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     Mobile

Februari 2004 lade Mats Strid (Emges) ut en tutorial om ”Skapa realistiska landskap i TRS 2004 med 
DEM” – ett för oss Trainzanvändare banbrytande instrument och en synnerligen genomarbetad och 
lättläst anvisning. Sedan dess har tiden sprungit i väg – Trainz 2004 har blivit 2006, 2009 och nu 2010, 
tekniken har förändrats. Nya versioner av Radio Mobile har kommit. Möjligheter att söka koordinater. 
Nya Trainz-versioner och nya Windows-versioner. Etc.

Vi, ”Benkegbg” och ”Nils Blid”,  har satt oss ner gemensamt för att sammanfatta de senaste landvin-
ningarna i en ny anvisning som fungerar självständigt. Frågorna har varit många. Vi rekommenderar 
starkt Mats Strids dokumentation, som bl a ger viktig bakgrund och annat matnyttigt. Den är lätt att 
hitta i Trainz-forumet: Första inlägget i tråden ”Realistiska landskap…” under ämnet Landskapsdesign.

Ett speciellt tack till Ian Brown, G3TVU/Radio Mobile, som hjälpt till med viktiga inställningar och 
Hans-Olof Bockh (Hobo), som fingranskat manualen med örnblick och gett värdefulla tips.

Vi har lagt upp vår anvisning något annorlunda än Mats Strids. Det viktigaste har varit att ge svar på 
de många frågorna och modernisera manualen. Först kör vi grunderna så att en testbana kan skapas i 
Trainz, därefter tar vi finliret med målet att nå en byggbar bana. 



Som bas för den här handledningen har vi använt ett program som heter Radio Mobile. Det skapades redan 2002 
av Roger Coudé. En radioamatör med anropssignalen VE2DBE. Programmet är ett verktyg för att mäta räckvid-
den mellan en sändare och en mottagare och hur terrängen däremellan påverkar signalerna. Terrängdatan hämtas 
ner från satellit. Vi Trainzanvändare kan ha nytta programmet då vi kan skapa naturtrogna höjder på baseboarden i 
spelet.
Programmet är ett Freeware som innebär att man kan ladda ner och använda det utan kostnad, men upphovsman-
nen tar tacksamt emot bidrag för att vidareutveckla och förbättra.
Senaste versionen är 10.8.5. (december 2010)
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Radio Mobile
Du behöver ett antal instrument: 

 Radio Mobile

 HOG

 Texturer

 Bildredigeringsprogram (vi använder i fortsättningen Photoshop)

 WinRAR (eller liknande)

 Koordinater

Börja med att koppla upp dig till Internet och ta ner Radio Mobile (senaste versionen):

http://www.g3tvu.co.uk/ och klicka på Download.

Stäng inte Internet. Du bör vara uppkopplad till Internet för att Radio Mobile skall fungera.

 Ladda ner och påbörja installationen genom att klicka på den lilla Radio Mobile-ikonen på Skriv-
bordet. En ny ruta dyker upp med texten ”View Map_Link.txt. 

 Ytterligare en ny ruta dyker upp. Ta bort de små apostroferna i bildens övre vänstra hörn.

 Klicka på Spara, stäng  rutan och installera färdigt. Nu öppnar sig Radio Mobile. (Genom att ta 
bort apostroferna ges rätt att öppna kartorna).

GRUNDBULTARNA



HOG
Grundbult nummer två är ett måste för att Trainz skall förstå data från Radio Mobile. Programmet heter HOG. 

 Skapa en ny mapp bredvid  Radio Mobile-mappen. Döp den nya mappen till HOG.  

 Öppna en ny länk i internet: http://trainz.luvr.net/projects-view.php?pid=390&tab=f

 Hämta ner Hog100.zip och Hog118.zip. 

Packa upp dem enligt följande: 

 Lägg först in Hog100 i mappen HOG

 Därefter Hog118 - alltså i samma mapp. Skriv över där så behövs. 

