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5.4: Levels/ Våningsplan 
 
Det är bra att ange höjderna på de olika våningsplanen när man startar ett projekt. Men du 
behöver inte vara så noga eftersom du 
alltid kan gå in och ändra på höjderna i 
modellen efteråt.  
 
När man anger höjder i modellen så gör 
man det genom att låta objekten referera 
till olika Levels.  
 
Ändrar du höjden för våningsplanet 
OFG_Plan 2 så följer alla väggar,bjälklag 
fönster och andra objekt som refererar till 
det våningsplanet med. 
 
Om du skapar en vägg i OFG_Plan 1 så 
är de associerade med det våningsplanet 
och ändrar du på höjden så följer väggen 
som du skapat med.  
 
När det gäller vissa objekt så refererar du 
även överkanten med olika Levels och det 
bestämmer du i Properties. 
 
Var visas Levels?  

Du ser dem om du aktiverar en elevations vy eller en sektionsvy. 
 
Du skall nu titta på hur det fungerar och du ska ha övningsfilen Projektfil_001.rvt framme 
annar så öppnar du den. För att se bättre att alla objekt ändras skall du titta på en sektion. 

 I PB dubbelklickar du på Sektion 1. 

 Högerklicka i vyn och skriv ZR. 

 Zooma in på Level OFG_Plan2 symbolen. 

 Dubbelklicka på höjangivensen 3000 och ändra det till 2800. 

Som du ser förflyttar sig våningsplanet och alla objekt som refererar till det ner till höjden 
2800. 

 Zooma in på den Level som du ändrade till 2800, antingen genom att 

scrolla eller att använda ZR. 

 Levelsymbolen skall vara vald och texten blå markerad. 
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OFG-Plan 2 heter våningsplanet och i Project Browser finns en Planvy som refererar till detta 
våningsplan.  

 Markera texten OFG_Plan 2 och ändra till Övervåning. 

Nu visas en dialogruta där du kan välja att döpa om planvyn som är kopplad till denLevel 
som du bytt namn på. 

 
 
Det är god praxis att välja alternativet Ja. 
 

 
Du kan också byta namn på planvyerna i PB så ändras namnet på berörd Level. 

 Byt namn på OFG_Plan1 till undervåning. 

Nu visas samma dialogruta. 

 Klicka på Ja och kontrollera att namnet på Level OFG_Plan 1 har ändrats 

till Undervåning. 

 Ändra tillbaka namnen så att det är OFG_Plan 1 och OFG_Plan2. 

 Skriv ZR och zooma in på Level symbolen OFG_Plan2. 

 Avmarkera den lilla rutan i slutet av linjen. 
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 Marketa rutan i andra änden av linjen. 

Som du ser så kan du välja i vilken ände du vill ha symbolerna. 

 Markera den första rutan igen. 

Ibland kan det bli lite trångt med alla symboler och för att de inte ska ligga över varandra kan 
du vinkla den sista biten på linjen. 

 Klicka på pen lilla symbolen som ser ut som ett Z . 

 
 
För att återgå till det ursprungliga utseendet  gör du följande: 
 
 
 
 
 

 Ta tag i den blåa punkten som definierar den 

nedre vinkeln och dra den uppåt. 

När du förflyttar symbolen följer symbolen under med. Dessa två 
är linjerade efter varandra. Revit försöker alltid att linjera 
symboler med liknande objekt. 

 Klicka på linjen och ta tag i den punkten som 

finns alldeles vid själva bubblan. 

 Drag åt höger. 
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Nu visas en blå streckad linje och ett litet hänglås. Om du vill förflytta dem separat måste du 
låsa upp hänglåset genom att klicka på det. 
 
När du har en Level symbol markerad visas också en 3D eller en 2D symbol.  
 
Om du klickar på 3D symbolen så blir det 2D istället. 
När valet är 2D kan du bestämma utbredningen på linjen som hör ihop med Level symbolen. 
 
Har du alternativet 3D är utbredningen lika lång i alla vyer.  
Man kan likna dem vid plan istället för linjer. 
 
Du kommer att fördjupa dig i detta senare i materialet. 
 
Behåll 3D alternativet. 
 
För att skapa en ny Level aktiverar du antingen en elevationsvy 
eller en sektionsvy. 
 
