
 

Overføring av digitaliserte objekter fra Adaptive2 til Adaptive3 
 
Overføringen skjer i to trinn 
 
1. Objektene må eksporteres fra Adaptive2 til en fil, f. eks shape eller gpx 
2. Deretter må de importeres i Adaptive3 og redigeres. 

1. Eksport fra Adaptive2 

Det er ikke mulig å eksportere alle data i en omgang fra Adaptive2. De forskjellige geometritypene 
kan ikke blandes på eksport-filen, så man må derfor stykke opp eksporten. Det kan også være lurt å 
eksportere en og en kategori for å unngå å håndtere for mange objekter samtidig. Slå på en eller 
flere kategorier i temalagslista i venstre kolonne: 
 

 
Figur 1 Venstre ramme viser hvilke kategorier som er med i utvalget. Projeksjonen står også her. 

 
Velg deretter informasjonsikonet (kikkerten) i venstre kant av verktøylinja, og trekk deretter ut en 
firkant på skjermen som dekker alle de objektene du vil eksportere: 
 

 

Figur 2 Velg Info-verktøy fra verktøylinja og trekk en stor boks rundt alle objektene 
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I høyre ramme vil nå alle de digitaliserte objektene som er inne i firkanten bli listet opp. Det vil være 

en liste for hver geometritype (polygon, linje, punkt): 

 

Figur 3 Her vises alle de valgte objektene fra de kategoriene som er slått på 

Man må eksportere en gang for hver geometritype fordi filformatene generelt ikke aksepterer ulike 

typer. Velg f. eks shape, og last ned til maskinen din. Merk deg hvilket koordinatsystem de 

eksporterte data blir lagret i. Det står i nederste venstre ramme på skjermen, under kategorien 

«Digitaliserte objekt». Se figur 1.  I dette tilfellet står det EPSG:32633, som betyr UTM33 (fra de to 

siste tallene). 

2. Import til Adaptive3 

Du må være innlogga i Adaptive3 for at objektene skal bli lagret. Gå deretter til menypunktet for 

brukerdefinerte data: 

 

Figur 4 Velg Brukerdefinerte data og velg deretter riktig filtype 

Velg filtypen som du eksporterte og importer så disse data til Adaptive3. Du får spørsmål om 

koordinatsystem, og da må du oppgi det samme som du hadde i Adaptive2, i dette tilfellet EPSG 

32633. Se figur 1. 

Avhengig av filtype vil opplastingsbiksen se ut som på bildene under. For shape må det spesifiseres 

tre filer, som har filtype .shp, .shx og .dbf. For gpx og sosi er det bare en fil som må velges. 
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Hvis du har shape-data: 
 

Hvis du har gpx eller sosi data: 

 
 

 

Figur 5 Filopplastingsdialog. Trykk på upload når du har valgt riktig fil(er) 

 

Du må nå gjøre en liten jobb med å strukturere dataene dine, fordi de gamle kategoriene fra 

Adaptive2 blir ikke overført. Trykk på blyantikonet i bildet under. 

 

Figur 6 Filen du har lasta opp blir markert og du kan velge blyantikon for å redigere 

Når du trykker på blyanten bringes du til menypunktet for Redigering, hvor alle objektene i fila blir 

lista opp under hverandre. Navnet på hvert objekt er det samme som filnavnet, og kategorien det er 

lagt i heter også det samme som fila. Disse må derfor endres manuelt. 



 
 

4 
 

 

Figur 7 Gå gjennom alle objektene i lista og gi dem riktig navn og kategori. Trykk på blyanten for å redigere, eller 
forstørrelsesglasset for å zoome inn. 

 

Klikk på blyanten ved siden av hver av dem og gi dem deres riktige navn og kategori i tekstfeltene 

over. Hvis du er usikker på hvilket objekt som er hvilket så kan du zoome inn på dem med 

forstørrelsesglasset før du gir dem navn. Du kan også endre symbolisering. Endringen lagres 

automatisk, men du må være innlogget for at objektene skal huskes til neste gang. Når du har gått 

gjennom alle objektene og gitt dem riktig navn og kategori er du ferdig med importen. 
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