Takstolbiblioteket vil stille inn alle toppsviller, 
betongkanter og betongbjelkelag til Automatiske. 
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Alias for lastkombinasjoner 
 
Et tilpasset Alias kan nå legges til for lastkombinasjoner.  
 

 
 
Alias er synlige i Takstolvyen og Utskriftsvyen når lastkombinasjoner vises. For å legge til et 
alias, dobbeltklikk på en lastkombinasjon og fyll ut feltet Alias. 
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Forbedringer på verktøyet Bytt retning 
 
Flere forbedringer er lagt til for verktøyet Bytt retning. 
 

 
 
Ikke bygde takstoler og veggelementer beholder nå posisjonen for deres åpninger (og 
åpningstoleranser) når plantakstolen bytter retning. 

 
 

Før bytt retning  

 
 

Etter bytt retning  

 
En dialog vil vises om din markering inkluderer bygde veggelement. Eksempelet nedenfor 
tilbyr summering over dialogens alternativ. 
 

 
Originaltakstol – Før Bytt retning er 
valgt.  

 
Bytt kun retning på plantakstol – Endrer 
plantakstolens retning (Se vymarkering).  

Bytt kun retning på takstolens innhold – 
Alle objekt i takstolen kommer til å bytte 
retning.  

 
Bytt retning for begge – Bytter retningen 
for plantakstolen og alle objekt. 
Resultatet er samme i 3D men 
vyretningen byttes. 

 

 
 

  

Merk: Disse forbedringer er tilgjengelige for alle takstoler, men det er enklest å illustrere 
effektene for veggelement. 
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Lim inn flere plater markerer midlertidig de platene som 
programmet har klart å lime inn 
 
Når du benytter alternativet Lim inn alle plater, markeres nå de innlimte platene midlertidig 
i blått for å vise hvilke plater som programmet har klart å lime inn. 
 
Eksempel: Velg Lås og kopiere alle plater på takstolen nedenfor. 
 

 
 
Velg Lim inn alle plater på takstolen nedenfor. 
 

 
Plater som programmet har klart å lime inn er markert med mørkeblått til et annet verktøy 
velges. I bildet over er det lagt til piler. Grønn pil – en av de innlimte platene. Rød pil – en av 
de ikke endrede platene.  
 
 

Tildele dekkplater til flere åpne takstoler 
 
Innmatingsalternativet Alle åpne takstoler er lagt til for verktøyet Dekkplate.  
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Dimensjonere opprett tilgjengelig for hellende takstoler med kun en 
virkesdel 
 
Egenskapen Dimensjonere opprett er nå tilgjengelig for takstoler med kun en virkesdel som 
er hellende i hvilken vinkel som helst. Dette muliggjør situasjoner der lastretningen ikke har 
behov for at dimensjoneringen beregner helningens vinkel, men den fysiske takstolen må 
vinkles for å passe inn. 
 
 

Separere egenlaster for lavere takvinkler 
 
Denne forbedring lar deg håndtere tak med flere vinkler som har ulike yttertak. Den lavere 
takvinkelen kan nå ha en separat egenlast. 
Aktiver i Fil | Innstillinger| Prosjekt| Norm| Egenlast. 
 

 Velg i Grense – lavere takvinkel. 

 Angi grensen for en vinkel som anses 

som lavere. 

 Angi egenlastverdien for tak som har 

under denne vinkelen. 

 

 
Dette vises på utskrifter og i skjermsymboler i Takstolsvyen: 
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Tegnealternativ: Max CSI i trykkraft eller strekkraft  
 
Underalternativet Trykkraft / Strekkraft er lagt til i tegnealternativet Max CSI. Det er 
aktivert som standard og legger til indikative piler på hver side av verdien for Max CSI for å 
vise om virket er i strekk eller trykk. 
 

Virke i strekk 
 

Virke i trykk 
 

 

 
 

  

Merk: Pilene kommer ikke til å vises om normalkraften er lavere enn 0,5 N eller om 
utnyttelsesgraden er fra skjærkraft. 
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Beslag 

 

Forbedringer for beslagsplassering 
 
Alternativet Benytt beslag (manuell plassering) er lagt til for å gi mer kontroll over beslag. 
 

 
Inaktiverer alle beslag, både 
automatiske og manuelle. 