Eftersom du har Sektion 1 aktiv kan du skapa en ny Level. 

 Välj fliken Architecture på Ribbon. 

 Klicka på Level. 

 För musmarkören över Level symbolen 

Tak2_U. 

Som du ser hittar programmet punkter att linjera med. Det 
visas en streckad blå linje och det temporära måttet visas. Du 
skall placera en Level på taknocken. 

 Ange det temporära måttet till 1690 och 

tryck Enter. 

 Drag Level symbolen till höger så att den 

linjerar med de andra symbolerna. 

 När du ser att den har linjerat klicka fast den. 

Om du tittar i PB ser du att det har skapats en plan vy med samma namn, Plan 4. Det finns 
tillfällen när du inte vill ha en planvy kopplad till Level, och nu skall du skapa en sådan. 

 Markera Level Plan 4 och tryck Delete. 

Du får nu upp en varning att planvyn Plan 4 kommer att tas bort. 
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 Klicka OK. 

 Markera Level Tak2_U 

 Leta upp Copy som finns på Ribbon. 

 Klicka på Copy och nu visas du en 

streckad markering runt Level 

Tak2_U. 

 Klicka på den igen. 

 Nu får du möglihet att ange ett 

temporärmått. 

 För musmarkören rakt upp och 

skriv in 1690. 

 Tryck Enter. 

 Klicka vid sidan om den Level som 

du har kopierat så att den blir 

avmarkerad. 

Som du se så är bubblan svart och vit och i PB finns 
ingen ny vy. 
 
Naturligtvis finns det sätt att koppla en planvy igen till 
den nya Level men det kommer du att gå igenom när 
du lär dig skapa egna Level symboler. 

 

 Stäng projektet utan att spara eller 

fortsätt med nästa övning. 
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5.5: Section / Sektion 
 
Nu skall du bekanta dig med verktyget Section som du använder för att göra sektioner i din 
byggnad. 
 

 Om du har stängt Projektfil_001.rvt så öppna filen igen. 

Du hittar verktyget för att rita sektioner på fliken View i Ribbon Menu. 

 Dubbelklicka på OFG_Plan1 (Undervåningen) i PB. 

 Skriv in ZF så att allt i vyn visas. 

Som du ser finns det redan en sektion. 

 Rita upp en ny sektion i ditt projekt genom att först klicka fast en punkt 

som kommer att utgöra sektionshuvudet och nästa punkt kommer att vara 

slutet, svansen. 

Om du tittar i in PB (Project Browser) så ser du att en ny vy har skapats under Sektions. 

 Klicka på sektionsmarkeringen så att den är vald. 

Nu visas en blå streckad ruta med blå pilar. Det visar sektionens utbredning och du kan 
ändra den genom att dra i pilarna.  

 Högerklicka på sektionsmarkeringen och välj Go to View. 
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Du kommer nu direkt till den nya sektionsvyn som har skapats. 
 

 

 Dubbelklicka igen på OFG_Plan1 (Undervåning) 

 Klicka på sektionsmarkeringen så att den är vald. 

 Ta tag i de blåa plilarna och dra in dem så att ytterväggen inte innesluts 

av sektionsmarkeringens streckade ruta. 

 Högerklicka på sektionsmarkeringen och välj Go to View. 

 
Som du ser har du beskurit sektionen och du kan på det viset bestämma hur mycket som 
skall vara med i sektionen. 
 
Vill du byta namn på sektionen, högerklicka på namnet i PB och välja Rename, skriv in ett 
annat namn. 
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 Dubbelklicka på OFG_Plan1. 

 Klicka på sektionslinjen. 

Om du vill ändra riktning på sektionen klickar du på de två små blå pilarna. 
 

  

 Klicka på pilarna som har en röd rektangel rut sig på bilden. 

Nu har du ändrat riktning på sektionen. 
 

 Zomma ut genom att skriva ZF. 

 Zooma in på den övre pilen på Sektion 1. 

Som du ser står det A 104. Det är ritningsnummret där sektionen är placerad. 
 
Den streckade linjen försvinner och ersätts med namnet på den ritning som du placerar 
sektionen på.  
 
Klickar du på cirkeln med pilar så gömmer du respektive visar sektions pilarna. 
 
Du kan dela på sektionslinjen. 

