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Vi utvecklar system för samhällsbyggande!
”Adtollo tillhandahåller moderna verktyg för 

samhällsbyggnadsprocessen och skapar trygghet för kunden genom 
att leverera unika system anpassade till och utvecklade för kart- och 

entreprenadbranschen”
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Vår process

• Lyssnar på kunders behov 

• Formulera lösning / beskrivning

• Implementera 

• Ni visar vägen framåt!
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Topocad 22

Vad har hänt?
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LandXML

LandXML, den mest utbredda standarden

Kan skicka allt!

Vi skickar nu skevning. Förbättrad terrängmodell export

Kan vi som bransch bli bättre på detta format?
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IFC

• ”BIM Viewer style” import

• Mångdubblad prestandaförbättring

• Plocka ut linjer vid import
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TIF

• Största formatet för mätningar med drönare

• GeoTIFF har utökat formatet att supportera höjdkartor.

• Importeras till Topocads Punktmoln eller 
Terrängmodellsdokument
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XML, modernt utbyte av klassisk mätdata

• Anpassade XML-filer, Leicas Hexagon LandXML, 
Trimbles Job XML, Topcon MAXML

• Massiv utökning av kapacitet jämfört med äldre format

• Enkelt att läsa 
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Lutande mätstång 

• Lutningsriktning

• Lutning



Nätutjämning i Topocad

• Interaktiv Grafik

• Utökad analys

• Tydligare resultat med markering på värden utanför 
tolerans
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HMK Stommätning 2020

• Terminologin är enhetlig

• Fler och tydligare kravformuleringar

• Detaljerade riktlinjer för arbetsflöde



Nätutjämning i Topocad

• Vi har samma terminologi som HMK 2020

• Fler metoder från HMK 2020

• Fri utjämning och koordinattransformation som 
anslutningsmetod > Fri utjämning, projicerade längder

• Koordinattransformation som analysmetod > Okänt 
koordinatsystem, fri skala



Nätutjämning i Topocad 

• Massiv förbättring på reducering, helsatser räknas in i 
den förbättrade reduceringen

• Fler metoder att ange gränsvärden

• Ny möjlighet att direkt ange gränsvärden

• Ny möjlighet att skala om gränsvärden då de är långt utanför 
sigma 3.



Tack för visad uppmärksamhet

• Hör gärna av er!

• Jakob.Samani@adtollo.se

• Jakob Samani | LinkedIn