 

 
Legger automatisk til beslag til alle 
lempelige posisjoner. Dette alternativ 
er samme som det tidligere alternativet 
Benytt beslag. 

 
Legger til inaktiverte beslag i alle 
lempelige posisjoner. Beslag kan siden 
benyttes på valgte opplegg. Dette 
alternativet fjerner alle automatisk 
plasserte beslag og erstatter dem med 
inaktiverte beslag. 

 
Dette verktøy het tidligere Manuelt 
beslag og har samme funksjoner. 

 
Benytt beslag (manuell plassering) kan også aktiveres i Fil | Innstillinger | Produsent | 
Beslag | Generelt ved å velge Benytt beslag og dernest underalternativet Kun manuell 
plassering.  Å aktivere dette alternativet i innstillinger eller i menyen beslag vil legge til 
inaktiverte beslag i treet (se eksempelet nedenfor).  
 

 
 

 

For å aktivere beslaget så marker du opplegget og velg Benytt beslag i hurtigmenyen. 
Alternativt kan det markeres et beslag i treet og velges Benytt beslag i hurtigmenyen. 
Beslaget vil deretter benyttes på alle forekomster på takstolen. 
 
For å inaktivere markerte beslag, slett det eller krysse i egenskapen Inaktivert. Dette stiller 
tilbake beslaget til inaktivert i treet.  
Beslag laget med Benytt beslag (manuell plassering) vil fortsatt være der når 
dimensjoneringsresultatet fjernes.  
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Tips: For å markere opplegg, benytt delobjektsmarkeringen i Planvyen og 
objektsmarkeringen i Takstolvyen. 

 
 

Forbindelsesdetaljer i utskrifter 
 
Flere forbedringer er gjort for å la forbindelser separeres fra beslag. 
 
 

 Alternativ er lagt til tekstvariablene for beslag for å vise norm og / eller forbindelser. 

 

 Plukkliste (samlet) kan nå vise separate felt for forbindelser og antall forbindelser. 

Aktiver i Fil | Innstillinger | Produsent | Utskrifter | Plukkliste | Bjelkesko.
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Kalkyle 

 

Avstivning lagt til i Samlet kalkyle 
 
Alternativet Inkludere avstivning er lagt til i Fil | Innstillinger | Produsent | Kalkyle | 
Generelt. Underalternativet Benytt lagerlengde for avstivning lar deg kalkulere basert på 
summen av lagerlengder. Eksempel fra Samlet kalkyle nedenfor. 
 

 
 
 

Samlet kalkyle: Ny kolonne for uthakkstiden 
 

Tiden brukt på uthakk for hver takstol / 
veggelement kan nå vises i Samlet kalkyle.  
 

For å aktivere, velg i Uthakk i Velg kolonner  
 
Eksempelet til høyre viser både 
standardtakstoler og veggelement. 
 
Husk at du må ha gitt en tid for uthakket i 
kalkyleinnstillinger for at det skal komme med 
noe i kalkylen på uthakk. 

    

 

 

Tips: Legg til tidsverdier for uthakk i Fil | Innstillinger | Produsent | Takstol | Kalkyle | 
Generelt. 
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Avstivninger 

Avstivning med takskiver 
 
Takskiver lar deg benytte kryssfinérskiver (eller lignende) for å avstive det hellende 
innertaksområdet. 
 

Manuelle verktøy 
 
Manuelle verktøy for takskiver er lagt til i verktøyfeltet.  
 

 

Skape takskiver lar deg legge til takskiver over eller under 
overgurten og en skive kan også få en offset vertikalt fra 
begge posisjonene for å gjøre plass for koblet virke.  
 
Bildet til høyre viser takskiver både over og under. 
 

 

 

 
Benytt alternativet i Fil | Innstillinger | Produsent | Plan | Takskiver / Gulvskiver for å 
tilpasse prefiks for takskivers respektive kantmønsters nummer.   
 
Generelle funksjoner som er implementert med manuelle takskiver: 
 

 Uthakksverktøy 

 Tegnealternativ 

 Kalkyle (Fil | Innstillinger | Produsent | Kalkyle | Generelt) 
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Korte vertikale vindbukker - Bjelkealternativ 
 
Vertikale vindbukker er forbedret for å tilby et bjelkealternativ. Eksemplene nedenfor viser 
hvordan takstolene kommer til å bygges når de er høyere eller lavere enn egenskapen 
Grense for å bygge som bjelke. 
 