 Välj sektionslinjen så att den är markerad och klicka på 

symbolen mitt på.  

Nu blir linjen delad och det visas två punkter. Om du för ihop punkterna så 
blir linjen hel  igen. 

 För ihop punkterna så att sektionslinjen blir hel. 

För att skapa en bruten sektionslinje som är förskjuten använder du Split Segment som är 
avsedd för sektionslinjer. 
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 Markera sektionslinjen om den inte redan är det. 

 Välj Split Segment som finns på Ribbon. 

 Klicka ut var du vill dela på sektionslinjen. 

Du kan dra isär linjen direkt och klicka ut var du vill placera det nya 
segmentet. 
Om du inte vill ha en bruten sektionslinje för du ihop linjen igen. 

 Markera sektionslinjen. 

 Ta tag i de blåa pilarna som har en röd ring runt sig på bilden. 

 Dra dem till vänster tills att de linjerar med den andra linjen och släpp. 
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5.6: Grafisk visning 
Hur objekten visas grafiskt styr du för det mesta via View Control.  
Om du klickar på knappen markerat med den röda ringen så visas de olika alternativen. 
Den enklaste formen för visning är Wireframe. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wireframe Hidden

Shaded          Consistent Colors 
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Realistic och Shaded kan du välja att ha med Edges 
eller utan. För att göra det väljer du alternativet högst 
upp Graphic Display Option och markerar alternativet 
Show Edges. 
Här kan du också bestämma vilken typ av skugga du 
vill ha. 
Du kan också välja att göra hela modellen mer eller 
mindre genomskinlig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Realistic with edges Rytraced  
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Det kan vara praktiskt att göra en vägg semitransparent. 

 Öppna filen Projektfil_001.rvt. 

 Klicka på 3D bara hus i PB. 

 Zooma in dig på ytterdörren med hjälp 

av ZR och se till att din grafiska 

visning är Realistic. 

 Välj ytterväggen och högerklicka. 

 Nu letar du upp OverrideGraphic in 

View följ pilen ut och välj By Element. 

Här kan du nu ställa in transparansen för det valda 
objektet. 
 

 Sätt transparansen till 22 klicka Apply 

och OK. 

 

 

 

 

 

 

En  nyhet för Revit 2015 är att du kan göra så att modellen ser ut som om 

den är skissad. 

 Återställ transparansen till 0 för väggen. 
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 Zooma ut så att hela modellen 

syns. 

 Klicka på Visual Styles och välj 

Graphic Display Option. 

 I listan över Styles välj Hidden 

klicka på Apply. 

 Öppna upp paneldelen Sketchy 

Lines. 

 Bocka för Enable Sketchy Lines. 

 Ändra Jitter till 6 och Extension till 

6. 

 Klicka på Apply och OK. 

 

 

 

 

 

 

 Stäng filen utan att spara om du inte fortsätter med nästa övning. 
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5.7: View Scale / Vy skala  
Här bestämmer du vilken skala som objekten 
skall visas i. Det är framföär allt när du placerar 
vyn på en ritning som du märker det. 
 
Oavsätt vilken skala som du väljer så visas texter, mått och 
linjebredder med det som du har angett. 
Vill du ha en texthöjd som är 3.5 mm så visas den som 3.5 i alla 
skalor. 
 
Varje skala är knuten till en detaljeringsnivå som du besämmer via 
Additional Settings. 

 

 

5.1: Detail Level / Detaljeringsgrad 
Här bestämmer du detaljeringsgraden för 
visningen av de olika objekten i vyerna. 
 
Du har tre olika detaljeringsgrader att välja mellan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som du ser så visas inte dina väggar på det sättet i din vy, de olika skikten syns inte.  
Du kommer nu att bekanta dig med VG  
 
 
 
 
 
 

Coarse 

Medium 

Fine 
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5.2: Visability Graphic Overide  
 
Med Visability Graphic Overrides kan du bestämma hur elementen skall visas i olika vyer. 
Kortkommandot för detta är VG och du kommer att använda detta flera gånger under kursen. 

 Du skall ha filen Projektfil-001.rvt öppen. 

 Klicka på OFG-Plan1i PB. 

 Skriv ZZ på tangentbordet och Zooma in ytterväggen vid vardagsrummet. 

 Skriv VG. 

