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SAMMANFATTNING 
I och med införandet av BIM-metodiken inom byggbranschen, har flera frågor fötts kring refor-
mationen av arbetsmetodiken inom projekteringsprocessen. En av dessa är frågan om content; grafik 
- och informationsinnehållet i en BIM-modell. 
 
Rapportens syfte har varit att, via analys av befintliga contenthanteringstrategier, frambringa 
rekommendationer för utformande av konsekventa arbetsmetodiker inom Revit-projekt. Mål-
sättningen har varit att rekommendationerna skall bidra till förstärkning och vidareutveckling av ett 
företags hantering av Revit-content. 
 
Arbetet inleddes med en serie intervjuer på arkitektföretaget Tengboms Stockholmskontor. 
Intervjuerna utfördes med representanter för olika Revit-baserade projekt. Av dessa valdes fyra 
projekt ut till mer detaljerade fallstudier, där syftet var att kartlägga vilka strategier Tengbom 
tillämpat i sina Revit-projekt. Parallellt med intervjuerna, utfördes en litteraturstudie där information 
om befintliga contenthanteringsstrategier inom övriga företag och organisationer, kunde förvärvas 
och analyseras. 

Resultatet av fallstudierna på Tengbom jämfördes med de teorier som framkommit via litteratur-
studien. För- och nackdelar med olika strategier inom contenthantering analyserades med utgångs-
punkt i olika aspekter gällande utbildning inom Revit-projektering, samt modellering och hantering av 
content. 

Slutsatsen blev att Tengbom haft den i särklass mest hållbara strategin inom den inledande fasen av 
företagets BIM-implementering. Flera fördelar kunde även identifieras i de övriga content-
hanteringsstrategierna som analyserats. Dessa kom att utgöra en gedigen grund för de vidare 
rekommendationer som arbetet resulterade i. 
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ABSTRACT 
The introduction of the BIM-methodology in the building industry has awoken several questions 
regarding the reformation of work methods in the project planning process. One is the question 
about content; graphics and information inside a Building Information Model. 

The purpose of this report has been to analyze existing content managing strategies, in order to 
create recommendations for the forming of consequent work methods in Revit projects. The goal has 
been to adjust the recommendations for companies willing to further develop internal work methods 
in the field, particularly concerning the management of Revit content. 

Several interviews with representatives from different Revit projects at the architectural firm 
Tengbom in Stockholm were conducted. Four of the Revit projects, were chosen for a more detailed 
case study, in order to acquire information about the company’s strategies concerning content 
management. Simultaneously, a literary study was executed, through which information about 
existing content management strategies in other companies and organizations could be obtained and 
analyzed. 

The results of the case studies at Tengbom were compared with theories acquired from the existing 
strategies in content management. Benefits and disadvantages were analyzed, based on different 
aspects concerning modeling and management of Revit content and also the education of Revit use. 

The report concludes that Tengbom has applied the most sustainable strategies in the initial part of 
the company’s BIM implementation process. Several benefits were also found in the existing 
strategies, analyzed in the literary study. Together, the conclusions formed a solid base for further 
recommendations, made as a result of the study in this report. 
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FÖRORD 
Läsaren av rapporten rekommenderas besitta grundläggande förkunskaper inom byggprojektering, 
för att kunna tillgodogöra sig innehållet i rapporten. 

Detta arbete har utgjort en lång och lärorik resa som försett oss med en mängd fördjupade 
kunskaper om filosofin kring utformandet av arbetsmetodiker och den mänskliga faktorn i det hela. 
Förståelsen för hur och varför problematik uppstår, och med hur enkla medel det ändå kan åtgärdas, 
har fördjupats avsevärt. Erfarenheten är ett värdefullt tillskott i den samlade kunskapsbas som följer 
med oss som färdiga ingenjörer in i arbetslivet. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Annika Yledahl och Eva Gauffin, som stöttat och hjälpt 
oss under arbetets gång. Det har varit oerhört lärorikt att få ta del av Tengboms erfarenheter och få 
arbeta i en såpass inspirerande arbetsmiljö. 

Vi vill även rikta ett särskilt tack till vår examinator och handledare, Zeev Bohbot på KTH ABE, som 
investerat enorma mängder tid och energi i att föra vidare ovärderliga kunskaper och erfarenheter av 
projektering till sina studenter, under utbildningens gång. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
BIM är ett projekteringsförfarande som under det senaste decenniet, blivit allt vanligare inom 
byggbranschen. Filosofin och strategierna kring förfarandet skiljer sig avsevärt från traditionella pro-
jekteringsmetodiker och problematik inom implementeringsprocessen är vanligt förekommande. En 
omfattande andel av problematiken ligger i en del av den praktiska övergången från 2D-projektering 
till 3D-projektering med informationsintegrering, som innebär införandet av ny funktionalitet inom 
programvaror. Detta medför även att nya arbetssätt måste utformas, vilket skapar utmaningar som 
kräver ett helt reformerat tankesätt kring projektering. 

Tengbom är ett av de största och äldsta arkitektföretagen i Sverige, med kontor på flera olika orter, 
och arbetar både nationellt och internationellt med ett flertal omfattande och komplexa projekt. 
Företaget har sedan 2008 arbetat aktivt med BIM-frågor och har under åren levererat flera BIM-
projekt. Tengbom har ett avtal med CAD-Q1 som bland annat innebär mjukvaruinköp, licens-
hantering och installationsfrågor samt utbildning, support och konsulttjänster för förstärkning av 
företagets kompetens inom BIM-projektering. 

Tengbom har valt att satsa på Autodesk-baserade CAD- och BIM-verktyg. Som främsta projekterings-
verktyg använder företaget idag Autodesk Revit Architecture och det har satsats kraftigt på att utföra 
en fullgod BIM-implementering inom koncernen. Med erfarenheter från flera projekt med varierande 
omfattning, har Tengbom upplevt att arbetet är resurskrävande och att det krävs ett stort tålamod 
från alla medverkande aktörer inom projekten. 

Marko Granroth, erfaren projektör på SWECO och utbildare av BIM på KTH, anser att Sverige ligger 
långt efter andra länder när det kommer till BIM-implementeringen. Han menar också att detta beror 
på flera faktorer, men främst på avsaknaden av starka statliga organ som kan driva utvecklingen i rätt 
riktning. Granroths uppfattning är att SVEVIA har bidragit till att vända trenden och nu bidrar till att 
bana vägen för BIM, men pekar ändå på att det krävs mer satsningar på forskningen inom området. 

Mårten Lindström, ordförande för organisationen OpenBIM, är något mer aktsam i sin bedömning, 
och skriver i krönikan BIM i Sverige och i omvärlden, i tidningen Byggindustrin: 

”... de senaste 4-5 åren har mycket hänt. Vi ligger nog efter många vad gäller 
standardisering och systematik (ett tidigare svenskt paradområde), men vi har idag 
kommit långt vad gäller praktisk användning, inte minst i överföringen mellan 
projektering och byggande.”2 

                                                             
1 CAD-Q; leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT. Ger stöd implementering av programvaror, utbildning, support och 
IT-stöd av CAD-relaterade system till bygg-, fastighets- och industrisektorn. (Källa: http://www.cad-q.com/sv/Om-Cad-Q/) 
2 BIM i Sverige och i omvärlden - Mårten Lindström & Rogier Jongeling, senast uppdaterad 2011-02-02, hämtad 2012-04-06, 
URL: http://www.byggindustrin.com/bim-i-sverige-och-i-omvarlden__8576, se bilaga 4. 
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1.1.1 BIM – Building Information Modeling 
BIM (Building Information Modeling) är en arbetsmetod som sedan början på det förra decenniet, 
etablerats på den svenska marknaden. Definitionen av BIM är inte alltid entydig och förväxlas ofta 
med traditionell 3D-projektering som förvisso en vital del av metodiken, men inte en definition av 
den. En korrekt definition kräver en förståelse för byggprocessen i sin helhet. 

En tolkning av den amerikanska organisationen BSA:s3 generella definition av BIM lyder: 

”Building Information Modeling (BIM) är en digital representation av de fysiska och 
funktionella egenskaperna hos en anläggning.En BIM-modell är en delad källa för 
information om anläggningen och utgör därmed en pålitlig grund för beslutsfattande 
under anläggningens totala livscykel; vilken definieras som dess existens från idéstadium 
fram till demolering.”4 

BSA:s definition av BIM skiljer sig även beroende på vilken process som är i fokus: 

”Tillämpning av BIM inom projekt – information tillförs och delas av alla deltagande 
parter inom projektet. Rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt. 

För deltagande parter i projektet, representerar BIM en interoperabel process för 
leveranser – definition av hur individuella team arbetar och hur flera team samarbetar 
för att uttänka, formge, bygga och förvalta en anläggning. 

Inom gestaltningsprocessen möjliggör BIM en integrerad designprocess – ökar 
inflytandet av teknologiska lösningar, uppmuntrar kreativitet, tillhandahåller mer 
feedback och stärker arbetsteamet.”5 

BIM-projektering beskrivs i många sammanhang som ett revolutionerande projekteringsförfarande 
som avsevärt kan effektivisera byggandet. Grundprinciperna ligger i det praktiska arbetet där alla 
discipliners projektering i ett byggprojekt, sammanförs i en gemensam 3D-modell där kollisioner och 
andra problem kan identifieras i ett tidigt stadium och åtgärdas i tid.  

Utöver detta innebär BIM-projektering även, att information om byggnadens ingående komponenter 
integreras i modellen, så att det blir möjligt att bland annat utföra kostnadskalkyler och 
energiberäkningar direkt i programmiljön. Det kan leda till ekonomisk vinning i form av tidsbesparing 
och minskade kostnader för både projekteringen och produktionen av byggnaden. 

Som BSA:s definition tydligt uttrycker, är den grundläggande funktionen för en BIM-modell att 
fungera som en databas, som ombesörjer all information för en byggnad. Ett av målen med en fullt 
utvecklad BIM-modell, är att den skall kunna utnyttjas som underlag även i förvaltningsskedet, vilket 
underlättar vid bland annat underhållsarbete, om- och tillbyggnationer samt vid uthyrning och 
framtagandet av olika typer av dokumentation. 

                                                             
3 BSA; buildingSMART Alliance, en oberoende amerikansk organisation som arbetar med flera standardiseringsprogram för 
IT-lösningar inom den amerikanska byggsektorn. (Källa: http://www.buildingsmartalliance.org) 
4 Originalcitat (eng): se bilaga 5 (URL: http://www.buildingsmartalliance.org/index.php/nbims/faq/#faq1) 
5 Originalcitat (eng): se bilaga 5 (URL: http://www.buildingsmartalliance.org/index.php/nbims/faq/#faq1) 
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1.1.2 BIM i byggprocessen 
För att få insikt om vad BIM innebär i praktiken, är det angeläget att förstå hur byggprocessen i sin 
helhet fungerar. Syftet med en BIM-implementering i byggprocessen är att effektivisera och 
kvalitetssäkra processen i sin helhet. Följande avsnitt beskriver kortfattat utformningen av en typisk 
byggprocess och hur BIM-metodiken kan implementeras i den. 

Byggprocessen indelas vanligen in i följande fyra skeden: 

 Behovsutredning 
 Projektering 
 Produktion6 
 Förvaltning 

Föstudie -Behovsutredning 
Syftet med förstudien är att fatta beslut om projekteringen skall drivas vidare. Under förstudien 
utförs en rad olika analyser och utredningar, som ligger till grund för den fortsatta projekteringen och 
uppförandet av byggnadsverket/ anläggningen. Utredningarna som utförs i detta skede bygger 
generellt på tre kostnadsposter: 

 Markutredning 
 Projektering 
 Produktion 

- Markutredning 
Utredning av fastighetens egenskaper (ingående byggnader och anläggningar) samt omkringliggande 
bebyggelse. Geotekniska utredningar utförs och markens duglighet utreds. 

- Projektering 
Utredning av kostnader och resursåtgång för projekteringen. Idag kan det även vara betydande, att 
precisera hur projekteringen skall ske och det bör tidigt framgå vad som skall levereras. Har 
beställaren krav på BIM-projektering bör en särskild analys utföras. BIM-projektering kräver att 
beställaren har tillräcklig kännedom om BIM, samt vilken nytta projekteringsformen kan medföra. 

- Produktion 
Utredningar om hur produktionen skall ske samt jämförelser med referensobjekt.  

Projektering - produktbestämning 
Projekteringen kan indelas i två skeden: 

 Programskedet 
 Projekteringsskedet 

- Programskedet 
Byggherrens krav och önskemål för den tilltänkta byggnaden preciseras. Alla förutsättningar och 
villkor som kan påverka den kommande projekteringen kartläggs, varigenom ett byggnadsprogram 

                                                             
6 Produktionsskedet berörs mycket kortfattat i detta avsnitt, på grund av dess avsaknad av relevans för rapportens syfte. 
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utformas. Parallellt med detta arbete, påbörjas vanligtvis gestaltningsarbetet som fortgår genom 
hela projekteringsskedet. 

Det kan vara fördelaktigt att redan i programskedet, utnyttja ett BIM-verktyg för att visualisera 
rumsobjekt och volymer. Detta gör det enkelt att redigera och synliggöra all information som tas 
fram under programskedet, vilket underlättar den kommande projekteringen. Vidare kan det vara 
lämpligt att utnyttja en databas som kan kopplas till dessa volymobjekt med datablad, som mer 
ingående beskriver egenskaperna för dessa utrymmen. 

- Projekteringsskedet 
Gestaltningen fortgår och förslagshandlingar tas fram för granskning. Nya beslut om utförandet 
fattas och projekteringen fortgår med systemutformning. I systemhandlingsskedet, utformas och 
framställs byggnadens installations- och konstruktionssystem. 

Därefter lämnas system- och huvudhandlingar vidare för granskning och detaljutformningen på-
börjas. Ritningar, beskrivningar och administrativa föreskrifter tas fram, tillsammans med för-
frågningsunderlag för kostnadsberäkningar. Dessa levereras sedan vidare som bygghandlingar. 

Byggproduktion 
Produktionsfasen delas in i tre skeden: 

 Byggstart 
 Byggskede 
 Slutbesiktning 

Förvaltning 
Förvaltningsskedet inkluderar tre delprocesser: 

 Teknisk förvaltning 
o Drift och underhåll 

 Administrativ förvaltning  
o Underhållsplaner 

 Ekonomisk förvaltning 
o Ekonomi och löner 
o Intäkter och utgifter 

BIM-projekteringen kan ge ansenliga ekonomiska värden för bland annat följande faktorer inom 
förvaltningsskedet: 

 Energimodeller 
 Tekniska system med ingående komponenter 
 Areor för uthyrning 

1.1.3 BIM-content 
Tengbom har arbetat framgångsrikt med att utveckla metodiken för BIM-projektering och har under 
denna process identifierat, att hanteringen av BIM-content är en betydande fråga. Med content 
menas objekt och symboler som kan visas i 2D och 3D i en BIM-modell. Alla förekommande 
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komponenter i BIM-modellen som exempelvis vyer, detaljkomponenter, byggdelar som väggar, 
fönster, golv och tak samt fast och lös inredning, är content. All ingående information i en BIM-
modell lagras i dess content, vilket är anledningen till att hantering och modellering är en vital fråga 
inom projekteringsprocessen. 

Content kan både modelleras i 3D och ritas i 2D, och tilldelas information i form av objektspecifika 
egenskapsinställningar som ligger till grund för handlingar, som exempelvis förteckningar, som 
genereras ur BIM-modellen. Om ett contentobjekt exempelvis är en ytterväggstyp kan dess 
uppbyggnad granskas ur flera vyer med varierande detaljeringsgrad och dess fysiska egenskaper 
tillämpas i energiberäkningar, mängdning och kostnadskalkylering. 

När det talas om BIM-projektering är, utöver 3D-modelleringen, informationen i modellen den 
viktigaste faktorn. Därav är det av yttersta vikt att BIM-content hanteras korrekt ur flera olika 
aspekter. Resultatet av hanteringen ligger till grund för hur arkitekten kan presentera och förmedla 
sitt material, och utgör även grunden för kommunikation av information som är avgörande för 
projektet. 

1.1.4 BIM-verktyg 
Uttrycket BIM-verktyg, avser ett datorprogram som tillåter 3D-modellering med informations-
integrering i modellens ingående komponenter, samt en intelligent samordning av dessa inom ett 
projekt. Programvarorna skiljer sig avsevärt från traditionella 2D-baserade CAD-program och 
förutsätter en helt ny typ av metodik för projektering. BIM-projektering innebär en utformning och 
uppbyggnad av en representativ, virtuell modell av det tilltänkta byggnadsverket. Detta innebär att 
projektörerna måste hantera olika typer av informationsbärande komponenter tidigt i projekterings-
förfarandet. 

Även andra aspekter av projekteringsprocessen ter sig annorlunda vid BIM-projektering. Kostnaderna 
är ofta högre inledningsvis i projekteringsfasen och sjunker stadigt allteftersom projektet fram-
skrider. Orsaken till minskade projekteringskostnader i de senare delarna i projekteringsfasen, 
återfinns i att BIM-projektering generellt genererar avsevärt mer samordnade handlingar. Detta kan 
minska antalet felaktigheter avsevärt och medföra färre ändrings- och tilläggsarbeten under 
produktionsfasen. Inom traditionell projektering är bilden den omvända och kostnaderna kan under 
produktionsfasen, öka på grund av ofullständiga och motsägelsefulla ritningar. 

Varje disciplin inom byggbranschen, har i dagsläget tillgång till BIM-verktyg som är särskilt anpassade 
för de krav och behov som finns inom respektive disciplins projekteringsprocess. Exempel på verktyg 
som tillämpas frekvent i dagsläget, är MagiCAD (inom VVS), SteelCAD (inom konstruktion) och Revit 
Architecture (inom arkitektur). Vid samordningen av BIM-modeller från olika discipliner, krävs 
särskilda program (exempelvis NavisWorks7), där modellerna från alla discipliner konverteras till ett 
gemensamt format och kan sammanföras för granskning och kollisionskontroller. IFC8 är ett av de 
format som tillämpas vid samordningsprocessen. Formatet är neutralt och kan tillämpas oavsett 
vilken programvara modelleringen utförts i. 

                                                             
7 NavisWorks (Autodesk); programvara avsedd för integrerad projektsamordning. 
8 IFC; se bilaga 3. 
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Till flera av de i dagsläget tillgängliga BIM-verktygen, finns olika typer av tredjepartsapplikationer, 
ämnade att integreras med de intelligenta BIM-modellerna. Applikationerna finns i flera varianter 
och kan exempelvis innehålla funktioner som underlättar vid strukturering av BIM-modellens 
contentbibliotek, eller kommunicering av objektspecifik data som används som underlag till bland 
annat systemhandlingar9. De ingående komponenterna i en BIM-modell blir allt viktigare för 
projektering, produktion och förvaltning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ju högre grad av 
relevant information som kan kommuniceras mellan alla inblandade parter och BIM-modellen, desto 
högre ekonomiska värden kan modellen generera. 

1.2 Syfte 
Rapportens syfte är att fungera som ett stöd för företag som arbetar med att utveckla metodiker för 
hantering och modellering av Revit-content; BIM-content i projekteringsverktyget Autodesk Revit 
Architecture. Förhoppningen är att undersökningen skall leda till rekommendationer som kan bidra 
till effektivisering och kvalitetssäkring av olika processer i det praktiska projekteringsarbetet. 
Rekommendationerna syftar även till att framöver kunna utgöra underlag för officiella guider och 
internt utbildningsmaterial, med avseende att stärka företagets kompetens inom contenthantering. 

1.2.1 Frågeställning 
Arbetet utgår från följande frågeställning:  

 Vilka åtgärder bör ses över för att kvalitetssäkra olika processer i projekteringsarbetet, med 
hänsyn till hantering och modellering av Revit-content? 

 Vilka ekonomiska nyttoeffekter kan en korrekt contenthantering medföra för ett företag? 

1.3 Lösningsmetoder 

1.3.1 Metod 
Vid kartläggningen av Tengboms interna arbetsmetodik, bedöms intervjuer vara den mest lämpliga 
metoden för informationsinsamling. Kvalitetssäkringen av arbetets slutprodukt sker genom en jäm-
förelse mellan det resulterande utfallet av kartläggningen på Tengboms huvudkontor, och via 
litteraturstudie insamlad fakta om contenthanteringsstrategier inom andra företag och orga-
nisationer i världen. Vidare utreds vad utbudet av Revit-kompatibla tredjepartsapplikationer 
erbjuder, samt vilka fördelar dessa eventuellt kan medföra i projekteringsprocessen. 

