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Sammanfattning 
BIM-projektering är i dagsläget inget främmande inom byggbranschen utan används 
i de flesta byggnadsprojekt och är ofta ett krav från beställare. De främsta aktörerna 
inom teknik och arkitektur har vanligen inarbetade och väl beprövade arbetssätt 
inom detta område. Men eftersom konkurrensen i branschen ökar, och dessa företag 
har för intention att fortsatt ligga i framkant söker de alltid efter sätt att effektivisera 
deras arbete. Vid projektering av byggnader är det vanligt att flera olika aktörer är 
inblandade i multidisciplinära projekt. Det finns många BIM-verktyg på marknaden 
idag, och funktionerna för samverkan och koordination inom dessa är många.  

Denna studie ämnar utreda huruvida ett av de samarbetsverktygen som finns i 
Autodesk Revit kallat Copy/Monitor skulle kunna effektivisera arbetet med 
projekteringen. De tester som har gjorts av samarbetsverktygets funktioner 
tillämpades på en tredimensionell modell av en byggnad. Genom praktiska försök av 
funktionerna och sammanställd teoretisk kunskap visar studien att det finns fördelar 
med att använda detta verktyg i multidisciplinära projekt i Revit. Möjligheten att 
övervaka ändringar av element vid länkning av modeller är en kraftfull funktion som 
kan förhindra tidskrävande omarbetningar längre fram i projekt. Det har emellertid 
stor betydelse hur modellerna är uppbyggda, vilken typ av projekt det är, samt 
personliga preferenser när det kommer till hur arbetsgången ska se ut och vilka 
element som bör övervakas. 

Studiens syfte var även att ge en beskrivning av koordinater i programvaran. Genom 
litteraturstudier och egna praktiska försök visar studien att koordinathantering vid 
länkning av modeller fungerar som teorin beskriver. Det kan däremot uppstå 
problem längre fram i projekt om de användare som ursprungligen skapar modeller 
inte vet vad programvarans olika inställningar innebär. Det måste finnas tydliga 
riktlinjer för hur koordinater ska hanteras redan i början av projekt för att fungera 
felfritt i ett senare skede, annars kan dessa problem vara svåra att spåra. 
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Abstract 

Building information modeling (BIM) is widely used in the construction industry 
today, and is fast becoming the standard for developers planning building projects. 
Industry leaders in the engineering and architecture business usually have well 
thought out and efficient ways of working within this field, but with ever increasing 
competition these companies are forced to continually find ways of streamlining their 
practices to stay ahead of the competition. There are often several different 
companies involved across multiple disciplines when it comes to the modeling of a 
building, and the different BIM tools available offer many ways for them to 
coordinate. 
 
The purpose of this study is to examine whether one of the collaboration tools 
available in Autodesk Revit called Copy/Monitor could help to streamline the 
modeling process. The tests done of the collaboration tool were applied to a three-
dimensional model of a building. Through practical use of the different functions, and 
compiled theoretical knowledge, the study shows that there are advantages of using 
this tool when planning multi-disciplined projects in Revit. The possibility of 
monitoring changes of elements when linking models is a powerful function and 
could prevent time consuming reworking later on in the project. It is of great 
importance however to note how the models are constructed, what type of project it 
is, as well as personal preferences when it comes to how the workflow should operate 
and what elements should be monitored. 
 
Another purpose of the study was to give an explanation of coordinates in the 
software. Through theoretical compilation and practical tests the study shows that 
handling of coordinates when linking models works as the theory suggests. It is worth 
noting however that problems may arise in later stages of the project if the users that 
originally created the models are unaware of what the software’s different settings 
mean. There must be strict guidelines for how the coordinates should be handled 
from the start of the project, to avoid errors down the line that may be hard to 
identify and correct. 
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1   Inledning 
Fördelarna med Building information Modeling (BIM) är många. Möjligheter att 
spara tid genom automatiserade funktioner, samt att tidigt i projekten ha tillgång till 
vital information för att kunna göra kostnadseffektiva bestämmelser är bara några av 
dess fördelar [1]. På grund av detta är BIM i dagsläget ofta ett krav från beställare vid 
projektering av byggnader. Det är dessa BIM-modeller som ligger till grund för allt 
ifrån produktionen av en byggnad till förvaltning av denna.  
 
Vid projektering av byggnader är det ofta olika discipliner som arbetar på olika delar 
av ett byggnadsprojekt. Dessa discipliner arbetar vanligen inom olika företag och 
därför är det viktigt att en kvalitetssäker metod för samarbete och kommunikation 
mellan medlemmarna inom projekten används. Detta för att undvika misstag och dyr 
omarbetning. I de mjukvaror som används vid BIM-projektering idag finns mängder 
med funktioner och verktyg vad gäller samarbete och samordning. I och med att 
konkurrensen i branschen ökar är en effektivisering av projekteringen önskvärd. 
Många gånger har inte de verksamma ingenjörerna och arkitekterna tid att utreda 
hur dessa verktyg fungerar och om användning av dessa skulle kunna effektivisera 
deras arbete. 
 

1.1 Bakgrund 
	
Det nuvarande arbetssättet som används på Sweco Architects vid tvärdisciplinär 
projektering i Autodesk Revit är att arkitekterna länkar in konstruktionsmodellen 
och “ritar” av element från denna till deras egen byggnadsmodell. Detta görs för att få 
tillgång till dessa element i sin egen modell och på så sätt kunna skapa relationer 
mellan konstruktörens och sina egna element i programvaran. Det går inte utan 
denna relation att få programmet att förstå att till exempel en innervägg i 
arkitektmodellen ska känna av elementet i den länkade konstruktionsmodellens 
bärande ytterväggar. Detta innebär att placeringen av väggen blir svår att få korrekt 
samt att ändringar som görs i den länkade modellen inte samordnas genom 
projektet. 
 
Det nuvarande arbetssättet är väl beprövat och fungerar bra, men kan vara 
tidskrävande vid stora projekt. Dessutom varnas inte arkitekten respektive 
konstruktören automatiskt om ändringar som sker i modellen. Det måste ske via mail 
eller telefonkontakt för att den andre ska känna till de ändringar som har gjorts. 
Visserligen kan stora ändringar i modellerna uppmärksammas när den ena länkar in 
den andres modell i projektet. Men många ändringar är svåra att upptäcka om den 
ena projektmedlemmen inte kommer ihåg, alternativt glömmer att underrätta de 
andra om den ändring som har skett. Detta kan medföra tidskrävande revideringar 
längre fram i projekt. Det finns ett samarbetsverktyg i programvaran Autodesk Revit 
kallat Copy/Monitor som möjligtvis skulle kunna lösa dessa problem. En utredning 
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av vad det är samt dess funktioner behöver dock göras. Eftersom tillverkare ofta vill 
sälja in sina produkter, kan de framföra information om dessa angående 
funktionalitet men i många fall lever dessa inte riktigt upp till förväntningarna. 
Verktyget i programvaran behöver därför testas av oberoende part för att kontrollera 
om verktyget verkligen lever upp till vad tillverkarna utlovar. 
 
Vid stora projekt med många inblandade discipliner är samordning väldigt viktigt. 
När de olika disciplinerna länkar modeller mellan varandras projekt är det av central 
betydelse att koordinathantering inom Autodesk Revit sköts korrekt. För att element 
i länkade modeller ska förhålla sig korrekt till varandra i den tredimensionella 
världen krävs det att alla projektmedlemmar använder sig av samma 
koordinatsystem. Ingenjörerna på Sweco tror sig ha hittat en kvalitetssäker metod 
när det gäller koordinathantering. Dock är arbetet med koordinater i Autodesk Revit 
ofta komplext och många gånger finns inte tid att sätta sig in i vad egentligen alla 
olika inställningar gällande detta innebär.   

1.1.1 Sweco 
 
Redan 1889 bildades grunden till det som idag är Sweco. Under åren som gått har 
många bolag förvärvats och korporerats in i koncernen och sedan 1902 har Sweco 
utfört uppdrag i över 100 länder. Med cirka 5600 anställda och kontor på cirka 50 
orter i Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, 
byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten och miljö, projektledning, 
energisystem, geografisk IT, industri samt strategi och analys. Med totalt cirka 14500 
medarbetare är koncernen det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i 
Europa. Sweco har lokal närvaro i femton länder och bedriver årligen projektexport 
till ett 70-tal länder runt om i världen [2]. 
 

1.2 Syfte & mål 
 
Syftet med detta examensarbete är att utreda vad Copy/Monitor är, hur detta 
samarbetsverktyg fungerar i praktiken, samt för- och nackdelar med detta. Vidare 
syftar projektet även till att beskriva koordinater i Revit och hur koordinathantering 
bör ske vid länkning av modeller. 

 
Målet med studien är att kunna ge förslag på en arbetsgång som personer som 
arbetar med projektering i Revit dagligen kan dra nytta av. Även guider som visar 
tillvägagångssättet vid användning av programvarans alla funktioner gällande 
Copy/Monitor och koordinathantering vid länkning av modeller ska presenteras i 
arbetet. 
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1.3 Avgränsningar  
	
Examensarbetets tidsperiod begränsas av tio veckors heltidsstudier. Studien kommer 
att avgränsas till undersökning av endast Autodesk Revit som BIM-verktyg. Eftersom 
studien inriktar sig främst på samarbetet mellan arkitekt och konstruktör, kommer 
endast de funktioner i samarbetsverktyget som rör detta att beskrivas utförligt.  
	
De guider som skapas är inte tänkt att fungera som en mall av hur funktionerna i 
programvara bör användas, utan är tänkt att ge läsaren en utförlig beskrivning av 
tillvägagångssätt för att använda sig av programvarans funktioner. Detta för att 
användningen av dessa kan skilja sig åt beroende på hur projektet ser ut.  
	
Eftersom studien begränsas av en specifik tidsram kommer därför inga exakta värden 
att kunna redovisas på hur stor effektiviseringen av arbetet eventuellt skulle kunna 
bli.  
 

1.4 Faktainsamling 
	
Litteratur, vetenskapliga artiklar och rapporter om studiens ämne är mycket 
begränsat. På grund av detta har stor del av de fakta som samlats in för att få 
förståelse för hur koordinater och samarbetsverktyget fungerar i programvaran 
hämtats från internet. Dessa fakta bestod av videoföreläsningar, bloggar och 
hemsidor.	 Även en stor del av den kunskap som krävs för att utföra studien har 
förvärvats genom egna praktiska försök i programmet.	
 
För att få en bättre inblick i dagens arbetssätt har löpande diskussioner förts med 
ingenjörer verksamma inom modelleringsarbete i Revit. Detta för att få en bättre 
förståelse för hur arbetsprocessen ser ut idag och dess begränsningar.	Det har även 
gjorts en mailintervju med handledaren på Sweco för att få ytterligare frågor 
besvarade i detalj för att sedan kunna gå tillbaka till dessa under de senare delarna av 
studien. 
 

1.5 Målgrupp 
 
Målgruppen i studien är främst beställaren Sweco Architects samt andra discipliner 
inom företaget. Även andra aktörer verksamma inom projektering i Autodesk Revit 
förväntas kunna dra nytta av resultatet. 
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2 Teori 
BIM är en akronym för antingen Building Information Model, alternativt Building 
Information Modeling. Hur det utläses beror mycket på vem man frågar. För vissa är 
det den första tolkningen, som syftar på en digital modell och dess byggnadsinformation, 
och för somliga den senare, som syftar på den arbetsprocess som hanterar 
information i en byggnadsmodell [3]. Enligt BIM Alliance ska dock fyra kriterier vara 
uppfyllda för användning av begreppet BIM: 
 

1. Informationshantering sker med en eller flera objektsorienterade modeller. 
2. Egenskaper är kopplade till objekten i modellerna, och används. 
3. Objekten i modellerna har relationer till varandra. 
4. Olika informationsvyer kan skapas ur en och samma modell [4]. 

 
Användandet av BIM har ökat de senaste åren, allt fler företag vill ligga i framkant i 
utvecklingen när det gäller digitalisering av arbetsprocesser. BIM-verktygen möjliggör att 
simuleringar, optimeringar, kostnadskalkyler samt tidsplanering kan tas fram (se 
figur 1). Detta gör att BIM underlättar för alla led i byggnadsprocessen att vara 
uppdaterad på essentiell information angående projektet. Användandet av BIM 
säkerställer att denna information kan finnas tillgänglig för alla inblandade från 
idéskedet till rivning av byggnaden [5].  
 

