Bilaga 1: Importera CAD-fil till Revit och IFC-export
Länk först filen

Sen tryck på manage links och importera filen

Tryck på grundkartan

Tryck på full explode

Tryck på unjoin elements

Nu kan man editera egenskaper samt se vad det är för linjetyper

Välj IFC options

Ändra från ifcannotation till ifcbuildingproxy för det olika linjerna. Kontrollera att linjeobjekten finns
annars måste man gå in och manuellt redigera en textfil.

Glöm ej att exporta 2D plan view elements

Får ut geodata som IFC se figur nedan, men inte några attribut då inte curvlinestyle stödjs

Dessa finns dock i IFC-filen, exempelvis:
”#184= IFCCURVESTYLE('Markanordning linje',#183,$,#182,$);”
Men kan ej läsas av FME: ” The IFC reader does not support the following type: 'IfcCurveStyle'. All
instances of this type will be skipped”

Projekt:
Leveransspecifikationer för Geodata-BIM
Grupp: AP3, tester
Projektledare testverksamhet hos Symetri: Mattias Heimann

Mål:
Att skapa en proof of concept på hur en arkitekt som använder BIM-mjukvaran Revit kan importera en
Geodatafil i formatet CityGML3.0-fil och använda informationen i BIM-verktyget som underlag, till
visualisering och för vidare bearbetning.
Målsättningen är att utifrån en CityGML3.0 + ADE skapa en stadsmodell bestående av byggnader i LOD 2
(LOD 2 – city districts, projects).

Tester:
Steg 1: Gör funktion för import av CityGML3.0-fil.
Steg 2: Möjligheter/begränsningar i Revit.

Underlag:

Sammanfattning:







Koordinater måste transponeras till ett lokalt koordinatsystem.
Bästa möjliga geometriska överensstämmelse får man med ett format som inte tillåter vidare
bearbetning med de inbyggda editeringsfunktionerna i Revit.
Det finns bra möjligheter att hantera grafik/kartografi. Svagheterna finns om man vill använda
komplexa linjekaraktärer som bland annat återfinns i detaljplaner.
Att lägga till nödvändiga Properties till element är fullt möjligt. Värden kommer kunna vara
editerbara (i motsats till geometriska egenskaper). Det finns däremot inget riktigt bra inbyggt stöd
för att hantera kodlistor.
Exakt hur den hierarki som finns i CityGML-formatet ska återskapas i Revit kräver vidare utredning.
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Steg 1: Gör funktion för import av CityGML3.0-fil.
Tider:
Tidsåtgång: 60 timmar
Omfattning:
Utför tester med import till Revit.
1. All egenskapsdata som har med byggnader att göra kommer att testas att importeras till Revit i
projektet.
2. I första utkastet importeras all geometri i kategorin ”Generic Models” som utgångspunkt för vidare
specifikation och utveckling.
Testfil:
“by_lod2_citygml_v0.1_roof_wall.gml”
Förutsättningar:
Geometrierna tas i detta första försök in i verkliga kartkoordinater som antas vara enligt SWEREF 99.
Alla väggar och tak samlas i ett enda Revit objekt som tillhör kategorin Generic Model.
Den typ av geometriskt objekt som används vid importen är av samma typ används vid IFC-länkning/import
DirectShape.
Properties hanteras inte.
Resultat:
Geometrierna kommer in. De består av shapes som visar väggar och tak.
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Vid detta allra första test finns enkla misstag som lätt korrigeras. Bland annat har det blivit en
sammanblandning mellan objektens X och Y koordinater vilket leder till en spegelvändning.
Kartkoordinater leder till att geometrierna beter sig fladdrigt och oförutsägbart då de ligger alltför långt
ifrån den interna Revit-nollpunkten. Detta är en välkänd begränsning som även gäller vid länkning av DWGfiler.

Varningsdialog som och beskriver problematiken. Den visas
vid import av underlag i form av DWG fil.

Geometrierna är väl fungerande i övrigt och kan snittas i plan och sektion. Det är möjligt att måttsätta och
associera måttsättningen med de importerade geometrierna. Det är dock inte möjligt att vidare bearbeta
Directs Shapes med vanliga inbyggda modelleringsverktyg. Direct Shapes är förbehållet programmerade
importer. Ursprunget till att objektstypen inarbetades i Revit var behovet av att göra IFC-importer med
exakt och entydig geometrisk överensstämmelse med importerad IFC-data.
Direct Shapes verkar vara ett bra val att använda av importfunktionen eftersom det finns stora likheter med
hur IFC används som underlag och vid samordning.
Slutsatser Steg 1.
 Koordinater måste transponeras till lokalt koordinatsystem
 Direct Shapes kan användas.
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Steg 2: Möjligheter/begränsningar i Revit.
Omfattning:
1. Testning i Revit av aspekter som:
 Utseende/kartografi, grafik.
 Tillgänglighet av data som attribut. Låst/editerbart?
 Möjligheter att vidare bearbeta geometrier (exempelvis byggnader).
2. Snabbutreda eventuella utmaningar vad som kan vara enkelt avhjälpt och vad som är verkliga
svagheter.
Testfil:
Revitprojektfilen från Steg 1.
Förutsättningar:
Slutsatserna från Steg 1.