1.3.2 Material 
Dator med installation av Autodesk Revit Architecture 2012. 

Litteratur: 

 ”BIM – ByggnadsInformationsModellering”, Marko Granroth 
 ”Autodesk Revit Family Counseling”, AU 
 “Mastering Autodesk Revit Architecture” 2011 & 2012, Sydia 

                                                             
9 Systemhandling; handling, som redovisar ett projekts funktion, utformning, tekniska lösningar, restriktioner 
och kostnader vid förverkligande. (Källa: www.sgf.net/getfile.ashx?cid=81784&cc=3&refid=2) 
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1.4 Avgränsningar 
Utredningen av hur Tengbom arbetar med content, begränsas till en fallstudie av ett urval av projekt, 
som ger en representativ bild av Tengboms arbetsmetoder i hela koncernen. Projekten är av olika art 
och omfattning, och har strategiskt valts ut för att ge bredaste möjliga bild av Tengboms interna 
strategier för contenthantering i BIM-projekt. 

Litteraturstudien omfattar enbart material som kan vara till hjälp vid jämförelserna av olika 
arbetsmetodiker inom contenthantering. Ingen fördjupande analys görs av modelleringsguider som 
innehåller instruktioner för skapande av specifik content, exempelvis dörrar, fönster eller dylikt. 
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2. NULÄGESBESKRIVNING 

2.1 Historik 
Tengbom grundades 1906 av Ivar Tengbom (1878-1968) och har under åren genomgått en rad 
förändringar. Under 1950-70-talen utvecklade Anders Tengbom (Ivar Tengboms son), verksamheten 
inom företaget och ritade då flera mycket kända byggnader i Sverige. På 1980-talet genomfördes 
stora förändringar i företagets struktur och 1988 bildades Tengbomgruppen AB med delägarskap. 
 
Under 1990-talet drevs företaget i en mer kollektiv form än tidigare och nya kontor öppnades i 
Malmö, Göteborg och Helsingborg. Idag ägs Tengbom av 23 medarbetare tillsammans med 
investmentbolaget Sobro och finns representerade med 14 kontor på 11 orter i landets mellersta och 
södra delar (se fig. 1). 

2.1.1 Kända verk 
Ivar Tengboms mest kända verk: 
- Högalidskyrkan, Stockholm 1911 
- Stockholms Konserthus 1920 
- Handelshögskolan, Stockholm 1925 
- Tändstickspalatset, Stockholm 1928 
- Citypalatset vid Norrmalmstorg,  
Stockholm 1930-32 
- Bonnierhuset i Stockholm 1946  
(I. och A. Tengbom) 

Anders Tengboms mest kända verk: 
- Hötorgsskrapan 2, Stockholm 1960 
- SvD-huset, Stockholm 1961 
- Ingenjörshuset vid  
Malmskillnadsgatan, Stockholm 1969 
- Trygghansahuset, Stockholm 1976,  
(där A. Tengbom utvecklade idén om  
kombikontor med både cellkontor och  
kontorslandskap) 

2.2 Tengbom idag 
Tengbom har sedan tidigt 1980-tal arbetat med en rad olika CAD-program, och under de senaste 
åren har BIM och Autodesk Revit Architecture vuxit fram till att vara företagets primära 
projekteringsverktyg. Tengbom har aktivt arbetat med BIM-implementeringen sedan 2008, då den 
initiala övergången från traditionell CAD-projektering till BIM-projektering tog fart. 

Idag har företaget en välutrustad BIM-organisation som arbetar både centralt med stödfunktioner 
och lokalt med Model Managers (MM)10 i varje projekt. MM:s uppgift är att övervaka de tekniska 

                                                             
10 Model Manager; övervakar BIM-modellens innehåll, utför kvalitetskontroller exempelvis genom löpande rensning av 
överflödigt innehåll, samt styr flödet av inladdat content i modellen. 

Figur 1. Orter där Tengbom finns representerade i Sverige  
(Bild: Tengbomgruppen AB) 
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delarna av BIM-projekteringen. De centrala funktionerna omfattar en rad olika metodikguider som 
fungerar som stöd för projektgrupperna. 

2.2.1 Interna guider 
Följande är ett urval av företagets interna metodikguider: 

 ”Inför Revit-projektering” 
 ”Start av Revit-projekt” 
 ”NDT - No Design Time” 
 Olika guider för praktiskt projekteringsarbete: 

o Exporter 
o Återskapande av centralfiler 
o Design options 
o Content-guider 
o Detaljering 

Tengbom har guider för det mesta som berör det praktiska projekteringsarbetet och arbetar 
kontinuerligt med att vidareutveckla sina projekteringsmetodiker i samband med lokala projekt. Det 
enskilda projektets inflytande över utvecklingen av Tengboms projekteringsmetodiker, avgörs av 
projektets omfattning och struktur samt hur projekteringen speglas av upphandlingsformer och krav 
från beställare. Tengboms centrala BIM-grupp, som har ansvarat för implementeringen av BIM på 
företaget, identifierade tidigt att content har en betydande roll för kvaliteten på de slutgiltiga 
produkterna, oavsett vilka krav beställare har haft.  

Tengbom har ambitionen att bibehålla en kunskapsnivå som medför att företaget kan förse 
beställare med rekommendationer inför projekteringen gällande projekteringsförfarande och -
verktyg. I de fall där beställare inte besitter tillräckliga kunskaper om BIM-projektering, är detta till 
stor hjälp och kan bidra till en mer effektiv projekteringsprocess. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Observationer under utbildningen 
I takt med att BIM-metodiken etablerats inom byggindustrin, har behovet av att lära ut arbetssättet 
på landets högskolor vuxit. Högskoleingenjörsutbildningen inom byggteknik och design på Kungliga 
Tekniska Högskolan, har sedan ett antal år tillbaka genomfört omvälvande förändringar i utbildnings-
planen, och ligger i dagsläget i täten när det gäller utlärningen av ämnet. 

Under utbildningens gång har Autodesk Revit Architecture varit ett självklart redskap under flertalet 
av de ingående projektkurserna. Implementeringen av Revit, som är ett jämförelsevis ungt 
projekteringsverktyg, har givit studenterna möjligheten och friheten att utforma och testa egna 
arbetsmetodiker inom projekten. Programmet i sig har också utvecklats under den tid det tillämpats 
inom utbildningen. Nya och mer intelligenta funktioner har därmed underlättat ytterligare i 
utformandet av de egna lösningsmetoderna och arbetsprocesserna. 

Genom deltagande och engagemang i projektkurserna, har kunskaperna kring hur projekterings-
fasen i en byggprocess går till, utvecklats avsevärt. Projektkurserna har bland annat inneburit 
projektering under ledning av lokalprogram och rumsfunktionsprogram. Erfarenheten av detta har i 
stor utsräckning ökat förståelsen för hur arkitekter och ingenjörer arbetar i verkliga projekt samt hur 
komplexa utmaningar projektörerna kan ställas inför under en projekteringsprocess. 

Bland de utmaningar som uppstått i flera av projektkurserna, finns frågan om contentinnehållet i en 
Revit-modell. Det har för varje genomfört projekt blivit allt tydligare, hur ansenlig mängden 
komplikationer blir av en icke-konsekvent contenthantering. Orsakerna till detta har konstaterats 
bero på flera faktorer. 

3.1.1 Orsaker till komplikationer 
Då Revit i jämförelse med andra program som tillåter 3D-modellering, är ett förhållandevis 
användarvänligt verktyg, är det tämligen okomplicerat att skapa en grundläggande modell i ett tidigt 
skede av projekteringen. Detta har i flera fall under utbildningen medfört att den initiala design-
processen, som bör ske utanför programmiljön, utförts direkt i programmet. En konsekvent och 
metodisk designprocess innefattar en diskussion och noggrann planering långt innan projektet 
överförs till digitalt format. I och med att förstadiet till designprocessen i flera fall slopats av 
kursdeltagare, har resultatet blivit en ofullständig modell med inbyggda defekter, som i flera fall blivit 
komplicerade att korrigera efterhand. 

Fel kan även uppstå i hanteringen av ritningar, vilka baseras på olika vyer av modellen i Revit. Om 
användaren inte har kännedom om att vyerna baseras på samma modell, ser icke-önskade element i 
en ritning och raderar elementen, förvinner elementen från modellen i sig och därmed från alla 
korresponderande vyer. Informationen raderas då från projektet, vilket kan få ödesdigra kon-
sekvenser för projektets slutprodukt.  

Ytterligare en delfaktor som kan utgöra en risk vid hanteringen av Revit-content, är att det numera är 
möjligt att ladda ned gratis content från olika webbforum. Att kvalitetssäkra nedladdat content mot 
svensk standard är en komplicerad åtgärd, vilket gör contenttypen tidsödande och svår att hantera. 
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Användningen av gratis content kan även medföra att ett projekt belastas med för stor eller fel typ av 
information.  

Ett exempel är content som byggts med 3-dimensionella DWG-filer11 som underlag. Eftersom DWG-
filer enbart består av linjer, medför det mycket tunga beräkningar för Revit vid importering av DWG-
baserat content. DWG-filer innehåller även data om lagerdefinitioner och subkategorier, alltså 
information som inte existerar i Revit. En DWG-fil genererar därmed ett överflödigt tillägg i projekt-
filens datasammansättning, vilket kan påverka både dess hälsa och storlek negativt. 

3.2 Referensram 
Frågan kring contenthantering har väckts även inom andra forum. Under de senaste åren har flera 
företag och organisationer världen över, tagit egna initiativ till att utreda hur problematiken inom 
contentskapande och -hantering, kan elimineras och hur arbetsprocesser kan effektiviseras med 
hjälp av en korrekt arbetsmetodik. I referensramen för detta arbete inkluderas tre fall där ett företag 
eller en organisation utrett frågan och publicerat därav framtagna riktlinjer för contenthantering och 
-modellering.  

De tre fallen studeras i detalj under genomförandet av detta arbete, och en fördjupad redogörelse 
presenteras i kapitel 6. I detta avsnitt återges en kort introduktion till varje fall. 

3.2.1 Autodesk Revit Family Counseling 
Autodesk Revit Family Counseling12 är en oberoende fallstudie som redogör för hur det amerikanska 
arkitektföretaget Perkins+Will arbetat med contentfrågor internt. Studien visar hur problematiken 
lösts, samt vilken metodik företaget tagit fram och arbetar efter idag. Fallstudien är unik i sitt slag, 
med avseende på vad som finns publicerat inom området. 

3.2.2 ANZRS – Australian and New Zealand Revit Standard 
ANZRS är en standard framtagen i syfte att kvalitetssäkra contentmodellering och -hantering i regio-
nen runt Australien och Nya Zeeland. Standarden är ej framtagen för att tillgodose interoperabilitet 
mellan olika programvaror, såsom exempelvis IFC, utan avser endast Autodesk Revit-content. 

Initiativet till ANZRS fick sin början vid den årliga Revit Technology Conference (RTC) i Melbourne, 
Australien år 2009, som ett svar på det missnöje som organisationen Revit User´s Organisation 
uttryckt gentemot Autodesk och tredjepartstillverkare, som skapar Revit-content. Organisationen 
bakom ANZRS har en vision om att standarden skall antas av contentskapare över hela Australien och 
Nya Zealand. 

Den första utgåvan av ANZRS för Revit-contentmodellering och -hantering, publicerades vid RTC år 
2011. Trots att standarden enbart avser Revit-content, har den fått stöd av andra internationella 
organisationer såsom buildingSMART. 

3.2.3 RMCSG – Revit Model Content Style Guide 
I samband med att den australiensiska och nya zeeländska organisationen Revit User’s Organisation, 
framförde sitt missnöje för avsaknandet av standarder för modellering och hantering av Revit-
content på Revit Technology Conference i Melbourne 2009, meddelade Autodesk att en sådan 

                                                             
11 .dwg; filformat för CAD-modeller 
12 Se bilaga 6 
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standard var på väg att lanseras av företaget. Lanseringen genomfördes redan under hösten 2009, då 
”RMCSG – Revit Model Content Style Guide” publicerades. 

Standarden avser, enligt Autodesk, att fastställa grundläggande riktlinjer för contentmodellering, 
samt att förse användare av Autodesk Revit Architecture, Revit Sturcture13 och Revit MEP14 med 
ytterligare ett verktyg för modellering och hantering av Revit-content, i form av en väldokumenterad 
guide. 

3.3 Grund till frågeställning 
Då en BIM-modell enbart byggs upp av content, är det viktigt att frågan kring hur content skall 
modelleras och hanteras i projekt, utreds. Problematiken som observerats under utbildningens gång, 
har väckt flera frågor kring contenthantering, som ligger till grund för frågeställningen i detta arbete. 

Då Tengbom har mycket goda erfarenheter av BIM-projektering överlag, förväntas utredningen även 
kunna generera en ökad förståelse och förmåga att analysera och dra slutsatser av BIM i 
byggprocessen. Detta är vitalt för arbetets slutprodukt, där ambitionen är att utforma rekommen-
dationer för utveckling av arbetsmetodiker inom contenthantering på företagsnivå. 

Det referensmaterial som kort presenterats i föregående avsnitt, förväntas ge en djupare och 
bredare förståelse för hur arbetsmetodik och programfunktionalitet samverkar inom projektering, 
samt utveckla de kunskaper inom ämnet, som anförskaffats genom utbildningen. 

  

                                                             
13 Revit Structure; Revit-version anpassad för konstruktion 
14 Revit MEP; Revit-version anpassad för installationer (el, VVS) 
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4. FAKTAINSAMLING 
Erforderlig informationsinsamling har skett via: 

 Intervjuer 
 Enkäter 
 Litteratustudie 
 Webbsökning 
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5. GENOMFÖRANDE 

5.1 Intervjuer 
Arbetet påbörjades med en serie inledande intervjuer med representanter från olika avdelningar på 
Tengboms huvudkontor i Stockholm. Syftet var att undersöka innehållet inom de Revit-baserade 
projekt som bedrivs på kontoret och ta beslut om vilka projekt som kunde vara mest lämpliga att 
koncentrera sig på i det fortsatta arbetet. Intervjufrågornas fokus låg redan i detta skede till stor del 
på contenthanteringen men gav även en övergripande bild av projektörernas egna upplevelser av 
projekteringen i Revit. 

5.1.1 Fallstudie 
De inledande intervjuerna på Tengbom, resulterade i att fyra Revit-baserade projekt valdes ut till en 
mer omfattande fallstudie, där arbetsmetodik och projekteringstrategier skulle undersökas och 
utvärderas. En andra omgång intervjuer utfördes därefter med representanter från de fyra utvalda 
projekten. Frågeunderlaget bestod då av en mer strukturerad enkät, som skulle belysa samma 
aspekter i varje projekt. Detta gav en tydlig bild över hur de olika projekten utvecklats och vilka 
faktorer som påverkat utförandet av dem. 

5.2 Litteraturstudie och webbsökning 
Parallellt med intervjuerna genomfördes en webb- och litteraturbaserad faktainsamling, där målet 
var att finna information om vilka contenthanteringsstrategier som prövats inom andra organi-
sationer och företag och vilka alternativa lösningar som existerar inom frågan. Det genomsökta 
materialet inkluderade tidigare publicerade examensarbeten, bloggar, litteratur samt övriga 
publikationer inom ämnet BIM. Sökandet bland examensarbetena resulterade inte i några direkta 
svar eller idéer, men gav en god faktabas kring BIM och byggprocessen i allmänhet.  

5.2.1 Bloggar 
Bloggarna, där personer som på olika sätt är aktiva inom branschen, kontinuerligt publicerar inlägg 
om sina erfarenheter samt om de senaste nyheterna inom ämnet, visade sig innehålla mycket 
omfattande och uppdaterad information om contenthantering- och modellering. Genom länkar och 
tips i bloggarna, återfanns information om olika standarder inom contenthantering, som publicerats 
under de senaste åren. Särskild fokus valdes att riktas mot två av standarderna, ANZRS samt RMCSG, 
vilka kom att utgöra en del av arbetets teoretiska referensram. Även fallstudien på Perkins+Will, som 
nämnts i arbetets teoretiska referensram, utgjorde ett betydande inlägg i undersökningen, på grund 
av dess detaljeringsgrad och likhet med de förutsättningar som funnits i fallstudierna på Tengbom. 
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6. RESULTAT 

6.1 Fallstudier på Tengbom 
Följande är resultatet av de fallstudier som utförts på Tengbom, i syfte att kartlägga vilka strategier 
företaget valt att tillämpa inom contentfrågor. Undersökningen innefattar fyra Revit-baserade 
projekt. Samtliga bedrivs på Tengboms huvudkontor i Stockholm. Projekten har valts ut med omsorg, 
i syfte att återge en representativ bild av hur projekteringsarbetet bedrivs inom företaget. 

6.1.1 Mappstruktur och littrering 
I enlighet med Tengboms interna bestämmelser, är utseendet på mappstruktur samt rutiner för 
littrering, gemensamma för alla projekt som bedrivs på företaget. Littreringen följer BSAB:s15 
standard men anpassas alltid efter beställarens krav i första hand. Rutinerna kan skilja sig något 
mellan olika projekt, men är i regel välfungerande och strukturerade. 

6.1.2 Sammanställning av data 

Fall A 
Typ av projekt:  Nybyggnad 
Arbetsgrupp:   3 personer, kompletterande extraresurs på 1-2 personer vid behov 
Utbildningsbakgrund:  2 arkitekter, 1 byggnadsingenjör. CAD-Q:s Revit-grundkurs. 
BIM-grad:  3D med mängdning. Modell utnyttjas ej i förvaltningsskedet. 
Antal Revit-filer: 3 st 

Projektet har inte krävt någon avancerad form av content. Det som skapats till projektet är främst 
vanlig basinredning. Om behovet av mer avancerat content skulle uppstå, vänder sig gruppen till 
medarbetare inom ett större projekt (Fall D) på Tengbom, där erfarenheterna av contentskapande är 
bredare. Gruppen har tillgång till stöd i olika frågor gällande Revit cirka en gång i veckan, då 
representanter från CAD-Q finns tillgängliga på kontoret. Behovet av att tillämpa stödet, har sjunkit 
från en gång i veckan till en gång i månaden, sedan projektet startade för drygt ett år sedan.  

Projektet fungerar som en läroplattform för projektörer som skall utbildas inom Revit-projektering. 
En så kallad centralpeng utgår för varje projekt av detta slag, för att stödja och främja utbildandet av 
projektörer. Utbildningsformen, där projektörer lärs upp i verkliga projekt, istället för i simulerade 
testprojekt, är en mycket hållbar strategi för att förse projektörerna med gedigna erfarenheter och 
kunskaper inom Revit-projektering.  

Fall B 
Typ av projekt:  Ombyggnad 
Arbetsgrupp:   6 personer 
Utbildningsbakgrund:  Enbart arkitekter. CAD-Q:s Revit-grundkurs. 
BIM-grad: 3D-modell för kollisionskontroller. Modell utnyttjas ej i förvaltnings-

skedet. 
Antal Revit-filer: 1 st 

                                                             
15 BSAB; gemensam struktur för information i byggsektorn. Systemet består av koder bestående av en serie bokstäver och 
siffror med tillhörande rubrik som betecknar olika typer av byggdelar eller produktionsresultat. (Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/BSAB-systemet) 
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Projektet utförs med hjälp av Revit på grund av kravet på 3D-projektering. Beställaren har inga krav 
på andra BIM-element i projekteringen. 3D-modellen är till för kollisionskontroller och en generell 
överblick av det komplexa utrymmet anläggningen utgörs av. Modellen baseras på en laserskanning 
av utrymmet, som gjorts på grund av att befintliga ritningar över utrymmet visat sig vara 
ofullständiga. Då modellen i regel inte innehåller upprepningar av samma objekttyp och är komplex 
överlag, består en omfattande del av modellens content av så kallade in-place families16. Dessa 
skapas av projektörerna allteftersom behovet uppstår. Projektets Model Manager (MM) har tidigare 
erfarenheter av BIM-projektering och mycket goda kunskaper inom contentmodellering. 