	
Figur 1. Exempel på hur ett byggprojekt och en byggnads livscykel kan se ut vid  
användande av BIM [6].  

 
Det finns ett antal olika mjukvaror på marknaden när det kommer till projektering i 
BIM-format. För att arbetet med dessa mjukvaror skall vara effektivt, krävs det att 
alla involverande har en tydlig bild över vilka arbetssätt som lämpar sig i vilka projekt 
och vilka av dessa som skall implementeras i projekten. Frågor rörande detta styrs 
ofta med hjälp av en så kallad BIM-samordnare. 
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2.1  BIM i projekteringen  
	
I projekteringsprocessen använder arkitekter och teknikkonsulter BIM-verktyg för att 
skapa detaljerade virtuella 3D-modeller av byggnader. I dessa modeller finns 
information om till exempel, volymer, areor, längder, material med mera. I och med 
denna information går det att skapa kompletta digitala underlag för bygg- och 
förvaltningsskedet under byggnadens livscykel. Underlagen består vanligen av en 
mängd ritningar, mängdförteckningar och beskrivningar [7]. 
 
Fördelen med BIM i projekteringen är att sektioner, planritningar, detaljritningar, 
måttsättning, med mera till viss del sker per automatik vid modellering av byggnader 
i programmen [7]. Dessa skapade modeller ligger sedan till grund för att kunna göra 
rimliga analyser och simuleringar av kostnader för byggande och drift av byggnader. 
För att säkerställa att BIM-modellerna innehåller den information som krävs och når 
upp till den kvalitet som efterfrågas kan arbetet med detta regleras av en BIM-
samordnare. 

2.1.1 BIM-samordnare 
 
BIM-samordnaren är fullt ansvarig för att övervaka och hantera alla frågor som rör 
BIM under projektets genomförande och se till att de på ett effektivt sätt stödjer 
projektet i dessa hänseenden. För att det ska fungera korrekt måste denne involveras 
i ett tidigt skede av projektet. BIM-samordnaren kan till exempel ansvara för att 
samordna byggnadsmodeller, leda BIM-samordningsmöten samt att på taktik- och 
metodiknivå säkerställa att programmen fungerar [8]. I BIM Alliance dokument om 
rollbeskrivningar i projekt så ger de även fler exempel på ansvarsområden BIM-
samordnaren kan disponera över: 
 
● Ta fram styrdokument för BIM-taktik.	
● Sammanställa samordningsmodell.	
● Granska leveranser utifrån informationsinnehåll och kvalitet.	
● Ansvara för BIM-metodiksamordning, det vill säga:	

o Förankra arbetssätt under projekteringen kring hur kraven ska arbetas 
in i modell och databas löpande för de olika projektörerna.	

o Ta fram metodikbeskrivningar och informera om metodik.	
o Förklara förutsättningar för bra samarbete utifrån kraven. 	
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2.2 Autodesk Revit 
	
Autodesk Revit är en programvara med stöd för BIM-baserade arbetsflöden som är 
utvecklat av programvaruföretaget Autodesk, som bland annat har utvecklat 
programvaran Autocad. Verktyget används för att skapa detaljerade virtuella 
byggnadsmodeller i 3D, för att sedan kunna komplettera dessa med 2D- ritningar. 
Med hjälp av text, streck, skrafferingar och symboler kan de tvådimensionella 
ritningarna uppvisa det exakta utseende som olika regelverk och standarder 
kräver  [9]. 
 
I programvaran kan användaren designa, analysera och skapa dokumentation 
angående varje aspekt i byggnadsprocessen. Detta gör att programvaran är ett 
kraftigt verktyg för arkitekter, designers, entreprenörer, byggnadskonstruktörer, 
samt el- och VVS konstruktörer. Autodesk Revit ett parametriskt program, vilket 
innebär att det lagrar parametrar, relationer, modelldata och egenskaper om 
byggnaden. Det betyder att när ändringar sker, när och vart som helst i projektet 
samordnar programvaran denna förändring genom hela projektet. Denna egenskap 
gör att mjukvaran underlättar för användarna att arbeta samordnat genom hela 
projektet [10]. 
 
Det finns tre olika användargränssnitt i Revit, dessa är:  
 
● Architecture	
● Structure	
● Systems (MEP)	

 
Dessa olika gränssnitt i programmet är utrustade med verktyg anpassade för 
arkitekter, el- och VVS-konstruktörer samt byggnadskonstruktörer. [11] 
 
Som tidigare påpekats är Revit ett BIM-verktyg som underlättar samarbetet mellan 
alla inblandade i projekt. Det finns samarbetsfunktioner inom programvaran som 
lämpar sig både för projektmedlemmar internt på samma kontor, samt även för 
tvärdisciplinära projekt där olika företag ansvarar för olika delar av projektet. Ett 
vanligt förfarande är att projektmedlemmar arbetar med Worksharing internt på till 
exempel ett arkitektkontor när alla simultant behöver jobba i samma modell. När det 
däremot arbetas mot externa företag och konsulter, när informationsutbytet ofta är 
prohibitivt, är länkning av modeller det vanligaste sättet att arbeta på. I båda dessa 
fall är det dock vanligt att arbeta med central- och lokal lagring av filer på ett eller 
annat sätt.  

2.2.1 Worksharing 
 
I stora projekt kan det krävas att modellerna delas upp i olika delar för att flera 
projektmedlemmar ska kunna arbeta i modellen samtidigt. Modellen behöver då 
delas in i logiska komponenter utan att information om helheten förloras [12]. I Revit 
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kan användaren genom Worksharing dela in modellen i Worksets. Denna indelning 
tillåter projektmedlemmar att arbeta på olika delar av byggnaden samtidigt, i samma 
modell. Till exempel, en projektmedlem arbetar interiört och den andre 
exteriört [13]. 
 
För att reglera vem som tillåts att arbeta på vilka delar i modellen så kan inställningar 
göras där användaren tillåts att ställa in vem som ska vara ägare (Owner) eller 
låntagare (Borrower) av ett Workset. Att vara Owner av ett Workset innebär att 
andra användare inte kan gå in och ändra element tillhörande detta Workset, utan 
det är endast ägaren som kan göra detta. Projektmedlemmar kan däremot tillåtas av 
ägaren att vara låntagare (Borrower) av element i ett Workset. Detta tillåter 
låntagaren att göra ändringar i modellen rörande dessa ”lånade” element [10]. Vid 
arbete med Worksets är användning av central- och lokal lagring av filer en 
betydelsefull del. 

2.2.2 Central- och lokal lagring av filer 
 
Arbetet med central- och lokal lagring av filer innebär att en central fil skapas och 
lagras på en server. Denna centralfil finns tillgänglig för alla projektmedlemmar att 
göra en lokal kopia av till sin egen dator, detta illustreras i figur 2. Varje gång det görs 
ändringar i en individuell lokal fil kan denna synkroniseras tillbaka till centralfilen. 
När detta görs uppdateras centralfilen med dessa ändringar [13]. Vill de andra 
projektmedlemmarna ta del av denna ändring har de möjlighet att i sin tur 
synkronisera till centralfilen, och dessa ändringar kopieras då in i deras modell. Detta 
gör att alla ändringar stannar i en fil, alla delar av projektet uppdateras automatiskt 
och på så sätt har de olika disciplinerna alltid tillgång till den senaste modellen. 
Arbetet med central- och lokal lagring av filer styrs ofta med hjälp av en BIM-
samordnare. 
 

	
Figur 2. Illustration över hur arbetet med central- och lokalfil kan se ut [14]. 
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2.2.3 Länkning av modeller 
	
Länkning av modeller tillåter projektmedlemmar att arbeta på olika delar av en 
byggnad, i varsin modell oberoende av varandra, för att sedan sammanfoga dessa 
modeller som illustreras i figur 3. Länkning av modeller används med fördel när 
arbetet med Worksharing inte är passande. Bland annat när flera geografiskt åtskilda 
discipliner arbetar på samma projekt och viss information inte ska delas. Till exempel 
kan konstruktören länka in arkitektmodellen för att ha en bra utgångspunkt vid 
projektering av de bärande delarna i modellen. Arbetet med länkning av modeller 
lämpar sig också bra när flera separata byggnader ska länkas samman på till exempel 
en byggplats [15]. 
 
När en modell länkas in i ett projekt ligger denna endast som en kopia av den 
ursprungliga filen. Det betyder att när förändringar görs i projektet modellen länkas 
in i så sker inga förändringar i den ursprungliga filen [10]. 
 

	
Figur 3. En illustration av hur arbetet kan gå till vid länkning av modeller mellan olika 
discipliner [10]. 

 

Vid länkning av modeller så finns inställningar i programvaran som reglerar 
synlighet av de länkade modellerna i projekten. Vid länkning av en modell som i sin 
tur innehåller länkade modeller blir länken inplacerad (Nested). Beroende på 
inställningarna Overlay och Attached kan man visa eller gömma de inplacerade 
modellerna i värdprojektet. Länkningsfunktionen Overlay laddar inte in de 
inplacerade modellerna i värdprojektet. Dessa modeller kommer då inte att synas i 
värdprojektet [10], se figur 4. 
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Figur 4. Projekt A är inlänkat i projekt B (projekt B är alltså överordnad modell för projekt A) Reference Type 
för projekt A är inställd på Overlay inom den överordnade modellen. När då projekt B länkas in i Projekt C, så 

visas inte projekt A [10]. 
 
Om Länkningsfunktionen Attached används kan däremot även de inplacerade 
modellerna visas i värdprojektet (se figur 5). 
 

 
Figur 5.  Samma länkning som figur 3. I denna länkning är dock Reference Type för projekt A (inom dess 

överordnade modell projekt B) inställd på Attachment. När då projekt B länkas in i Projekt C, syns även den 
inplacerade länken (projekt A) [10]. 

 

2.2.4 Copy/Monitor 
	
Copy/Monitor är ett verktyg som kan användas internt i en modell, alternativt vid 
länkning av modeller. Verktyget nyttjas vanligen som ett samarbetsverktyg i 
programvaran. Det fungerar på så sätt att projektmedlemmarna länkar in modeller 
från andra discipliner för att kunna ta del av varandras arbete. Detta verktyg tillåter 
sedan de olika projektmedlemmarna att kopiera och övervaka element i respektive 
projektmedlems modell. Till exempel, arkitekten använder Revit Architecture för att 
designa den arkitekturella modellen. Konstruktören använder sedan Revit Structure, 
öppnar ett blankt konstruktionsprojekt och kan sedan genom verktyget 
Copy/Monitor kopiera nivåer och rutnät från arkitektmodellen till deras tomma 
projekt, för att ha en bra utgångsmodell för konstruktionsritningen. Arkitekten kan 
även länka konstruktionsmodellen in i arkitektmodellen för att övervaka till exempel 
bärande element. När någon av disciplinerna gör en ändring av element som 
övervakas i respektive modell, varnas då användaren om att ändringar har skett 
rörande detta element. Detta genom att ett varningsmeddelande visas vid öppnande 
av projektet, alternativt omladdning av den länkade modellen i projektet. I 
anknytning till dessa ändringar tillåter även verktyget användarna att enkelt 
kommunicera gällande ändringar på övervakade element genom programvaran [16]. 
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Kopiering och övervakning av element 
 
Vid länkning av en modell kan delar från den länkade modellen kopieras in i det 
befintliga projektet med hjälp av Copy-funktionen. Vid kopiering av ett element så 
skapas dessutom en övervakningsrelation mellan det kopierade elementet och 
elementet i den länkade modellen. Om eventuella ändringar görs på det övervakade 
elementet varnas användaren genom ett varningsmeddelande när denne öppnar 
projektet, alternativt laddar om länken in i projektet. 
 
I Copy-funktionen kan användaren välja att använda funktionen i befintligt projekt 
eller på modeller som är länkad in i det befintliga projektet. Vid användning av 
funktionen på endast det befintliga projektet används funktionen med fördel för att 
övervaka kritiska delar av byggnaden. På så sätt varnas användaren om denne utan 
intention flyttar eller ändrar något av de övervakade elementen i projektet. 
 