Nu skall HOG-ikonen (en pekande hand) finnas endera i mappen eller på Skrivbordet.

      
Koordinaterna

Du behöver en position, longitud och latitud, för att skapa den bana du vill ha. För att finna koordina-
terna för en viss plats öppnar du den här länken: http://kartor.eniro.se/ . Zooma till ett lämpligt läge, 
exempelvis 10. Klicka med höger musknapp på platsen och välj GPS Koordinater.

Exemplet nedan är vid Slottsbron nära Grums. Vi fick fram en position på 59,33251 latitud och 
13,10016 longitud. Detta läser vi under ”WGS 84 decimal (lat, lon)”. Du skall använda fyra decimaler, 
den sista avrundar du. Ex. 13,10016 blir 13,1002. Men i vår övning räcker det med att du antecknar 
dessa siffrorna med två decimaler.

Alltså blir det 59.33 och 13.10 som vi kommer att använda längre fram.
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Så här gör du en bildkarta
Nu behövs en position, koordinater, alltså den plats du vill bygga på. Koordinaterna heter latitud och 
longitud. Att hitta dem var svårt förr, i dag lätt. Detta beskrev vi på sidan 2. För den här lilla testbanan 
har vi valt Slottsbron (mellan Kil/Karlstad – Åmål). Koordinaterna är latitud 59,33 longitud 13,10. 
Skriv upp dem.

 Öppna Internet.

 Börja med att skapa en ny mapp som du döper till ”DEMODATA”. Lägg den på valfri plats, 
exempelvis på skrivbordet.

 Öppna nu Radio Mobile.

 Klicka på Options och välj Internet. Välj SRTM och sök upp ”Local files path” enligt nedan. Se 
till att ”Download from inter....” är ikryssad enligt bilden. 

 Klicka på OK.

Vid ”Local files path” väljer du den plats som mappen DEMODATA ligger.
I ovanstående exempel har vi lagt mappen på skrivbordet. Men du kan lägga den någon annanstans.

Internet ftp directory är den katalog från vilken kartorna skall laddas ner från servern

Texturer
Nu skall texturer installeras i Trainz.

 Börja med att skapa en ny mapp. Den skall ligga i Dator enhet C:/Program (x86) / Auran / Trainz  
/ World / Custom. Döp mappen till Ground.  Den skall alltså ligga tillsammans med de andra map-
parna beroende på Trainz-version.

 Gå in i mappen HOG, sedan mappen Presets. Packa upp zipfilen Textures och adressera innehål-
let till mappen Ground.

Därmed är vi klara med den fullständiga installationen.
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 Nu ska vi gå in i själva Radio Mobile. Här under visar vi de tre viktigaste knapparna i program-
met. Från vänster: Map properties, Picture properties och Merge pictures.

 Nu klickar du på Map properties och följande ruta visas:

 Nu fyller du i rutan. Upptill till vänster, latitud och longitud för Slottsbron. Använd kommatecken.

 Fyll sedan i storleken på kartan du vill ha. I det här fallet väljer vi en liten kartbild som är anpas-
sad till övningsbanan. Senare kommer vi att beskriva större banor.

 Kolla att adressen är rätt samt att Ignore missing files är ibockad. Tryck nu på Extract.

Menyraden med Map properties, Picture properties och Merge pictures.
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Nu börjar det likna nåt. Troligen får du en färgbild eller en gråskalebild. Oavsett vilken gäller nu 
följande operation.

Trainz läser inte höjderna i färg, utan vi behöver konvertera om bilden till en gråskala.

 Börja med att klicka på mittenknappen (Picture properties) och nedanstående fönster öppnas:

 Markera X-ray (inverted) för att visa höjderna i gråskala. Viktigt: Skriv av värdena i Bottom 
och Top-rutorna. Dessa behöver du senare. 

 Kolla att kryssrutorna är avbockade och Klicka på Draw.