Fall C 
Typ av projekt:  Nybyggnad 
Arbetsgrupp:   5 personer 
Utbildningsbakgrund:  3 arkitekter, 1 inredningsarkitekt, 1 byggnadsingenjör. CAD-Q:s Revit-

grundkurs. Intern basutbildning (Tengboms regler vid hantering av 
Revit-filer) 

BIM-grad: Enbart mängdning och specifikation på lös inredning. 
Antal Revit-filer: 2 st (1 st modellfil, 1 st sammanställningsfil) 

Projektet involverar enbart inredningsprojektering för Tengboms del och är företagets första 
inredningsprojekt som utförs i Revit. Utförandet inom inredningsprojekt, skiljer sig från traditionella 
arkitektprojekt och har större krav på contentinnehållets kvalitet. Allt content skapas av projekt-
gruppen själv, och integreras med en databas som automatiskt genererar produktblad med 
produktspecifik information för varje objekt. 

Fall D 
Typ av projekt:  Nybyggnad 
Arbetsgrupp:   130 personer 
Utbildningsbakgrund:  Arkitekter och byggnadsingenjörer med specialistkompetens inom flera 

olika områden. CAD-Q:s Revit-grundkurs. Interna utbildningar inom 
projektfilshantering och rutiner som upprättats av företaget. 

BIM-grad:  Full BIM. Modell utnyttjas även i förvaltningsskedet. 
Antal Revit-filer: 20-25 st delfiler, 1 sammanställningsfil. 

Fall D bedöms vara det absolut största och mest framgångsrika av de Revit-baserade projekt, 
Tengbom bedriver i dagsläget. Att projektet utförs i full BIM innebär att Revit-modellen bland annat 
används till energiberäkningar, mängdningar och kostnadskalkyler. Projektet har en mycket 
omfattande arbetsgrupp, vilket krävt en ansenlig strukturering av hierarki och ansvarsfördelning.  

Unikt för projektet är att dess organisation innefattar en egen BIM-grupp, som kontinuerligt 
undersöker nya strategier för modellhantering och andra arbetsprocesser, i syfte att förse projektet 
med mer effektiva arbetssätt och lösningar. Detta har visat sig vara en mycket hållbar strategi som 
vidareutvecklar projektet utan att utsätta det för de risker testerna kan innebära. 

                                                             
16 In-Place-families; se bilaga 1. 
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För contenthanteringen har en särskild arbetsgrupp och ett arbetsflöde upprättats för att kvalitets-
säkra innehållet i modellfilerna (se fig. 2). Projektets content delas in efter lös/ fast inredning och 
stomme/ stomkompletteringar. De två grupperna av content har varsin kontrollenhet som granskar 
inkommet underlag för content i respektive grupp och ser till att innehållet följer svensk standard, 
rumsfunktionsprogram och beställarens krav gällande bland annat formspråk och design. Allt content 
modelleras av en särskild arbetsgrupp som skapar objekten efter det fastsällda underlaget. Projektets 
content planeras av projektörerna som tar fram underlaget för varje enskilt objekt. Underlaget måste 
godkännas av respektive kontrollenhet (beroende på vilken typ av content som beställts) innan det 
skickas vidare till contentgruppen för modellering. 

Färdigt content laddas in i något av två olika bibliotek, det ena till för lös/ fast inredning och det 
andra för stomme/ stomkompletteringar. Om det framtagna innehållet är en systemfamilj17 
(tillhörande kategorin stomme), laddas det även in i den aktuella mallfil18 som projektören arbetar i. 
Content tillhörande kategorin stomkompletteringar (ex. dörrar, fönster), laddas av contentskaparen 
direkt in i projektörens projektfil, varefter projektören notifieras om att det beställda objektet är 
klart att användas. 

Projektörerna har ej tillåtelse att själva ladda in content från Projektbibliotek 1 (se fig. 2), då alla 
stomkompletteringar som laddas in i modellen måste överenstämma med byggnadens fastställda 
design samt beställarens krav. 

 
Kontrollenhet 1:  
Stomme/ stomkompletteringar 
 
Kontrollenhet 2: 
Lös/ fast inredning 
 
Projektbibliotek 1: 
Stomme/ stomkompletteringar 
 
Projektbibliotek 2: 
Lös/ fast inredning 

 
 
 
 

6.2 Litteraturstudie 
Avsnittet presenterar resultat av insamlad information som berör BIM-projektering i allmänhet och 
contentfrågor i synnerhet. 

6.2.1 ”Revit Family Counseling” - M. Guttman & W. Tanner 
Följande är en sammanfattning av de resultat som presenterats i fallstudien inom contenthantering 
som utförts av det amerikanska arkitektföretaget Perkins+Will. Studien baseras på företagets egna 
erfarenheter av användningen av Revit Architecture som projekteringsverktyg. Studien presen-
                                                             
17 Systemfamilj; se bilaga 1. 
18 Mallfil; se bilaga 1. 

Figur 2.  Arbetsflöde inom contentskapande. (Bild: Robert Ericson) 
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terades för första gången på konventet Autodesk University i Las Vegas, i USA år 2011, av dess 
författare M. Guttman19 och W. Tanner20, båda medarbetare på arkitektföretaget Perkins+Will. 

Bakgrund 
Perkins+Will kunde efter en tids arbete, med Autodesk Revit Architecture som främsta projekterings-
verktyg, konstatera att det är nödvändigt med en utstakad och definierad metodik för modellering 
och hantering av Revit-content. Företaget har utgått från filosofin, att det är mest lönsamt och 
effektivt att se till att alla projektörer i företaget kan modellera och redigera content på egen hand. 
Därav har företaget ingen specifik grupp som enbart arbetar med content, vilket enligt författarna till 
studien, är ett vanligt förekommande fenomen. 

Perkins+Will har påvisat att företagets val av strategi inte är fullkomligt problemfri. Med fler än 1800 
medarbetare fördelade på 20 kontor över hela landet, vars uppgift är att modellera det content de är 
i behov av i sina specifika projekt, är slutsatsen följande: 
 
 Andelen Revit-content (.rfa-filer21) som genereras är mycket omfattande 
 Kvaliteten på objekten varierar kraftigt 

  
Författarna till studien anser att det vore oansvarigt att enbart samla in och överföra dessa objekt till 
ett centralt bibliotek, utan att först utföra någon form av kvalitetskontroll. Det är främst av denna 
anledning, Perkins+Will låtit utföra utredningsarbetet med syftet att upprätta ett regelverk för 
modellering och hantering av Revit-content. Ett ytterligare syfte var att sammanställa en checklista 
för vilka egenskaper befintligt content bör kontrolleras mot. 

Utredningarbetet 
Utredningsarbetet påbörjades med en målformulering för att definiera vilka regler som skall gälla för 
modellering och hantering av Revit-content: 

- Modellering av content 
Det primära målet var att förse kontoren med kvalitativ content 
 som är realistisk i 3D och som återger korrekta 2D-symboler i ritningsvyn 
 som har minsta möjliga filstorlek 
 som enkelt kan redigeras 
 som är synliga i förteckningar 
 som ger konsekvent dokumentering 

Sekundära mål är: 
 keynoting 
 fotorealistiska renderingar i Revit och/ eller i 3D Studio MAX22 
 integrerat arbetsflöde mellan ingenjörer och entreprenörer 

Framtida mål: 
 BIM-metadata, specifikationer och kostnadsuppskattningar  

                                                             
19 Mario Guttman, AIA, LEED AP, delägare och chef för Design Application Research på Perkins+Will 
20 Weton Tanner, Manager för Design Application Team på Perkins+Wills kontor i Chicago 
21 .rfa; filändelse för Revit-familjefil 
22 3D Studio MAX (Autodesk); programvara för avancerad 3D-modellering och -animation 
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- Hantering av content 
Kontroll över 
 vem som har modellerat vad och skapat innehållet,  
 hur objekten har modellerats, 
 hur kvaliteten upprätthålls över tiden. 

Övriga frågor som framhävdes under utredningen: 
 Modellera eller skissa? 
 Hur realistiska behöver modellerna vara? 
 BIM-planering och detaljeringsnivå? 
 Analyser, hur skall modellerna utnyttjas vid energianalyser? 

- Kvalitetsarbetet 
Vad definierar kvalitativt content? 
- Content som möter behovet av projektet idag, enligt Perkins+Wills definition. Detta innebär att 
objekten i regel, initialt bör ha ett förhållandevis generellt utförande, som kan utvecklas till kraftfulla 
objekt under projekteringsprocessen. 
  
- Identifiering av regler 
Det viktigaste steget för utredningen var identifieringen av regler som bör gälla för content i biblio-
teket: 

1. Användarvänligt 
Skapa content som är enkelt att använda och redigera. 

2. Exponering 
Varje projektör som modellerar content måste tänka på att komponenten kan komma att 
användas av andra projektörer i andra projekt. Det är viktigt att ligga ett steg före och tänka på 
hur objektet skall modelleras för att tydliggöra funktioner för parametrar. Ändringar skall 
kunna utföras enkelt. 

3. Anpassningsbart 
Parametrar bör ej skapas för värden som avses vara fasta, oavsett hur objektet tillämpas i olika 
projekt. Parametrar skall enbart finnas för värden som kan komma att ändras från projekt till 
projekt. 

4. Beteende 
Det är viktigt att se till att alla objekten beter sig så som det är tänkt. Det grafiska utseendet 
måste stämma. Parametrarna skall utför de ändringar de är tänkta att utföra och så kallade 
nestade familjer måste vara "Shared” 

5. Utseende 
Subkategorier skall vara korrekta för alla objekt inom en familj. Linjetjocklekarna skall kunna 
kontrolleras. Detaljnivån stämmer överens med Course, Medium och Fine? 
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Fastställning av regler för koncept 
1. Standard för namngivning 

2. Kategorisering 
- Rätt subkategorier 
- Innefattar även att bestämma OmniClass och Assembly codes 

3. Metod för hostade objekt 
- Att alla familjer först byggs som icke-hostade och sedan nestas i en hostfamilj. 
- Att hostade familjer enbart tillämpas då håltagning krävs. 
- Att det framgår i familjenamnet att objektet är en hostad komponent. 

4. Uppbyggnad av skelettet (referensplan och –linjer) 
- Referensplanen kan flexas med hjälp av parametrar. 
- Alla parametrar är fästa mot referensplanen och inte mot geometrin. 
- Inga parametrar i sketch-mode 
- Alla parametrar är placerade i Ref. plan, Front eller Left 

5. Typer 
- Om det är fler än fem typer skall en typkatalog användas. 

6. Parametrar 
- Se till att namnen på parametrar följer en viss standard och inte innehåller mellanslag eller 
understreck. Det ord som har störst betydelse i texten skall ha stor bokstav. Parametrarna 
placeras inom rätt gruppering för properties i Family and Types. 

7. Symbollinjer 
- Plan och elevationer ritas med symbolic line 

8. Detaljnivå och visning 
- Fine, Medium, Coarse till plan- och elevationsvyer. 

9. Flexing 
Se till att objektet ”flexar” korrekt. Kontrollera att inte linjerna skjuts iväg eller att objektet 
imploderar när det förminskas. 

10. Testa i projektmiljö innan godkännande 
Kontrollera att ovan listade punkter uppfylls för godkännande. 

Resultat 
BIM-avdelningen på Perkins+Will, arbetar kontinuerligt med att utbilda sin personal internt i hur 
content skall modelleras. Det krävs att personalen har goda kunskaper om hur Revit Family Editorn 
fungerar och om hur content används och kan användas i ett projekt. Det är viktigt att veta för att 
kunna förstå hur content enkelt kan editeras men även för att projektörerna skall kunna modellera 
content som kan editeras lika enkelt. Perkins+Will är medvetna om svårigheterna med att låta 
projektörerna modellera allt content, men menar att det på längre sikt ger avkastning i form av 
effektivare modellering med kortare projekteringstider som följd. 
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Perkins+Will har valt att satsa på en molnbaserad teknologi för sitt biblioteket. Biblioteket består av 
flera olika bibliotek. Ett centralt som administrerar alla kontor och projekt med content, och ett 20-
tal lokala kontorsbibliotek där användarna kan skapa mappar under olika kategorier. På detta sätt 
kan projektgrupperna lägga upp lokala contentbibliotekt för enskilda projekt. Funktionen ökar 
tillgängligheten av det content som används i projekten. 
  
Bibliotekslösningen är en Revit-integrerad API-lösning som användaren kan komma åt direkt i 
verktygsmenyn i Revit under Add-ins. I biblioteksprogrammet kan användarna söka och filtrera på 
kategorier och nyckelord för att effektivisera sin sökning. Intill sökfönstret visas ikoner på det content 
som stämmer in på sökresultaten. 

6.2.2 “ANZRS – Australian and New Zealand Revit Standard” 
Standarden avser att tillhandahålla ett regelverk och riktlinjer för hur Revit-content bör utformas 
med avseende på parametrik, parametrar, grafisk detaljeringsnivå och modelleringstekniska 
egenskaper. Enligt organisationens eget uttalande bör företag, som arbetar med att skapa content 
eller använder content i sitt dagliga arbete, anta ANZRS med anledning av följande argument: 

 ANZRS säkerställer att standarden tillhandahåller konsekventa förbättringar av content och 
dess parametrar, och att detta kan bidra till generering av korrekta förteckningar med 
mindre ansträngningar, med avseende på Shared parameters. 

 Standarden avser att förbättra samverkan mellan olika parter i projekt, samt mellan olika 
discipliner, under förutsättning att alla parter är anslutna till ANZRS.  

 Standarden talar för förbättrad kontroll över content i projektfilerna med etablerade och 
antagna subkategorier. ANZRS tillhandahåller disciplinspecifika krav för modellering av Revit-
content för arkitekter, inredare, installatörer och konstruktörer. 

 ANZRS tillhandahåller även åtgärder för contentskapare, att uppnå minsta möjliga filstorlek 
för Revit-content, samtidigt som bästa prestanda för contentfiler (.rfa) och projektfiler (.rvt) 
erhålls. 

Organisationen bakom ANZRS anser, att företag som antar standarden kommer uppleva förbättringar 
i form av tidsbesparing och minskade utgifter, genom att dela och/eller köpa Revit-content, som 
uppnår kraven för standarden. ANZRS hävdar att i synnerhet arkitektföretag, kan uppnå ekonomisk 
vinning genom att köpa sitt content. Alternativet skulle vara att anställa en person med specialist-
kunskap inom contentmodellering. 

Vidare anser organisationen, att ANZRS kan medföra en ökad förståelse för behovet av 
kommunikation genom content inom den egna organisationen, samt med andra intressenter i 
projekten. Standarden förväntas även kunna ge upphov till ökat värde för kunder och partners eller 
andra konsulter, genom att tillhandahålla kvalitativ content som kan generera problemfria BIM-
modeller i projekten. Genom ett antagande av ANZRS kan företagen bidra till kontinuerliga 
förbättringar av standarden, vilket kan medföra tekniska framsteg för contentmodellering och -
hantering. 

6.2.3 ”RMCSG - Autodesk Revit Model Content Style Guide” 
Autodesk definierar content som 2D- och 3D-komponenter som används för att representera 
element från tillverkare av exempelvis fönster, möbler, varmvattenpumpar och konstruktionsstål. 
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Autodesk anser att riktlinjerna som återges i guiden, kommer att medföra att content som 
tillhandahålls av tillverkare för byggelement, installationer och inredning, kan säkerställa att 
kvalitativt content kan erhållas via ”Autodesk Seek”-webbtjänsten. För att content skall kunna 
förmedlas via webbtjänsten, måste objekten förses med ett produktblad innehållandes en 
representativ bild av komponenten, samt en korrekt beskrivning av objektets ingående egenskaper 
och specifika produktdata. 

Autodesks definition av kvalitetssäkert content inbegriper även användarvänlighet i objekten. 
Objekten bör fungera tillförlitligt i projekt samtidigt som de tillhandahåller värdefull och korrekt data 
från tillverkaren i ett, för arkitekter och ingenjörer, lämpligt format (.rfa). 

Med hjälp av Autodesk Revit Model Content Style Guide kan tillverkare försäkra sig om att det 
content de skapar och tillhandahåller, är kvalitetssäkrat content för Autodesk Revit. Guiden består av 
ett omfattande antal riktlinjer för att åstadkomma detta. Riktlinjerna i guiden, är uppdelade i tre 
delar som behandlar planering, standarder för modellering samt rekommendationer för tester, av 
Revit-content. 

Nedan anges en översiktlig lista för de ingående punkterna som bör beaktas vid modellering och 
kvalitetssäkring av Autodesk Revit-content. 

Del 1 – Planering av Revit content 

- Fastställning designkoncept 
- Balansering av prestanda i förhållande till designkomplexitet 
- Användning av importerat underlag – underlag bestående av DWG-, DXF-, SAT-, SKP-format. 
- Planering av modelleringsmetoder för Revit-content 

Del 2 – Standarder för modellering av Revit content 

- Arbetsgång för modellering 
- Enheter för komponenter 
- Standard för namngivning Revit-content 
- Standard för namngivning av Revit-content-typer 
- Standard för och användning av kategorier och subkategorier 
- Autodesk-tillhandahållna parametrar 
- Standard för och användning av typkataloger 
- Applicering av material i Revit-familjer 
- Anvisningar för hur anslutningar för Revit MEP-content lämpligen bör modelleras 

Del 3 – Rekommendationer för tester av Revit content 

- Generella riktlinjer för tester av Revit-content 

Specifika riktlinjer för tester av Revit-content 
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7. ANALYS & DISKUSSION 
I detta avsnitt analyseras de resultat som presenterats i föregående kapitel. Strategier och 
lösningsmetoder som genom fallstudierna på Tengbom kunnat observeras, jämförs med den externa 
fallstudien som M. Guttman och W.Tanner låtit utföra på arkitektfirman Perkins+Will. 

7.1 Tengboms strategier 
Den centrala BIM-gruppen som har ansvarat för BIM-implementeringen på Tengbom, har varit 
framgångsrik i sitt arbete. Det är tydligt då företaget sedan implementeringsåret 2008, har levererat 
ett flertal BIM-projekt med goda resultat. 

BIM-gruppen identifierade tidigt att hantering och modellering av content har en betydande roll för 
att kvalitetssäkra leveranser av bygghandlingar. Detta har givit ett avtryck i form av en rad olika 
guider och manualer med riktlinjer som är förknippade med hantering och modellering av content. 
Manualer och guider är dock inte de enda verktygen som Tengbom har för att försäkra att content 
modelleras och hanteras med förväntad kvalitet. 

Att Tengbom kontinuerligt arbetar med att utveckla och effektivisera sina arbetsmetodiker är också 
tydligt i hur content hanteras inom företaget. Idag har Model Managers en betydande roll som 
koordinatorer och distributörer av content i de lokala projekten. Som uppgift har de att tillhandahålla 
projektet och projektörerna i sitt team, med content som är nödvändigt och lämpligt. I de fall då 
content saknas, skall Model Managern kunna modellera content i enlighet med företagets riktlinjer, 
som finns dokumenterat i guider och manualer.  

Vissa projekteringsteam har egna uppsättningar av content som är specifikt för just ett projekt eller 
för en viss typ av projekt. Ett exempel på det är Inredningsstudion som ställer högre grafiska krav på 
sitt content. 2D-symbolen är oftast mer detaljrik i ett inredningsprojekt än i ett klassiskt 
arkitektuppdrag. Detsamma gäller för 3D-modellen av inredningskomponenter, som skall återspeglas 
realistiskt så långt som det är möjligt. 

BIM-gruppens största arbete består av att utveckla och anpassa metoder för BIM-projektering och 
implementera metoder, men också av att tillgodose Model Manager och projekten med 
supporthjälp. Den ser även till att projektteamen har den kompetens som projekten kräver. Detta 
tillgodoses med både internutbildningar och utbildningar som utförs av utomstående konsulter. BIM-
gruppen arbetar även med att tillhandahålla projektteamen med mallfiler som innehåller uppdaterat 
material för systemfamiljer. Vidare har Tengbom utformat egna mallar för content och projekt samt 
en gemensam Shared Parameter-fil som är giltig för hela koncernen. 

Tengboms BIM-organisation arbetar med att samordna tillfällen för återkoppling av erfarenheter 
mellan projektteamen över hela koncernen. Återkopplingstillfällena har ansetts som mycket 
uppskattade och ger projektörer som arbetar åtskilt möjlighet att diskutera samt berätta om hur de 
har löst olika frågeställningar inom projekteringen. 