Väl i Copy-mode går det enkelt att kopiera flera element samtidigt genom funktionen 
Multiple. Denna funktion tillåter användaren att markera flera element samtidigt. 
Vid markering av flera element kan användaren enkelt filtrera ut vilka/vilken 
kategori av element denne vill kopiera med Filter-funktionen. I filterfönstret visas 
vilken typ av objekt i modellen som är markerade och hur många dessa är. 
 
Det går även att välja att endast övervaka element i verktyget. Detta görs med 
Monitor-funktionen. Observera att det kan endast kan skapas övervakningsrelationer 
mellan objekt av samma typ, till exempel olika väggar. Vill användaren välja att 
avsluta övervakningen på ett kopierat element går även detta. Användaren kommer 
då i fortsättningen inte bli varnad om detta element ändras i modellen, kopian av 
elementet kvarstår dock. 
 
Tillverkaren av programvaran har listat vilka element som går att kopiera och 
övervaka i samarbetsverktyget [17]: 
 
● Levels 	
● Grids (dock inte rutnät med flera segment)	
● Pelare (dock inte lutande)	
● Väggar	
● Golv	
● Öppningar	
● El- och VVS-utrustning	

 
Vid kopiering av element finns det en rad olika inställningar som kan göras vid 
kopieringen [10]. Under Options kan användaren välja nya typer och dimensioner på 
de kopierade elementen. Här finns även valet att vissa element inte ska kopieras. 
Under de olika kategorierna går det att göra följande inställningar vid kopiering av 
element av olika typ: 
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Levels              

● Offset - Förskjuta nivån vertikalt med ett givet värde på kopierade Levels.	
● Reuse matching levels- Levels i det aktuella projektet som har samma 

placering som i den länkade modellen kommer då att ersättas.	
● Reuse levels with the same name - Levels som har samma namn i det 

aktuella projektet som i den länkade modellen kommer att flyttas, så att de 
hamnar på samma plats som i det länkade projektet.	

● Don’t reuse - Skapar kopior av Levels oavsett om det nuvarande projektet 
har Levels som ligger på samma plats som i den länkade modellen. 	

● Reuse if elements match exactly - En kopia skapas inte, utan endast en 
övervakningsrelation skapas mellan Levels på samma plats.	

● Reuse if within offset - En kopia skapas inte, utan endast en 
övervakningsrelation skapas mellan Levels inom inställd offset.	

● Add suffix to level name - Ett suffix läggs till på namnet för kopierad Level. 	
● Add prefix to level name - Ett prefix läggs till på namnet för kopierad 

Level.	
 
Grids 

● Reuse grids with the same name - Grids som har samma namn i det 
aktuella projektet som i den länkade modellen kommer att flyttas, så att de 
hamnar på samma plats som i det länkade projektet.	

● Reuse matching grids - Grids i det aktuella projektet som har samma 
placering som i den länkade modellen kommer då att ersättas.	

● Don’t reuse - Skapar kopior av Grids oavsett om det nuvarande projektet har 
Grids som ligger på samma plats som i den länkade modellen.	

● Reuse if elements match exactly - En kopia skapas inte, utan endast en 
övervakningsrelation skapas mellan Grids på samma plats.	

● Add suffix tog grid name - Ett suffix läggs till på namnet för kopierad Grid.	
● Add prefix tog grid name - Ett prefix läggs till på namnet för kopierad 

Grid.	
 
Pelare 

● Split columns by levels – Delar pelare efter Levels.	
Denna funktion används med fördel av konstruktörer för att kopiera pelare som är 
kontinuerliga i arkitektmodellen, men ska vara uppdelade efter våningsplan i 
konstruktionsmodellen. 
 
Väggar 

● Location line to align – Vilken del/linje av väggen det kopierade elementet 
ska anpassa sig mot.	

● Copy windows/doors/openings - Vid kopiering av väggar med fönster, 
dörrar eller öppningar i, inkluderas dessa i kopian.	
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Golv 
● Copy openings/inserts - Vid kopiering av golv/bjälklag med öppningar i, 

inkluderas dessa i kopian.	
 
Det finns ett antal element verktyget inte klarar av att kopiera och övervaka [17].  
Dessa är: 
 
● Lutande pelare och väggar.	
● In-place elements (element som är skapade i modellen).	
● Designalternativ.	
● Faser i projektet (indelning av tidsperioder i projekten).	
● Multi-Segment Grids (rutnät med flera segment).	

 
Som tidigare nämnts så varnas användaren när ändringar sker på ett övervakat 
element, antingen vid öppning av projektet eller vid omladdning av den länkade 
modellen. Ett varningsmeddelande visas då där det står att ett övervakat element i 
den länkade modellen har ändrats och att en Coordination Review måste göras. I 
Coordination Review visas vad som har ändrats i den övervakade modellen, och alla 
kommentarer som lagts till i samband med dessa ändringar. Vill användaren skapa 
en rapport gällande ändringar och åtgärder, om det till exempel har skett många 
ändringar i modellen, går detta att göra med Create Report. Detta dokument kan 
sedan enkelt skickas till andra discipliner som berörs av ändringarna, eller eventuellt 
tas med på ett projekteringsmöte.  I detta dokument finns information om: 
 
● Vilka element som har ändrats och vilken typ av ändring som skett.	
● Vilken modell som ändringen har skett i.	
● ID på de element som ändrats.	
● De kommentarer som gjorts i anslutning till ändringen.	

 
När övervakade element har ändrats och användaren kontrollerar dessa i 
Coordination Review går där att vidta olika åtgärder beroende på vad som har 
ändrats i modellen[10]. De olika val som finns är: 
 
Postpone - Ingen åtgärd vidtas, lämnar ändringarna som de är för att bli påmind 
senare. 
Reject - Denna åtgärd väljs när användaren vill indikera att ändringen är felaktig. En 
ändring måste då istället ske på det övervakade objektet i den länkade filen. 
Accept difference - När användaren vill acceptera ändringen av elementet väljs 
denna åtgärd. En ny relation uppdateras då utan ändring av motsvarande element i 
projektet. 
Move - Ett element har blivit flyttat. Denna åtgärd väljs för att tillämpa denna 
ändring av motsvarande element i det aktuella projektet. 
Modify – Till exempel en Grid-linje eller en vägg har ändrats eller flyttats. Välj 
Modify för att tillämpa denna ändring av motsvarande element i projektet. 
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Rename - Namnet på ett övervakat element har ändrats. Välj Rename för att 
tillämpa denna ändring av motsvarande element i projektet  
Ignore new elements – Ett nytt element har lagts in i ett övervakat golv eller en 
vägg. Välj denna åtgärd för att ignorera det nya elementet. Detta nya element 
kommer då inte övervakas. 
Copy new elements – Ett nytt element har lagts in i ett övervakat golv eller vägg. 
Välj denna åtgärd för att kopiera in och övervaka dessa element. 
Delete element – Ett övervakat element har tagits bort. Välj denna åtgärd för att 
radera detta element i det aktuella projektet. 
Copy Sketch – En Sketch, eller gränsen för en övervakad öppning har ändrats. 
Denna åtgärd ändrar öppningen till motsvarande storlek i det aktuella projektet. 
Update extents – Ett övervakat element har ändrats. Denna åtgärd ändrar det 
korresponderande elementet i det aktuella projektet. 
 
I Coordination Review kan användaren se de kommentarer andra projektmedlemmar har 
gjort, samt själv lägga till kommentarer beträffande vidtagna åtgärder denne tagit 
själv. Åtgärder och kommentarer kan sedan väljas att sparas i en Coordination 
Report i som beskrevs tidigare i detta avsnitt. OBS: Ena användaren måste övervaka 
samma element som den andre kommenterar på för att kunna se kommentarerna 
som gjorts gällande ändringar på detta. 
 
Om användaren arbetar i väldigt stora projekt kan det vara svårt att hitta de element 
som har ändrats i modellen. För att enkelt kunna hitta ändrade element i sådana fall 
kan funktionen Select Elements By ID användas. Det är därför väldigt användbart att 
ID-numret på det ändrade elementet står med i rapporten (Create Report). Vid 
användning av denna funktion så visas de ändrade elementen genom att dessa blir 
markerade i modellen. I Coordination Review finns även valet att enkelt lokalisera 
dessa element genom funktionen Show. En vy öppnas då där de övervakade 
elementen som ändrats blir markerade i modellen. 
 

2.3 Koordinater i Revit 
	
Revit använder sig av likt många andra CAD-verktyg av ett kartesiskt koordinatsystem där 
X, Y och Z-axeln möts i origo (0,0,0). I programvaran finns två stycken ursprungliga 
koordinatsystem vid öppning av ett nytt projekt, det fasta och det användardefinierade [19]. 

2.3.1 Det fasta koordinatsystemet 
	
I BIM-modellen måste koordinater, element, förflyttningar, mått etcetera ha något 
att relatera till. Därför har Revit interna koordinater för varje projekt. Detta är ett fast 
koordinatsystem som inte går att flytta [20]. Startpunkten för Revits interna origo 
(0,0) det vill säga, det fasta koordinatsystemet kallas för Internal Origin. Denna 
punkt ligger mitt i skärmen vid uppstart av programmet. Internal Origin är inte 
synlig i projektet och går inte att flytta [10]. När användaren exporterar och 
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importerar filer för samordning är denna punkt av central betydelse. 

2.3.2 Användardefinierade koordinatsystem 
 
För att underlätta arbetet med länkade modeller samt för att få lämpligare 
koordinater att jobba med går det att använda sig av användardefinierade 
koordinatsystem i Revit. Alla element i programvaran refererar till det fasta 
koordinatsystemet men det användardefinierade koordinatsystemet hjälper 
användaren att få mer lätthanterliga koordinater i 3D-rymden [19]. Figur 6 visar 
koordinaterna av 3D-modellens placering relativt det fasta interna koordinatsystemet 
samt placeringen relativt det sekundära koordinatsystemet definierat av användaren.  

 

 
Figur 6. Redovisning av hur det användardefinierade koordinatsystemet ger  

   mer lätthanterliga koordinater gentemot det fasta koordinatsystemet [19]. 
 
Inom det användardefinierade koordinatsystemet går det att bestämma en logisk 
baspunkt som blir användarens utgångspunkt för all geometri i projektet. Även en 
känd plats i den verkliga världen kan definieras som gör att byggnadens placering, 
väderstreck och höjd relativt denna blir korrekt.  
 
Projektets Project Base Point representerar den enskilda projekt filens lokala origo 
(0,0,0). Denna punkt är inte relevant för andra projekt, utan bara för det enskilda 
projektet. Project Base Point är till för att användaren ska kunna definiera 
byggnadens plats i förhållande till exempelvis en utsättningspunkt, alternativt ett 
elements placering i förhållande till detta lokala origo. Som tidigare nämnts så 
används denna punkt för att få mer lätthanterliga koordinater i projekt. Denna punkt 
kan placeras vart som helst i projektet där användaren vill ha denna, till exempel i 
hörnet av en byggnad [19]. Project Base Point syns inte vid start av nytt projekt utan 
användaren måste välja själv att den ska visas. Punkten illustreras enligt figur 7. 
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Figur 7. Projektets Project Base Point illustreras som en ring märkt med ett kryss i 

programvaran. 

 
Project Base Point definierar också centrum på det som kallas projektets 20-miles 
limit, vilket betyder att alla element i projektet måste placeras inom en radie på ~32 
km. Om användaren placerar geometri utanför detta så försämras noggrannheten på 
koordinaterna [10]. 
 
Det går att välja om Project Base Point ska vara låst (Clipped) eller olåst (Unclipped). 
Vad som händer med koordinaterna när man flyttar punkten beror på denna 
inställning [21]. 

Unclipped  
Flyttning av ett olåst Project Base Point är samma som att använda sig av Relocate 
Project verktyget. 
● Koordinaterna i projektet ändras inte för elementen i modellen.	
● De delade koordinaterna ändras för elementen i modellen.	

Clipped  
Flyttning av ett låst Project Base Point positionerar om projektets koordinatsystem 
relativt både modellens geometri och det delade koordinatsystemet. 
● Koordinaterna i projektet ändras för elementen i modellen.	
● De delade koordinaterna av projektets Project Base Point ändras i det delade 

koordinatsystemet. 	
● Delade koordinater ändras inte för elementen i modellen.	

 
Det finns två riktningar mot norr vid start av ett projekt. Project North och True 
North, det senare beskrivs längre fram i rapporten. Project North delas av Revits 
fasta koordinatsystem och projektets Project Base Point. Denna inställning av vy 
används ofta vid skapande av planritningar och liknande, då den sanna vinkeln mot 
norr inte behöver vara känd. Det underlättar även för användaren att arbeta i 
programmet om byggnadsmodellen är ortogonal i förhållande till bildskärmen [20]. 
 