Shuttle Radar Topografi Mission (SRTM) är ett internationellt forskningsverktyg som ger digitala höjdmodeller på 
nästan hela jorden. Den täcker från 56 ° S till 60 ° N. SRTM bestod av ett speciellt modifierat radarsystem som var 

placerat ombord på rymdfärjan Endeavour under en 11-dagars färd i februari 2000.  Man använde två antenner på 
färjan. En antenn var placerad i rymdfärjans lastutrymme, den andra på en lång stång 60 meter utanför färjan.

De höjdmodeller som man fick är ordnade i kakel-mönster, var och en täcker en latitud och en longitud, namngivna 
efter deras sydvästra hörn. Exempelvis ”n45e006” sträcker sig från 45 ° N 6 ° E till 46 ° N 7 ° E och ”s45w006” från 45 
° S 6 ° V till 44 ° S 5 ° W. Upplösningen på cellerna i källdatan är en bågsekund, arc-second (cirka 30 meter). Bara över 

USAs territorium har man den upplösningen, medan man över övriga världen har tre bågsekunder alltså 90 meter.  

Den höjdmodeller man får från SRTM data används i geografiska informationssystem. De kan laddas ner fritt över 
Internet, och deras format (. HGT) stöds av flera system för utvecklingen.

Shuttle Radar Topografi Mission är ett internationellt projekt i spetsen av US National Geospatial-Intelligence Agency 
(NGA) och det amerikanska National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Du bör nu få en svart/vit bild av det hela:

Föga vackert men användbart till Trainz Displacements.

Spara bilden som SRTM
 Spara nu den här gråvita bilden i mappen DEMODATA. Använd Arkiv/Save picture as...
 Döp filen till ”SlottsbronSRTM”. Spara den som bmp-fil. 
 Svara ja på frågan om du vill spara RM-bilder som bmp i fortsättning. (För den som är 
intresserad: SRTM är en förkortning av Shuttle Radar Topography Mission, vilket förklaras i rutan 
nertill:)
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Kartbild över Slottsbron. Vi 
kommer senare visa på alternativ 
i vilket vi låter gråskalebilden 
i Radio Mobile ligga under 
kartbilden.

Här kan du välja kartor. Vi rekommenderar i listan Source att välja Internet Map Point. Vi visar prov 
på lite andra kartbilder sist i manualen.

• I listan Map Point väljer vi Europa. Se till att Copy är markerad. 

• Klicka på Draw. 

• I nästa pop-up-fönster, klicka i ”Keep in actual picture”.
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Nu är det dags att klicka på Merge pictures och du får upp bilden nedan:



Spara bilden som Map
Spara bilden i DEMODATA som bmp-fil genom, som tidigare, arkiv-menyn, ”Save picture as....”. 
Döp den till SlottsbronMAP. 

Nu kan du lämna Radio Mobile och Internet.

Nu skall vi jobba med bilderna
Öppna nu bilderna var för sig i ett bildprogram – i det här fallet Photoshop. Har du inte Photoshop så 
går vilket annat bildprogram som helst bra - men programmet måste ha en möjlighet att spara bilderna 
som ”Targa”, dvs filändelsen *.tga. Det är en förutsättning för att gå vidare.

 Börja med att öppna SRTM-bilden, därefter MAP-bilden. 

 Bilderna skall nu sparas på nytt i Targafilformatet. Spara gråskalebilden som SlottsbronSRTM.
            På fråga angående Targa-options så välj 24 bits/pixels.  

 Innan du sparar MAP-bilden så kan du förstärka järnvägssträckningen genom att måla i spåret på
              kartan. Välj penna, 2 pixlars bredd och RGB-färg 0-255-255. Rita i så bra du kan. Se exemplet 
            här nedan:

 Spara sedan kartbilden som SlottsbronMAP. Båda bilderna skall sparas i HOG-mappen. 