På huvudkontoret i Stockholm har BIM-gruppen avsatt tid varje vecka för Model Managers och 
projektörer att diskutera kring projekteringsmetodiker. Under dessa tillfällen ges också information 
om nyheter samt kortare genomgångar av hur metodiker kan tillämpas i det praktiska arbetet. 
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Tengbom anser att denna satsning har givit en värdefull avkastning för utvecklingen av företagets 
arbetsmetoder. 

7.2 Perkins+Wills strategier 
Perkins+Will kunde efter många års arbete, med Autodesk Revit Architecture som främsta 
projekteringsverktyg, konstatera att det är nödvändigt med en utstakad och definierad metodik för 
modellering och hantering av Revit-content. Företaget har utgått ifrån filosofin, att det är mest 
lönsamt och effektivt att se till att alla projektörer i företaget kan modellera och redigera content på 
egen hand. Därav har företaget ingen specifik grupp som enbart arbetar med content, vilket enligt 
författarna till studien, är ett vanligt förekommande fenomen i branschen. 

Studiens syfte var att fastställa en metodik för hantering och modellering av Revit-content. I 
rapporten som Perkins+Will presenterade på AU 2011, beskrivs hur företaget har gått tillväga för att 
finna en lämplig modell för contenthantering som tar hänsyn till företagets struktur. Rapporten 
beskriver detaljerat vilken frågeställning företaget hade inledningsvis och hur de sedan definierade 
regler och metoder för det praktiska arbetet.  

Perkins+Will, arbetar kontinuerligt med att utbilda sin personal internt i hur content skall modelleras 
och är medvetna om vilka svårigheterna är med att låta projektörerna modellera allt content, men 
menar trots detta, att det på lång sikt ger avkastning i form av effektivare modellering med kortare 
projekteringstider som följd. 

Perkins+Will har valt att satsa på en molnbaserad teknologi för biblioteken; ett centralt bibliotek som 
administrerar alla kontor och projekt med content och ett 20-tal lokala kontorsbibliotek där 
användarna kan skapa mappar under olika kategorier. Funktionen ökar tillgängligheten av det 
content som används i projekten. Bibliotekslösningen är en Revit-integrerad API-lösning som 
användaren kan komma åt direkt i verktygsmenyn i Revit under Add-ins. I biblioteksprogrammet kan 
användarna söka och filtrera på kategorier och nyckelord för att effektivisera sökningen. Intill 
sökfönstret visas ikoner på det content som stämmer in på sökresultaten. Lösningen är pedagogisk 
och användarvänlig, vilket ökar möjligheterna till framgångsrik projektering i Revit. 

7.3 Analys och jämförelser 
De rutiner som Perkins+Will har satt upp i samband med den utredning som beskrivits i rapporten 
Autodesk Revit Family Counseling, vittnar om hur viktigt det är att utforma tydliga och realistiska 
metoder för både hantering och modellering av Revit-content. De metoder som Perkins+Will 
beskriver i ovannämnda rapport, påminner något om de rutiner som Tengbom har. 

Det som i princip skiljer företagen åt, ur ett översiktligt perspektiv, är att Perkins+Will är övertygade 
om att företagets filosofi, som bygger på att alla projektörer skall kunna editera content utan 
svårigheter samt kunna modellera kvalitativt content som uppfyller företagets utsatta riktlinjer, är 
den mest hållbara strategin. Tengbom i sin tur, har upprättat rutiner som innebär att Model 
Managern i varje projektteam, skall axla ansvaret för att modellera det content som projekten 
kräver, då sådant saknas. 

Det finns vissa styrkor i Perkins+Wills filosofi om att låta utbilda alla projektörer i modellering av 
kvalitativt content. Enligt M. Guttman, som haft ansvaret för utredningen och implementeringen av 
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metodiken på Perkins+Will, leder strategin till att projektörerna kan skaffa sig en bättre förståelse för 
hur Autodesk Revit fungerar som projekteringsverktyg. Han är inte heller ensam om att uttrycka 
denna åsikt. Även P. F. Aubin, som aktivt arbetat med att utbilda yrkesverksamma projektörer, i både 
AutoCAD och Autodesk Revit i flera års tid, anser att nyckeln till att förstå hur Revit fungerar, ligger i 
att kunna editera och modellera Revit-content. Argumenten är delvis hållbara, men det gäller även 
att kunna motivera hur argumenten kan försvaras med hänsyn till tid och resurser, samt till vilken 
avkastning investeringen ger för verksamheten kortsiktigt såväl som långsiktigt. 

För Tengboms del är det svårt att avgöra om företagets metoder för modellering av content är bättre 
än dem Perkins+Will valt, eftersom organisationen vuxit förhållandevis mycket under de senaste fyra 
åren och har många nya projektörer som är nybörjare i Revit. Av den anledningen är det även svårt 
att återge ett entydigt svar för vad som kan anses vara mest fördelaktigt med avseende på 
fallstudierna i denna rapport. Något som dock är möjligt att utföra här, är att ställa upp en allmän 
jämförelse av de två företagens val av strategier och läsa av vilken typ av avkastning dessa kan 
medföra. 

Det är, ur ett generellt och kortsiktigt ekonomiskt perspektiv, glasklart att Tengboms val av strategier 
för modellering av content, är mest fördelaktiga. Detta med hänsyn till att företaget har valt att satsa 
investeringen på ett urval av projektörer – Model Managers, som kontinuerligt arbetar med att 
kvalitetssäkra projektmodeller och tillhandahålla support för övriga projektörer i teamet. Satsningen 
medför även att Model Managers sedan kan förmedla sina kunskaper löpande till övriga projektörer. 

Det är viktigt att ha i åtanke att diskussionen enbart avser företagens strategier inom content-
modellering och att båda företagen kontinuerligt arbetar med att utbilda och stärka alla sina 
medarbetare inom ett flertal olika kompetensområden. Ur ett mer långsiktigt perspektiv, utdraget 
över ett decennium, skulle Perkins+Wills satsning kunna anses vara en lönsam strategi, med hänsyn 
till en avsevärd höjning av den enskilde projektörens kompetens för praktiskt projekteringsarbete. 
Samtidigt är det svårt att uppfinna något hållbart argument, som skulle kunna peka på att Tengboms 
metodik skulle generera ett lägre värde för de enskilda projektteamen över såpass lång tid som tio år. 
Ett rimligt antagande är, att en projektör med så lång tids erfarenhet av ett projekteringsverktyg, 
borde innebära en mycket hög lägsta nivå för projektörens kompetens inom tillämpningen av det 
aktuella projekteringsverktyget. 

Vidare är det viktigt att inse, att en dynamisk blandning av kompetenser kan medföra en balans som 
kan bidra till att utveckla metoder, som kan anpassas för varje projekt. Dock är det en självklarhet att 
det bör upprätthållas starka och realistiska riktlinjer för hur projektering och modellering av content 
skall bedrivas.  

Ett faktum fallstudien dock kan påvisa, är att Tengbom har valt en strategi som är mycket 
anpassningsbar med avseende på möjligheterna till vidareutveckling. I ett av projekten som 
presenteras här, visar Tengbom tydligt hur viktigt det är att kunna anpassa verksamhetens metodik 
mot beställarens krav. Projektet har en egen BIM-organisation som kontinuerligt arbetar med att 
utveckla BIM-metodiken för projektet. I BIM-gruppen ingår Model Manager och Content Manager, 
vars arbete ligger till grund för ytterligare utveckling och anpassning. 
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7.4 Standarder för modellering och hantering av Revit-content 
I följande stycken presenteras en analytisk jämförelse av två standarder för contenthantering som 
upprättats av olika aktörer i syfte att skapa en struktur för modelleringen och hanteringen på företag, 
som tillämpar Revit som projekteringsverktyg. Jämförelsens syfte är att fungera som underlag för 
rapportens rekommendationer för hantering och modellering av Autodesk Revit-content.  

7.4.1 ANZRS – Australian and New Zealand Revit Standard 
ANZRS är, enligt organisationen själv, ett framgångsrikt koncept för modellering och hantering av 
Autodesk Revit-content, som fått enorm uppmärksamhet både regionalt och globalt. Standarden är 
framtagen för att säkerställa kvaliteten på Revit-content som tillhandahålls av tredjepartstillverkare, 
specialiserade på att modellera content mot ekonomisk ersättning, eller av företag som tillverkar 
byggkomponenter och vill tillhandahålla eget content, som både representerar deras produkter och 
innehåller relevant data för dessa. 

Standarden syftar till att arkitekter och andra konsultföretag inte skall behöva modellera content på 
egen hand. ANZRS rekommenderar att content skall tillhandahållas av tredjepartstillverkare av 
content eller av byggkomponentsproducenter. Organisationen hävdar att detta skulle kunna leda till 
ekonomisk vinning för konsultföretag, då dessa då inte behöver anställa någon som kan hantera och 
modellera content. 

Resonemanget är dock inte fullständigt genomtänkt och argumenten som står för ett antagande av 
standarden, kan med lätthet underminderas. Att påstå att standarden kan medföra ekonomisk 
vinning för ett arkitektkontor med argumentet som beskrivits ovan är banalt. Argumentet syftar mer 
till att generera arbetstillfällen för företag som säljer content än att förespråka att erforderlig 
contentkvalitet erhålls. 

Dock har standarden ett gott syfte i att upprätthålla kvalitativt content för projektering i Revit. Med 
utarbetade checklistor avser standarden att låta dokumentera hur content har modellerats och 
kräver att företaget som antagit standarden skall utnyttja tillhandahållna Shared parameter-filer, för 
att kunna garantera ett smidigt arbetsförfarande för projektörer. 

För företag som redan har en utstakad metodik för BIM-projektering, kan detta innebära en hel del 
omställningar innan standarden kan antas. Förmodligen har sådana företag redan utarbetat 
strategier för hur de skall hantera och modellera content. 

7.4.2 RMCSG – Revit Modeling Content Standard Guide 
Med hjälp av Autodesk Revit Model Content Style Guide kan tillverkare försäkra sig om att det 
content de skapar och tillhandahåller, är kvalitetssäkrat content för Autodesk Revit. Guiden består av 
ett omfattande antal riktlinjer för åstadkommandet av detta. Riktlinjerna i guiden, är uppdelade i tre 
delar som behandlar planering, standarder för modellering samt rekommendationer för tester av 
Revit-content. 

I den första delen, som behandlar planering av content, vägleds användaren inom ämnet och får 
förklaringar till hur content på bästa sätt kan modelleras, med hänsyn till designval och prestanda. 
Avsnittet ger även en översiktlig bild av hur planeringsförfarandet för modelleringsmetoder bör 
upprättas för Revit-content. 
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I den andra delen av guiden behandlas generellt arbetsgången för modellering av Revit-content samt 
standarder för namngivning av Revit-familjer och -typer. Avsnittet behandlar även standarder för 
kategorier och subkategorier, samt användning av typkataloger. Den tredje delen behandlar rekom-
mendationer för tester av Revit-content. 

Guiden är ett utomordentligt verktyg för en organisation som arbetar med att utforma metodiker för 
modellering av Revit-content och utgör därmed ett mycket lämpligt underlag för interna content-
guider och riktlinjer. 
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8. SLUTSATSER 
Undersökningen av frågeställningen har inkluderat en studie av hur contenthantering sker i praktiken 
i dagsläget, samt hur den enligt olika aktörer, borde skötas i teorin. Slutsatserna sammanfattar vilka 
för- och nackdelar som funnits i de olika strategier och teorier som studerats. 

8.1 Contenthantering i praktiken 
Avsnittet behandlar slutsatserna av analysen kring fallstudierna på Tengbom och Perkins+Will. 

8.1.1 Utbildning 

Tengbom 
På Tengbom är den initiala grundutbildningen inom Revit, koncentrerad till den externa aktören CAD-
Q, som tillhandahåller Tengbom med mjukvarulicenser, utbildning och IT-support. Därefter vidare-
utbildas projektörerna i verkliga projekt, där de med handledning av mer erfarna Revit-projektörer, 
kan anförskaffa sig erforderliga kunskaper och få erfarenhet baserad på faktiska projekteringsfall. För 
att säkerställa att beställaren ej påverkas av denna upplärningsprocess, utgår en så kallad central-
peng som fungerar som stöd för den interna utbildningverksamheten inom projekten. 

Återkopplingen sker kontinuerligt genom Tengboms BIM-grupp som står för löpande stöd och intern 
vidareutbildning på företaget. De anordnar även Onsdags-Revit som sker veckovis, samt regionala 
och globala sammankomster via videokonferenser. 

Perkins+Will 
All utbildning sker internt, med hjälp av företagets BIM-grupp, som även fungerar som stöd under 
projekteringen.  

8.1.2 Modellering 

Tengbom 
Företagets princip är att en Model Manager står för de fördjupade kunskaperna inom content-
skapande och modellerar projektets content. Detta är en hållbar strategi, med hänsyn till antalet 
anställda på företaget. Det skulle bli alltför kostsamt och ineffektivt att utbilda alla inom avancerad 
contentmodellering. 

Perkins+Will 
Företaget har utfört ett gott förarbete som resulterat i en detaljerad kravspecifikation. Dock är idéen 
om att utbilda alla projektörer inom contentmodellering, inte hållbar i längden. Antalet personer som 
varje år avslutar sin anställning och nya som tillkommer, leder till att en ansenlig andel av företagets 
resurser slösas bort. De gamla medarbetarna tar med sig investerade resurser i form av inhämtad 
kunskap, som företaget inte får någon avkastning på, medan nya medarbetare kräver nya resurser 
för att skolas in. 

8.1.3 Hantering 

Tengbom 
Tengbom tillämpar CQ-tools; en uppsättning verktygsapplikationer som bland annat hanterar ladd-
ning av content. De använder även olika typer av externa databaser för editering av content. Vissa av 
databaserna är integrerade som applikationer i Revit. 
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Företaget har centrala servrar för centrala och lokala bibliotek. Projektörerna kan nå alla bibliotek 
från alla kontor utan begränsning. 

Perkins+Will 
Företaget har ett genomtänkt och etablerat system för hantering av content inom de interna biblio-
teken. Den molnbaserade lösningen, som består av ett huvudbibliotek som kan nås från alla före-
tagets 20 kontor, är en värdefull resurs i den kollektiva arbetsprocessen. Innehållet i huvud-
biblioteket kan förvisso inte editeras av projektörerna själva, men som kompensation har varje 
kontor ett lokalt bibliotek, inom vilket editeringen kan ske förhållandevis fritt. Biblioteken nås via en 
Revit-integrerad applikation. 

8.2 Contenthantering i teorin 
Avsnittet behandlar slutsatserna av analysen kring standarden ANZRS och guiden RMCSG. 

8.2.1 ANZRS - Australian & New Zealand Revit Standard 
Filosofin bakom standarden är ohållbar ur flera aspekter. Standarden i sig har ett välformulerat och 
användbart innehåll, men uppfyller inte det syfte, för vilket det från början togs fram. Standarden 
kan för en erfaren Revit-projektör, fungera som en checklista inom projekteringen och därmed 
resultera i en strukturerad dokumentation av det content som skapas, men är till föga hjälp för den 
som inte behärskar rpogrammets funktioner tillräckligt väl. 

En annan nackdel är även, att det företag som väljer att anta standarden, tvingas tillämpa ANZRS 
egen Shared Parameter-fil, vilket kan leda till onödiga begränsningar inom projekteringen, med 
hänsyn till det innehåll företaget i fråga önskar inkludera i sina förteckningar och dylikt. 

8.2.2 RMCSG - Revit Modeling Content Standard Guide 
Guiden är, i jämförelse med ANZRS, ett lämpligt verktyg även för en oerfaren projektör. Innehållet 
består både av en vägledning inom programmets funktionalitet, samt frågor som bör belysas av ett 
företag i samband med den interna BIM-implementeringen. Guiden redogör tydligt och pedagogiskt 
för hur planering, modellering och tester av content bör utföras, för att säkerställa kvaliteten på det 
skapade innehållet i en BIM-modell. Den förser användaren med riktlinjer för hur programmet på 
bästa sätt bör tillämpas, för att uppnå en fullständig och framgångsrik BIM-implementering. 
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9. REKOMMENDATIONER 
Följande rekommendationer bör ses som allmängiltiga och är därför inte riktade som pekpinnar för 
något enskilt företag eller organisation. Rekommendationerna är tänkta att kunna tillämpas vid 
implementering av nya arbetsmetodiker för BIM med Autodesk Revit Architecture som projekterings-
verktyg.  

9.1 Implementering  
Detta avsnitt avser att ge en insikt för hur viktigt och resurskrävande en implementeringsövergång 
kan vara för ett företag och återspeglar endast en allmängiltig checklista för ett urval av frågor som 
bör beaktas i samband med planeringen av övergångsfasen. Alla övergångsarbeten är tidskrävande 
med hänsyn till ett flera olika aspekter. Det krävs god planering samt en god förståelse för hur 
implementeringsarbetet skall utföras och för vad som skall ingå. 

Det finns många frågor som är viktiga att ta ställning till vid implementering av BIM i en organisation. 
En sådan fråga är att säkerställa att företaget har rätt kompetens. Detta kan innebära att företaget 
måste rekrytera en eller flera nyckelpersoner som har arbetat med implementering av BIM tidigare. 
Ytterligare en viktig del i implementeringsarbetet är att utbilda personalen. Här det viktigt att inse att 
det är ett resurskrävande arbete som bör ske stegvis i samband med projekteringsarbete. Detta 
innebär i praktiken att implementeringen av de ny metodikerna kommer sträcka sig över en lång tid. 
Det gäller också att säkerställ att alla medarbetares behov av utbildning tillgodoses samt att 
organisationen tillåter att denna fas får fortgå tills alla medarbetare känner sig bekväma med såväl 
den nya programvara som de nya rutinerna. 

BIM-implementering innebär inte några större förändringar på vad som kall levereras. Det är viktigt 
att komma ihåg att BIM skall medföra en utveckling av projekteringsmetoderna med största vikt på 
de tekniska projekteringsverktygen. Med en sådan insikten bör den ansvariga organisationen för 
implementeringen inse vikten av att beakta hur de olika designteamen arbetar idag och forma 
metodiken efter behoven. 
 
Nedan listas en rad olika punkter som bör iakttas och beaktas i samband med planering av BIM-
implementeringen. 

 Hur ser organisationen ut idag? 
 Hur många medarbetare har företaget? 
 Hur många kontor avser implementeringen? 
 Uppsättningar av designteam?  

Det är viktigt att förstå hur de olika teamen arbetar idag för att 
möjliggöra implementeringen. 

 Geografiska lägen 
 Nationellt/ internationellt. 

 IT-avdelning 
 Resurser 
 Kompetens 
 IT-system, plattformar och hårdvaror 

 Vilken kompetens finns i organisationen idag? 
 Finns det en CAD/BIM-grupp som arbetar med att utveckla metodik? 
 Vilken kompetens har gruppen? 
 Hur skall kompetensen effektivast utnyttjas för att ge avkastning på företagets 

verksamhet både ekonomiskt och praktiskt? 
 Hur skall utbildning av medarbetarna utföras 
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9.1.1 Utbildning 
Följande rekommendationer avser ett allmänt utbildningsbehovet vid implementering av BIM i en 
organisation. Rekommendationerna avser att utgöra riktlinjer för vilken kompetens olika projektörer 
initialt kräver. Rekommendationerna indelas i tre grupper för att tydliggöra skillnaden ytterligare.  

Grundutbildning 
Grundutbildningen bör indelas i tre lärande mål enligt nedan 

- Terminologi för Autodesk Revit 
- Bekanta sig med Autodesk Revit Family Editorn 
- Bekanta sig med Autodesk Revit som projekteringsverktyg 

Följande rekommendationer avser att tillgodose projektörer som är ovana med Autodesk Revit som 
projekteringsverktyg de rätta kunskaperna för att efter genomförd grundutbildning kunna arbeta 
självständigt i Autodesk Revit Architecture.  

Som ett inledande moment bör projektören bekanta sig med terminologin för Autodesk Revit. Detta 
utförs lämpligast genom studier på egen hand med ett tillhandahållet utbildningsmaterial, likt 
bifogad bilaga 1. 