Nu öppnas en dialogruta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leta upp Walls och markera så att det blir blått. 

Nu ser du att det finns knappar där det står Override.  

 I kolumnen Cut/ Patterns klickar du på Override. 

 I dialogrutan som visas markera Visable och klicka på OK 

 I dialogrutan Visibility Graphic Overrides klickar du på Verkställ. 

 Flytta dialogrutan åt sidan så att du ser förändringarna. 
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Nu visas skraffering men skiktlinjerna visas inte. 

 Markera Common Edges under 

Walls så att alternativet är valt. 

 Klicka på Verkställ och OK. 

Nu skall dina väggar se ut som på bilden. 
 

 
 
Den här inställningen gäller för den aktuella vyn. Du kan spara ner liknande inställningar för 
att skapa View Templates, som vi kommer att titta på senare. 
 
En sak som du bör tänka på är att inte ha för hög detaljerings grad när du arbetar i 
programmet eftersom det då kan sakta ner arbetsprosessen. 
 
Du har nu provat att ändra inställningarna för hur väggarna visas i plan, nu skall du prova att 
använda VG för att bestämma vilka objekt som skall visas. 
 

 Dubbelklicka på 3D bara hus i PB. 

 Skriv VG. 

 Avmarker Roof och Ceiling i listan på fliken ModelCategories. 

Som du ser så visas inga tak eller innertak. Det finns även andra sätt att gömma objek men 
detta är ett sätt. 

 Klicka på den lilla lampan Reveel Hidden. 

 Nu visas de objekt som är gömda i rosa färg. 
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 Markera ett tak och högerklicka. 

 Välj Unhide in View och sedan Category. 

Du kan också välja by Filter, då kommer du tillbaka till dialogrutan VG. Där kan du sedan 
markera elementen som du vill skall synas. 
 

5.1: Hide&Isolate / Gömma &Isolera  

 Klicka på den lilla lampan igen. 

 Skriv ZR och zooma in på ett fönster. 

 Markera det och högerklicka. 

 Välj Hide in View och sedan Element.
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Nu dölj endast det valda fönstret. 

 Välj ett annat fönster. 

 Högerklicka välj Hide in View och sedan Category. 

Eftersom du valde Category göms alla fönster. 

 Klicka på den lilla lampan och markera ett fönster. 

 Högerklicka och välj Unhide in View och sedan Category. 

 Klicka på den lilla lampan. 

 Markera ytterdörren. 

 Klicka på knappen med glasögon och välj Hide Element. 

Ytterdörren göms nu ner och det blir en cyanfärgad ram runt din arbetsyta. 

 Klicka på glasögonen igen och välj Reset Temporary Hide/Isolate. 

 Nu visas ytterdörren igen. 

 Markera en av pelarna. 

 Klicka på glasögonen och välj Isolate Element. 

Nu göms alla element utom pelaren ner. 

 Klicka på glasögonen igen och välj Reset Temporary Hide/Isolate. 

Observera att dessa objekt blir gömda endast i den vyn som du har aktiv.  
 
Om du har valt att isolera eller gömma ett objekt temporärt och sedan vill att det skall gälla 
för vyn, väljer du Apply Hide/Isolatet to View som finns högst upp i listan. 
 
För att objekten nu skall visas måste du klicka på den lilla lampan. Objekten som är gömda 
visas nu magentafärgade. Välj objekten som du vill visa högerklicka och välj Unhide in View. 

 
 

 

 Stäng filen utan att 

spara om du inte skall fortsätta med nästa 

övning. 
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5.1: Sun and Shadow / Sol och Skugga  
På View Controll aktiverar du solen och anger om du vill ha skugga. Här har du också olika 
inställningar för solens position mm. 
 
 
 

 Öppna filen 

Projektfil_001.rvt om den inte är öppen. 

 Klicka på knappen med en sol och ett rött kors. 

 Välj Sun Settings i listan. 

 Markera Singel Day i dialogrutan Sun 

Settings. 

 Klicka på knappen med tre punkter 

vid sidan om Location. 

Nu öppnas en ny dialogruta där du kan ange var i 
världen projektet är. 

 Skriv in en adress under Project 

Address och klicka på Search. 

 Klicka på OK. 

 Vid sidan om Date ändrar du till 2014-

06-15. 