Takstol bygd når takstolens høyde 
er større enn Grense for å bygge 

som bjelke 

Takstol bygd når takstolens høyde er  
mindre enn Grense for å bygge som bjelke 

  

 
 

Tips: Skap ytterligere utvalgslister for bjelkeløsninger og normale vindbukker. Dette lar 
deg angi startverdien for virke for å ignorere standardmaterial og benytte utvalgslisten for 
å velge det best tilpassede materialet basert på takstolhøyde. 
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3D 

 

Nummereringsverktøy tilgjengelige i 3D-vyen 
 
Følgende nummereringsverktøy er nå tilgjengelige i hurtigmenyen og menyen Redigere i 
3D-vyen: 
 

 Unik 

 Øke nummer 

 Reduser nummer 

 Dele dimensjoneringstilfelle 

 Sammenlign konturer 
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Utskrifter 

 

Detaljtegning 
 
En ny Detaljtegning er etablert for å tillate flere DWG- eller DXF-filer å bli importert og 
plasseres i en ruteformasjon. Rutene er kun synlige i Utskriftsvyen. Eksempel nedenfor på 
endelig utskrift. 
 

 
Innstillinger 
 
Punktet Innstillinger er lagt til under Fil | Innstillinger | Produsent | Utskrifter | 
Detaljtegning. Dette lar deg angi typen av rute / papirstørrelse og stille inn assosiasjoner 
mellom avstivningstyper og detaljtegninger som kreves for importen av Automatiske 
detaljer. Et eksempel over den automatiske importtabellen vises nedenfor. 
 

 
 
Sluttfør en ny rad fra venstre til høyre: Spesifisere grupper, objekt og dernest filens søkevei 
til detaljene for det objektet. Feilaktige søkeveier vil bli markert med rødt. 
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Detaljer kan legges til manuelt ved å Importere detaljer og 
automatisk ved Automatiske detaljer. Begge alternativer er 
tilgjengelige via hurtigmenyen på Detaljtegninger i Utskriftsvyen. 
  

Importere detaljer 

Velg en fil å importere og en importdialog 
kommer til å bli vist. 
 
Benytt skala-alternativet Automatisk for å 
endre størrelse på detaljen slik at den 
passer inn i en rute. 
 

 

 
I importsteget er to nye innmatingsalternativer aktive som standard. Linjere mot rutenett 
lar deg klikke hvor som helst i en rute og detaljen vil bli linjert automatisk. Skape blokk 
plasserer filen som en enkelt tegneobjektsblokk med filnavnet som blokknavn. Bildet 
nedenfor viser dette steg. 

 
 

 
 
Automatiske detaljer 
 
Dette alternativet søker i prosjektet etter avstivningstyper og fyller automatisk tegningen 
med assosierte detaljer. Om tegningen allerede har fylt alle ruter, vil en dialog la deg velge 
mellom å skrive over eksisterende detaljer eller å begynne importen i neste tilgjengelige 
rute.  

 

Merk: Alternativet Skape blokk er også lagt til i det vanlige Importverktøyet. 
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Tips: Still inn den automatiske importtabellen i innstillinger før anvendelse. Om dette ikke 
er gjort vil dialogen Automatiske detaljer be deg gjøre det. 

 
Utskriftsvy 
 
Det finnes tre undertyper som lar deg inkludere eller ekskludere tekstfeltet og / eller 
kantlinjen. I tillegg til filer, kan også tegneobjekt legges til i rutene. 

De nye importalternativene vil automatisk legge til flere sider om det 
kreves, og alternativene Skape ny side og Fjerne side (vises til høyre) lar 
deg håndtere sider manuelt. 

 

 
 

Kompakt undertype for Kappliste og Produksjonstegning  
 
Det finnes en ny undertype, Kompakt for Kappliste, Kappliste (samlet) og 
Produksjonstegninger inklusive kapplisten. 
 

 
 
 

Standard (fortsetter til neste side) Kompakt 

  

Om en virkesdel har komplekse kapp som ikke vises på virkestegningen, legges en stjerne til 
etter virkets nummer og en kommentar vises i rubrikken.  
 
Avfasninger inkluderes korrekt. 
 