Som ett andra steg i grundutbildningen rekommenderas att projektören introduceras för Autodesk 
Revit Family Editorn. Syftet är att projektören skall tillgodoses med grundläggande kunskaper för att 
kunna modellera enklare parametriskt content. Förhoppningen är att projektören genom detta också 
erhåller grundläggande kunskap för ingående verktyg i Autodesk Revit Architecture, och på så vis 
lättare kan förstå sambandet mellan modellering av användning av content. 

Som ett tredje steg rekommenderas att projektören introduceras för Autodesk Revit Architecture 
som projekteringsverktyg och guidas genom de grundläggande funktionerna för alla ingående 
verktyg. Syftet är att projektören efter genomgången grundkurs skall kunna arbeta självständigt med 
Autodesk Revit Architecture som projekteringsverktyg. Vid externa utbildningar bör företaget aktivt 
påverka utbildningsmaterialet så att önskat innehåll tas med. 

Vidareutbildning 
Efter genomgång av grundkursen bör projektören så snart som möjligt integreras i ett pågående 
Revit-projekt för att kunna tillgodoräkna de nyförvärvade kunskaperna. Tanken är att ett skarpt 
projekt skall utgöra grunden för vidareutveckling av kompetensen med hjälp av internt stöd. 
Vidareutbildning kan sedan ytterligare kompletteras med kurser inom en rad olika områden för att ge 
projektören bästa möjliga kunskapsbank för sin arbetsuppgift. 

Utbildning för contentansvarig 
För de projektörer som skall axla ansvaret för modellering av content rekommenderas att dessa 
vidareutbildas inom områden för avancerad contentmodellering. 

9.1.2 Modellering 
Rekommendationerna i detta avsnitt avser modellering av Autodesk Revit-content. Företaget 
rekommenderas starkt att utforma en tydlig kravspecifikation som omfattar tydliga definitioner, av 
vad content är samt för vad som är karaktäristiskt för bra respektive kvalitetssäkrat content. Vidare 
rekommenderas att det utformas en noggrann mall för dokumentation av content som skapas. Detta 
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är viktigt för att tydligt kunna avläsa hur modelleringen gått till, samt vilka ingående parametrar och 
referensplan som kan öka användbarheten i flera projekt. En lämplig åtgärd är att följa ANZRS modell 
eller utforma en egen mall för dokumentationen utifrån ovannämnda. Kravspecifikationen bör även 
omfatta definitioner för hur underlag skall tillhandahållas, för vilka filformat, samt för hur det 
innehållet skall utformas. 

Vidare rekommenderas att contentmodellering primärt utförs av en så kallad Model Manager eller 
projektör med liknande arbetsuppgifter. Dock är det viktigt att garantera, att det i den centrala BIM-
gruppen finns minst en person som arbetar med att utveckla metoder för content.  

I övrigt rekommenderas att RMCSG, Revit Model Content Style Guide från Autodesk, utnyttjas som 
underlag för utformningen av interna guider och riktlinjer för modellering av content. Nedan listas de 
ingående avsnitten för att ge en tydlig bild av vad guiden avser att ge stöd för. 

Planering av Revit content 

- Planera och Fastställning designkoncept 
- Kunna balansera prestanda i förhållande till designkomplexitet 
- Användning av importerat underlag – underlag bestående av DWG-, DXF-, SAT-, SKP-format. 
- Planering av modelleringsmetoder för Revit-content 

Standarder för modellering av Revit content 

- Arbetsgång för modellering 
- Enheter för komponenter 
- Standard för namngivning Revit-content 
- Standard för namngivning av Revit-content-typer 
- Standard för och användning av kategorier och subkategorier 
- Autodesk-tillhandahållna parametrar 
- Standard för och användning av typkataloger 
- Applicering av material i Revit-familjer 

Del 3 – Rekommendationer för tester av Revit content 

- Generella riktlinjer för tester av Revit-content 
- Specifika riktlinjer för tester av Revit-content 

9.1.3 Hantering 
Korrekt utformat, är biblioteket ett viktigt verktyg för projektören. Ett bibliotek skall innehålla det 
content som är av stor betydelse för projektet som projekteringsteamet arbetar med. Därav bör det 
upprättas ett lokalt bibliotek som är anpassat för det enskilda projektet. Content bör hämtas från det 
centrala biblioteket och endast kompletteras med content, som modelleras enligt företagets riktlinjer 
vid behov. 

Bibliotek bör skiljas åt med hänsyn till variationer. Ett bibliotek för Autodesk Revit 2011, ett för Revit 
2012, och så vidare. Eftersom revitfilerna inte är bakåtkompatibla. Det bör också finnas separata 
bibliotek med hänsyn till ändamål för bruk. Vissa typer av projekt kräver mer detaljerat conten och 
då bör det finnas ett separat bibliotek för detta. Distributionen bör ske via en add-in, ett Revit 
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integrerat verktyg som kan tillhandahålla ett arbetsvänligt användargränssnitt med funktioner för 
sökning och filtrering. I övrigt rekommenderas tillämpning externa databaser och add-ins för att på 
ett smidigt och automatiserat sätt behandla data för en BIM-modell. Möjligheten att utforma add-ins 
är oändlig. 
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Revit-content 

Syfte och mål 
Materialet syftar till att förse läsare, med inga eller begränsade förkunskaper om Autodesk Revit 
Architecture och Revit-content, med en förståelse för hur strukturen av programvaran är uppbyggd 
samt förklara viktiga och grundläggande begrepp. 

Målet är att läsaren skall tillgodoses med grundläggande kunskaper för att kunna använda Revit 
Family Editorn och därmed underlätta  för kommande arbete med modellering och hantering av 
Revit-content. 

Inledning 
Enligt M. Dillon1 är nyckeln till att bemästra Autodesk Revit Architecture, att kunna skapa intelligenta 
och parametriska komponenter. P. F. Aubin2 menar att en vital del i att lära sig programvaran ligger i 
att förstå och kunna editera Revit-familjer. 

Terminologi 
Revit är till synes ett intuitivt projekteringsverktyg och det är förhållandevis enkelt att komma igång 
med modelleringen. Däremot är det inte ovanligt att oerfarna användare, efter en tids användning, 
upplever att projekteringsverktyget hämmar kreativitet och känner sig begränsade av att använda 
standardverktyg och fördefinierade komponenter. 

Allt i en Revit-modell består av komponenter som tillhör olika familjer. Detta gäller för såväl vyer, 
annotationer som olika byggelement, stomkompletteringar samt inredningskomponenter. Vyerna 
och komponenterna följer en fördefinierad hierarki inom programvaran, vilket framgår av fig. 1.  

 

 

 

Alla komponenter i Revit är indelade i olika kategorier som är fördefinierade i programvaran. Dessa 
kan ej adderas eller raderas. De olika kategorierna är indelade i två huvudgrupper: 

 Modellfamiljer 
 Detaljfamiljer 

                                                             
1 Matthew Dillon; författare till artikeln ”All in the Family - Creating Parametric Components in Autodesk Revit” 
2 Paul F. Aubin; författare till “Autodesk Revit Families - A Step-by-Step Introduction” 

KATEGORIER

SYSTEMFAMILJER KOMPONENT-
FAMILJER

IN-PLACE-
FAMILJER

MODELL-
FAMILJER

DETALJ-
FAMILJER

Figur 1. Definition av familjetyper i Revit. (Bild: R. Ericson) 
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Under huvudgruppen modellfamiljer ingår komponenter som; väggar, dörrar, golv, fönster samt 
komponenter för fast och lös inredning. I den andra huvudgruppen återfinns familjer för; text, mått-
sättning och taggar.  

Alla komponenter och vyer tillhör en familj. En Revit-familj utgör en uppsättning av definitioner för 
en specifik typ av objekt, vyer eller komponenter. Definitionen är specifik och utgör ett regelverk för 
vilka egenskaper content kan anta i Revit.  

I Revit finns tre typer av familjer: 

 Systemfamiljer 
 Komponentfamiljer 
 In-Place-familjer 

 

 

Systemfamiljer och komponentfamiljer 
Systemfamiljer är komponenter som är fördefinierade från tillverkaren och kan inte raderas, adderas 
eller omdefinieras. Det är däremot möjligt att skapa nya typer (Family Types) av en systemfamilj och 
på så vis utöka variationen av tillgängliga modeller-/Detaljeringskomponenter 

Ex. 1 
En vägg i ett Revit-Projekt – en ”Basic Wall” kan ha flera olika utföranden. Basic Wall är en 
systemfamilj, som består av en uppsättning definitioner, som styr modellkomponentens 
grund-läggande egenskaper medan dess typer (Family Types) möjliggör varians för utförandet. 
I detta fall möjliggör typen att väggfamiljen kan definieras med olika skikt och material. 

Systemfamiljer är inte laddningsbara familjer och inte heller möjliga att spara som enskilda filer 
utanför projektfilen. Det är däremot möjligt att överföra alla systemfamiljer mellan projektfiler 
genom kommandot ”transfer project standars”. 

REVIT-FAMILJER 

MODELL-FAMILJ

VÄRD-FAMILJ KOMPONENT-
FAMILJ

VY-FAMILJ VYSPECIFIKA 
FAMILJER

DETALJ-FAMILJ ANNOTATIONS-
FAMILJ

Figur 2. Definition av familjetyper i Revit. (Bild: R. Ericson) 
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De objekt och symboler, både 2D och 3D, som är laddningsbara kallas komponentfamiljer. Med 
laddningsbara familjer menas att objekten kan sparas som enskilda filer (.rfa) och placeras i mappar 
på datorn. Objekten kan sedan genom Revits inbyggda verktyg Load Family, importeras och placeras 
ut i modellen i projektfilen. 

Komponentfamiljerna skapas i Autodesk Revit Architecture:s Family Editor, som är ett integrerat 
verktyg i Revit. Family Editorn är i särklass det mest kraftfulla verktyget i Revit och beskrivs närmre 
nedan. 

En komponentfamilj kan modelleras på många olika sätt och det 
finns mer än ett dussintal fördefinierade templatefiler att utgå ifrån 
med en uppsättning av hårdkodade parametrar och egenskaper, 
som bestäms av kategorierna. En dörrfamilj har exempelvis en 
fördefinerad uppsättning egenskaper bestående av parametrar och 
subkategorier. 

In-Place-familjer 
In-Place-familjer är en specifik typ av komponenter som likt 
systemfamiljer enbart kan existera i projektfiler men är också 
begränsade till att enbart existera som en instans i en unik 
projektfil. Det betyder att objekten ej kan sparas som enskilda filer 
eller flyttas mellan olika projektfiler. 
 
In-Place-familjer kan tillhöra alla typer av kategorier. Grund-
principen för In-Place-familjer är att tillgodose projektören med ett 

verktyg som tillåter en modelleringsteknik som påminner om friformsmodellering av systemfamiljer, 
som i sitt grundutförande begränsas av strikta regler. 

Trots att verktyget tillåter att In-Place-familjer kan anta valfri kategori, är det av stor vikt att använda 
detta modelleringsverktyg med försiktighet med hänsyn till de begränsningar som verktyget medför. 
Det är viktigt att inse att In-Place-familjer är statiska objekt och inte parametriska, och därmed inte 
skall förknippas med objekt som bör användas vid BIM-projektering. Objekten saknar parametrik och 
parametriska variabler och kan av den anledningen ej listas i förteckningar.   

 

Figur 3. Skärmurklipp: Verktygsfält i Revit. (Bild: R. Ericson) 

 

Figur 4. Skärmurklipp: Menyfält i 
Revit. (Bild: R. Ericson) 
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Family Editor 
Family Editorn är det mest kraftfulla verktyget som Autodesk Revit Architecture tillhandahåller 
projektören. I Family Editorn modelleras alla laddningsbara komponenter såsom från dörrar, fönster, 
fast och lös inredning, detaljkomponenter och ritningsstämplar. 

Verktygen 
Family Editorn har en rad olika verktyg som är till stor nytta för projektören vid modellering av 
content. Den mest användbara uppsättningen av verktyg finns under fliken Home i menyraden. 

 

 

Under fliken properties återfinns: 

- Type properties 
- Family catergory and parameters 
- Family types 
- Properties 

Family Category and Parameters 
I dialogrutan för Family Category and Parameters, kan projektören ställa in kategorin och vissa 
grundläggande parametrar för familjen. Det är viktigt att inse att det inte alltid är möjligt att byta 
kategori för ett objekt. Detta beror på att kategorin styr uppsättningen av subkategorier (vilket är 
Revits motsvarighet till lagerhantering i CAD) och vissa fördefinierade typparametrar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Skärmurklipp: Verktygsfält i Revit. (Bild: R. Ericson) 

 

Figur 6. Skärmurklipp: Egenskapsinställningar. (Bild: R. Ericson) 
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Nedan listas ett antal parametrar som kan justeras för familjen: 

- Work plane-based – En parameter som styr hur objektet kan placeras i en projektfil. 
- Always vertical – Bestämmer om objektet alltid skall placeras vertikalt eller inte. 
- Cut with voids when loaded – Bestämmer om ingående voids i objektet skall klippa hål i andra 

objekt i projektet. 
- Shared – En parameter som avgör om familjen skall kunna uppfattas som ett enskilt objekt 

även då objektet ingår (är nästad) som en komponent i en annan familj. 

Family Types 
I dialogrutan för Family Types kan användaren hantera parametrar av olika slag samt typer för 
familjen.  

Parametra kan läggas till via add parameter. 

 , 

 

Det finns två typer av parametrar för 
Revit content; Family Parameter och 
Shared Parameter. Det är viktigt att 
förstå skillnaden mellan dessa.  

 

 

 
 

  

Figur 7. Skärmurklipp: Inställningar för parametrar. (Bild: R. Ericson) 

 

Figur 8. Skärmurklipp: Inställningar för parametrar. (Bild: R. Ericson) 
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Övriga verktyg 
Under flikarna Forms och Models, finns en rad olika verktyg för att skapa geometrier, linjer, 
komponenter och 3D-text, samt verktyg för håltagning (enbart för hostade familjer). Under de övriga 
flikarna finns verktyg som hanterar referensplan och –linjer, olika typer av kontroller och 
anslutningar för Autodesk Revit MEP (VVS och EL). 

Under fliken Modify i menyraden finns en uppsättning av verktyg som hjälper användaren att 
utforma och redigera geometrin för det content som skapas (fig. 9). 

 

 

 

 

Templates 
Med programvaran Autodesk Revit Architecture följer ett flertal fördefinierade templates. Som 
nämnts ovan har varje familjkategori specifika egenskaper. Detta gäller också för de olika template-
filerna. En templatefil (.rft) är en mallfil som innehåller en uppsättning av fördefinierade inställningar 
och parametrar som är specifika för just den templatefilen.   

Figur 9. Skärmurklipp: Verktygsfältet Modify. (Bild: R. Ericson) 
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1.1 IFC – International Foundation Classes 
IFC (ISO 16739) är ett öppet och oberoende filformat, ämnat att tillämpas inom byggprojektsam-
ordning, lokalt såväl som globalt. Formatet är den internationella standarden för openBIM och syftar 
till att öka interoperabiliteten inom samordningen gällande informationsutbyte och -redigering. 
Bakom IFC står organisationen buildingSMART International (tidigare känt som International Alliance 
for Interoperability, IAI), som även står för  formatets underhåll och vidare-utveckling.3 
 

1.2 Uppbyggnad 
IFC är baserat på EXPRESS, ett programmeringsspråk specifikt avsett för definition av produktdata.4 
En IFC-fil är uppbyggd av hierarkiskt relationsbundna enheter, där varje enhets relation till en annan 
baseras på en arvsstruktur. På en abstrakt nivå, delas enheterna upp i rotade och orotade enheter. 
Rotade enheter härrör från IfcRoot och har en identitet, bestående av attribut som namn och 
beskrivning. Orotade enheter saknar identitet och kan endast existera som direkta eller indirekta 
referenser till en rotad enhet.5  

IfcRoot delas upp i tre abstrakta koncept: objektdefinitioner, förhållanden och egenskaps-
inställningar: 

 IfcObjectDefinition beskriver ett objekts förekomst och typ 
 IfcRelationship beskriver förhållanden mellan olika objekt 
 IfcPropertyDefinition beskriver ett objekts parametriska egenskaper 

Under dessa finns ett stort antal subkategorier som alla bär olika funktioner, beroende på vilken 
objekttyp de skall definiera. 

3.1 Export, granskning och samordning 
IFC-filer kan öppnas och granskas i alla program med en IFC-exportfunktion, samt i samordnings-
program som exempelvis Solibri eller Tekla. Trots IFC-formatets långa utveckling, finns ännu en 
omfattande mängd fel som sker vid exporter, vilket gör att formatet ännu inte är ett fullt pålitligt 
verktyg vid samordning av storskaliga projekt. Projektörer som intervjuats för detta arbete, vittnar 
om att IFC fungerar som bäst när det som skall exporteras, bryts ned i mindre delar och exporteras 
bit för bit. 

IFC-formatet skulle kunna liknas vid en icke-idiomatisk översättning från ett språk till ett annat. 
Därför är det av likvärdig vikt att förstå Revits funktioner, som det är att förstå hur IFC fungerar vid 
en export. I en av sina guider, råder CAD-Q Revit-användaren att skapa separata vyer enbart för IFC-
exporter, för att få en ”ren” export där enbart relevant data följer med. Användaren bör även se över 
hur modellens olika komponenter hänger ihop. Alla komponenter måste exempelvis tillhöra samma 
våning för att exporten skall bli korrekt.  

                                                             
3 http://www.ifcwiki.org/index.php/Main_Page 
4 http://buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview/ifc-overview-summary 
5 wikipedia 
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3.1.1 Databaser 
Att IFC är ett serialiserbart6 filformat gör det mycket lämpligt för användning inom databaser, vilket i 
det närmsta är en förutsättning för BIM-projektering. Programspecifik data traverserar från 
arbetsstationer och vidare ut på nätet för att genomgå en serialiseringsfas, för att slutligen lagras på 
databasen. Denna process blir med IFC gemensam för alla program och medför alltså att det blir 
lättare att dela på information, oavsett var den har sitt ursprung. 

Fördelarna med att använda sig av databser inom samordnade byggnadsprojekt ligger framförallt i 
att information blir lättillgänglig för alla deltagande projektörer. Detta genom att databasen håller på 
resurser, relaterade till specifika byggnader och modeller, som snabbt kan sorteras, sållas och 
levereras vid behov.  

Ytterligare en fördel med att strukturera resurser i en databas är den tillhandahållna funktionaliteten 
att versionshantera material. Detta sker genom att alla modeller har en notering för vilken version de 
befinner sig i för tillfället. Denna egenskap medför att alla olika aktörer, vare sig det är en arkitekt 
eller konstruktör, smidigt kan få åtkomst till den data som delas via databasen, och sedan 
vidareutveckla konceptuella modeller eller anpassa existerande, färdiga, byggstenar för integrering i 
nya projekt. 

  

                                                             
6 Serialisering = Egenskapen att lagra data i ett specifikt format för att sedan enkelt kunna återskapa 
informationen 
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BIM I SVERIGE OCH I OMVÄRLDEN 
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Utdrag från URL: http://www.buildingsmartalliance.org/index.php/nbims/faq/#faq1 
Senast uppdaterad: okänt, hämtad 2012-05-08 
Författare: Okänd 
 
Originalcitat: 

“The National Building Information Model Standard Project Committee defines BIM as: 

Building Information Modeling (BIM) is a digital representation of physical and functional 
characteristics of a facility. A BIM is a shared knowledge resource for information about a facility 
forming a reliable basis for decisions during its life-cycle; defined as existing from earliest 
conception to demolition. 

A basic premise of BIM is collaboration by different stakeholders at different phases of the life 
cycle of a facility to insert, extract, update or modify information in the BIM to support and reflect 
the roles of that stakeholder. 

The US National BIM Standard will promote the business requirements that BIM and BIM 
interchanges are based on: 

 a shared digital representation, 
 that the information contained in the model be interoperable (i.e.: allow computer to 

computer exchanges), and 
 the exchange be based on open standards, 
 the requirements for exchange must be capable of defining in contract language. 

As a practical matter, BIM represents many things depending on one's perspective: 

 Applied to a project, BIM represents Information management—data contributed to and 
shared by all project participants. The right information to the right person at the right time. 

 To project participants, BIM represents an interoperable process for project delivery—
defining how individual teams work and how many teams work together to conceive, design, 
build & operate a facility. 