För att representera en känd punkt i den verkliga världen går de att använda sig av 
Projektets Survey Point. Det är denna punkt som lagrar det universella 
koordinatsystemet för projekten, som används vid delning av koordinater mellan 
modeller (det delade koordinatsystemet). Placeringen av denna görs ofta på en känd 
inmätningspunkt med kända koordinater och det är denna punkt som projektets 
Project Base Point kommer att referera till. Projektets Survey Point kan skilja sig 
från det interna koordinatsystemet i rotation, läge och höjd [20]. Denna punkt syns 
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inte vid start av nytt projekt utan användaren måste välja själv att den ska visas, 
punkten illustreras enligt figur 8. 
 

 
Figur 8. Projektets Survey Point illustreras som en triangel märkt med ett plus i 

programvaran. 

	
Det går att välja om Survey Point ska vara låst (Clipped) eller olåst (Unclipped). Vad 
som händer med koordinaterna när man flyttar punkten beror på denna inställning [21]. 
 

Unclipped  
Flyttning av ett olåst Survey Point flyttar bara denna punkt relativt det delade 
koordinatsystemet och projektets koordinatsystem. 
● Koordinaterna i projektet ändras inte för elementen i modellen.	
● De delade koordinaterna ändras inte för elementen i modellen.	
● Endast de delade koordinaterna av Survey Point ändras.	

Clipped  
Flyttning av ett låst Survey Point positionerar om det delade koordinatsystemet 
relativt geometrin av modellen och projektets koordinatsystem. 
● Koordinaterna ändras inte för elementen i projektet.	
● De delade koordinaterna ändras för elementen i modellen.	

 
För att kunna definiera projektets vinkel mot det sanna norr, det vill säga modellens 
riktning mot norr i den verkliga världen [22]. Går det att använda sig av projektets 
True North. Projektets riktning mot det sanna norr används ofta för att till exempel 
definiera byggnadens rotation på en byggplats. Denna inställning används också av 
arkitekter vid ljusstudier då denna vinkel måste vara känd för att kunna göra dessa. 
Rotationen mot True North används av delade koordinater när länkade byggnaders 
orientering i förhållande till varandra och den verkliga världen måste vara känd.   

2.3.3 Koordinathantering vid länkning av modeller 
 
Vid länkning av modeller är positioneringen av länken väldigt viktig. Detta för att 
modellerad geometri ska hamna på rätt plats i projektet vid länkning av modeller 
mellan olika discipliner. I Revit finns tre stycken olika val användaren kan göra när 
denne länkar in en fil. Dessa är By Shared Coordinates, Origin to Origin och Center 
to Center. Vilken av dessa positioneringar som lämpar sig bättre eller sämre beror på 
vad som skall länkas och hur arbetsförfarandet ser ut. 
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By Shared Coordinates 
När användaren länkar en fil By Shared Coordinates betyder det att positioneringen 
av modellerna baseras på att dessa delar koordinatsystem. Vilket innebär att 
placeringen av byggnadsmodellerna relativt ett projekts delade koordinater är känd 
av de länkade modellerna. När modellerna i projektet är positionerade där 
användaren vill ha dem och dessa delar koordinater, kan man sedan länka samman 
vilka som helst av dessa modeller genom att använda sig av det delade 
koordinatsystemet, och dessa kommer då i framtiden att förhålla sig korrekt till 
varandra i världen. 
 
För att kunna länka modeller By Shared Coordinates måste koordinaterna delas från 
den ena modellen till den andra. Detta görs genom att antingen publicera (Publish) 
eller att förvärva (Acquire) koordinaterna från den ena modellen till den andra. 
Vilket förfarande som lämpar sig bäst beror på vilka typer av modeller som ska 
länkas, och i vilken modell de kända koordinaterna ligger. I allmänhet så 
rekommenderas publicering av koordinater från till exempel en site-fil när 
användaren arbetar i en byggnadsmodell och vill att koordinaterna i denna modell 
ska dela koordinatsystem med site-filen där de kända koordinaterna ligger.  När 
arbetet sker i en site-fil och de kända koordinaterna ligger i byggnadsmodellen som 
ska länkas in i denna rekommenderas förvärvning av koordinaterna från 
byggnadsmodellen till site-filen [23].  
	
När man förvärvar koordinater från ett länkat projekt, kommer det delade 
koordinatsystemet av värdprojektets nuvarande plats att anpassa sig till det länkade 
projektets delade koordinatsystem. Detta betyder att ingen ändring sker i det länkade 
projektets koordinatsystem, utan all ändring sker i värdprojektets koordinatsystem 
[24]. Det går endast att förvärva koordinater från ett projekt till ett annat. Vid 
förvärvning av koordinater från ytterligare ett projekt, kommer det delade 
koordinatsystemet i de andra att lokaliseras om så att alla tre projekt delar 
koordinaterna förvärvade från det senare projektet. 
  
När man publicerar koordinater från ett projekt till ett annat anpassar sig det länkade 
projektets delade koordinatsystem efter värdprojektets koordinater. Det sker alltså 
ingen ändring i värdprojektets koordinater, utan all ändring sker i det länkade 
projektets koordinatsystem [24]. Vid publicering av koordinaterna från till exempel 
en site-fil med kända koordinater till en länkad byggnadsmodell, kan koordinaterna 
från site-filen publiceras till den länkade modellen och sedan sparas tillbaka in i 
denna. På så sätt blir placeringen av den länkade filen korrekt i förhållande till den 
kända utsättningspunkten och den verkliga världen. Publicering av koordinater går 
att göra till flera modeller. 
 
Vid användning av delade koordinater finns det en användbar funktion som speciellt 
lämpar sig vid upprättandet av en så kallad ”master-site”. Specify Coordinates at 
Point tillåter användaren att välja en punkt i projektet och specificera koordinaterna i 
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denna. Detta är användbart när användaren har fått ett underlag på en byggplats med 
inmätta koordinater i till exempel DWG-format och modellernas placering på 
byggplatsen måste vara exakta. Denna fil med de kända koordinaterna kan då länkas 
in i ett projekt och med hjälp av denna funktion kan då de verkliga koordinaterna 
överföras till en vald punkt i det befintliga projektet. En ”master-site” har då skapats 
och därefter kan de byggnader som ska stå på byggplatsen placeras ut, och 
koordinater kan sedan publiceras till dessa [25]. Efter detta är gjort så stämmer 
byggnadernas positionering i förhållande till varandra och den verkliga världen. 
 
Origin to Origin 
Vid länkning av modeller och positionering Origin to Origin kommer den länkade 
modellen att positioneras så att den interna osynliga ursprungspunkten (Internal 
Origin) i det fasta koordinatsystemet i denna ligger i linje med densamme i 
värdprojektet [10]. Detta förfarande är vanligt vid länkning av till exempel en 
arkitektmodell in i ett tomt konstruktionsprojekt, detta för att ha ett bra utgångsläge 
när konstruktören börjar modellera geometri. 
 
Center to Center 
Med positionering Center to Center vid länkning av modeller kommer den länkade 
modellen att placeras så att centrum av geometrin på denna modell ligger i linje med 
centrum av geometrin på modellen denna länkas in i [10]. Detta val av positionering 
går att använda sig av om användaren ska länka in till exempel en site-fil i CAD-
format in i ett projekt, för att sedan använda Specify Coordinates at Point från 
inmätta koordinater för att ge denna fil dessa kända koordinater. 
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3   Genomförande 
För att kunna uppfylla de mål som satts vid uppstart av projektet har författaren 
behövt vidta vissa åtgärder för att åstadkomma detta. Bland annat gjordes en 
litteraturstudie samt en rad tester i programvaran för att kunna utreda vad 
Copy/Monitor är, hur dess funktioner fungerar i praktiken och till sist kunna ge 
förslag på en arbetsgång. För att kunna beskriva koordinater i Revit gjordes en 
litteraturstudie samt egna försök i programvaran. Detta för att få förståelse av hur 
dessa fungerar och sedan kunna prova de olika länkningsförfarandena i praktiken.  
 

3.1 Copy/Monitor 
 
Utredning av hur funktionerna i verktyget fungerar i praktiken gjordes genom att 
skapa modeller med enkel geometri i Revit. Detta för att kunna undersöka de 
funktioner som finns i verktyget Copy/Monitor samt eventuella begränsningar med 
dessa. Byggnadsmodeller skapade i Revit bestående av en arkitektmodell och en 
konstruktionsmodell för Byggnad 1ABC vid Norrlands Universitetssjukhus 
tillhandahölls av Sweco (se bilaga 1). Dessa modeller innehöll stora mängder 
information och komplex geometri. Referensobjektet användes för att praktiskt 
kunna testa programvarans funktioner i professionella modeller skapade av erfarna 
och verksamma personer inom BIM-modellering.  

3.1.1 Verktygets funktioner i praktiken  
 
Kopiering och övervakning av element 
Gällande kopiering och övervakning av element i praktiken provades detta på alla 
typer av element listade som möjliga att kopiera. Det gjordes även stickprov av de 
inställningar som går att göra vid kopiering av dessa element. 
 
Grids & Levels 
För att prova kopieringsfunktionen på Levels och Grids skapades en modell endast 
bestående av detta. Denna modell skapades på grund av att referensobjektet inte 
innehöll dessa element. Ett tomt projekt öppnades och modellen innehållande dessa 
element länkades in i projektet. Med hjälp av Multiple-funktionen i Copy/Monitor 
markerades och kopierades alla Levels och Grids in i projektet. I Options valdes 
tillägg av suffix till namnet på de kopierade elementen, samt Offset på +300 mm för 
kopierade Levels. För att testa övervakningsfunktionen på dessa element så öppnades 
projektet elementen ursprungligen kopierades ifrån och där omlokaliserades vissa av 
de övervakade elementen och namn ändrades på andra. Till sist kontrollerades om 
dessa ändringar upptäcktes vid omladdning av länken i värdprojektet. Här testades 
även de olika åtgärderna som kan vidtas i Coordination Review när ändringar skett. 
 
Pelare 
Copy/Monitor provades på denna typ av element genom att först länka in 
referensobjektet i ett tomt projekt. Därefter markerades stora delar av byggnaden 
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med Multiple-funktionen och till sist filtrerades alla element i listan bort, förutom 
Columns. För att kontrollera övervakningsfunktionen öppnades projektet där 
elementen ursprungligen kopierades ifrån och där togs pelare bort och pelare lades 
till. För att undersöka om detta upptäcktes av verktyget öppnades sedan på nytt 
projektet elementen ursprungligen kopierades in i. I modellen gjordes även stickprov 
på hur åtgärder i Actions fungerar beroende på vilken ändring som skett. Eftersom 
pelarna redan är uppdelade efter våningsplan gick inte denna funktion att prova i 
detta projekt. Däremot skapades en egen modell för att kunna testa denna funktion.  
 
Väggar 
Vid provning av kopieringsfunktionen på väggar länkades arkitektmodellen in i 
konstruktionsmodellen. Vissa väggar innehållande fönster kopierades sedan från 
arkitektmodellen in i konstruktionsmodellen. Här kontrollerades även funktionen att 
inkludera fönster genom att välja detta i under fliken Walls i Options innan 
kopieringen. Efter att väggarna kopierats in provades även om det gick att skapa 
relationer mellan de kopierade elementen och de befintliga. Gällande övervakandet 
av de kopierade väggarna så provades detta genom att ändra väggtyp, tillägg av 
öppningar samt omlokalisering av väggen i den länkade modellen. Till sist laddades 
denna länk om i konstruktionsmodellen för att verifiera om ändringarna upptäckts. 
 
Golv 
Kopiering av golv och bjälklag i verktyget provades genom att länka in 
konstruktionsmodellen av referensobjektet in i ett tomt projekt. Därefter markerades 
en stor del av byggnaden med Multiple-funktionen i Copy/Monitor. Allt filtrerades 
bort förutom Floors och inkludering av öppningar valdes i Options. Dessa bjälklag 
kopierades sedan in i det tomma projektet. För att prova övervakningsfunktionen 
ändrades tjockleken, en öppning lades till och en öppning ändrades på det 
övervakade element i konstruktionsmodellen. Till sist laddades länken om in i 
projektet för att kontrollera om dessa ändringar registrerats. 
 
