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Forord
Dette hæfte gennemgår de grundlæggende elementer i Revit 2017.
Bogen kan med lige stort udbytte bruges både til LT udgaven og den "store" version.
For at få det rette udbytte af Revit 2017, er det meget vigtigt, at man følger et bestemt arbejdsmønster. Hvis man gør det, vil meget arbejde senere være sparet og et
eventuelt samarbejde med andre arkitekter/ingeniører i byggeprocessen vil komme
til at foregå mere gnidningsløst.
Dette hæfte er en kort introduktion til Revit 2017, men det kan forhåbentlig være en
appetitvækker til at komme videre.

Jeg håber du får glæde af hæftet.

Holsted forår 2016
Frede Uhrskov
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Indlæsning af dansk template og et dansk bibliotek.
Det forudsættes, at Revit er installeret med standardindstillingerne.
Den danske tilretning skal derefter placeres i de "rigtige" mapper.
Bemærk – hvis du ikke kan se mappen ProgramData, så skal du rette det i Windows – så du ser "Skjulte elementer" nedenunder er det vist i Windows 10

Revit LT – her hedder mappen RLT 2017
Revit – her hedder mappen RVT 2017
I version 2017 oprettes dansk template og dansk library, men jeg anser mine tilrettede versioner som bedre end dem som Autodesk tilbyder - der er IKKE dansk library
til Revit LT 2017.
Download tilretningerne her:
Template: http://gofile.me/2p5j9/v8Jme6LgW
Library: http://gofile.me/2p5j9/4Ai2PGtGe
Når du har hentet og filerne kan de med fordel placeres således:
Template mappen skal placeres i denne sti:
C:\ProgramData\Autodesk\R** 2017\Templates\Denmark (se mappenavn ovenfor)
CAD-Center Vest Library (DAN2017) mappen skal placeres i denne sti:
C:\ProgramData\Autodesk\R** 2017\Libraries
Jeg vil gøre opmærksom på, at såvel template som bibliotek er udtryk for et valg,
som jeg har foretaget. Begge dele vil man efter kort tid have behov for at tilrette
specielt til egen virksomhed/projekt.
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Opsætning
For at gøre det mest enkelt at finde de relevante filer, kan du starte med at lave nedenstående opsætning - det kræver at du har hentet den danske tilretning som vist på
forrige side.
Klik på nedpilen og vælg Options

Vælg File Location
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Klik først på plus tegnet:

Gå til mappen, hvor du placerede din danske template:

Marker templaten og klik OK
Flyt din foretrukne template op, så den står øverst i listen – de 5 øverste templates
vil blive vist i opstartsmenuen.

I det viste felt kan du bestemme, hvor Revit som standard skal gemme dine filer.
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Family template stien behøver du ikke ændre i forbindelse med dette hæfte.
Klik på Places:

Her defineres nu sti til det danske bibliotek og eventuelt til detaljebiblioteket:

Klik i linjen og derefter i det lille felt længst til højre
Find derefter den ønskede sti.

Opsætningen er nu færdig og vi er klar til at tegne.

6
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Oprettelse af projekt
Huset
Grundplan af det hus, der skal tegnes vises herunder. Da der ofte henvises til plantegningen, vil det være en fordel at tage en kopi af denne side, så du altid har tegningen liggende ved siden af dig.

Revit 2017 - Parcelhus

7

Herunder er huset vist i 3D:
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Start
Efter installation vil der på skrivebordet være et ikon, der ser således ud:

Når du er kommet ind i Revit, vil skærmen se nogenlunde således ud:

Opret ny projekt
Du kan nu oprette et nyt projekt ved at klikke i New – eller ved at vælge en af de
template, der er vist ved pilen.
Vælg CAD-Center Vest template 2017
Revit starter nu op med en danske tilretning.
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Du kan kontrollere det ved blandt andet at kigge i
Project Browseren - her skal teksten være på
dansk.

Vi starter med at sætte de forskellige Floor Plans til de rette koter, der her hedder
Elevations:
Klik på plus tegnet ud for Elevations (Building Elevation)

Dobbeltklik på Opstalt Øst (det er ikke vigtigt, hvilken elevation du klikker på).

10
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Nu skifter skærmen og kommer til at se således ud:

Højreklik nu på de koter, som vi ikke skal bruge og slet dem.
Derefter skal skærmen se således ud:

Revit 2017 - Parcelhus
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Sæt nu koterne til følgende værdier:
Du ændrer koteværdierne ved at klikke på tallene.
Fundament = -900 (minus 900)
Stue = 0
Tag = 2800

Bemærk, at i Project browser er Floor Planes nu også rettet.