 To the design team, BIM represents integrated design—leveraging technology solutions, 
encouraging creativity, providing more feedback, empowering a team.¹ 

NBIM standard will incorporate several elements described later in this document but the focus will 
be on standardized processes which define "business views" of data needed to accomplish a 
particular set of functions.” 
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Autodesk® Revit® Family Counseling 
Mario Guttman –  Perkins+Will 
Weston Tanner –  Perkins+Will 

AB3006 Creating and managing families is critical to using Revit well. Not only are they essential 
to efficient design and production, but they have the potential to encapsulate knowledge and support 
advanced BIM and IPD processes. In this class, we will begin by looking at what constitutes good 
content and how to ensure that users have what they need and can produce consistent output. Then we 
will examine strategies for building libraries by capturing families from projects, creating them from 
scratch, and collecting them from outside sources. Finally, we will look at software solutions for 
managing family libraries, including several commercial applications and a custom approach using 
Microsoft® SharePoint®, in terms of how they support typical use cases. This class will be based on our 
experience as a large, multi-office architecture firm, but the ideas will be applicable to firms of all sizes. 

Learning Objectives 
At the end of this class, you will be able to: 

• Define the important characteristics of good, general purpose, Revit families. 

• Implement strategies for creating and collecting families. 

• Understand the pros and cons of various software options for managing families. 

• Identify the use cases for creating a custom library solution. 

 

About the Speakers 
Mario Guttman, AIA, LEED AP, is a Senior Associate and the Firmwide Design Applications Research 
Leader for Perkins+Will, a multidisciplinary design firm with 20 international locations. In this role, he 
promotes research on the advanced use of software and its application to building industry design 
practice. Mario holds degrees in mathematics and architecture, is a licensed architect, and is LEED 
accredited. In addition to nearly 30 years of practicing architecture, he has worked in software 
development, computer-aided facility management, and construction. He has been an active participant 
in industry standards organizations, and a frequent speaker in support of Building Information Modeling 
and Integrated Project Delivery. 
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I. Goals 
Creating and managing families is critical to using Revit well.  Not only are they 
essential to efficient design and production, but they have the potential to 
encapsulate knowledge and support advanced BIM and IPD processes. 

A. Providing Good Families 

Our project teams need families that they can use. 

1. Primary Objectives 

• Basics:  Look right in 3D; create 2D views; lightweight. 

• Quick design:  Interiors diagrams; balanced 2D/3D simple expression) 

• Scheduling:  Openings; equipment; furniture. 

• Consistent documentation:  Conventional construction documents. 

2. Secondary Objectives 

• Keynoting. 

• Photorealistic rendering in Revit and/or 3dsMax. 

• Integrated workflow with engineers and contractor.  
3. Future Objectives 

• BIM metadata for specification, and cost estimating. 

• Advanced automation of work processes.  

B. Managing Families 

Controlling who creates content, how they build it, and how they maintain 
quality over time, is central to the solution.   As a multi-office, multi-disciplinary 
firm, we need to: 

• Insure that users have what they need or can easily edit the families we 
have. 

• Control local and firmwide standards for producing consistent output. 

• Balance individual and local needs with firmwide objectives.  

• Provide feedback methods for requesting / editing families in library 

C. Current Topics and Issues: 

We are looking at this topic in a complex context, governed by issues that we 
don’t really know how to answer. 

• Modeling and Drafting:  When to draw or model?  How is documentation 
evolving?  What graphics are important?  How do these support accurate 
quantity take-off and specification links? 

• Abstraction:  How “realistic” does a model need to be?  How is this different 
for different users?  What does it mean to depend on the model? 

• BIM Planning and “Level of Detail”:  What goals has the larger team 
(architect, engineers, contractor, trades, owner, etc.) defined? 

• Analysis:  To what degree will the BIM be used for energy analysis?  Cost 
estimating?  Life-safety and exiting? 

• Discoverability:  Whatever we do, how is well is it documented?  How easy 
is it to find and use? 
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II. Quality 
This section will outline how Perkins+Will’s Chicago office came up with our checklist for determining if a Revit 
family is fit for addition to our library. There are many firms, families and methods of using families out there. 
This document is our interpretation and solution to a very large and complex problem across the industry. 
There are many factors out there which we do not cover, but we needed to create some sort of standard to 
determine what we needed. 

 

A. Background: 

Perkins+Will’s approach to Revit Family Creation is grassroots. We do not have a group dedicated to 
content creation as many firms out there do. In an effort to minimize overhead, we teach the staff working 
on projects to create what they need when they need it. Our role in the Design Application team is to 
support the more complex problems when they come up and then help disperse that knowledge. 

As you can expect, when a firm of 1,800 employees has many people building their own families we end 
up with A). a whole lot of families, and B).families that all carry character and style bestowed upon them 
by their creators. 

While we did not want a strict definition of what a family has to be, we needed a basic set of rules outlining 
a minimum of requirements for staff to follow. These rules needed to shape families that allowed our 
project teams to feel confident that they could use them in their projects. If content is not intended to be 
used again there is no point in worrying too deeply about forcing it to fit this mold, so teams create very 
simple content that doesn’t get used again. Although some content can be thrown away, many families 
can serve a purpose on more than one project. We expect these families be created with these standards 
then get added to our library. 

B. Defining Quality 

We sat down to define the quality standards we wanted to follow for content that was to be added to our 
library. We started by asking ourselves some of the following questions: 

1. What is a good family? 

• This can be a pretty broad topic resulting in a lot of discussion 
and not a lot of action.  

• Since we wanted action we settled on a pretty simple 
definition: a quality family is a family that meets the needs of 
the project as of today 

• This means that we wanted to keep our families basic to start 
out with, and hope that they will grow and become more 
powerful as time goes on. 

• This does not mean that we spend a lot of time filling our 
library with families that have dozens of parameters with all 
sorts of moving parts. 

2. What should be included in a library?  

• Many thousands of families had been created around the firm 
up to this point. 

• We wanted to evaluate the most valuable ones first. 

• To us the most valuable families to include first were the ones 
that most people spent a lot of time searching for. 

• After that, if anybody is going to go pull a family from another 
project, that family should be reviewed to meet the quality 
standards and then added to the library 

 

 
Typical Curtain Panels 



Revit Family Counseling 

Page 5 of 33 

3. Where should we start? 

• Again, we wanted a set of our most commonly searched for 
families. 

• Some of the Revit experts around the office met to identify the 
families that they thought would be best. 

• We created a list of around 400 families that the Revit experts 
wanted the most. This included our standard door types, a few 
different curtain panels, different shapes of ceiling and wall 
lighting fixtures, simple electrical fixtures for power and 
communication plans as some examples. 

• These typical families turned out to be some of the least 
interesting but most useful. They were the families that 
everybody needed to use but nobody wanted to think about 
during the project. 

4. Diminishing Returns: The Tipping Point 

• The best library is one where people can find what they want 
quickly and not have to sort through a lot of garbage. A basic 
set of core families may be the biggest time saver. 

• Extensive libraries of complex families may not be necessary. 
Having many families that are only going to be used on one or 
2 projects may be a waste of space and lead to wasted time if 
people have to search through them to find what they need. 

• We are assuming that there will be a tipping point where all 
the typical families that we use on our projects have been 
created and added to our library. After this point, people will 
only have to make minor modifications and create custom 
content for their project. Teams will be able to focus on 
building design and have the typical content at their fingertips. 

5. Differing Opinions 

Everyone has a different definition of what a quality family is. Ask 
six different Revit users and get 6 different answers. Some people 
think that complexity equals quality. They think the more moving 
parts you have the better the family. 

• This is not true. 

• We purchased an escalator family online that had over 150 
parameters used to modify the geometry. Although I think that 
this situation was warranted, that family will never be modified. 
It is what it is and will not grow with our firm. 

• The more parameters a family has the harder it is to 
understand. All the parameters become difficult to edit as 
project requirements change. 

• Staff new to the concepts behind BIM and Revit shy away 
when they see complexity. Successful Revit implementation 
will not happen with a library of complicated families. 

  

 
Easy to use lighting fixtures 

 
Where do I look for what I want? 

 
Complex Escalator Family 

 
1 of 5 pages of parameters 
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C. Identifying Rules 

The first step to identifying the rules that we use to pre-check our families before adding them to our library 
was to identify some basic goals or concepts to base our rules upon. These 5 concepts are where we 
started: 

1. Usability 

• The main goal of the project was to create usable families. It’s 
a pretty obvious choice but the more “usable” the better. Can 
many projects use the family allowing for specific adaptations 
made as needed? The more we could envision the family’s 
repeated use the better. 

• Make sure that anybody who downloads the family can 
actually use it. Staff will shy away from these families if they 
try to add them to their project but cannot make them work. 

• Making a family usable became the backbone of all the rules 
we laid out. 

2. Discoverability 

• Frequently, small edits need to be made to a family to make it 
exactly what a project needs. These may include changing 
length or width parameters, modifying materials or remaking 
geometry in a certain way. 

• Family Authors need to remember that the people who use the 
families down the road will be unfamiliar with both the content 
itself and how the content was created. Functional aspects of 
the family must be exposed as much as possible. 

• Any edits that need to be made should be made easily, Thus, 
any geometry and line work, parameters and constraints and 
any other elements created in a family need to be easily 
discovered when the end user enters the family editor. 

• We needed to lay out a set of rules that governed a basic 
workflow for adding parameters to a family. This will help 
people get used to where they should go to look for any 
parameters that may enhance or inhibit their edits of the 
family. 

3. Adaptability 

• Due to the goal of reusing the family on multiple projects we 
knew that small changes were going to take place. This meant 
creating a number of rules geared toward adapting the family 
on a per project basis. 

• The family must be able to adapt to multiple projects and 
project types. Since Perkins+Will has projects across so many 
different market sectors this can often be much more difficult 
that it initially seems. Keeping a family simple is important. Do 
not make a parameter for something that will be the same on 
all projects. Only add parameters that will change from project 
to project. 

• Typical project staff working on the project must be able to edit 
the families to suit their needs. 

  

 
Plain and simple, 

 families need to work 

 
Parameters need to be identified 

quickly… 

 
… and relate to real world design 

changes 
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4. Behavior 

• Does it behave as expected? This rule may seem pretty 
obvious, but it is very important. 

• It is frustrating to use a family when the graphics are not what 
they should be, or the visibility does not turn on and off as 
expected. 

• Do the parameters modify what you think they should modify? 
If you change a dimension does the geometry or line work 
change too? 

• If the family will be tagged or scheduled, does it? Do nested 
families need to be “Shared”? Are Shared Parameters used 
when necessary?  

• People usually create a family for just their project. While the 
needs of the individual project may be met, once a family is 
added to a library it has to have added behavior that other 
projects will expect down the line. 

 

5. Appearance 

• Does the family meet proper graphic conventions? Do the 
graphics satisfy the project designer, project architect and 
technical reviewers? Due to differences of opinion, this can 
often be challenging. 

• We need to make sure that any elements (modeled or line 
work) added to a family are placed on the correct Sub-
Categories so that their visibility is correct in the project 
environment. 

• Can you turn on/off what you need to in differing views? Does 
the plan look correct? What about the elevation or section? 
Are 3D requirements satisfied? 

• Can line weights be controlled correctly? 

• Does the level of detail respond at Course, Medium and Fine? 
  

 
Model lines representing window 

openings not behaving 

 

 

 
Confirming the correct 

appearance of light fixtures in 
plan, elevation and 3D 
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D. Creating Rules from Concepts 

This section consists of the actual rules that were developed. Brief descriptions of the reasoning behind 
each rule are included in Italics. 

1. Naming Standards 

We identified some very basic family naming standards to help 
people to immediately identify what category the family will 
reside in. This will help people know where to look for the family 
in the project browser along with its behavior in schedules as 
well as graphic appearance. Naming and categorization are 
basic but extremely important to help make families quickly 
usable, discoverable and identify expected behaviors. 

a) Family Naming: 

• Family naming is to follow this convention:  

<Category Identifier>_<Description Identifier> 

Examples:  

LF_Ceiling Recess Rect 

PLUMB_Sink Oval 

DC_Brick 

• Categorization Identifiers 

PART I is defined as the “Categorization Identifier”, which 
allows for organization in the Family listing in the Project 
Browser.  This naming convention applies to the overall 
family name, not the types. See rules below for type naming 
standards 

 
“ANNOTATIONS” as “ANNO” 
“BALUSTERS” as “BAL” 
“CASEWORK” as “CASE” 
“COLUMNS” as “COL” 
“CURTAIN WALL PANELS” as “CWP” 
“DETAIL COMPONENTS” as “DC” 
“DETAIL VIEWS” as “DV” 
“DOORS” as “DRS” 
“ELECTRICAL FIXTURES” as “ELEC” 
“ENTOURAGE” as “ENT” 
“FURNITURE” as “FURN” 
“FURNITURE SYSTEMS” as “FURN-S” 
“KEYNOTES” as “KN” 
“LIGHTING FIXTURE” as “LF” 

“MASS” as “M” 
“MECHANICAL EQUIP” as “MECH” 
“PLANTING” as “PLANT” 
“PLUMBING FIXTURES” as “PLUMB” 
“PROFILES” as “PROF” 
“RAILING” as “RAIL” 
“SITE” as “SITE” 
“SPECIALTY EQUIPMENT” as “SE” 
“STAIRS” as “STAIR” 
“STRUCTURAL” as “STRUCT” 
“SUSTAINABLE DESIGN” as “SUSD” 
“TITLE BLOCKS” as “TB” 
“WALLS” as “W” 
“WINDOWS” as “WIN”

 

• Description Identifiers 

PART II is defined as the “Description Identifier”. 

This Identifier should describe the Family for ease of understanding, locating and/or sorting.  
Additional categorization may be included in the “Description Identifier” such as “Toilet-B1.”  

 
Basic family naming can assist with 
sorting during Component selection 
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b) Type Naming 

• All families must contain at least one type with a unique descriptive name based upon the family 
type. Possibly a particular size (2’0”x4’0”) or type (L1, L2, LX) 

If a single type name is not identified the type will adopt the name of the family resulting in the 
family appearing in the Project Browser as Family Name: Family Name. This is redundant and 
misses an opportunity to add further information increasing the usability of the family. 

• The type name does not repeat the family name or category. 

Reduces redundancy and provides more information. 

2. Family Categorization 

These rules help a family behave and appear correct by determining the correct line weights and how 
they turn on and off in the project environment. 

• The proper Family Category is specified (including  any Nested Families) 

• Apply Sub-Categories to all content 

• Apply OmniClass and Assembly codes 

3. Hosting 

• All hosted families are built using an un-hosted family nested into a 
hosted family. 

Allows for a family that is usable as both a hosted and un-hosted family, 
but all edits can be made in the un-hosted version and then propagated 
through the hosted version. 

• Families are only hosted if they need to cut their hosts 

Reduces the potential for deleted content. If a wall is deleted, any 
elements hosted to that wall will also be deleted. Use un-hosted content 
whenever possible to avoid the deletion. 

• Family Name includes a suffix if Hosted 

Identifies the expected behavior. 

4. Build the Skeleton (Reference Planes / Lines) 

These rules are explained later in the section on Building Families. 

• A flexible skeleton of reference planes or reference lines is the 
framework for lines, geometry and parameters 

Allows for quick adaptability of new line work and geometry. 

• All parameters are attached to reference planes or reference lines 

Geometry and line work can be deleted and re-created without having 
to remake any of the parameters 

• No parameters are placed in sketch mode (except for radius) 

Parameters placed in sketch mode are very hard to discover. The 
exception is the radius parameter since it is only able to be placed in 
sketch mode. 

• All parameters are placed in views Ref. Plan, Left or Front elevation 
views.  Do not place parameters in Right, Back or Reflected Ceiling 
Plan Views. 

Increases discoverability by creating a hierarchy of views that the end 
user can search through to find a parameter. 

 
This is a base Un-Hosted 
Fire Extinguisher cabinet.  

 
The base family can be 

hosted in a surface 
mounted family… 

 
…and in a recessed family. 



Revit Family Counseling 

Page 10 of 33 

5. Types 

•  If there are more than 5 types, a working type catalog is 
provided. 

Reduces the number of families to be loaded into the project. 
Allows the end user to only use what they need. 

6. Parameters 

• Parameter names use descriptive naming 

Adds to discoverability, adaptability and behavior 

• Parameters names do no use spaces or underscores, but allow 
for each word in the string to be capitalized. Example: 
glassMaterial, tableTopThickness, counterHeight 

Adds to discoverability, adaptability and behavior 

• All parameters serve the purpose of allowing for meaningful real 
world variation 

Keeps the parameters to a minimum while still allowing for 
adaptability and expected behaviors 

• All parameters are placed into a parameter group 

Ensures discoverability of these parameters 

7. Symbolic Lines 

• Plan and Elevation views are drawn with Symbolic Lines. 3D 
geometry is turned off in these 2D views. 

Reduces the time it takes for views to regenerate and print. 
Increases the usability of families by making the models faster. 

• Symbolic lines are correctly attributed to Cut or Projection 

Ensures correct behavior and appearance in views. 

8. Level of Detail and Visibility 

• Set Fine, Medium, Coarse along with Plan / Elevation Levels of 
Visibility for all 2D and 3D objects 

Increases correct appearance and behavior of families in the 
project environment 

9. Flexing 

• Flex the parameters and change between family types to ensure 
family does not break if values are changed 

Ensures correct behavior  

• All parameters flex properly from 0% (or 1%) – 400% of their 
intended maximum size 

Increases adaptability by ensuring that parameters will not break 
when another project uses different sizes. 

  

 
Symbolic lines displayed in red 

should be turned off in plan 

 
Model panels (in red) need to be 

turned off in plan 
 

 

 

Always flex in a project file 
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11. Testing in a Project Environment 

These rules confirm the expected behavior of all the above rules. Ultimately, all the rules must be tested 
and confirmed in the project environment. 

• Confirm working of type catalog if provided 

• Confirm that the family places as expected. Examples: check if hosted or non-hosted, check Plan or 
RCP placement, Curtain Panels work within Curtain Walls / Systems. 

• Change family types and modify all parameters within types 

• Check correct Plan, Elevation, RCP display and check correct Level of Detail settings at all views 

E. Problems to watch out for 

There have been many discouraged new Revit users due to the complexities of creating families for use in a 
parametric BIM environment. Unfortunately, building families takes some getting used to and creating them in 
the correct order is a bit of an art form. This is a list of problems that are fairly common and will discourage 
end users from having confidence in the library: 

• Problem:  

Flexing: It is important that any family that is added to a library flexes properly. One of the fastest ways to 
discourage a user from having confidence in the library is to have a family that will fail when you try to 
place it due to improper flexing. Common causes of families breaking during flexing are a sketch crossing 
itself, a formula ends up with a division of 0, or an array ends up with less than 2 objects etc. 

Solution: Make sure that all parameters in a family properly flex at sizes significantly larger and smaller 
than the family will ever be used. If you flex your model beyond real world limits, you can ensure that 
users further down the line will be able to modify the geometry to fit their project.  

• Problem:  

Parameter Complexity: If a user opens a family and cannot understand what is happening in the type 
editor they will shy away from using the family. Families can utilize extensive parameters and formula 
driven content that are needed to keep the families behaving as expected. Unfortunately, it can be difficult 
to separate the parameters intended for modification from the internal parameters that make up a families 
“guts”. If a user cannot quickly determine what to edit they often think that the family is too difficult or too 
hard to use and will not use it. 

Solution: Only group parameters that people need to have access to. Allow any extra parameters 
(maybe formula driven ones) to fall to the bottom of the list under Other. This will keep the Type Editor 
clean by putting any parameters people need access to at the top. The end users never need to scroll 
down to the bottom of the list keeping all the “guts” out of sight. 

• Problem:  

DWG Mess: Basing a family on a CAD document will clutter up the family. This can add unwanted line 
types and object styles to a family. This problem compounds when many cluttered families are brought 
into a project. CAD information is often times left behind in a family increasing the size of a family and 
slowing down a project. 

Solution: Make sure that you delete and purge all CAD remnants from a family before adding it to a 
project or library. Start by deleting the CAD import from any views in the family. Next, remove any entries 
to Object Styles. Finish by Purging any unused items from the family file. 
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III. Building Families 
This section will cover some of the techniques I have for teaching 
beginners how to create Revit families. Some courses or classes 
that cover family creation involve concepts that turn people away 
from using families instead of encouraging learning and further 
exploration. Many people new to Revit come from a 2D CAD world. 
It is my intent to help them transition from the idea of creating 2D 
drawings of vector data along with blocks to a 3D model that 
contains information about individual elements. Whether we like to 
admit it or not projects are still delivering 2D document sets. This is 
where I start. 