Eksempelet nedenfor beskriver informasjonen som vises inklusive stjerne for et komplekst 
kapp.  
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Nummer 

 
Størrelse 

 
Overlengde 

 
Kvalitet 

 
Senterlengde 

 
Maxlengde 

 
Underlengde 

 
Lagerlengde 

 

Kappliste: Separere virkesnummer for koblede virkesdeler 
 

Når dette alternativ er aktivt, 
vil koblede virkesdeler som ikke 
er en kile få et separat 
virkesnummer som kan endres. 
Det vil også bli listet som en 
egen Superchord på Kapplisten 
og til sagen.  

Fil | Innstillinger | Produsent | Utskrift | Kappliste 
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Plantegning 
 

Kombinere alle etasjer på samme tegning 
 

Plantegningen kan nå tilpasses for å 
kombinere alle etasjer på samme 
tegning.  
 
Bildet til høyre viser alternativ fra et 
prosjekt med to planer, begge med 
to etasjer. 

 

Alle (en etasje pr. side) og Plan #: Alle (blande etasjer) viser alle etasjer på samme side. 
Eksempelet nedenfor viser en takplan med to etasjer. 
 

En etasje pr. side – side 1 og 2 Blande etasjer 

    

 
 

Forbedringer av innstillinger 
 

1. Knapper for Flytte opp og Flytte ned er lagt til i Fil | Innstillinger | Produsent | 

Utskrifter| Plan for å la deg endre rekkefølge på tegningene. 

Flytt opp / Flytt ned Rekkefølgen påvirker utskrifter inkl. 
den nedtrekksbare menyen 

 

 

2. Variabelen [Plan/Etasje] er lagt til i alternativet for Tekstrute i Fil | Innstillinger | 

Prosjekt | Plan. Denne lar deg vise tegningsnavnet i tekstruten. 
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Kundetegning – nye undertyper – Uten tabeller / tekstrute 
 
To nye undertyper er lagt til Kundetegning. 
 

Uten tabeller Uten tabeller & tekstrute 

  

 
 

Beregningsutskrift: Tabell for oppleggsreaksjoner pr lastvarighet 
 

 

Eksempel på tabell vises til høyre. 

 

 
 

Kassettegning: Synlighet for tegneobjekt 
 
Alle tegneobjekt, tegnesymboler, tekster, bilder, snittbilder og delbilder har nå egenskapen  
Tilhørende kassettegning under kategorien Utskrift. Dette lar deg velge om objektet vises 
med kassett eller gulvskiver i kassettegningen.  
Tegnealternativet er forlenget til Mållinjer tilhørende kassetter og Mållinjer tilhørende 
gulvskiver. 
 
 

  

Merk: Tabell tilgjengelig via Fil | Innstillinger | Produsent | Utskrifter | 
Beregningsutskrift. 



03/10/2018 

Side 48 

Produksjonstegning: Vise manuell pennmarkering 
 
Aktiver ved å velge Manuell pennmarkering i Fil | Innstillinger | Produsent | Utskrifter | 
Produksjonstegning.  
 
 

Takstoldeler: Forbedring av forsterkninger 
 
Flere forsterkningsforbedringer er gjort for produsenter av takstoldeler.  
 
For å aktivere: 

 I Fil | Innstillinger | Produsent | Takstol | Nummerering | Takstoldel, velg i Inkludere 

forsterkninger i takstoldeler. 

 
 Forsikre deg om at alternativet Forhåndsvisning under Transportdeling i din 

utskriftstype er angitt som Bare deler. 

Eksempelet nedenfor oppsummerer hvordan forsterkninger vil behandles under ulike 
omstendigheter. 
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Situasjon Resultat 

Forsterkning helt i en 
takstoldel 
 

Forsterkning eid av takstoldelen 
 

 

Forsterkninger mellom 
takstoldeler og trelasker 

Ingen endring. Inkludert i Takstoldel 0. 
 

 

 

Ulike nummer for takstoldeler vil bli skapt for:  

 

 
Takstoldeler uten forsterkninger. 

 
Takstoldeler med forsterkninger. 

 
Takstoldeler med ulike forsterkninger. 
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På sammensatte takstoler vil forsterkninger inkluderes i takstoldelen 0 såfremt ikke 
takstoldelen som inneholder forsterkningen er innstilt på 1 sammensatt i egenskapen 
Antall. 
 
Forsterkninger er også inkluderte i dialogen Endret antall. 
 