Hvis du ønsker det, kan nummereringen i Floor Planes ændres ved at højreklikke på
navnet og Rename. – Det har jeg gjort – se næste side.
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Fundament
Vi er nu klar til at tegne fundamentet. Nogle vil sikkert hellere starte med at tegne
stueplan, men nu starter vi fra bunden, da vi skal prøve nogle forskellige teknikker.
Dobbeltklik på fundament i Floor Plan:

Der oprettes nu en tegning, der hedder Fundament - det ses øverst i skærmen:

Vælg Wall i båndet - Properties skifter nu til Basic Wall

Det er tilfældigt, at det netop er den viste væg, der kommer frem – det kan være
mange andre.
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Klik på nedpilen og vælg fundamentet 12-330B - det betyder følgende:
12 =

fundamentet lægges på et lag med nummer 12 - det er i overensstemmelse
med den standard, som byggebranchen er blevet enige om - BIPS

330 =

Bredden på fundamentet - 330 mm.

B=

Beton

Da vi skal bruge et fundament på 390 mm., starter vi med at lave en ny væg – ud fra
den, der er vist:
Klik Edit Type

Vælg Duplicate
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Ret til det viste navn:

Klik OK
Klik Edit:

Ret værdi som vist:

Klik OK
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Sæt nu Location Line til Finish Face Exterior - det betyder at vi tegner den udvendige kontur af fundamentet.

Sæt Unconnected Height til 900, der er højden på fundamentet.

Afslut denne del med at klikke på Apply – det er ikke sikkert, at det er nødvendigt at
klikke Apply – funktionen aktiveres automatisk efter nogle sekunder - når du flytter
markøren ind i tegneområdet.
Sæt Offset til -18 (minus 18), da vi så kan tegne husets ydermål uden at skulle regne
– soklen trækkes 18 mm. tilbage fra formuren.
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Tegn nu fundamentet cirka midt på skærmen.
Aflæs husets størrelse på tegningen:

Tegn MED uret rundt - indtast værdierne efterhånden som du kommer frem.

Revit 2017 - Parcelhus

17

Når du når rundt, skal du afslutte ved at taste ESC - derefter samles hjørnet korrekt:

Fundament er nu færdigt:
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Hvis du vil se fundamentet i 3D, skal klikke her:

Du vender tilbage til 2D ved at dobbeltklikke på fundamentsplanen.

Gem tegningen.
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Fundament til udhæng
Vi skal nu have placeret fundament til søjlerne, der skal bære taget over garage og
terrasse.
Vælg Column som vist:

Vælg den viste søjle:

Placer de fire søjler nogenlunde, hvor de skal være - lad være med at forsøge en nøjagtig placering - det klarer vi senere med en anden teknik.
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Placering af fundament til søjler

Klik på fundamentet til søjlen
Træk den måludførende linje ud til søjlens kant og ret målet til 6000.

Vælg Align og klik på fundamentets yderste kant (1) og klik derefter på søjlens
yderste kant (2):

Klik på hængelåsen, så søjlen ikke senere flyttes uhensigtsmæssig.

Nu er søjlen placeret korrekt i forhold til huset.
Revit 2017 - Parcelhus
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Placer på samme måde søjlen i husets modsatte side.
Placer på samme måde 2 søjler ud for den anden gavl – de skal placeres 3000 mm.
fra huset.
Søjlerne skulle nu være placeret rigtigt:

Marker alle fire søjler (du vælger flere elementer ved at holde Ctrl tasten nede) og
sæt deres parametre som vist i Properties:
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Terrændæk
Vi skal nu have lavet terrændæk indeni fundamentet - jeg har her valgt ikke at tegne
fundamenter til indervæggene.
Dobbeltklik på (01) Stue, terræn i Floor Plan - der oprettes nu en ny tegning med
navnet (01) Stue, terræn
Fundamentet ses ikke, men kan hentes ind som Underlay ved at klikke som vist i
Properties:

Klik Apply
Nu vises fundamentet som et underlag, hvorpå vi kan tegne.
Vælg Floor som vist:
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Båndet skifter nu og navnet på båndet vises øverst:

Fjern mærket i Extend into wall (to core)
Læg mærke til, at Properties skifter til at vise Floor:
Typen fortæller:
13 = lagnummer i henhold til BIPS
250 = samlet tykkelse af gulvet
BK = Beton + Kapilarbrydende lag
100-150 = tykkelse af materialerne

Træk ned i pilen og vælg gulvet som vist:

Når du har valgt den viste gulvkonstruktion, så vil vi redigere den lidt - se næste
side.
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Klik på Edit Type - en ny dialogboks åbnes:

Klik på Preview - et billede af konstruktionen vises nu.
Konstruktionen består af:
100 mm. Beton
220 mm. Isolering
50 mm. Grus
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