A. Grass Roots Family Making 

Perkins+Will has a grass roots approach to making families. 
The firm does not have people whose time is dedicated to 
creating content. Families are made on an as needed basis by 
project teams. This approach helps keeps staffing lean and 
reduces overhead. However, there are some difficulties as well. 
It requires many people to have sufficient knowledge of Revit’s 
family editor and how families work in a project. This means 
that we spend a lot of time teaching people the basics of 
families, but not a lot of time building advanced families. 

Here are some major philosophies I think are important for 
people just starting to create their own families: 

1. Plan your work, work your plan: 

Revit is one of the deepest programs we have in our arsenal of 
design applications, and the Family Editor is one of the broadest 
parts of the program. It is very important that we help people 
understand that they need to temper their expectations and move 
forward a little at a time. If people dive right into the deep end they 
may just sink. 

a) Minimize Moving Parts 

We have all been there; we add some cool functionality to a 
family, but when someone else gets their hands on it they need 
to make a change and something breaks. Maybe a parameter 
or constraint won’t allow the change, or maybe they try to load 
the family and received an error upon placement. 

If you reduce the possible variation in a family you will reduce 
the chance for failure. Only include content that you need to 
serve a project purpose. Only include parameters that will 
contribute to actual (or anticipated) variations. Only include 
geometry and line work that represents a line needed on a 
drawing or a model that will be used for a rendering. 

• What purpose will the family serve in your project? What 
behavior do you need? If you don’t need it, don’t do it. The 
more moving parts that exist in a family the more can go 
wrong. 

• How much manipulation will happen? If it is a static family, don’t waste your time making 
parameters or constraints. 

• Only include content that meets project goals, and only include parameters that are needed for 
project variations (or anticipated variations) 

 
Typical schematic drawing 

 
P+W’ers planning Revit Families 

 
Avoid broken families 
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b) Anticipate Change: 

How might it change throughout the design process? All designs change, 
so plan for it. Allow for the family to progress as the design changes. 
This can be difficult as there is no single answer. Even amongst our 
office we have variations between how our Designers and Project 
Architects work. You need to understand the design team and how they 
work. 

• One of the largest way designs change is by the addition of detail. It 
is good to create frameworks that can be added to when details are 
figured out. If the detail is included up front, it will probably be wrong 
and lead to somebody incorrectly focusing on something when they 
shouldn’t. 

• It can be even harder to anticipate this across a library. Since this 
may be impossible, we decide to keep our families simpler for the 
library and have individual projects add functionality where needed. 
The content in our library is very generic allowing for a lot of 
variations. It was our intention to create family files that could be 
used “as is” quickly for generic content and then modified as projects 
progressed. 

 

c) Don’t Try Too Hard: 

Many Revit newbies get lost in all the cool things the program does and 
forget about project budgets and timelines. A common comment that people 
use when discussing Revit project timelines is that more decisions need to 
happen up front. I don’t necessarily agree with this. You can keep Revit 
basic and generic as long as you do not fall prey to the siren song of all 
those parameter boxes and don’t try to always reinvent the wheel. 

• When working in Revit people often over model they try to create walls 
with a level of detail that isn’t typically seen until the end of design 
development of even construction documents. Keep your models 
simple. If you didn’t solve a problem at a particular stage in the old 
workflow, are you sure you need to solve it now? Coming up with ways 
to keep information out of Revit will help you keep models more flexible 
as designs progress 

• People often want to make a family infinitely useful. This means a lot of 
extra work setting up fantabulous constraints and parameters. Are 
those constraints helping you achieve design variations, or are you just 
trying to pat yourself on the back? Do not consider wasting your project’s 
time something to be proud of. 

• As the level of information builds within a project so too does the amount 
of time it takes to edit that information. Keep information out of your 
project until it is necessary to add. This will help save time when design 
changes happen.  

• In my experience, the more you put into a family the more it becomes 
project specific. Many constraints and parameters are only useful on a 
single project and don’t get reused, or worse, result in confusing someone 
down the road where they just blow away any constraints anyways. This 
content can be very useful at late design development and construction 
documents phases. However, your treasure may be another person’s 
trash. Do not include families with project specific parameters and 
constraints in a library. 

 

 
A simple schematic 

elevator cab… 

 
…eventually needs more 

detail. 

 
Do not over model. 

 
Keep a low level of 

detail. 
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B. Content Creation 

This section looks at a few methods to help get people transitioned from the AutoCAD world of blocks to the 
Revit world of Families. People respond best when slowly introduced to the easy aspects of families and then 
they are allowed to add knowledge as their understanding of BIM deepens. It doesn’t take too long before 
they start grasping the ideas behind the information flow into and out of the models. 

1. 2D Comes First: 

Most people coming to Revit are doing so via AutoCAD (or another 
2D based drafting program). They are very familiar with the idea 
that they are creating lines in the computer that graphically 
represent what will be built in the end. They need to be eased into 
the idea that families are much more than graphic representations. 
Families can house much more information about the building and 
allow us to access that information. 

• False: Some people think that success in Revit means that our 
drawings look exactly the same as they did in AutoCAD. If this 
is the case, why didn’t we just stay in AutoCAD? We would be 
missing many of the benefits of BIM. 

• Truth: People need to be helped along to understand that Revit and BIM give us the ability to add 
much more information about our building designs than AutoCAD did. We should start with why a 
basic 2D family is better than drafting lines or even groups. 

a) Confusion in Project Delivery 

Even with BIM sweeping the industry, the majority of project deliverables are still 2D documents. 
Many people take this to mean that all they need to do is make sure the prints look good in the end. 

•  If 2D content is what is required, they look for the fastest way to get to that 2D content. A team 
new to Revit is already suffering from the learning curve. They need all the time savings they can 
get. 

• Training should be geared towards helping them find the fastest road to the project goals. 

• The implications of the way that content was created are often overlooked. We need to make 
sure that content creation fits with project goals. 

• I always teach people to create the 2D symbolic lines first. It’s pretty common that any family 
training I see focuses on 3D content. I don’t think this is the correct approach. The focus needs to 
be on the deliverable which is a 2D document set 80% of the time. 

b) Groups are not Families 

 Groups are often the first place people flock to when they are trying to create the 2D content they 
need in the end. Families are often seen as the 3D items that we populate our model with while 
Groups are the 2D content. It is so easy to draw some lines and group them, while opening the family 
editor is intimidating. The ease of creating a group often masks the problems that will happen to those 
groups down the road. 

(1) Groups cannot… 

• …be controlled by the Visibility Graphics dialog. You can 
only turn the lines on and off. A group of lines representing a 
sink in plan will not be controlled by turning Plumbing 
fixtures on and off. Your Sink group will have the same 
controls as your Tree group 

• …be exported to the correct layers. As above, all lines in 
groups will be exported to a layer per the line it was drawn 
on, not the category it was intended to be a part of. If you 
send backgrounds to both the plumbing engineer and 
landscape architect, they will be stuck with trees in the 
plumbing plans and vice versa. 

 
Most Revit users came from CAD 

 
Detail lines in a sink group 
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•  …be tagged. Tags cannot be placed on groups, 
so no electrical equipment, furniture and plumbing 
equipment tags. 

• …be scheduled. You will not get a plumbing 
schedule from the Sink groups. 

(2) Families can… 

• …give you control over turning elements on and off 
through the Visibility Graphics dialog. Sub-
Categories can even be applied giving very 
detailed control over turning items within a family 
on and off. 

•  …be exported to very detailed layers. Just like 
controlling the visibility of families through Sub-
Categories so too can the layers exported be 
controlled. This now means that the Plumbing 
Engineer and Landscape Architect can have the 
control that they were used to. 

• …be tagged. Families have the ability to control 
tagged values across the whole project. A 
change to the value of a lighting fixture will 
populate across all lighting plans. 

• …be scheduled. Creating simple equipment 
families will give you the ability to create your 
equipment schedules based on the equipment in 
the project. 

c) Creating 2D Families 

People need to be shown that it is almost as easy to 
create a 2D family as it is to create a group, but the 
benefits are much greater. Training can be kept very 
quick and simple. If the job only requires 2D documents, 
the team can be shown how to create the 2D families. 

• Start by opening the correct template. These are 
pretty self-explanatory until people get into more 
advanced families. Just tell people to ignore the ones 
they are not familiar with. 

• Draw 2D model lines on the reference level. This is 
just as easy as drawing in a group. Confirm the lines 
are on the correct Sub-Category just like confirm the 
correct line style when drawing in a group. 

• There are some issues with this approach, but it is so 
easy and straight forward that it works as a great 
introduction. Also, the issues with 2D model lines are 
dwarfed when compared to 2D groups. 

  

 
Sinks on the left are groups, sinks on 

the right are families 

 
Even though they look the same in 

Revit, groups export to different layers 

 
Groups cannot be used in schedules 

 
Model lines in families 
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d) Further Exploration 

While the above is a great way to introduce people to the ease of 
creating a simple 2D family, the best part is that it acts as a great 
stepping stone to intermediate family concepts. Mastery of 2D 
families leads to further exploration. 

• After the basic 2D family is created there are some easy steps 
that can be introduced to add functionality to the families. 

• Basic dimensional parameters can help to turn a single basic 
chair family into an entire project’s seating library. 

• Manufacturer’s data can turn the above set of family types into 
the furniture schedule for a project. Scheduling (and editing that 
data) is very easy to do after people learn to work with the 
parameters that come pre baked into Revit family templates 

• Once the above steps are mastered, a library can grow rapidly by 
just a few simple changes. 

e)  3D is asked about soon enough… 
 

2. BOX+ Method 

The BOX+ Method is a step above the 2D Family. It uses very simple 
geometry to start applying massing and volumetrics to families. It can be 
used to help designers start to understand how a family might occupy 
the 3 dimensional space of the model. This method is a very good step 
to get people from viewing only 2D plans, elevations and sections to 
thinking about the Revit model in 3D. 

While the BOX+ method does use 3D geometry, it does so in a very 
simple manner. It is just a stepping stone to the next level of family 
mastery where people can create their own 3D families with moving 
parts; a changing display at different levels of detail and advanced 
parameters. 

a) Advanced Family Topics 

Once people have grasped the dimensional parameters, the BOX+ 
method will allow them to start using those parameters more 
effectively with actual geometry. The extended use of the 
dimensional parameters combined with other more advanced family 
ideas really helps to develop people’s family skills. 

(1) 3D Geometry can lead to more robust Revit use: 

• 3D will help designers view the space and what is occupying 
that space. Being able to visual designs in 3 dimensions is 
one of Revit’s biggest benefits. Even the basic volumes can 
provide helpful information, and they serve as a great 
stepping stone to more advanced geometry. 

• Coordinating Revit MEP can benefit from small 3D additions 
to families. Providing a face for Revit MEP to host content 
too will save project teams a lot of time during coordination. 

  

 

Quick seating library 

 
Model lines and parameters 

in families 

 
The basic BOX+ Family 

 
Working with parameters 
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(2) Nested Families: 

• A simple family with simple parameters and geometry can 
be nested into another family providing for robust “groups” of 
building components or families that can be coordinated 
across multiple disciplines 

• Groupings of furniture are a great example of this. A 2D 
chair family could be nested into a table family allowing for 
intelligent array functionality that can quantify all the furniture 
that exists in the project. 

• Nesting a Plumbing Fixture into an Electrical Equipment 
Fixture will allow a single family to be coordinated with both 
Plumbing and Electrical Engineers. 

(3) Scheduling: 

• One of the most powerful bonuses of the BOX+ family is the power 
that can be achieved through scheduling. 

• When the Shared parameter is checked in a Family’s Category and 
Parameters settings it becomes individually scheduled and counted. 
The above Furniture and Electrical/Plumbing families can tell you 
how many and what types of chairs you have in your project or they 
can add information into both Electrical Equipment and Plumbing 
Equipment schedules. 

• The point where people can see how easy it is to schedule families 
is often when they are sold on Revit as the best software to use. 

 

(4) Changing Nested Family Types: 

• You can assign a parameter to a nested family’s type. 

• If the nested family is shared and has a type 
parameter assigned to it you will be able to switch out 
the nested types from within the parent family in a 
project. 

• This works very well if you want to create a schedule 
of both families. We use it for electrical fixtures with 
plumbing components like a refrigerator or coffee 
maker. 

  

 
Plumbing Fixture nested in an 

Electrical Equipment BOX+ 

 
Make a nested family 
Shared if you want to 

schedule it. 

 
Set a Family type parameter to the 

nested family 

 
Swap the nested plumbing fixture family type from within 

the electrical equipment family. 
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3. Family Anatomy:  

Note: Paul Aubin’s Mastering the Family Editor Series first mentioned that 
Reference Planes are like the bones of the family. I have taken that analogy further 
and created what I call the Revit Family Anatomy. 

Building families that are both functional and make editing as easy as possible can 
be compared to the anatomy of a human body. The interrelated connection between 
the skeletal, muscular and integumentary (skin) systems of the body are a great 
analogy to reference planes, parameters and constraints, and line work and 
geometry. Just like the anatomical systems work together to shape us and help us 
move so too do these systems help control families. 

a) BONES: Reference Planes and Reference Lines 

• Bones act as rigid elements that react to forces in the body. 
They help us sit, stand and keep us from becoming piles of 
tissue on the floor. 

• Reference planes and reference lines act the same way. 
They should be placed first when creating a family. They will 
form the framework onto which all other components should 
be placed. 

• It is very important to get a good frame of reference planes 
and reference lines into a family before moving on to the 
next parts. 

b)  MUSCLES: Parameters 

• Muscles are elements that apply the forces to bones. They 
flex, and the bones respond by moving to a new location 
allowing us to adapt to the world 

• Parameters are the parts of a family that pull the reference 
planes and rotate reference lines. These are what make our 
families able to change and adapt to the project 
requirements. 

•  Do not apply parameters to anything but reference planes 
and reference lines. These (combined with constrains) will 
create a jig which will carry the line work and geometry. The 
line work and geometry can be deleted, recreated and 
edited as much as you want without affecting the family’s 
base framework. 

c) TENDONS/LIGAMENTS: Constraints 

• Tendons and ligaments are part of the muscular system in 
the body. They are very similar to muscles in that they help 
control movement of the bones, except where a muscle 
creates movement, the Tendons and ligaments restrict 
movement. 

• While parameters will help your family grow, shrink and 
rotate, constraints will help keep parts of your family locked 
in place. Constraints include locks and set dimensions. 

• Again, just like with parameters, only apply constraints to 
reference planes and reference lines. 

 

 
Create a skeleton of reference 

lines and reference planes 

 
Add constraints to help lock 

reference planes and lines in place 

 
Parameters modify the “bones” 
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d) SKIN: Modeled elements or lines 

• Skin is what we really care about right? It’s what we see 
on the outside (said with tongue in cheek). Skin helps 
define how we tell us apart from our neighbors. It is 
certainly governed by the aforementioned anatomy, but 
it is the skin we see not the moving parts behind it. 

• Modeled geometry and lines are what we end up seeing 
in the Revit project. There is a lot that goes into the 
creation of the family, but ultimately what we care about 
is what we see in the project. 

• When building geometry and applying line work to a 
family use the reference lines and reference planes to 
build it. If you link parameters and constraints directly to 
geometry they will be deleted when the piece of 
geometry is deleted. If the parameters are connected to 
a reference plane instead they will stay behind when the 
geometry is deleted. Keeping parameters and 
constraints around is very important when multiple 
people start editing a Revit family. 

e) FLEX, FLEX, FLEX: 

This is standard fare when discussing family building, but I still don’t think it can be repeated enough. 
Besides, how could I resist discussing flexing in the context of family anatomy? 

• Just like us humans need to get up and move around, maybe get a little exercise, so to do Revit 
families. The health of your family will fall into disrepair if you do not FLEX.  

• No matter how simple or complex your parameters and constraints are you need to consistently 
flex them as they are created. Make sure that they are behaving as expected when you change a 
length or angle parameter. 

• Use sizes much smaller and much larger than 
is anticipated to confirm that the math and 
geometry will work. This is true down to your 
first family all the way up to highly parametric 
formula driven families. 

• Pay attention to geometry that will turn in on 
itself if a parameter gets too big or too small. 
Anything that will be divided by 0 or end up 
with a negative result is suspicious. These can 
result in the “unable to create family” warning 
that I am sure we have all seen. That warning 
is especially dangerous when someone new 
to a family starts using it after downloading it 
from a library.  
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environment to fully test. 
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IV. Building Libraries   
Larger firms, particularly those with multiple locations, 
need a strategy for building family libraries that 
addresses: 

• System architecture:  The configuration and 
performance of WAN and LANs, and their 
bandwidth performance; other software systems, 
such as Microsoft SharePoint, Newforma Project 
Center, etc; and, policies regarding file replication 
such as Robocopy, the use of Active Directories, 
etc. 

• Groups and Agenda:  The various constituencies (regional practices, market sectors, design disciplines, 
design phases, etc.) all have their own needs; individuals often have different opinions and preferences. 

• Evolution of Content:  The material changes as new versions of Revit are released; the firm gains experience, 
the industry evolves; various Imperial/metric unit types, including multiple flavors of metric are added. 

• Workflows: In addition to the simple case of using a family, teams need to combine them in container projects, 
manage type files, associate families with details, provide supplemental documentation, provide related 
configuration files, and so on. 

A. Key Concepts 

Two concepts are central to how the Perkins+Will 
solution is designed and communicated to users:  
Distinguishing Loadable Families from Container 
Projects, and Libraries and Ownership. 

1. Loadable Families and Container Projects 

Two, distinct ways of bringing a family into a 
Revit project are distinguished: 

Loadable Family:  A single “.rfa” (Revit family) file that can be loaded into Revit using the “Load Family” 
command. 

Container Project:  An “.rvt” (Revit project) files that contains a set of families, which are copied and 
pasted from the container to the current project while both projects are open.  (They can also be loaded 
using the “Transfer Project Standards” command but this is not a typical workflow.)  

2. Libraries and Ownership 

There is no single, central, authority that authors content and maintains standards; a diverse community 
is supported and families are captured from project work. 

Library:  Families, both separately loadable and in container projects, always belong to a Library.  (If the 
family is duplicated in another library it is considered a separate family.) 

Owner:  Each library belongs to an Owner that is responsible for its content.  This is some management 
group that provides the resources to create and maintain the families, and defines how it is authored, 
which ranges from relatively ad hoc to highly authoritative.  

a) Perkins+Will Firmwide Groups 

• The current offerings by the Design 
Applications Group, maintained and 
enhanced. 

• New material developed in 
connection with the Revit Task 
Force, under the auspices of the 
Excellence in Execution Initiative. 
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b) Perkins+Will Internal Groups 

• A Regional Office may want to have its own catalog, which can be read by other offices. 

• A Market Sector Group could develop specialized material that is used across all of the offices 
where that group is active. 

c) External Sources 

• Autodesk and others commercial sources. 

• Clients; a hospital may specify their standard content. 

• Industry Organizations. 

• Manufacturers collections of their own products. 

B. Sources for Families 

1. Capturing Families from Projects 

Lots of families are available; sometimes hard to filter out what you want to keep. 

People are reluctant to share them because they feel they are not good enough; they were created for a 
single project-specific purpose.  

2. Creating Families from Scratch 

Should be a basic skill for Revit users; build them as needed for a project. 

Building reusable families requires additional budget and agreement on standards. 

3. Collecting Families From Outside Sources 

Issues of quality; often have too much detail. 

Mixture of free, for sale, and custom development, even on the same site. 

Autodesk® Revit®: Delivered with the software. 

Autodesk Seek®:  Website with manufacturers’ content.  http://seek.autodesk.com 

SmartBIM®: Developed in conjunction with their library tool.  http://smartbim.com 

Arcat®:  Source for AEC product information.  http://www.arcat.com 

Sweets®:  Source for AEC product information.  http://construction.com/BIM 

RevitCity®:  Community of shared material.  http://www.revitcity.com 

FormFonts®:  Subscription site with variety of entourage.  http://www.formfonts.com 

Manufacturers:  Many offer in connection with their product information. 