Koordinater måste transponeras till lokalt koordinatsystem
Direct Shapes kan användas.

Resultat:
Testning av grafik:
Det första att hantera är de fladdriga geometrierna. Eftersom det är ett känt problem finns det redan en
praxis i BIM-projektering för att hantera detta. I de flesta BIM-projekt definieras tre koordinatsystem:
1. Kartkoordinater
Nationellt rätvinkligt referenssystem
2. Samordningskoordinatsystem
Lokalt projektspecifikt referenssystem
3. Byggnadskoordinatsystem
Byggnadsanknutet referenssystem
På följande sida finns en fördjupning kring
koordinatsystem i BIM-projekt. Bilden visar ett
rutnät med tätheten 1 km. Triangeln markerar ett
lämpligt Samordningsorigo för projektets med
jämna koordinater och all geometri i första
kvadranten.
CityGML-filen kommer använda
kartkoordinatsystemet. En importfunktion till Revit
måste, för att skapa en användbar fil, transponera
till Samordningskoordinatsystemet.
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Fördjupning koordinatsystem i BIM-projekt
Varje koordinatsystem beskrivs i med en koordinatpunkt (X,Y,Z) för dess origo och en rotation i grader
(360°) förhållande till varandra.
1. Kartkoordinaterna – vanligtvis SWEREF 99, RH 2000 i svenska projekt. Detta är utgångspunkten
för övriga koordinatsystem. Vanligtvis används [meter] som huvudsaklig längdenhet när detta
koordinatsystem används.
2. Samordningskoordinatsystem –
Ett projektspecifikt koordinatsystem med rotation 0° (dvs verklig nord-sydriktning), Z = 0 (dvs
verklig höjd), men ett origo nära projektet.
Detta origo väljs med jämnt avrundade X- och Y-koordinater.
Vanligtvis används [mm] som huvudsaklig längdenhet när detta koordinatsystem är aktuellt.
Detta koordinatsystem används exempelvis i Situationsplaner, Sammansatta modeller av
anläggningar eller ”Campus”, sammanställningsfiler av flera byggnader, IFC-filer, samgranskning
med mark och landskap, mm.
3. Byggnadskoordinatsystem –
Rotationen väljs utifrån byggnadens huvudriktning inte nord-sydligt. Oftast har byggnaden
samma rotation i detta koordinatsystem som den har på planritningarna. Origo väljs nära, men
utanför byggnaden, med hela strukturen i första kvadranten. Läget har ett jämnt avrundat
avstånd på mellan 10m och 200m utifrån baslinjer, stomlinjer eller hushörn. Byggnaden i sig är
referenssystemet inte omvärlden. Läget på nollpunkten i förhållande till byggnaden kan i detta
koordinatsystem väljas utan att byggnaden är slutgiltigt inplacerad på tomten.
När det kommer till höjdsättning ar det vanligast är att Z motsvarar kartans höjd även i detta
koordinatsystem men det finns projekt där man även väljer att ha relativ höjdsättningen och
låter 0-nivån motsvara byggnadens entrénivå eller motsvarande.
Detta koordinatsystem används i byggnadsanknutna modeller i [mm].
A, K, V, E och dylika discipliner modellerar och utbyter modeller i detta koordinatsystem.
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Grafikhantering/kartografi i Revit
Revits grafikstyrning bygger på begreppet Categories. Det är i grova drag motsvarigheten till lager.
Tillgängliga Categories är hårdkodade, styrs av programmet och kan inte anpassas. Exempel på Categories
är Walls och Doors, men även abstrakta Categories som Levels och Dimensions finns.
Om man vill differentiera grafik och synlighet inom en Category kan man fritt skapa och lägga till
Subcategories under densamma. Varje Category och Subcategory har sina specifika grafikinställningar.
Nedan visas hur Subcategories till Generic Models skulle kunna skapas utifrån olika ”FeatureTypes” från
GML-formatet.

