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Topocad 
för entreprenaden
Topocad är ett CAD-system gjort för mätningstekniska beräkningar, 
mängdberäkning, projektering och maskinguidning. Ett system som 
täcker många behov inom entreprenad oavsett om det är mätning, 
volymer, projektering eller redovisning.



Topocad 
     för entreprenaden

Punktmoln
Filtrera, färglägg och beräkna
    I Topocad använder vi punktmoln 

istället för eller tillsammans med 
terrängmodeller. Skapa nivåkurvor, 
volymberäkningar, profiler och tvär-
sektioner av och mot punktmoln. 
Använd punktmolnet i ritningen direkt 
som underlag för att rita eller beräkna 
volymer. Färga punktmolnet med en 
rasterbild. Klipp, redigera och filtrera 
punktmolnet med olika filtreringar. 
Punktmoln i alla dimensioner används. 



Projektering
Sektioner och volymer 
    Volymer beräknas med hjälp av terrängmodeller, punktmoln och/eller sektioner. 

Oavsett om det är VA, lokalgator, motorvägar eller järnvägsbank skapar du enkelt 
sektioner med interaktiv redigering och volymberäkning. Sektioner hanterar och 
skapar även solider för hantering som BIM. Resultatet i sektioner visas som 3D 
data, även med solider, i ritningen, exporteras till en mängd olika format eller ex-
porteras till maskinguidning. Resultatet visas som 3D i ritning, exporteras till en 
mängd format eller används direkt som den är för maskinguidning. 

Volymberäkning
Modell mot modell
    Beräkna mängder snabbt och enkelt 

mellan terrängmodeller och punktmoln 
mot plan, linjer, terrängmodeller och/
eller punktmoln. Beräkna direkt med 
slänter mot modeller. Redovisa 
informativt direkt i ritningen. 

CAD och Mätdata 
Basen i Topocad
    Basen i Topocad är ett komplett 3D CAD med verktyg för skapande och 

redigering av ritningar. Mätdatahanteringen innehåller kommunikation 
mot totalstationer, avvägare och GPS/GNSS-instrument. Arbeta med 
måttsättning, transformation, terrängmodellering, nivåkurvor, makrofunktioner 
och mycket, mycket mer. Basen i Topocad innehåller även solidhante-
ring, basen för BIM. Solider hanteras på flera olika sätt. I ritningsläge 
skapas och redigeras solider, olika solidformat som ifc, iges kan impor-
teras och i kodtabellen kan man beräkna solider från många olika typer 
av inmätta objekt. Export och import är möjlig till ett stort antal filformat: 
DWG/DXF, DGN, PXY, LandXML med flera. Skapa bra och intelligenta 
redovisningar direkt i ritningen med export till PDF eller redovisning på 
webben. 
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Topocad 
     komplett lista alla moduler
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Adtollo - utvecklare av Topocad

Topocad Bas

Geometri
Volym Modell
Volym Sektion och Tunnel
Punktmoln

Databasadapter FDO
Databasadapter ArcGIS
Databasadapter ISM

Nätutjämning

Planmodul
Koppling till VA-Banken
Koppling till Espa
Leveransmodul

Adtollo startades 1993 av Stefan Andersson, Tomas Sandström och Mikael Lindgren under 
namnet SMT. Utvecklingen av Topoacd startade och 1995 kunde Topocad version 1 lanseras. 
I denna version ingick CAD och mätdatahantering. Redan i version 2 och 3 introducerades 
projektering och volymberäkning. Företaget växte stadigt, flyttade till Solna och bytte namn till 
Chaos systems. Sedan 2010 heter företaget Adtollo och är beläget på Södermalm. Topocad har 
nu mer än 22 000 användare, installerats i över 100 länder och översatts till 17 språk. Förutom 
Topocad utvecklar Adtollo flertalet andra programvaror inom samhällsbyggnad.  


