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En kursdag 
hos Adtollo

Det var full fart när Rebecka Beiersdorf fick 
besök av Bengt Anefall för en individuell 
workshop på Adtollos kontor i Stockholm. 

Bengt, som i grund och botten är arkitekt, tyckte att 
tiden var inne för att gå från att rita för hand till att 
CAD:a i sina exploateringsprojekt i Kalix.

Tidigare har Bengt samarbetat med en konsult 
som digitaliserat hans handritade planer och skis-
ser. I år blev dock tiden mogen för Bengt att övergå 
till digital produktion i eget regi, varav Topocad har 
kommit att få en väsentlig roll i det hela. I denna 
artikel följer vi Rebecka Beiersdorf, som är kundan-
svarig, för att se hur en workshop på Adtollo kan gå 
till med våra härliga Topocadanvändare. 

Alla workshops är annorlunda då de oftast är 
skräddarsydda efter kundens behov, denna work-
shop var inget undantag. Bengt kom väl förberedd 
med material och ritningar som han själv arbetat 
med inför mötet. Under workshopen gick Rebecka 
igenom planmodulen i stora drag, allt från skissande 
till hur man producerar och exporterar själva planen. 
Målet var att ge Bengt en insikt i hur man anpas-
sar sin bladmall och lägger till olika komponenter 
så som exempelvis ingående planegenskaper. För 
helhetens skull gick man igenom hur man enklast 
redigerar egenskaper och makron efter sina egna 
preferenser. Något som var extra uppskattat var Re-
beckas små tips och tricks som Bengt kunde ta del 
av för att vinna lite tid i sina projekt. Ett av tipsen 

var bland annat att skapa en bladmall med aspekter 
och objekt som man kan spara och utgå ifrån samt 
ha som grund för sina framtida planer. Avslutnings-
vis fick Bengt nya mallar att arbeta i och använda för 
framtida detaljplaner, dessutom var dessa anpassade 
efter eget behov.  

Bengt tycker att det är värt att köra en egen work-
shop i syfte att lära sig att CAD:a i Topocad för att 
slippa vara beroende av andra. 

- Folk byter jobb, eller så byter de tjänst och blir 
det oftast mycket trassel. Därför är det bra att lära 
sig att göra det mesta själv.

Med en workshop får man plocka russinen ur ka-
kan och lära sig just det man behöver för sin verk-
samhet är en annan fördel som Bengt lyfter fram.

Det är väldigt värdefullt och nyttigt att sitta nära 
kunden och ta sig an dennes specifika behov och fo-
kusområden, säger Rebecka. 

- Som utbildare är mitt mål att förenkla det dagliga 
arbetet för kursdeltagaren. Rent praktiskt innebär 
det att jag anpassar innehållet utifrån varje kunds 
förkunskaper, önskemål och behov. 

En funktion kanske man djupdyker i medan man 
gläntar på dörren till en annan. Jämfört med en tradi-
tionell kurs blir en workshop mer hands-on, 
säger Rebecka. Varje moment är intressant för 
kunden eftersom hen önskat att gå igenom just de 
bitarna. Det är både effektivt och roligt, menar Re-
becka. 