Produksjonstegning og Kappliste viser forsterkninger pr. takstoldel. Eksempel fra 
Kapplisten nedenfor. 
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Produksjonsomganger: Tilpassede navn og utskriftsvariabler 
 
Produksjonsomganger kan nå gis tilpassede navn. Dette overskriver det generiske 
nummerformatet. 

Fil | Innstillinger | Produsent | Takstol | 
Produksjonsomganger 

Eksempel fra Utskriftshåndtereren 

 

 

Produksjonsomgangens navn kan også legges til som en variabel til PDF-filnavn.  
 
 

Eksportere IFC lagt til i Utskriftshåndtereren 
 

Prosjekt kan nå eksporteres 
til IFC fra 
Utskriftshåndtereren. 
 
Underalternativene er de 
samme som de som er 
tilgjengeligenår du benytter 
Eksportere fra menyen Fil. 
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Egendefinert prosjektinformasjon tilgjengelige som variabler 
 
Egendefinerte prosjektinformasjonsfelt kan nå legges til som variabler til tekstfelt. 
Eksempelet nedenfor viser planens tekstfelt. 
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Automatisk tegningsnummer i tekstfelt 
 
Tekstfeltet kan nå konfigureres til å vise nummeret som bestemmer i hvilken rekkefølge 
som tegninger skrives ut. Legg til variabelen Automatisk tegningsnummer i tekstfeltet for å 
aktivere dette. 
 

 
Hver ny utskriftssekvens i Utskriftshandtereren vil få et nytt nummer og begynner med 1. 
 
Eksempel på utskrift vises nedenfor. 

 

 
 

Takstolnummer i sagfordeleren 
 

Takstolnummer kan nå legges til i dialogen Sagfordeler.  
 
Aktivere ved å velge i Takstolnummer i Fil | Innstillinger | 
Miljø | Sagfordeler | Øvrig informasjon. 
 
Eksempelet til høyre viser resultat i dialogen Sagfordeler. 
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Posi og gulvkomponenter 

 

Visuell indikator for kubbingsnivå 
 
Nye tegnealternativ og visuelle indikatorer er lagt til for å vise nivået på en kubbing i 
relasjon til gulvkomponenter. 
 

Planvy 3D-vy 

  

 

 

Kubbing både over og 
under  

Kubbing kun 
over  

Kubbing kun 
under 

 
For å aktivere, åpne Tegnealternativ, og under rubrikken Plantakstol aktiverer du 
alternativet Nivå kubbing.  
 
Indikatoren kan også adderes til Kassettegningen ved å navigere til Fil | Innstillinger | 
Produsent | Utskrifter | Kassettegning | Tegnealternativ og velg Vise nivåer kubbing. 

 
 

  

Merk: Indikatoren beholdes stående uansett kubbingens rotasjonsvinkel. 
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Veggelement 

 

Veggelement - Gavl – Alternativ å bygge som arkside 
 
Et veggelement – gavl kan nå stilles inn for å bygges som en arkside. Dette kontrolleres ved 
å benytte egenskapen Bygg som arkside under kategorien Bygg. Når Automatisk er valgt, vil 
elementet bygges som en arkside når plantakstolen krysser en arkfront. For eksempel se 
seksjonen Plan, artikkel Ny plantakstol: arkside. 
 
 

Kubbinger omlegg 
 
Kubbinger kan nå legges med omlegg i relasjon til dets referanselinje ved å benytte 
egenskapen Omlegg i kategorien AutoWeb. De to nye alternativene vises nedenfor. 
 

Begynn ovenfra 
 

Kubbingen lengst til venstre begynner over 
referanselinjen 

Begynn nedenfra 
 

Kubbingen lengst til venstre begynner 
nedenfor referanseinjen 

  

Standardalternativet er Ingen, som skapar kubbinger som ikke har omlegg. 
 
 

Fordelt last  
 
Verktøyet Fordelt last er nå tilgjengelig for bærende veggelement. Lasten vil kun bli påført 
bærelinjer. 
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Forbedring på verktøyet Speile 
 
Verktøyet Speile speiler nå alt takstolinnhold korrekt. Vyretningen beholdes som samme på 
den speilede takstolen. Når en takstol speiles med kopiere, får den nye takstolen et unikt 
nummer. 
 
Eksempel: Bygget til høyre er speilet med verktøyet Kopiere fra det venstre bygget. 

 
 
 