Det finns en anledning till att man målar i järnvägsspåret med just 0-255-255. Vi förklarar det längre 
fram. Öppnar du nu HOG skall där finnas dessa två filer:

♦	 SRTM-bild

♦	 MAP-bild

båda ska ha tga som filändelse.

Därmed lämnar vi bildbearbetningen och går över till själva finliret.
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Skapa banan med HOG
I den här delen är det lätt att göra slarvfel – även efter viss vana. Ett bra sätt att undvika slarv: Skriv 
ut detta, sätt ett finger på papperet och följ operation efter operation, rad för rad.

•	 Starta Trainz men välj Content istället för Start.  Content Managern öppnas.

•    Gå till File-menyn och välj ”Launch Trainz”.

•	 Nu skapar du en tom yta i Trainz Surveyor och kallar den platsen ”Slottsbron”. Spara och välj 
”Exit game” i File-menyn så kommer du tillbaka till Content Managern.

•    Minimera fönstret så att du också kan se HOG-mappens fönster med.

• Om du väljer fliken ”Today” så skall du se den nyskapade tomma banan. Högerklicka på ”rutten”, 
inte sessionen, och välj ”Edit” och  ”Edit in Explorer”.

• Högerklicka på filen ”Mapfile.gnd” och kopiera 
den.

• Gå till fönstret där HOG och alla de andra bilderna 
ligger och klistra in Mapfile.gnd där.

• Öppna HOG-programmet genom att klicka på den 
pekande handen. Vid 1. väljs ”Pick...” och du letar 
upp filen ”SlottsbronSRTM.tga” som ligger i HOG-
mappen .

• Nu tar du fram anteckningen du skrev om höjderna 
och fyller i värdena för högsta och lägsta punkten 
i terrängen. Se till att ”Grey Scale” är valt i Data 
format-fönstret och Interpolate är ikryssad.

•	 Vid 2. ”Pick...” väljer du filen ”SlottsbronMAP.tga” 
som också ligger i HOG-mappen.

• Vid 3 ”Pick...” och en gång till filen ”Slottsbron-
MAP.tga”, från samma HOG-mapp.
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•	 ”Pick...” vid 4. hoppar vi över. Den används för att skala bort oönskade baseboard med. Vi förklarar 
det längre fram i manualen. 

•	 Nu går du till sista delen i HOG vid 5. ”pick”. Väljer där filen ”Mapfile.gnd”, som du nyss kopierade 
in i HOG-fönstret. Klicka på ”Generate file” (längst ner på sidan). Om du har HOG-katalogfönstret 
uppe kan du se att filen ”Mapfile.gnd” ökat i storlek.

•	 Om du kan se båda fönstren samtidigt på skärmen så flytta den nya Mapfile.gnd tillbaka till ”Edit 
in explorer”-fönstret där du har din bana. Skriv över, alltså ersätt den gamla. Om du inte har båda 
fönstren öppna, så högerklicka på filen, kopiera och klistra in i Edit in Explorer fönstret.

•	 Stäng Edit in Explorer-fönstret. Markera banan i Content Managern och ”Committa” den. 

Nu kan du starta Trainz och då skall den nya banan finnas där.

Landsväg och järnväg (t h) möts över sundet mellan Slottsbron och Grums.
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I nästa del ger 
vi en del tips och 

bygger stort
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Nu kommer vi till den fascinerande delen med Radio Mobile och HOG.

Vi skall försöka bygga en järnväg mellan Filipstad och Kristinehamn. 

Det svåra är att att få kartbilder att passa intill varandra. 

Jorden är som vi vet rund och breddgraderna smalnar av allt längre norrut man kommer. Därför är 
avstånden mellan de fixpunkter vi vill använda olika beroende på var i landet vi befinner oss.

Exempelvis har vi i Skåne en differens på 0,1392 mellan latituderna medan vi i Värmland har kommit 
till 0,1636. Vi har inget generellt råd att ge utan man får testa sig fram genom att se var kartbilden 
slutar och var nästa ska börja.