ArcXl®:  Revit and CAD details.  http://www.arcxl.com/architects 

RevitForum®:  Community of shared material.  http://www.revitforum.org 

PinnacleCAD®:  Custom families.  http://www.pinnaclecad.com/revit-families.html 

Broutek®:  Custom, especially MEP.  http://www.broutek.com 

YellowBryk®:  Libraries of common AEC elements for sale:  http://www.yellowbryk.com 

TurboSquid®:  Focus on rendering.  http://www.turbosquid.com 

RevitComponents®:  Common AEC elements.  http://revitcomponents.com 

ArchVision® RPC®:  Wide variety of entourage for sale.  http://www.archvision.com 

RevitBay®:  Many Revit-specific objects for sale.  http://revitbay.com 

3D Entourage®:  Entourage focus for sale; also custom.  http://www.3dentourage.com/index.htm 

 

http://seek.autodesk.com/
http://smartbim.com/
http://www.arcat.com/
http://construction.com/BIM
http://www.revitcity.com/
http://www.formfonts.com/
http://www.arcxl.com/architects
http://www.revitforum.org/
http://www.pinnaclecad.com/revit-families.html
http://www.broutek.com/
http://www.yellowbryk.com/
http://www.turbosquid.com/
http://revitcomponents.com/
http://www.archvision.com/
http://revitbay.com/
http://www.3dentourage.com/index.htm
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V. Managing Libraries 
The libraries are not static; they will grow and evolve. 

A. Actors 

The system is used in three modes, which have differing rights: 

1. Users 

Project team members who need families. 

• Users have differing needs. 

• These needs change over time. 

• The success of the system is based on how well users are served. 

2. Authors 

Individuals or groups who add families to Libraries. 

• Authors contribute to the library for various reasons. 

• They need to be able to manage their work:  Create new libraries and maintain their existing ones; 
Control the classifications and organization;  Assign rights to edit their libraries. 

3. Managers 

Specialists responsible for Library System. 

• A small number of system managers who fix problems, repair accidental changes, and assist with 
bulk editing tasks. 

B. Use Cases 

Why do we use families?  How do we use them? 

1. Background Cases:   

The user is not aware that they are using a family or which family it is. 

a) Support Item: 

The family is in the template file or placed automatically. 

• Annotation imbedded in tags. 

• Standard partition types.  

• Profiles.  
b) Nested Minor Element: 

A family is imported automatically because it is nested in another. 

• A glass pane that is part of a window assembly. 

• The door leaf that is included in a door and frame 
combination. 

• A drawer in a file cabinet.  
  

 
Support Item 

 
Nested Minor Element 
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2. Simple Insertion Cases 

The user searches for a family, finds one (or a set), and places it 
(them) in the model. 

a) Singularity 

A distinct item that is independent of the families around it. 

• A generic desk chair. 

• An Aeron chair. 

b) Abstracted Design Element 

A family, nested group of families, or grouping of these that 
represent an abstracted design idea. 

• A round conference table with six chairs. 

• A 6’-0” x 8’-0” workstation 

• A hardwall office based on a 12’-0” module with a desk, 
credenza and guest chairs. 

c) Related Collection 

A group of families, similar in appearance and behavior, that are 
used as a group and provide a complete solution for broader 
need. 

• A set of laboratory equipment and casework. 

• Typical furnishings for tenant improvement projects. 

3. Complex Insertion Cases: 

The user needs to learn more about the families. 

a) Support Resource 

Special elements that advanced users want to use to develop 
families. 

• Profiles used in curtain wall mullions. 

• Stair railing components. 

•  

b) Imbedded Knowledge 

The family includes parametric behavior and or diagrams that 
embody special design knowledge. 

• Casework with an “ADA” type option that accommodates a 
wheelchair. 

• Bathroom fixtures with required clearances shown in plan. 

c) Kit of Parts 

A collection of minor parts that need to be used together to make 
a meaningful model element. 

• A system furniture cubicle with a corner post, desktop, 
shelves, etc. 

• A curtain wall system that includes separate families for 
special cases such as the corners, parapet, etc. 

 

Singularity 

 
Abstracted Design Element 

  
Related Collection 

 
Support Resource 

   
Imbedded Knowledge 

   
Kit of Parts 
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d) Metadata System 

Families that include data (either pre-assigned or as an empty 
field) that will drive schedules. 

• Doors with a door-type mark and or instance values for 
hardware groups. 

• Generic box shapes used to represent hospital equipment as 
designated in their parameters 

4. Reference Cases 

Families which will not be used as they are stored in the library. 

a) Archetype 

The purpose of the family is to provide an example or a starting 
point. 

• A wall panel that incorporates a window and a shading 
device. 

• A border station check point booth. 

C. Authoring Content 

A key premise is that there will not be a single, central, authority that authors content and maintains 
standards.  Instead, the firm seeks to support a diverse community and take advantage of project work. 

1. Owners and Libraries 

Families, both separately loadable and in 
container projects, always belong to a Library.  
(If the family is duplicated in another library it is 
considered a separate family.) 

Each library belongs to an Owner that is 
responsible for its content.  This supports a 
variety of constituencies and workflows by 
distinguishing:  

• Who will provide the resources to create 
and maintain the families.  

• The kind of authorship, ranging from 
relatively ad hoc to highly authoritative. 

A large number of such owners could be 
represented in the library.  For example: 

a) Perkins+Will Firmwide 

• Current offerings by the Design 
Applications Group, maintained and 
enhanced. 

• New material developed in connection 
with the Revit Task Force, under the 
auspices of the Excellence in 
Execution Initiative. 
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b) Perkins+Will Groups 

• A Regional Office may want to have its own catalog, which can be read by other offices. 

• A Market Sector Group could develop specialized material that is used across all of the offices 
where that group is active. 

c) External Sources 

• Initially the family offerings of Autodesk Revit and others will be included. 

• Clients, Industry Organizations, Manufacturers, etc. are offering their own collections. 

2. Categorization 

The various authoring groups will have good reasons 
for how they organize their material.  The system should support 
them.  Standardization may be a goal at some point but, for now, it is 
more important to encourage participation by recognizing autonomy. 

• Common English words (“Doors”, “Furniture”, etc.) are more 
usable than complex abbreviations (“BLDG-GHKL-ZMDJ”).  The 
basic Revit categories are a good starting point.  At least a few 
levels of hierarchy are important so that categories like “Specialty 
Equipment” can be broken down in disciplines like healthcare that 
have a lot of subtle needs.  

• Don’t use the family naming to define the categorization.  That way lies madness. 

• As authors become more aware of what others are doing they will want to re-categorize their content 
to be more in line with other groups. 

D. Revit Version and Unit Types 

Unfortunately, there is no way to avoid separating these and duplicating them.  Libraries can be identified with 
a combination of year and unit type. 

1. Year: 

• Separate by Revit version year; live with the duplication. 

• Use of prior years is OK.  
• Take advantage of upgrades to reorganize and sunset the older 

versions 

2. Unit Types: 

• Unit-specific vs. Unit-independent 

• Duplicating unit-independent in various units  

• Need for flavors of Metric (Canada, England, Europe, US Soft Metric) 

E. Master Copy and Published Material 

Authors will typically want to have a master copy, separate from the published version. 

• As the system gets more robust this should go away. 

• Typically they will want to use folder names to manage their categorization. 

• It may be necessary to restore the master copy from the libraries. 

F. Tools for Processing Content 

There are a lot of opportunities for special tools to help with authoring. 

• Exporting all families from a project is now possible in Revit 2012. 

• Assembling families into a container by arraying them and labeling them. 
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VI. Software Solutions   
A Revit family library solution includes both: 

• Process:  Policies on who creates families and how they are built; review procedures; ways of adding to the 
libraries; training on authoring and using content. 

• Software:  A file store; a database component; user tools for authoring and using families. 

Commercial applications, custom applications, or a combination of these, are options.  The software must support 
the process so that it is not necessary to “herd the cats” but the right behavior will emerge naturally 

 

A. Commercial Applications 

All of these applications have strengths and potential.  They are listed here for reference, with some notes 
about how they worked in our trials, but this is not an objective comparison.  Users are encouraged to contact 
the vendors and perform their own evaluations. 

(Note:  These were studied over 2010 and early 2011 so this review does not include recent changes.  All of 
these solutions are evolving and still being developed.)  

 

1. Revit and File Folders 

Architecture:  Windows folders and Revit as user interface. 

Pros:  Simple, inexpensive, and surprisingly sufficient.  This is the most common solution in use. 

Cons:  Difficult to manage multiple libraries across multiple offices and business units.  No real capability 
for organizing and searching. 

 
 

2. Kiwi Tools®   http://kiwicodes.co.nz/FamilyBrowser.aspx 

Architecture:  Local application interacts with Windows folders. 

Pros:  Good tools for working with families from within Revit.  Very nice instruction and support system. 

Cons:  Not really designed for managing large quantities of families across multiple locations.  
 
 

3. SmartBIM®    http://www.smartbim.com 

Architecture:  Creates a separate folder structure that includes .XML and .DWF data.  
(A cloud solution is planned.)  Includes a Revit add-in. 

Pros:  Company is a leader in defining an 
industry direction for what Revit content 
should be and creating content.  Library tool 
effective at previewing content and managing 
meta-data. 

Cons:  Designed as a stand-alone, or 
possibly local solution, it didn’t scale well to 
WAN.  

 
  

http://kiwicodes.co.nz/FamilyBrowser.aspx
http://www.smartbim.com/
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4. OFC Desk®     http://www.ofcdesk.comx 

Architecture:  Client-server architecture using Microsoft SQL Server as a backend and a 
central file store.  (A cloud solution can be supported.)  Includes a Revit add-in. 

Pros:  Very strong workflow support for 
centralized management of libraries.  Enables 
use of AutoCAD blocks in conjunction with 
Revit and includes commercial products 
content. 

Cons:  A fairly complex system to implement 
that had some performance problems.   

 

 

 

 

5. Axomic® – OpenAsset®   http://www.axomic.com/Default.aspx 

Architecture:  A completely Web-based solution, uses MySQL as a database and Apache 
as a Web server with a centralized data store. 

Pros:  Built on the company’s strong existing 
base of image management solutions, it is a true 
cloud solution.  Very easy to deliver to users. 

Cons:  Somewhat difficult to implement and 
manage; didn’t completely support our goals for 
organizing and authoring the libraries, and the 
user workflow.  

 

 

 
 

B. Adapting  Commercial Applications 

If no single “out-of-the-box” commercial application is sufficient, one of them 
can be combined with customizations to suit an office’s requirements.  In our 
case there were several considerations: 

1. SharePoint Integration 

Our firm is committed to using Microsoft SharePoint® as a single, 
comprehensive, site for delivering all content.  All of the commercial 
applications will require significant custom middle-ware to integrate with 
it. 

2. File Replication 

We explored various strategies based on file replication as a 
means of extending one of the local solutions, particularly 
SmartBIM, to work as a firmwide, multi-location solution.  This 
is theoretically possible, particularly as we move to the use of a 
Distributed File System (DFS) for file sharing.   However, the 
technology of DFS is complicated and the solution requires 
ongoing management.  We concluded that, in the long run, we 
want a cloud strategy.  

http://www.ofcdesk.comx/
http://www.axomic.com/Default.aspx
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3. Workflow Support 

In a prototype of the OpenAsset system, which satisfied the need for a cloud architecture, certain 
activates that were deemed important to our use-cases, turned out to be difficult to implement.  These 
included working with container files and type catalogs, and controlling authorship with libraries. 

4. Firmwide Systems 

All of the software introduces new IT and design application management issues.  The databases and 
Web servers may not align with other systems that are standard in the firm.  The end user software needs 
to be deployed, along with policies for use and training. 

 

C. A Custom Solution 

The Perkins+Will Revit Family Library System 
provides a way for our firm to manage and share 
families, at the same time as supporting local needs 
and innovation.  It includes:  
• IdeaSpace (SharePoint) Site:  The “Cloud” 

technology that Perkins+Will uses to share all of 
its information is the proper home for sharing 
families.  Users only need a browser (like 
Internet Explorer) to find, without needing to 
know where they are actually stored. 

• Content Libraries:  Different groups, including office locations, market sectors, and external sources, own 
their own Libraries of content that is stored in the system.  These are maintained by their owners, who are 
responsible for their content, while being shared with the firm as a whole. 

 

1. Development Process 

Design goals, based on use-cases, were used to develop a specification.  Notably, some things that one 
might think important are not included.  For example, In the Web application we do not attempt to load 
families directly into Revit; and, we do not attempt to open the family files and extract data from them. 

We have a strong focus on “social engineering”.  This means asking hard questions about who is going to 
create and use the families, all in the context of big-firm politics. 

 

2. System Architecture 

Database:  Microsoft SQL Server®.  A firmwide standard.  Schema based on universal key values but 
supports meaningful family names as they are used within the Revit community. 

Web Server:  Microsoft IIS®.  A firmwide standard. 

Web Development:  Silverlight®.  A really 
nice development environment but has some 
serious limitations due to its internet security 
concerns. 

Intranet:  SharePoint.  The weakest 
component at this point.  Still some issues 
about the relationship to the SharePoint 
database and data store. 

File Store:  Single, central structure that relies 
heavily 
on Windows folders to 
manage data. 
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3. Software 

There are three applications that we are using: 

Selector - Web:  A Web application (written in “Silverlight”) that is used 
by project teams to find content.  No installation is required for this. It is 
designed to integrate with SharePoint site (“IdeaSpace”) 

Authoring Tool:  A special Windows application (written in C#/WCF) 
that is used by selected people who are creating the Family Libraries.  
This is installed by special arrangement that includes training and an 
introduction to the goals and standards of the overall effort.  
Selector - Revit:  A Revit API application (written in C#/WCF) that 
mimics the Web application but runs inside Revit. 

 

4. User Workflow 

The user experience is paramount. 

• A project team identifies the need for 
families, organizes them into folders and 
dummy project files.  They refine the 
project goals for data management and 
graphic output.  This activity is separate 
from the model development.  

• The libraries are accessed selectively, 
based on their appropriateness and the 
team’s confidence in their authorship. 

• Container files provide groupings of families, such as furniture groups, families with similar graphics 
and metadata, and so on. 

• Individual families are searched for special cases and hard-to-find objects. 
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5. Authoring Workflow 

The authoring workflow needs to anticipate 
the users’ needs, and be realistic about the 
author’s abilities and resources. 

• Groups need to own their own content.  
This is psychologically important to their 
motivation, and assures that they take 
responsibility for results. 

• Offices, or groups within an office, are 
assembling the families that they like, 
organized the way they like to think about 
them.  They do not need to be overly 
concerned about the expectations of the 
rest of the firm.  

• Firmwide groups, both the Design 
Applications team as well as market sectors like Healthcare, are defining their own content, 
selectively, and as they have resources. 

• A certain amount of external content is getting collected.  It is provided “as-is” and users must be 
cautious about how they use it. 

• Some day we hope to begin moving blocks of content from the local libraries to the central ones, and 
raising the level of organization and quality.  (But we also don’t really know where the industry is 
going in terms of this.) 

• Reports from the database help us to follow the activity and manage the usage. 

•  

6. Revit Integration 

An alternative interface written with the Revit 
API provides a way to access families from 
inside Revit.  This is not a true Web 
application so it requires an installation.  It 
also does not support inserting content from 
container files.  
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VII. Looking Ahead 
Now that we have a basic solution in place, and have made good progress with controlling the quality of what we 
deliver, we are planning for our next steps.  This section looks at some ideas for how the industry could develop. 
 

A. System Architecture 

The BIM community needs: 

• A comprehensive solution that provides a 
large number of families with complicated 
requirements. 

• Means for manufacturers, content 
aggregators, content developers, industry 
groups, software developers, and others to 
provide us with content so that we do not 
maintain as much of it. 

• Open software options for how we consume and manage this content. 

We foresee a system architecture in which: 

• Variety of content providers publish their offerings in the cloud. 

• Service Oriented Architecture (SOA) is the standard used to make it available.  

• Consumers (that’s users, like us) can develop or purchase Web-based clients that can browse across 
both our internal and external libraries of families.  

 

B. Metadata 

In order for this system to work we will need more standardization across the industry for how we classify and 
retrieve content.  Metadata, non-graphic data that is attached to an object, has two purposes: 

Identification:  The primary objective is to associate objects with key values.  These make it possible to find 
families and to link them to other kinds of data.  This acknowledges that data resides in different places, often 
not imbedded in the BIM. 

Imbedding Data:  A secondary objective is to use families that contain parameter values for manufacture’s 
number, performance characteristics, load requirements, and so on.  This supports the notion that everything 
should reside in the BIM model.  (Maintaining this kind of data is is a lot more difficult than it sounds and tends 
to be talked up too much.) 

 

C. Implementation in Revit 

1. Revit Objects 

Data can be applied at to families at three 
levels:  

Object:  value is associated with the object 
definition; To change requires editing the 
family. 

Type:  An object can have more than one 
type but a type parameter is the same for all 
instances of that type.  Types can be added 
and values defined in the Types command. 

Instance:  Each individual placement of an 
object has its own value. 
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2. Revit as a Relational Database 

Relational databases are composed of two simple, but powerful, elements: 

Tables:  A grid of rows and columns, in which the rows are identified by “primary key” values. 

Relationships: Values from one table that are “validated” as  “foreign keys” that point to primary keys in 
other tables.  

Although it is a database in some sense, Revit differs from 
conventional database structures in some ways: 

• Not all Revit families have types (Ex., Rooms). 

• Revit doesn’t really have key values.  For example, 
room numbers are not required to be unique. 

• Revit doesn’t really expose table relationships.  It does 
have a pseudo- related table structure in its “Schedule 
Keys” but these don’t enforce the relationships.  

 

D. Classification and Industry Standards 

A classification system extends the notion of identification by 
associating values with a larger (hopefully standard) system.  
They make it easier to manage families and can assign default 
metadata values  

There are a number of them already present by default in Revit 
and users can define others. 

Assembly Code:  Based on the Uniformat System which 
designates building systems.  These are a good fit with families 
that also show a system.  The assembly codes add additional 
characters in order to achieve more granularity.  They were 
intended to use with links to specification and quantity take-off 
systems.  These are applied in Revit at the Type level.  

CSI Masterformat:  There are two versions, the older 1995 
version had 16 Divisions; the newer 2004 has 50 Divisions.  
These designate building materials and are harder to apply to 
families that include multiple materials.  These are not in the 
Default Revit but have been added by SmartBIM and others at 
the type level. 

OmniClass:  The next generation of classification from the CSI 
it is still in development and is a complex system of 15 tables 
that cover every aspect of construction.  The Revit 
implementation uses only table 23 – Products, and is applied at 
the object level. 

Keynotes:  In Revit any system can be used but typically they 
are based on the CSI Masterformat numbers with some 
additional values.  They are generally at the family level 
although there is some ability to apply then at the material level. 

IFC:  This system is promoted by the International Alliance for 
Interoperabilty (IFC) or BuildingSMART.  The values are not 
normally available inside Revit but are allied to objects when 
they are exported to an IFC-format file. 

  

 

 

 
OmniClass 
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E. Classification in Revit 

Some of these classification systems are already implemented in Revit: 

1. Configuration Files 

In the C:\Program Files\Autodesk\Revit Architecture 2012\Program\UserDataCache\ folder: 

• UniformatClassifications.txt (Used for Assembly Code) 

• OmniClassTaxonomy.txt 

In the C:\ProgramData\Autodesk\RAC 2012\Libraries\ folder there are several keynote options 
including: 

• US Imperial\RevitKeynotes_Imperial.txt 

• US Imperial\RevitKeynotes_Imperial_2004.txt 

• US Imperial\RevitKeynotes_Metric.txt 

• US Metric \RevitKeynotes_Metric.txt 

2. Identifiers 

For contract document purposes elements are 
tagged, based on parameters at either or both 
of two levels:  

Type Parameter: Typically called “Type Mark”. 

Instance Parameter: Typically called “Mark” 

 

 

 

 

 

 

F. Conclusion 

Families already achieve many of the goals that we have set out for them.  Broader industry standards for 
their classification and management would help to elevate them from their role in efficient design and 
production, to one of encapsulating knowledge and supporting advanced BIM and IPD processes. 

 

 
Great River Energy, Corporate Headquarters, Maple Grove, Minnesota 
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