Kommunikation i verktyget 
Möjligheten att kommunicera genom verktyget kontrollerades genom att 
Copy/Monitor användes för att kopiera ett antal element från den länkade 
konstruktionsmodellen in i arkitektmodellen. På så sätt skapades övervakningar på 
dessa element. Ett antal ändringar gjordes sedan på dessa element i 
konstruktionsmodellen. Till exempel så adderades öppningar i övervakat bjälklag, 
fönsteröppningar ändrades och väggar flyttades. Därefter öppnades arkitektmodellen 
på nytt för att kontrollera om dessa ändringar upptäcktes, och om kommentarerna 
som skapades vid ändringen av dessa element finns med i Coordination Review. De 
åtgärder som kan vidtas i Coordination Review under Actions när ändringar skett på 
övervakade element provades också. 
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3.1.2 Arbetsgång  
 
För att kunna ge förslag på en arbetsgång har fakta från litteraturstudien jämförts 
med vad som sagts vid diskussioner med ingenjörer på Sweco, för att slutligen väga in 
hur verktyget fungerade vid praktiska försök. 
	

3.2 Koordinater i Revit 
 
Med hjälp av referensobjektet studerades programmets funktioner gällande 
koordinathantering för att sedan jämföras med insamlad teoretiskt fakta.  
 
By Shared Coordinates 
Vid provning av upprättning av delade koordinatsystem länkades tre stycken 
exemplar av referensobjektet in i ett nystartat tomt projekt. Därefter synliggjordes 
Survey Point i projektet för att kunna se modellers positionering relativt denna 
punkt. Modellerna placeras sedan ut i projektet på olika ställen med olika rotation. 
Därefter publicerades koordinaterna från det aktuella projektet till alla de tre 
byggnaderna som tidigare länkats in. För att kontrollera om modellernas 
positionering i förhållande till varandra och Survey Point sedan stämmer i alla 
projekt öppnades ett av projekten för att sedan länka in någon av de andra 
modellerna in i detta.  
 
Origin to Origin 
För att prova länkning Origin to Origin länkades referensobjektet in i ett tomt 
projekt. Element i form av en rektangel lades därefter till på en plats så att eventuell 
förflyttning av den länkade byggnaden enkelt skulle kunna upptäckas. Därefter 
modellerades ytterligare geometri i referensobjektets projekt. Referensobjektet med 
den adderade geometrin länkades sedan om in i projektet Origin to Origin för att 
kontrollera om placeringen av länken fortfarande var korrekt, eller om den hade 
omlokaliserats.  
 
Center to Center 
Vid provning av länkning Center to Center användes samma princip som vid 
provning av positionering Origin to Origin. Referensobjektet länkades först in i ett 
tomt projekt. Element i form av en rektangel lades därefter till på en plats så 
förflyttning av byggnaden enkelt skulle kunna upptäckas. Därefter modellerades 
additionell geometri i referensobjektets projekt. Referensobjektet med den adderade 
geometrin länkades sedan om in i projektet Origin to Origin för att kontrollera om 
placeringen av länken fortfarande överensstämde med den initiala.  
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4   Resultat 
Genomförandet i studien har lett fram till resultaten som presenteras i två delar. Den 
första delen berör Copy/Monitor. I andra delen redovisas provningar av 
koordinathantering vid länkning av modeller. Genomförandet resulterade även i en 
guide för hur man går till väga för att använda sig av funktionerna i programvaran 
vad gäller Copy/Monitor och koordinathantering vid länkning av modeller. Detta 
redovisas i bilaga 1 och bilaga 2. 
	

4.1 Copy/Monitor 
 
Det visar sig att Copy/Monitor är ett samarbetsverktyg som lämpar sig bäst vid 
tvärdisciplinär projektering eller modellering. I detta avsnitt redovisas hur väl dess 
funktioner fungerar i praktiken. Även ett förslag på arbetsgång samt för- och 
nackdelar presenteras. 

4.1.1 Kopiering och övervakning av element  
 
Tillverkaren av programvaran har listat vilka element som är möjliga att kopiera och 
övervaka med verktyget [10]. Nedan presenteras hur väl kopiering och övervakning 
av element samt hur kommunikationen i Copy/Monitor fungerar i praktiken. 
 
I resultatet av kopiering och övervakning av element redovisas inte alla åtgärder och 
inställningar som provades i samband med detta. Detta på grund av den stora mängd 
bilder som skulle behöva infogas i rapporten för att på ett bra sätt demonstrera detta.  
 
Levels & Grids 
Vid kontroll av kopieringsfunktionen i Copy/Monitor på dessa element fungerar 
detta utan problem. I figur 9 visas den inlänkade modellen som elementen kopieras 
ifrån och i figur 10 visas resultatet av de kopierade elementen. Övervakningssymbolerna 

 visar att det har skapats en övervakning på samtliga element. Alla de ändringar 
som kan göras i Options vid kopiering av dessa element fungerade som teorin säger. 
Vid denna kopiering adderades suffixet som lades till på Levels och Grids, även den 
Offset på +300 mm som ställdes in på Levels verkställdes. 

 
Figur 9. Inlänkad A-modell innehållande Levels och Grids 
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Figur 10. Inkopierade Levels och Grids med adderat suffix på Grids och en inställd offset på Levels. 

 
Vid ändring av de övervakade elementen och omladdning av projektet elementen 
övervakas i visas varningsmeddelandet att någonting har ändrats och att en 
Coordination Review bör göras. I detta fönster redovisas alla de ändringar som gjorts 
i den övervakade modellen, se figur 11. Alla de åtgärder som går att vidta i Action 
fungerade. 

 
Figur 11. Lista över alla de ändringar som gjorts på övervakade Levels och Grids. 

 
Pelare  
Kopieringen av pelare fungerar som teorin beskriver. Vid markering av stora delar av 
byggnaden med Multiple-funktionen gick sedan alla element förutom Structural 
Columns enkelt att filtrera bort med Filter-funktionen (se figur 12). 
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Figur 12. Alla element förutom pelare filtreras enkelt bort vid markering av stora delar av den länkade 

modellen. 

 
I figur 13 har den länkade modellen gömts för att visa resultatet av de kopierade 
pelarna. Monitor-symbolen visar att övervakning har startats på samtliga element. 
 

 
Figur 13. Resultatet av de kopierade pelarna. 

 
Vid val av uppdelning efter våningsplan vid kopiering av pelare kommer pelarna att 
delas upp efter de Levels som finns i det projektet som dessa kopieras in i. Det vill 
säga, har värdprojektet bara två Levels men i projektet pelarna kopieras ifrån är det 
fyra, kommer pelarna trots detta bara att delas upp efter de två Levels som finns i det 
befintliga projektet.  
 
Vid omladdning av länken varifrån elementen kopierades upptäcktes alla de 
ändringar som gjordes på de övervakade elementen, förutom tillägg av element (se 
figur 14). Detta kan dock upptäckas i ändringar gällande bjälklaget, om till exempel 
bjälklaget är övervakat och den tillagda pelaren påverkar detta.  
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Figur 14. Lista över alla de ändringar som gjorts på de övervakade elementen. 

 
Väggar  
De väggar som kopierades från modellen är markerade i blått i figur 15. När väggarna 
är kopierade gick det sedan att modifiera dessa och skapa relationer mellan element i 
den befintliga modellen och dessa väggar. Resultatet av de inkopierade väggarna 
visas genom att gömma den länkade modellen. Övervakningssymbolen visar att 
väggarna övervakas med Monitor-funktionen, se figur 16. 
 

 
Figur 15. Kopierade väggar i referensobjektet. 

 
Figur 16. Resultatet av de kopierade väggarna. 

 
Vid kopiering av väggar innehållande fönster och dörrar där alternativet är att 
inkludera dessa, så kopieras endast öppningen i själva väggen. Fönster och dörrar 
inkluderas alltså inte i kopieringen. Vid kopieringen av väggar med fönster i, med 
valet att inkludera dessa skapas dock övervakningar på både väggen samt alla 
öppningar i denna, se figur 17.  
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Figur 17. Kopierad vägg med övervakning på elementet, samt alla öppningar. 

 

Öppningsstorlekarna på de kopierade elementen blir korrekta i detta fall. Men som 
tidigare nämnts så är öppningsstorlekar på kopierade element med till exempel 
fönster, dörrar eller andra objekt i baserade på hur dessa objekt är skapade. Ligger 
det referenslinjer utanför själva elementet vid skapande av detta, kommer 
Copy/Monitor-funktionen att göra hålet större än själva fönstret eller dörren. 
 
När ändringar gjorts på de övervakade element och länken laddas om, så visas 
varningsmeddelandet att en Coordination Review bör göras, se figur 18. I 
Coordination Review listas alla de ändringar som gjorts i den övervakade modellen 
(se figur 19). 

 
Figur 18. Varningsmeddelande vid öppning av projektet. 

 

 
Figur 19. Lista över alla de ändringar som gjorts på de övervakade elementen. 



	

	27	

Vid markering av den ändring som har skett visas det ändrade elementet i den 
länkade modellen genom att klicka på Show. Det ändrade elementet markeras då i 
modellen (se figur 20 & 21). Därigenom hittas det ändrade elementet lätt i en stor 
modell som denna. Även vilken ändring som skett illustreras, se flyttning av fönstret i 
figur 21. 
 

 
Figur 20. Det ändrade elementet (vägg) lokaliseras enkelt i modellen. 

 

 
Figur 21. Ändringen som skett (flyttning av fönster) visas i modellen. 

 
Golv  
Kopiering av bjälklag i verktyget gjordes genom att markera en stor del av byggnaden 
med hjälp av Multiple-funktionen för att sedan genom Filter-funktionen filtrera bort 
allt förutom Floors (se figur 22). 
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Figur 22. Markering av stora delar av byggnaden och filtrering av element. 

 
Dessa element kopierades enkelt in i projektet och alla elementet inkluderades. Som 
figur 23 visar kopierades samtliga bjälklag och alla öppningar inkluderades i dessa 
kopior. Det skapades även övervakning på elementen samt alla öppningarna i dessa i 
samband med kopieringen. 
 

 
Figur 23. Till vänster visas resultaten av de kopierade bjälklagen och till höger ett av de kopierade elementen 

med övervakningar på alla öppningar. 

 
När ändringar gjorts som rör de övervakande elementen i den länkade modellen 
upptäcks dessa vid omladdning av länken. Alla dessa ändringar redovisas i 
Coordination Review, se figur 24. 
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Figur 24. Lista över alla de ändringar som gjorts på de övervakade elementen. 

Kommunikation i verktyget 
Vid provning av kommunikationen i programmet så fungerar detta i praktiken. De 
ändringar som görs på övervakade element i konstruktionsmodellen upptäcks vid 
öppning av arkitektmodellen. Ett varningsmeddelande visas och när sedan en 
Coordination Review görs på länken redovisas alla de kommentarer och ändringar 
som gjorts på de övervakade elementen enligt figur 25. 
 

 
Figur 25. Lista över alla de ändringar som gjorts på de övervakade elementen samt kommentarer som görs i 

samband med åtgärder. 
 
De kommentarer som lades till gällande dessa ändringar, samt vem som gjort dessa 
visades också i Coordination Review, se figur 26. 
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Figur 26. Lista över alla de ändringar som gjorts på de övervakade elementen samt kommentarerna rörande 

dessa. 

 
Observera att kommentarerna som gjorts gällande ändringarna på detta element 
visas bara om elementet övervakas i båda modeller. 

4.1.2 Arbetsgång 
 
Vid uppstart av projektet bör det hållas ett möte med alla inblandade parter. På detta 
möte bör de arkitekter och ingenjörer som ska utföra arbetet tillsammans med en 
BIM-ansvarig bestämma vilka element verktyget ska användas på och i vilket skede. 
Även bestämda regelbundna tider där uppdaterade modeller skickas mellan 
discipliner bör bestämmas på detta möte. Genom att alla parter har klara riktlinjer 
för vilka element som ska övervakas och kopieras så säkerställs nyttan av 
kommentarsfunktionen i programmet. Dessutom minimeras riskerna för väldigt 
långa listor med ändringar på element om övervakningen upprättas i ett skede där 
det inte sker stora förändringar eller skisseringar i modellerna. 
 