Rubrikerna i tabellen kan tydas enligt följande.
Line Weights refererar till en lista med projektspecifika linjetjocklekar.
Line Pattern refererar till en lista med projektspecifika Line Patterns. Line
Patterns i Revit har en relativt simpel uppbyggnad. De består av Lines,
Spaces och Dots. Det är inte möjligt att som Line Patterns skapa komplexa
linjekaraktärer med +, romber eller bokstäver som beståndsdelar i linjen.
Det finns andra metoder och verktyg för att efterskapa den typen av linjer.
Dessa verktyg ger dock inte den adaptiva annotationsintelligensen som
vanliga Line Patterns har. De saknar exempelvis möjligheten att
automatiskt anpassa sig till utskriftsskalan.
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Den valda metoden att använda kategorin Generic Model som Category för den importerade grafiken
känns rimlig. I varje fall för modeller i LOD0-LOD2. För mer detaljerade modeller kan denna
rekommendation behöva omprövas. Fördelarna är att det är tydligt för användaren att det inte rör sig om
geometrier skapade av Revit. Hantering av synlighet och grafik blir samlad på en plats i menyerna.
Alternativet att skapa spridda Subcategories under ett flertal olika Categories som exempelvis Walls, Roofs,
Doors och Windows skulle ge sämre möjlighet till överblick men kan vara mer logisk om detaljeringsgraden
är högre.
Generic Model-kategorien har också fördelen att Revits metoder för Model by Face kan användas.
Sammanfattningen är att det finns goda möjligheter att få fram en kartografi som är detaljerad och tydlig.
Svårighetsgraden för en programmerad importlösning ökar dock mycket om komplexa linjekaraktärer ska
stödjas.
Properties i Revit
Att lägga till Properties på objekt i Revit är väldigt fritt. Det finns tre huvudsakliga nivåer som kan äga
properties. Dock är endast två av dessa applicerbara vid import från andra källor. Dessa två år Project
Information och Instance Properties
1. Project Information
Ett projekt i Revit är den autonoma filen med filändelsen .rvt
I filen finns ”Project Information” där man kan lägga till properties som metadata som berör
projektet som helhet.
2. Type Properties
Varje element som används i programmet är av en viss typ. Detta är kopplat till hur man arbetar
genom att välja mellan typer ur ett bibliotek. Vid import från andra källor är den här nivån inte
applicerbar eftersom koppling till redan definierade typer som kan återanvändas saknas.
3. Instance Properties
Detta är de Properties som det enskilda elementet har och den typ av Properties som
huvudsakligen skulle användas.
Om det inte finns några begränsningar i möjligheterna att lägga till Properties på objekt finns det några
egenheter värda att notera. Om geometrierna, med den valda metodiken, är låsta för vidare editering gäller
det inte för värdena på olika Properties. Property-värdena är möjliga att ändra för slutanvändaren på ett
relativt enkelt sätt. En svaghet när man arbetar med Properties kopplat till CityGML är att det inte finns bra
verktyg inbyggt i programmet för att hantera kodlistor. Listornas tillåtna värden hanteras dock vid själva
importen eller genom att man utvecklar egna CityGML-specifika verktyg.

Symetri Europe

info@symetri.com
www.symetri.com

Page 7 of 9

Bilden nedan visar en länkad/importerad IfcWall med dess Instance Properties. Ett importerat objekt ifrån
CityGML skulle få en liknande uppsättning Properties.

Symetri Europe

info@symetri.com
www.symetri.com

Page 8 of 9

Hierarki i Revit respektive CityGML
I XML bygger man lätt och entydigt hierarkier med element som tillhör andra sammansatta element i
obegränsat antal nivåer. Det är en av XML-formatets huvudsakliga karaktäristika.
I Revit är det, på motsvarande sätt, också möjligt att skapa hierarkiskt sammansatta element genom att
sätta samman underordnade delelement. Dock visar det sig att underobjekten i de lägre nivåerna blir yxiga
att arbeta med. Det är bara de största mest sammansatta elementen som är intuitiva att hitta för
användaren. Huvudelementet når man enkelt med musen genom att hovra och klicka. Subelementen
däremot kräver lite tryck på tabb-tangenten och aktivt letande.
I tabeller i Revit skapar man tabellgrupper baserat på gemensamma parametrar. Om man som exempel ska
hitta alla element som tillhör en byggnad gör man en grupp baserat på byggnadens nummer eller namn.
Det betyder att alla objekt på finare nivåer även bör ha med sig properties som tillhör högre nivåer för att
använda som grupperingsparameter. I tabellform är det inte entydigt vilken nivå i hierarkin ett objekt
återfinns, allt blandas, men man kan filtreras bort baserat på enskilda properties.
Att vid importen bygga element som består av nästade subelement har som beskrivits ovan nackdelar. Om
man omvänt gör en fin indelning och ska gruppera ihop elementen baserat på gemensamma
parametervärden betyder det att samma data kopieras och återfinns på många platser.
Det kan tänkas att annan funktionalitet i Revit är möjlig att utnyttja för att optimera olika arbetsflöden och
hantera hierarkier. Det kan vara uppdelning i flera RVT-filer som länkas samman, att utnyttja Model Groups
som nu i senare versioner av programmet kan ha egendefinerade Properties och smart utnyttjande av
Subcategories mm.
Det krävs ytterligare utredning hur detaljerat man optimalt gör indelningen i olika element. LOD hos den
grunddata som importeras och användningsområdet i BIM-verktyget är viktig input i den utredningen.
Slutsatser Steg 2:
 Det finns bra möjligheter att hantera grafik/kartografi. Svagheterna finns om man vill använda
komplexa linjekaraktärer som bland annat återfinns i detaljplaner.
 Att lägga till nödvändiga Properties till element är fullt möjligt. Värden kommer kunna vara
editerbara (i motsats till geometriska egenskaper). Det finns däremot inget riktigt bra inbyggt
stöd för att hantera kodlistor.
 Exakt hur den hierarki som finns i CityGML-formatet ska återskapas i Revit kräver vidare
utredning.
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