Att sammanfoga kartor
Nu ska vi skapa en bana mellan Kristinehamn och Filipstad. Börja med att starta Radio Mobile. 

Det som nu följer är en snabb repetition av vad vi redan lärt oss.

Välj en koordinat som är 59,3319 latitud och 14,1317 longitud.

Säg att du vill ladda ner bilden från 10 km höjd, alltså 1000 x 1000 pixlar enligt bilden.

Del 2:
Nu bygger vi 
storskaligt

Från Filipstad
till Kristinehamn
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Du får en färgbild som vi inte vill ha, utan ändrar den till svart/vit enligt bilden. (Du minns, X-ray 
inverted)

Notera också höjderna i kartan, som är minimum 42 och maximum 207.

 Spara bilden som KhamnSRTM eller något annat namn som du vill ha. Namnet här menas Kris-
tinehamn. Ändelsen SRTM att bilden är i gråskala och skall användas i Trainz för att ange höjderna. 
Bilden sparar du som ”bitmap”-bild till HOG-mappen.

 Nästa steg är att ladda ner kartbilden. Vi klickar på Merge picture-knappen och laddar ner från 
Internet MapPoint och Europe, enligt bilden. Man kan välja Add eller Copy under ”Operation” (Se 
tips nästa sida). Vi klickar på ”Add” nu.

 Den nya bilden sparar vi som KhamnMAP så vi vet att det är den färgade kartbilden. Som sagts 
tidigare skall dessa bilder sparas som Bitmap-bilder, alltså med .bmp i slutet. Också den i HOG-mappen.
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Ändra till ”targa”-fil i bildprogrammet
Nu öppnar du PhotoShop eller vad du nu har, och med hjälp av programmet sparar om bilderna till 
TGA-filer. Alltså en KhamnSRTM.tga och en KhamnMAP.tga. MAP-bilden har du målat ett blått spår i 
eller hur. Se sid 8 hur vi gör. Vår linje går norrut mot Filipstad så det är viktigt att måla den.

Skapa en rutt i Trainz
1. Starta Trainz Surveyor och skapa en tom bana (route) som du kan kalla exvis Khamn. Spara den 
och stäng Trainz. 

2. Öppna Trainz igen men den här gången väljer du Content Managern. Ett tips: Du kan starta Trainz 
och välja Content först innan du skapar en bana. Du kommer automatiskt tillbaka till Content Mana-
gern när du ”Exitar” Trainz.

3. Starta HOG och ”pick” KhamnSRTM.tga till den övre delen. Välj ”Picka” KhamnMAP.tga till nästa del 
och återigen samma KhamnMAP.tga till nästa på samma sätt som vi lärt oss tidigare (Sid 9-10 i Del ett)

Generera en mapfile i HOG
4. Gå till Content Manager och högerklicka på din nyskapade bana (route, inte session). Välj ”Edit” 
och ”Edit in Explorer” och kopiera eller flytta filen mapfile.gnd till HOG-mappen. 

5. Tillbaka till HOG: I sista delen ”pickar” du filen mapfile.gnd och klickar på Generate .gnd-file. (Se 
sid 9-10)

Tips om kartbilden
När du väljer ”Merge Pictures” kan du antingen använda COPY eller ADD (se bild 
föregående sida) Väljer du ADD så läggs kartbilden ovanpå den gråskaliga SRTM-bilden och 
du får en halvfärgad kartbild. Det ger ett ”3D-intryck” då man anar höjderna.

Väljer du istället COPY så blir kartbilden ren och klar ovanpå den svart/vita SRTM-bilden. 
Kartan upplevs som ljus och färgrik, utan gråa nyanser. Vilket som är bäst är upp till dig. Själva 
använder vi gärna ADD för att erhålla höjdnyanserna.

Här nedan ser vi ADD-modellen till vänster och COPY-modellen till höger.
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Du får nu en uppdaterad fil mapfile.gnd i HOG-mappen som du kopierar eller flyttar tillbaka till ”Edit 
in Explorer”-fönstret.