Modeller bör strippas ned på onödigt innehåll innan de skickas mellan discipliner för 
att filer inte ska bli allt för stora. För att undvika att det uppstår problem med för 
stora filer bör alltså modeller inte innehålla alltför många element som finns i flera 
projektfiler. Kopiering av element mellan modeller bör därför begränsas beroende på 
storlek av projekten. 
 
Arkitekt/A-ingenjör 
Eftersom det oftast är arkitekten som tar fram den ursprungliga modellen som 
konstruktören sedan ska förhålla sig till, finns det inget för arkitekten att kopiera från 
de andra disciplinernas modeller i början av projektet.  
 

1. Arkitekten kan börja med att övervaka till exempel sina egna Levels och Grids 
som sedan konstruktören kommer att övervaka. I och med att arkitekten också 
övervakar dessa kan denne kommentera ändringar som görs gällande dessa 
element. Konstruktören får då dessa kommentarer genom verktyget och kan 
därefter vidta åtgärder beroende på ändringen och kommentarerna som 
gjorts. 
 

2. När konstruktören har börjat placera ut element i sin modell, kan arkitekten 
gå in och skapa en övervakningsrelation mellan respektive modells Levels och 
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Grids för att upptäcka eventuella ändringar kopplade till dessa.  
 

3. Därefter kan till exempel, pelare och bärande väggar kopieras från konstruktionsmodellen 
med Copy/Monitor. När dessa har kopierats går det att skapa relationer mellan 
dessa element och elementen i arkitektmodell. Vidare får arkitekten även 
kännedom genom övervakningsfunktionen om till exempel dimensioner 
behöver ändras eller om element måste flyttas i A-modellen och eventuell 
anledning till detta. Övervakningsfunktionen på de kopierade elementen kan 
avbrytas om så önskas. 

 
4. Arkitekten kan även använda sig av verktyget genom att endast skapa 

övervakningsrelationer mellan element. Till exempel kan håltagning i deras 
icke-bärande väggar övervakas med håltagning i konstruktörens bärande 
väggar. Även övervakning mellan bärande- och ickebärande väggar kan 
upprättas. I fortsättningen blir då arkitekten varnad om konstruktören skulle 
göra en ändring som rör dessa element. 

 
Konstruktör 
Vid uppstart av ett nytt projekt har konstruktören möjlighet att länka in och kopiera 
många element från arkitektmodellen.  
 

1. Konstruktören kan med fördel börja med att kopiera och övervaka Levels och 
Grids. I Options kan önskad Offset ställas in på kopierade Levels om detta 
behövs för att passa K-modellen. Genom att kopiera dessa med hjälp av 
Copy/Monitor skapas även övervakningsrelationer mellan respektive modells 
Levels och Grids. När denna relation är skapad så redovisas ändringar på 
dessa element genom programmet, på så vis är konstruktören medveten om 
ändringar som görs rörande dessa.  
 

2. Genom de olika inställningar som kan göras under Options på de kopierade 
elementen kan konstruktören även enkelt kopiera till exempel väggar, golv och 
pelare från arkitektmodellen. Under Options kan konstruktören ändra 
elementen till de dimensioner som krävs enligt beräkningar. Pelare kan även 
delas upp efter våningsplan. Övervakningen av kopierade element kan avslutas 
om så önskas. 
 

3. Genom att sedan skapa övervakningsrelationer mellan sina egna bärande 
element och element i A-modellen så märker konstruktören om ändringar görs 
som påverkar dessa.   
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4.1.3 För- och nackdelar med Copy/Monitor 
	
Fördelar 
● Kommunikation kan ske enkelt genom programvaran.	
● Om ändringar görs på övervakade element blir användaren varnad om dessa.	
● Ändrade element samt vilken ändring som skett hittas lätt i stora komplexa 

modeller.	
● Relationer går att skapa mellan olika discipliners element.	
● Copy/Monitor fungerar även vid användning av Worksets.	
● Övervakningsfunktionen kan användas i eget projekt för att säkerställa att 

man själv inte gör en ändring utan att upptäcka den.	
● En rapport gällande samtliga ändringar som skett på övervakade element i 

projektet kan enkelt skapas i verktyget.	
 
Nackdelar 
● Om element läggs till i respektive projektmedlems modell notifieras inte den 

andre om dessa tillägg (om inte elementet påverkar ett redan övervakat 
element, t.ex. en ny öppning i övervakad vägg). Det går alltså inte att övervaka 
hela kategorier, utan endast befintliga element.	

● Alla projektmedlemmar måste arbeta i samma programvara för att funktionen 
skall fungera.	

● Om en projektmedlem byter namn på den ursprungliga filen så bryts all 
tidigare övervakning av elementen.	

● Vissa element går inte att kopiera med Copy/Monitor-verktyget.	
● Beroende på hur fönster och dörrar är uppbyggda kan öppningar bli för stora 

när de kopieras.	
● Vid kopiering och övervakning av allt för många element kan verktyget kräva 

mycket datorprestanda.	
● Vid övervakning av element i ett tidigt skede när många ändringar sker kan 

listan över ändringar som gjorts bli väldigt lång.	
	

4.2 Koordinater i Revit 
 
I teoriavsnittet har all fakta som är väsentlig för att förstå sig på hur koordinater 
fungerar i programvaran redovisats. I detta avsnitt visas resultatet av hur länkning av 
modeller fungerar i praktiken.  

4.2.1 Koordinathantering vid länkning av modeller 
	
När en modell ska länkas in i en annan är det viktigt att placeringen av den länkade 
filen blir korrekt. Det finns tre valbara positioneringar vid länkning av filer. 
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By Shared Coordinates 
Det visar sig att upprättande av delade koordinater endast behöver användas när en 
byggnad måste ha kända koordinater för andra byggnader, alternativt en punkt i den 
verkliga världen. Figur 27 visar utplaceringen av de tre referensobjekten i det tomma 
projektet. 
 

 
Figur 27. Utplacerade byggnader i ett tomt projekt. 

 
 
När koordinaterna publicerats från det tomma projektet till alla de tre byggnaderna 
som länkats in och sedan projektet sparas kommer valet att spara tillbaka 
byggnadernas position tillbaka in i länkarna (se figur 28).  
 

 
              Figur 28. Val att spara tillbaka positionen tillbaka till modellerna 

 
När sedan länkning görs av dessa modeller hamnar de på rätt plats i förhållande till 
varandra. Inlänkning av modell ”Byggnad 1” in i projekt ”Byggnad 2”, samt 
inlänkning av modell ”Byggnad 2” in i projekt ”Byggnad 3” (figur 29). 
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Figur 29. Länkning av byggnad 1 in i projekt byggnad 2 och länkning av byggnad 2 in i projekt byggnad 3. 

 
Som figurerna visar stämmer byggnadernas position i förhållande till varandra och 
Survey Point vid alla test. Även vid förvärvning av koordinater fungerade de delade 
koordinaterna i projekten.  
 
Origin to origin 
Vid inlänkning av en modell in i en annan i ett tidigt skede, till exempel, 
konstruktören länkar in Arkitektmodellen i sitt projekt för att ha en bra 
utgångspunkt. Visar det sig att detta är det bästa valet vid positionering av länken. 
Vid inlänkning av modellen på detta sätt har konstruktören säkerställt att när denne 
börjar arbeta i modellen och placerar ut element, så kommer dessa att förbli på 
samma plats i modellen, oavsett om geometrin ändras i arkitektmodellen längre fram 
i projektet.  
	
Delen till vänster i figur 30 visar ursprunglig placering av det länkade referensobjektet. 
När sedan geometri läggs till i det länkade projektet (markerat med rött) och den 
länkas om in i värdprojektet, placeras byggnaden på sin ursprungliga position i 
värdprojektet trots dessa geometriska förändringar (se delen till höger i figur 30). 
 

 
Figur 30. Ursprunglig placering av referensbyggnaden vid länkning (till vänster) flyttas inte trots 

modellering av ny geometri i denna (till höger). 

 



	

	35	

Center to Center  
Det visar sig att länkning Center to Center endast lämpar sig när användaren vill 
länka in till exempel en site-fil, placera denna på rätt plats, för att sedan använda sig 
av delade koordinater. I övrigt bör positionering enligt Center to Center inte 
användas. Detta för att när geometrin ändras i den ena modellen så förflyttas även 
centrum av geometrin i denna modell. Detta betyder att placeringen av elementen 
användaren utgick ifrån när denna ursprungligen länkade in filen innan ändringen 
har flyttats. På grund av detta måste då användaren manuellt flytta all geometri 
denne har ritat in för att överensstämma med den ändrade inlänkade modellen. 
	
Delen till vänster i figur 31 visar ursprunglig placering av det länkade referensobjektet. När 
sedan geometri läggs till i det referensobjektet (markerat med rött) och det länkas om 
in i projektet, stämmer inte längre byggnadens placering med den ursprungliga (se 
delen till höger i figur 31). 
 
 

Figur 31. Ursprunglig placering av referensbyggnaden vid länkning (till vänster) flyttas när ny geometri 
modelleras (till höger).	
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5   Diskussion 
Studiens resultat baseras på insamlad fakta och egna försök. Eftersom 
förkunskaperna inom ämnet var ringa baseras resultatet därför på kunskaper som 
förvärvats under denna begränsade tidsperiod. Det är därför möjligt att personer 
med annan kunskap inom området skulle komma fram till andra resultat och 
slutsatser än vad denna studie redovisar. Resultatets nivå kan därför vara mer eller 
mindre användbar av olika läsare beroende på tidigare kunskap inom studiens ämne.  
I detta avsnitt diskuteras resultatet i studien och presenteras i två delar. Den första 
delen berör Copy/Monitor och den andra delen koordinater. 
 

5.1 Copy/Monitor 
 
Alla de funktioner som utvecklarna av mjukvaran påstår att denna ska kunna göra, 
går också att göra. De problem som kan uppstå vid samarbete med hjälp av detta 
verktyg beror i allra högsta grad på hur modellerna är uppbyggda, hur samordningen 
i projektet sköts samt personliga preferenser.  
 
En brist i denna studie är att verktyget är tänkt att användas från början och löpande 
under projektets gång. Vid provning av verktyget i denna studie användes detta på 
redan färdigskapade modeller och det är möjligt att fler begränsningar eller nyttor 
med samarbetsverktyget skulle upptäckts om det använts under loppet av ett projekt. 

5.1.1 Kopiering och övervakning av element 
 
Vid kopiering av element som innehåller fönster och dörrar har det stor betydelse hur 
dessa är uppbyggda i programvaran. Om användaren väljer att inkludera dessa 
öppningar kommer öppningsstorlekarna utgå ifrån hur det ligger referenslinjer vid 
skapandet av elementet. Det är därför essentiellt att man har klart för sig hur dessa 
element är skapade, så att ritningar erhåller korrekta öppningsstorlekar som 
stämmer när dörrar och fönster ska monteras. Om konstruktören inkluderar 
öppningar vid kopiering av väggen som arkitekten har gjort, är det viktigt att 
kontrollera att storleken på öppningen verkligen stämmer överens med den tänkta. 
 
Tanken med detta verktyg är att användare enkelt ska kunna kopiera element från 
länkade modeller och samtidigt skapa en övervakningsrelation på de kopierade 
elementen. Att endast kopiera element från länkade modeller går utmärkt att göra, 
genom att bara använda sig av Copy/Paste (kopiera och klistra in), därför kan det 
diskuteras huruvida kopiering av element genom detta verktyg skulle innebära en 
effektivisering. Det är dock enkelt att genom verktyget markera alla element och 
filtrera ut de man inte vill kopiera. På så sätt sparar användaren i och för sig tid. Vid 
användning av Copy/Paste eller genom att ”rita av” element skapas inte heller någon 
övervakningsrelation. Övervakningen av element fungerar i praktiken bra, det är 
emellertid väldigt olika vad ingenjörerna/arkitekterna skulle ha intresse av att 
övervaka beroende på hur projektet ser ut. 
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Vid stora komplexa projekt kan övervakningsrelationen vara till stor hjälp när det 
gäller att övervaka till exempel fönsteröppningar eller väggar mellan 
arkitektmodellen och konstruktionsmodellen. Vid minsta lilla förflyttning av de 
övervakade elementen varnas användarna om detta och vars denna ändring har skett. 
Om användarna inte upptäcker dessa ändringar kan det uppstå dyra omarbetningar 
längre fram i projekt. Användning av övervakningsfunktionen säkerställer att dessa 
ändringar inte glöms bort, och de olika disciplinerna kan enkelt korrigera 
ändringarna genom verktyget. 
 