 Time ändrar du till 6:00 och 21:00. 
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 Markera Ground Plane at Level och välj OFG-

Plan1. 

 Klicka på Save Settings. 

 Ge den namnet Egen och klicka på OK. 

 Klicka på Apply och OK.  

 Klicka på Sun Path Of och byt till Sun Path On. 

 Klicka på Shadow Off så att det blir Shadow On. 

 
När du nu tittar i listan med solinställningar har det tillkommit Preview Solar Study. 

 Klicka på Preview Solar Study. 

Nu visas ett verktygsfält med olika reglage som kan användas för att förhand granska 
solstudien. 
 

 Klicka på Play knappen och nu ser du solen 

och skuggan röra sig. 

 Stäng filen utan att spara. 
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5.2: Crop View / Beskärning av vyn 
Vid sidan om solen och skuggan hittar du Crop View och Show Crop View. 
Dessa funktioner använder du när du vill beskära en vy. 

 Öppna filen Projektfil_001.rvt om den inte är öppen. 

 Dubbelklicka på OFG-Plan2. 

 Skriv ZE på tangentbordet. 

 Klicka på Show Crop View.  

 
 
 
 
Nu visas en rektangel runt planritningen.  
 

 Klicka på rektangeln. 

 Ta tag i de blå punkterna och dra ihop rektangeln så som på bilden. 

 

Du har nu beskurit vyn. 

 Klicka på Hide Croped Region, det är beskärningsverktyget med lampan. 

Nu ser man inte rektangeln som definerade ytan som blivit beskuren. 

 Klicka på Do not Crop View. 

Du är nu tillbaka i utgångsläget. 
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5.3: Temporary View Properties 
Används när du använder mallar till att styra vad som visas i vyerna och du temporärt vill 
ändra hur objekten visas i vyn. 

 Öppna filen Projektfil_001.rvt om den inte 

är öppen. 

 Välj vy 3d bara hus. 

 Zooma in på huset. 

Titta i PB så ser du att det finns en View Template vald för 
vyn. 

 Klicka på Temporary View Properties och 

välj Enable Temporary View Properties. 

Nu blir det en lila kant runt arbetsytan. 

 Klicka på Temporary View Properties igen 

och välj Temporary Apply Template 

Properties  

 
 
 
 

 
Nu öppnas en dialogruta som heter Temporary Apply Template Properties. 

 Välj ALP_Genomskinligt under Names och klicka på OK. 

Väggarna blir genomskinliga. 

 Klicka på Temporary View Properties igen och välj Temporary Apply 

Template Properties  

 Välj ALP_3D_Hus 

och klicka OK. 

 Om du inte skall 

fortsätta med nästa 

övning stäng filen 

utan att spara. 
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5.4: Highlight Displacement Set 
 

När man skapar Displacement Sets ( ungefär som att skapa en sprängskiss) använder man 
den här funktionen för att gruppen som man skapat skall bli orangefärgad. 
 
Det skapas även en orage kant runt arbetsytan. 
 

 Öppna filen Projektfil_001.rvt om den inte är öppen. 

 Vyn 3d bara hus skall vara aktiv. 

 Klicka på Back som finns på din View Cube. 

Du skall nu se huset från sidan. 

 

 Slå ett fönster runt överdelen på huset så att det blir blåmarkerat. 

 Leta upp kommandot Displace Elements. 

 Klicka på Displace Elements. 

Nu har du skapat en grupp av element som du kan förskjuta. Du ser att det 
bildas en grupp för du har fått en symbol med de olika axlarna. 

 Klicka på ett av hörnen på View Cube så att du får ett 

isometriskt perspektiv. 

 Klicka vid sidan om huset så att gruppen du skapat blir 

avmarkerad. 

 Klicka på taket. 

Nu ser du att hela gruppen är vald. 

 Ta tag i Z axeln och dra uppåt. 
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Du kommer att göra flera övningar senare i kursen och även i del 2. 

 

 Klicka på Highlight Displacement Sets. 

 
 
 
 
Gruppen blir nu oragefärgad och det är lättare att skilja den från andra valda objekt. När du 
skapar Displacements så gäller det endast i den vyn som du har aktiv de andra påverkas 
inte. 

 Stäng filen utan att spara. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  