Stäng fönstret och välj ”Commit” i Edit-menyn. Rutten bör ha ökat från någonstans 27 kb till kanske 
10 Mb.

Nästa position
Så långt så gott. Nu skall vi göra om alltsammans igen, men med en ny position. Vi gör detta i fyra steg:

Steg 1. Ladda in koordinaterna och spara bmp-bilderna:
Gå tillbaka till Radio Mobile och välj 59,4162 latitud och behåll 14,1317 longitud. Samma värden 
som förut, alltså 1000 x 1000 och 10 km i höjd.

♦	 Ladda ner bilden och omvandla till svart/vit bild. Men titta på vilka höjder du får nu. Min 58 
och max 212. Notera detta. Spara bilden exempelvis som ”Sjöändan” eller något namn du vill. Glöm 
inte att också kalla den för SRTM då det är den svartvita bilden. 

♦	 Ladda in kartbilden som tidigare och kalla den för SjöändanMAP eller valfritt och spara den 
färgkartbilden. (Vi lägger till MAP i namnet för kartbilden och SRTM för den svart/vita)

Steg 2. Omvandla till targa:
Gör om samma procedur som tidigare i bildprogrammet (Photoshop). Öppna bilderna och spara om 
dessa till targa. 

♦	 Öppna kartbilden och måla järnvägen blå (RGB 0-255-255). Spara som SjöändanMAP.tga. 
Som du märker på bilden nedan är det bara är spår i nedre högra hörnet av kartan. Kom ihåg detta. 
Vi förklarar längre fram hur man skalar bort oönskade baseboards.

Järnvägen går bara i nedre hörnet. Övriga baseboard ska vi ta bort.
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Steg 3. Skapa en ny rutt:
Gå till Trainz och Content och ladda Trainz där du skapar en ny route som du kan kalla Sjöändan. 

Spara och tillbaka till Content Managern. Högerklicka för Edit - Edit in Explorer.

Steg 4. Generera bana i HOG:
Efter att ha sparat den nya ”mapfile.gnd” i HOG-mappen öppnar du HOG. 

♦	 Första Pick till SjöändanSRTM.tga, sedan pick till SjöändanMAP.tga och tredje pick till Sjö-
ändanMAP.tga. Men nu kommer något nytt. 

Nu skalar vi banan
Som du minns så är det många baseboards som inte har någon järnväg, utan bara en del i nedre hörnet. 
När du valt att måla järnvägen blå så kan vi här filtrera bort dessa. Välj också SjöändanMAP.tga i det 
fjärde Pick... Ställ markören på läge 5 i Filter radius. 

♦	 Till sist plockar vi med ”Pick” den där mapfile.gnd 
i HOG-mappen som vi kopierat (eller flyttat) från Edit in 
Explorer-fönstret och klickar Generate.

♦	 Nu flyttar vi tillbaka mapfile.gnd-filen till Edit in 
Explorerfönstret. Stänger och ”comittar”.

Startar Trainz och tittar på vår nya bana. Du skall se att den 
är mindre och omfattar bara den blå linjen. (Jfr med bild på 
föregående sida).

Tycker du att den fortfarande är för stor gör du om allt i HOG 
och väljer ännu ett steg upp åt höger med Filter-väljaren. Programmet läser av den blå linjen och be-
håller baseboard en viss distans från den.
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Nu syr vi ihop dessa bitarna
Öppna först din bana Khamn. Välj ”Merge route” från menyn och välj ”Sjöändan”. Du ser Khamn 
som en hel fyrkant medan Sjöändan ligger rödmarkerad ovanpå i hörnet. 

Nu flyttar du Sjöändan med hjälp av pilarna så den passar in på Khamnbilden i överkanten. Klickar 
du OK så får du båda rutterna hopkopplade till en enda. Se bild nästa sida. Spara rutten.