För att detta verktyg ska fylla sin funktion krävs tydliga riktlinjer gällande vad som 
ska övervakas, i vilket skede övervakningen ska upprättas och när de olika 
disciplineras modellfiler ska uppdateras. Även strikta regler på hantering av filnamn 
med mera är viktigt att upprätta, eftersom att ändring av filnamn gör att alla 
övervakningsrelationer i projektet avbryts. 

5.1.2 Kommunikation 
 
I dagsläget sker ofta kommunikationen gällande ändringar i projekt via mail eller 
telefonkontakt. Genom användning av Copy/Monitor har de inblandade istället 
möjlighet att framföra tankar kring ändringar direkt i programvaran. Detta kan 
möjligtvis innebära en tidsbesparing. Det är dock viktigt att uppdatering av filer sker 
kontinuerligt, så att ingen av de inblandade jobbar mot en gammal modell som inte 
är uppdaterad med all information gällande dessa ändringar.  

5.1.3 Arbetsgång 
 
Förslaget på arbetsgång som presenterades i studien baseras på teorin, diskussioner 
med verksamma på det beställande företaget samt resultatet av provningen av 
verktygets funktioner. Det kan dock skilja mycket vilket arbetsförfarande som passar 
beroende på vilket typ av projekt det gäller, vilka bestämmelser som gjorts gällande 
filstorlekar, hur ofta uppdaterade modeller skickas mellan discipliner med mera. 
 

5.2 Koordinathantering 
 
Under denna studie har jag insett att koordinaterna i Revit inte är helt lätt att förstå 
sig på. Revit-användare världen över verkar generellt ha svåra problem att samordna 
projekten gällande hur koordinater ska hanteras mellan discipliner. Det finns mycket 
information att hämta på internet, guider i videoformat och blogginlägg gällande 
koordinathantering i Revit. Men ofta finns det inte tid för de verksamma 
ingenjörerna/arkitekterna att samla in denna information och sätta sig in i detta. 	
 
I denna studie har de olika koordinathanteringsmöjligheterna vid länkning av 
modeller studerats. De modeller som användes var färdigskapade och kommer från 
avslutade projekt. Resultatet baseras på hur koordinathanteringen vid länkning 
fungerade i praktiken med hjälp av dessa. Det bör understrykas att det är mycket som 



	

	38	

spelar in vid samordning av koordinater i projekt. Vid stora projekt med många 
inblandande kan problem uppstå med koordinathanteringen under projektets gång 
som kan bero på många olika faktorer. På grund av tidsbegränsningen i denna studie 
har alla dessa faktorer har inte kunnat utredas. Därför kan resultatet länkning av 
modeller i denna studie inte ses som någon garanti för att dessa förfaranden fungerar 
i alla skeden och typer av projekt. 
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6  Slutsats 
Användningen av samarbetsverktyget Copy/Monitor skulle kunna implementeras i 
företaget. Svårigheter uppstår dock när alla funktioner i verktyget är tänkt att 
användas. Vid arbete tvärdisciplinärt krävs det då att få alla inblandade att ändra sitt 
arbetssätt för att använda sig av samarbetsverktyget. Det krävs också att alla 
övervakar samma element i projektet för att kunna kommunicera med varandra 
genom verktyget.  
 
Emellertid tror jag att användningen av detta verktyg inte innebär så stor 
effektivisering rent tidsmässigt för arkitekter/a-ingenjörer när det gäller kopiering av 
element, eftersom detta går att göra utan problem på andra sätt. Konstruktören 
däremot kan ha större användning av just kopieringsfunktionen. Eftersom arkitekten 
oftast sätter ut preliminära dimensioner på bärande delar genom hela projektet, kan 
konstruktören på ett enkelt sätt markera alla element och sedan filtrera de element 
denne vill kopiera. Konstruktören kan sedan i verktyget ändra dimensioner på dessa 
element för att stämma överens med deras beräkningar. 
 
Den verkliga nyttan av denna funktion tycker jag ligger i möjligheten att övervaka 
ändringar av element i projekt. Framförallt att bli notifierad angående ändringar som 
inte syns eller glöms. Denna funktion kan minska risken för tidskrävande 
revideringar längre fram i ett projekt och på så sätt innebära stora tidsbesparingar för 
de inblandade. 
 
Jag tycker att det är viktigt att de olika disciplinerna samtalar kontinuerligt över 
telefon samt i möten. Då har de möjlighet att snabbt kunna återkoppla till varandra 
och diskutera kring ändringar som sker i projektet. För att kommunicera i 
programmet måste länkarna laddas om för att användaren ska kunna ta del av svar 
på kommentarer. Eftersom det kan ta lång tid mellan gångerna uppdaterade projekt 
skickas mellan disciplinerna reduceras därför nyttan i denna funktion. Jag 
rekommenderar att strunta i kommentarsfunktionen i programmet. Disciplinerna 
behöver då inte komma överens om vilka element de ska övervaka. De kan då istället 
övervaka element som de själva tycker är kritiska. I och med detta upptäcks 
eventuella ändringar rörande dessa som kanske inte egentligen skulle 
uppmärksammats, men kommunikationen måste dock skötas på annat sätt. 
 
Frågan är om det är värt att implementera detta arbetssätt och få alla discipliner att 
ändra på sättet de brukar jobba. I och med att dagens arbetssätt är väl beprövat och 
inarbetat kanske inte användandet av denna funktion skulle innebära en 
effektivisering i jämförelse med detta. Min rekommendation är att prova att använda 
sig av detta verktyg i ett mindre projekt. I detta projekt använder alla de inblandade 
disciplinerna sig av verktyget för att sedan kunna utvärdera om användningen av 
verktyget innebar någon nytta och om det eventuellt skulle kunna fungera i ett större 
projekt.  
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Som tidigare nämnts finns det mycket information angående koordinater att hitta på 
internet, detta för att många användare världen över har problem att egentligen 
förstå sig på koordinater i Revit. Det är emellertid svårt att tolka denna information 
om tidigare kunskaper i ämnet är begränsade. Det som användarna generellt verkar 
ha problem med är hur delade koordinater (Shared Coordinates) fungerar i 
programvaran. De andra funktioner som finns i Revit gällande koordinathantering 
vid länkning av modeller fungerar i de flesta fall felfritt, och om man följer guider för 
hur delade koordinatsystem upprättas så blir resultatet oftast bra. Mycket kan spela 
in vid användandet av delade koordinater. Vid vissa tillfällen går det inte att spara 
tillbaka positioneringen i de länkade filerna. Detta kan bero på många saker som kan 
vara svåra att spåra. Ibland kan roten av problemet behöva spåras ända tillbaka till 
ursprunget av filen. Efter diskussion med verksamma inom ämnet har det 
konstaterats att dessa problem i många fall härstammar i att de som startar modeller 
i början av projekt inte riktigt förstår alla steg och moment som krävs för att skapa en 
smidig koordinathantering i senare skeden. 
 
När projektet kräver att det upprättas delade koordinatsystem bör detta ske med 
hjälp av en BIM-samordnare. Denna person bör ha ansvaret för att upprätta en 
samordningsmodell, samt att ansvara för denna fram till dess att projektet är klart. 
Behöver modeller omlokaliseras görs detta av BIM-samordnaren i 
samordningsmodellen. Det krävs också tydliga riktlinjer för hur de olika disciplinerna 
ska hantera koordinater i modellerna direkt från början och under projektets gång. 
Vid uppstart av projektet bör BIM-samordnaren säkerställa att vid ett 
samordningsmöte göra klart för alla discipliner hur koordinaterna ska skötas genom 
hela projektet. Detta skulle underlätta arbetet avsevärt och problem med koordinater 
längre fram i projekten skulle minska.  
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Bilagor 
	
Bilaga 1. Referensobjekt Byggnad 1ABC 
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Bilaga 2. Funktioner i Copy/Monitor 
 
Kopiering och övervakning av element 
Under Collaborate i Ribbon-menyn hittas Copy/monitor funktionen. 
 

 
 
Genom att klicka på denna öppnas en flik. Här går det att välja att använda verktyget 
i det aktuella projektet eller på en länkad modell. Vid val av länkad modell väljs Select 
Link. Placera muspekaren på den länk som objekt ska kopieras från, när modellen 
lyser blått går det att klicka på denna och länken blir då vald. 
 

 
 

Efter val av länk så går det sedan att komma åt individuella element i den länkade 
modellen. Därefter kan Copy-funktionen väljas genom att klicka på denna. Väl i Copy 
funktionen kan användaren välja att kopiera flera element samtidigt.  
 
Genom att kryssa i rutan Multiple som hittas under Copy/Monitor-menyn kan 
användaren markera flera element samtidigt genom att hålla in vänster musknapp 
och markera hela eller delar av modellen. 
 

 
 
Vid markering av flera element kan användaren enkelt filtrera ut vilka/vilken 
kategori av element denne vill kopiera med filter-funktionen. 
 

 
 
I detta fönster kan användaren se vilka objekt i modellen som är kopierade och hur 
många dessa är. Här kryssas den ruta i som innehåller de element som användaren 
önskar att kopiera och sedan klickar man på OK. 
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Observera att efter användandet av Multiple-funktionen krävs det att användaren 
först klickar på Finish i Multiple-menyn för att sedan klicka på Finish i 
Copy/Monitor-menyn. 

 
 
Glömmer användaren att klicka på båda utan endast klickar på Finish i 
Copy/Monitor menyn, så kopieras inte de markerade elementen och proceduren 
måste göras om. 
 

När ett element kopieras dyker en symbol upp, som visar att en relation har skapats 
mellan det kopierade elementet och originalelementet, och att eventuella ändringar 
på det övervakade elementet i framtiden kommer att övervakas. 
 

 
 
 
Inställningar vid kopiering av element 
Väl inne i Copy/monitor-verktyget finns en rad olika inställningar som kan göras 
beroende på vilket element som ska kopieras. Dessa ligger under Options 
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Under Options kan användaren välja nya typer och dimensioner på de kopierade 
elementen, här kan även användaren välja att vissa element inte ska kopieras. Efter 
val av inställningar är gjort, klickar man på OK. 
 
Under flikarna i options går det att göra följande inställningar: 
 
Levels              

● Offset - Förskjuta nivån vertikalt med ett givet värde på kopierade Levels.	
● Reuse matching levels- Levels i det aktuella projektet som har samma 

placering som i den länkade modellen kommer då att ersättas.	
● Reuse levels with the same name - Levels som har samma namn i det 

aktuella projektet som i den länkade modellen kommer att flyttas, så att de 
hamnar på samma plats som i det länkade projektet.	

● Don’t reuse - Skapar kopior av Levels oavsett om det nuvarande projektet 
har Levels som ligger på samma plats som i den länkade modellen. 	

● Reuse if elements match exactly - En kopia skapas inte, utan endast en 
övervakningsrelation skapas mellan Levels på samma plats.	

● Reuse if within offset - En kopia skapas inte, utan endast en 
övervakningsrelation skapas mellan Levels inom inställd offset.	

● Add suffix to level name - Ett suffix läggs till på namnet för kopierad Level. 	
● Add prefix to level name - Ett prefix läggs till på namnet för kopierad 

Level.	
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Grids 
● Reuse grids with the same name - Grids som har samma namn i det 

aktuella projektet som i den länkade modellen kommer att flyttas, så att de 
hamnar på samma plats som i det länkade projektet.	

● Reuse matching grids - Grids i det aktuella projektet som har samma 
placering som i den länkade modellen kommer då att ersättas.	

● Don’t reuse - Skapar kopior av Grids oavsett om det nuvarande projektet har 
Grids som ligger på samma plats som i den länkade modellen.	

● Reuse if elements match exactly - En kopia skapas inte, utan endast en 
övervakningsrelation skapas mellan Grids på samma plats.	

● Add suffix tog grid name - Ett suffix läggs till på namnet för kopierad Grid.	
● Add prefix tog grid name - Ett prefix läggs till på namnet för kopierad 

Grid.	
 
Pelare 

● Split columns by levels – Delar pelare efter Levels.	
Denna funktion används med fördel av konstruktörer för att kopiera pelare som är 
kontinuerliga i arkitektmodellen men ska vara uppdelade efter våningsplan i 
konstruktionsmodellen. 
 
Väggar 

● Location line to align – Vilken del/linje av väggen det kopierade elementet 
ska anpassa sig mot.	

● Copy windows/doors/openings - Vid kopiering av väggar med fönster, 
dörrar eller öppningar i, inkluderas dessa i kopian.	

 
Golv 

● Copy openings/inserts - Vid kopiering av golv/bjälklag med öppningar i, 
inkluderas dessa i kopian	

 
Endast övervakning av element 
Användaren kan även välja att endast övervaka element med Monitor-funktionen, 
observera att det kan endast kan skapas övervakningsrelationer mellan objekt av 
samma typ. För att göra detta måste användaren först klicka på Monitor i 
Copy/Monitor-menyn. 
 

 
 
Markera därefter två stycken element i projektet, ett i den nuvarande modellen och 
ett i den länkade modellen. Till exempel kan en relation skapas mellan A-modellens 
och K-modellens Levels som visas nedan. Genom att välja Monitor och klicka på båda 
levels skapas då en övervakningsrelation mellan dessa objekt. Att denna relation har 
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skapats visas med övervakninssymbolen. 
 

 
 
Vill användaren sluta övervaka ett objekt i den länkade modellen, kan denne markera 
elementet som ska sluta övervakas och sedan välja Stop Monitoring. Användaren 
kommer då i fortsättningen inte bli varnad om detta element ändras i modellen. 
 

 
 
 
Kommunikation mellan projektmedlemmar  
När ändringar sker som rör ett övervakat objekt varnas användaren om detta 
antingen vid öppning av sitt projekt eller omladdning av den länkade modellen. 
Omladdning av länken görs längst ner i Project Browser. Där högerklickar man på 
den länkade modellen och väljer sedan Reload. 
 

 
 
 
 
 
Ett varningsmeddelande visas då enligt nedan.  
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Användaren varnas att ett övervakat element i den länkade modellen har ändrats och 
att en Coordination Review bör göras. Coordination Review hittas i Ribbon-menyn 
under Collaborate. Under denna flik kan användaren då välja den länkade modellen. 
 

 
 
I Coordination Review fönstret kan användaren se vad det är som har ändrats i den 
övervakade modellen, användaren kan även markera ändringen i listan och sedan 
klicka på Show nere i vänster hörn. En vy öppnas då där de övervakade elementen 
som ändrats, visas som markerade. Även vilken ändring som skett redovisas. Om en 
annan vy önskas går det att klicka på Show flera gånger, då bläddrar programmet 
genom olika vyer för att hitta den som visar ändringen bäst. 
 

 
I denna ruta kan även användaren skapa en rapport gällande ändringar och åtgärder i 
Create Report. Vid klickning på Create Report kommer ett dokument att skapas. I 
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detta dokument finns information om: 
 
● Vilket element som har ändrats och vilken ändring som skett.	
● Vilken modell som ändringen har skett i.	
● ID på elementet som ändrats.	
● De kommentarer som gjorts i anslutning till ändringen.	

 
Detta dokument kan sedan enkelt skickas till andra discipliner som berörs av detta, 
eller eventuellt tas med på ett projekteringsmöte. 
 
För att användaren enkelt ska kunna hitta ändrade element kan även funktionen 
Select Elements By ID användas. Under Manage-fliken i Inquirylistan klickar 
användaren på Select Elements By ID.  
 

 
 
En ruta kommer då upp där ID på det element användaren vill undersöka kan skrivas 
in.  

 
 
I denna ruta kan användaren sedan klicka på Show. Detta element visas då genom att 
det markeras med en blå ruta.  
 
Det går att göra en rad olika val i Coordination Review. De olika valen som finns 
beroende på vad som ändrats är:  
 
Postpone - Ingen åtgärd vidtas, lämnar ändringarna som de är för att bli påmind 
senare. 
Reject - Denna åtgärd väljs när användaren vill indikera att ändringen är felaktig. En 
ändring måste då istället ske på det övervakade objektet i den länkade filen. 
Accept difference - När användaren vill acceptera ändringen av elementet väljs 
denna åtgärd. En ny relation uppdateras då utan ändring av motsvarande element i 
projektet. 
Move - Ett element har blivit flyttat. Denna åtgärd väljs för att tillämpa denna 
ändring av motsvarande element i det aktuella projektet. 
Modify – Till exempel en Grid-linje eller en vägg har ändrats eller flyttats. Välj 
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Modify för att tillämpa denna ändring av motsvarande element i projektet. 
Rename - Namnet på ett övervakat element har ändrats. Välj Rename för att 
tillämpa denna ändring av motsvarande element i projektet  
Ignore new elements – Ett nytt element har lagts in i ett övervakat golv eller vägg. 
Välj denna åtgärd för att ignorera det nya elementet. Detta kommer då inte 
övervakas. 
Copy new elements – Ett nytt element har lagts in i ett övervakat golv eller vägg. 
Välj denna åtgärd för att kopiera in och övervaka dessa element. 
Delete element – Ett övervakat element har tagits bort. Välj denna åtgärd för att 
radera detta element i det aktuella projektet. 
Copy Sketch – En Sketch eller gränsen för en övervakad öppning har ändrats. 
Denna åtgärd ändrar öppningen till motsvarande storlek i det aktuella projektet. 
Update extents – Ett övervakat element har ändrats. Denna åtgärd ändrar det 
korresponderande elementet i det aktuella projektet. 
 

 
 
I Coordination Review kan användaren se de kommentarer andra projektmedlemmar 
har gjort, samt själv lägga till kommentarer beträffande vidtagna åtgärder denne tagit 
själv. Åtgärder och kommentarer kan sedan väljas att sparas i en Project 
Coordination Report i som beskrevs tidigare i detta avsnitt. 
 
OBS: Ena användaren måste övervaka samma element som den andre kommenterar 
på för att kunna se kommentarerna som denne har gjort. 
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Bilaga 3. Koordinathantering vid länkning av modeller 
 
By Shared Coordinates 
 
När användaren länkar en fil By Shared Coordinates betyder det att positioneringen 
av modellerna baseras på att dessa delar koordinatsystem, vilket innebär att 
placeringen av byggnadsmodellerna relativt ett projektets delade koordinater är känd 
av de länkade modellerna. När modellerna i projektet är positionerade där 
användaren vill ha dem och dessa delar koordinater, kan man sedan länka samman 
vilka som helst av dessa modeller genom att använda sig av det delade 
koordinatsystemet, och dessa kommer då att förhålla sig korrekt till varandra i 
världen. 
	
För att göra detta går användaren in i Ribbon-menyn och klickar sedan på Insert och 
sedan Link Revit. 
 

 
 
Vid val av vilken fil som skall länkas in väljer användaren vilken positionering filen 
ska länkas efter. I denna ruta kan valet Auto - By Shared Coordinates väljas. 
 

 
 

Vid valet att positionera länken efter delade koordinater kommer en ruta visas, som 
säger att länkarna inte delar koordinatsystem och att förvalsinställningen Origin to 
Origin positionering kommer att användas  
 

 
 
Användaren kan sedan placera ut dessa modeller där de ska vara placerade i 
förhållande till varandra och eventuellt en punkt med kända koordinater i projektet. 
För att sedan få dessa modeller att dela koordinatsystem måste man antingen 
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publicera (Publish) koordinater från värdprojektet till den länkade filen, alternativt 
förvärva (Aquire) koordinaterna från den länkade filen till värdprojektet. Vilket 
förfarande som lämpar sig bäst beror på vilka typer av modeller som ska länkas, och i 
vilken modell de kända koordinaterna ligger. I allmänhet rekommenderas 
publicering av koordinater från till exempel en site-fil när användaren arbetar i en 
byggnadsmodell och vill att koordinaterna i denna modell ska dela koordinatsystem 
med site-filen där de kända koordinaterna ligger.  När arbetet sker i en site-fil och de 
kända koordinaterna ligger i byggnadsmodellen som ska länkas in i denna 
rekommenderas förvärvning av koordinaterna från byggnadsmodellen till site-filen 
 
Publicering av koordinater från aktuellt projekt till en länkad modell görs så här: I 
Manage-fliken i Ribbon-menyn, under Project location hittar man Coordinates, och 
under denna meny kan Publish Coordinates väljas. 
 

 
 
Genom att sedan markera byggnaden/byggnaderna man vill publicera koordinaterna 
till, visas en ruta där användaren kan välja att lägga till sites för varje byggnad och 
även namnge dessa. 
 

 
 
När användaren sedan klickar OK kan man tro att dessa filer nu delar 
koordinatsystem, men koordinaterna måste sparas tillbaka in i modellen för att de 
ska göra det. Detta görs antingen när projektet stängs ned, när länken laddas om in i 
projektet eller när projektet sparas. Denna ruta visas då, där valet att spara tillbaka 
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positioneringen tillbaka till länken finns. 
 

 
 
När koordinaterna har sparats tillbaka in i länkarna delar dessa modeller 
koordinatsystem och länkning mellan dessa kan göras med positionering enligt 
Shared Coordinates. När länkning sker mellan dessa modeller i så kommer dessa i 
fortsättningen att förhålla sig korrekt till varandra i världen. 
 
Förvärvning av koordinater görs på samma sätt, förutom att Acquire Coordinates 
väljs istället för Publish Coordinates. Därefter väljs den modellen koordinaterna ska 
förvärvas ifrån och då ändras koordinaterna i det befintliga projektet för att matcha 
de koordinater i modellen de förvärvades ifrån. Observera att det går endast att 
förvärva koordinater från en modell, vid förvärvning av koordinater från ytterligare 
en modell så kommer det delade koordinatsystemet i de andra att lokaliseras om så 
att alla tre modeller delar koordinaterna förvärvade från den senare modellen. 
	
Center to center 
Med positionering enligt Center to Center vid länkning av modeller kommer den 
länkade modellen att placeras så att centrum av geometrin på denna modell ligger i 
linje med centrum av geometrin på modellen denna länkas in i. När geometrin ändras 
i den ena modellen kommer även dess centrum att förflyttas, detta betyder att den 
ursprungliga centrumpunkten som den andra filen positionerades in mot har 
förflyttats. Därför bör länkning Center to Center undvikas. Detta val av positionering 
går dock att använda sig av om användaren ska länka in till exempel en site-fil i CAD-
format in i ett projekt. För att sedan använda Specify Coordinates at Point från 
inmätta koordinater för att ge denna fil kända koordinater. 
 
Om man vill länka in en modell Center to Center klickar man på insert i Ribbon-
menyn och väljer sedan Link Revit. I rutan som visas väljer man Auto - Center to 
Center vid positionering av länken.  
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Origin to Origin 
 
Revit har en intern ursprungspunkt, denna punkt är osynlig och flyttas inte. När man 
länkar med Origin to origin så kommer de gömda interna koordinatsystemens 
ursprungspunkt i modellerna att positioneras i linje med varandra. Om sedan 
geometri läggs till i någon av modellerna, kommer fortfarande inte projektens Origin 
Point att flyttas. Detta betyder att vid länkning Origin to Origin så kommer 
positioneringen av länken förbli densamma. Därför denna positionering ett bra val 
när till exempel konstruktören länkar arkitektmodellen Origin to Origin in i deras 
nystartade modell innan denna börjar modellera någon geometri. Detta säkerställer 
att alla element som konstruktören placerar in i modellen kommer att hamna korrekt 
i förhållande till arkitektens element. Och förbli på samma ställe även om arkitekten 
adderar geometri i sin modell. 
 
För att ta reda på vars Origin Point i en modell är, går man in i Ribbon-menyn under 
fliken View och där väljs Visibility/Graphics. 
 

 
 
Då visas en ruta där man kan välja vad som ska synas i projektet. Under Site ligger 
Project Base Point och Survey Point. Genom att kryssa i dessa så visas de sedan i 
projektet. 
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När dessa punkter sedan visas kan man enkelt kontrollera vars det aktuella projektets 
Origin Point ligger genom att högerklicka på Project Base Point och sedan välja Move 
to Startup Location 
 

 
 
Där denna punkt hamnar är projektets interna ursprungspunkt (Origin Point) 
lokaliserad. 
	
Om man vill länka in en modell Origin to Origin klickar man på Insert i Ribbon-
menyn och väljer sedan Link Revit. I rutan som visas väljer man Center to Center vid 
positionering av länken.  
 

 
 
 
 
 
 

 