I Trainz 2010 så ligger rutter och sessioner i lager. Det kan bli en konflikt om man inte döper om 
kartorna så de har olika namn.

Tips
Den blå järnvä-
gen kan du lätt 
byta ut mot din 
 favorit-ballast. 
Du använder då 
”Replace assets..” 
som finns under 
Main-menyn.
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Skarven mellan de två bitarna kan ibland få en vass kant, eller dal. Detta beror troligen på att program-
met ”läser” av rutmönstret i kartorna när HOG skapar höjderna. Det går att ”radera” dessa. Hur man 
gör beskriver vi lite längre fram.

Fortsätt så med nästa kartbild
Tillbaka till Radio Mobile och koordinaterna: 59,4162 latitud och 14,2953 longitud vilket ger oss en 
ny position lite österut om den tidigare.

♦	 Du kan fritt kalla den nya kartan för ”Ullvettern”, eller något annat. Fixa och trixa med Pho-
toShop, Trainz och HOG. 

♦	 Fortsätt med ”Storfors” som ligger på koordinaterna 59,5005 latitud och 14,2953 longitud.

♦	 Lite mer norrut: 59,5848 lat 14,2953 long blir ”Riddarnäset” eller ”Nykroppa”

♦	 Fortsätt lite norrut med 59,6691 lat,  samma 14,2953 long. Svårt att hitta på ett namn för det 
syns inga större orter på kartan. En sjö som heter Skärjen syns dock, så jag kallade rutten och bilden 
för ”Skärjen”.

♦	 Nu svänger spåret västerut så nästa bild blir på 59,6691 lat, 14,1317 long och vi börjar närma 
oss den södra delen av Filipstad.

♦	 Sista bilden får bli ”Filipstad” på 59,7534 lat och 14,1317 long.

Nu återstår ”bara” att jobba
När alla bitarna har laddats in i Trainz och sammanfogats med varandra så återstår bara Jättejobbet 
med att lägga ut rälsen, vägarna, husen, åkrarna, träden, sjöarna och allt annat som vi har glädjen att 
skapa i Trainz.



18

Diken och vallar - ett otyg

Av någon anledning kan dessa uppstå vid basebo-
ardens skarvar. Så här tar du bort diken och vallar:

1    Lägg ut en räls parallellt med diket eller val-
len. Lägg ut en räls inne i diket eller på vallen.

 
2    Klicka ut vertexpunkter (splinepunkter) på 
båda rälsen. Punkterna ska ligga bredvid varandra.

 
3    För över höjdvärdet från rälsen bredvid val-
len/diket till höjdpunkten på vallen eller i diket.

4   Splinepunkten kommer att dyka ner eller 
åka upp beroende på om det är dike eller vall. 
Använd utjämningsverktyget på vallen/diket 
så rälsen kommer i nivå med den parallella. 
 
5    Detta fungerar rätt bra, men det går också 
bra att ”måla” med Plateau-verktyget som finns 
i Topology-menyn. Med det slätar du ut marken.
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Add eller Copy?
När du tar ner Radio Mobile har du möjligheter att välja utseendet för din blivande anläggning. Det 
gör du i rutan Merge Pictures genom att klicka i Copy eller Add.

Radio Mobile rekommenderar Copy för oss (lättare att måla spår). Vi själva föredrar Add som ger ett 
mjukare och mer nyansrikt landskap. Du väljer.

Slutord
Vi är nu färdiga för att börja bygga på vår bana. Hoppas ni haft nytta av manualen. Frågor kan skickas 
antingen via epost till benkegbg@hotmail.com eller nils.blid@telia.com eller också posta frågor på 
Forumet.

Lycka till !



Appendix: Olika kartmodeller
Radio Mobile har flera typer av kartor i ”Merge pictures” att välja på. Vi har föredragit ”Internet Map-
Point” i den här manualen. Här ses några andra varianter:

Internet GoogleMap Internet MapQuest

Internet OpenStreet Internet VirtualEarth

Internet YahooMap


