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Revit eTips: View Templates & Temporary View Properties 

I ett projekt vill man att alla vyer av samma typ skall visas på samma sätt i hela projektet. Ett 
bra sätt att åstadkomma detta är att använda sk View Templates. Det mesta som styr en vys 
visning kan sparas i dessa mallar, allt från specifika delar av en objektstyp till filter, länkade 
filer m.m. Till och med egendefinierade vyparametrar kan kontrolleras. 

I AEC PLUS finns en hel del fördefinierade View Templates och du kan enkelt bygga upp din 
egen företagsstandard. 

Skapa en View Template 
1. Välj en vy som visas på det sätt du önskar. 
2. Högerklicka och välj Create View Template From View… 

 
3. Ange ett lämpligt namn. 
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4. Som förval kommer alla vyinställningar att väljas. Vill du ändra detta bockar du ur vald 
parameter under Include:

 
5. Om du vid ett senare tillfälle behöver ändra en View Template kan du antingen göra 

det via View->View Templates->Manage View Templates: 

 
eller gå via Properties på knappen som beskrivs i nästa stycke ”Koppla en View 
Template”. 
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Koppla en View Template 
1. Välj en eller flera vyer som du vill koppla en View Template till. 
2. I Properties, tryck på knappen View Template: 

 
3. Välj lämplig View Template och tryck OK. 

Applicera en View Template utan att koppla 
Om man inte önskar koppla en View Template till en vy men vill använda vyinställningarna 
från denna: 

1. Högerklicka på aktuell vy. 
2. Välj Apply Template Properties… 

 
3. I dialogen Assign View Template väljer du den View Template du önskar använda. 
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Temporary View Properties 

När man använder View Templates kommer man märka att ändringar i tex View Control Bar 
inte tillåts: 

 

Exempel, (alternativen är ej valbara):  

  

Vet du vad som behöver ändras är det bara att ändra detta i kopplad View Template men 
ofta har man ett behov att testa sig fram. Då är Temporary View Properties en fantastisk 
funktion. 

Funktionen är som namnet antyder bara temporär och påverkar inte aktiv View Template. 

Du hittar funktionen på View Control bar: 
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Här finns möjlighet att 
1. Fritt ändra vyinställningar – Enable Temporary View Properties. 
2. Testa en befintlig View Template – Temporaily Apply Template Properties… 

 

 För att underlätta testprocessen visas i listan Recent Templates de View Templates 
du använt tidigare. 

Ändringarna du gör nu är bara temporära. Revit visar det extra tydligt genom att markera 
ritytan med en ram: 

 

 Vill du spara de ändringar som gjort följer du beskrivningen under stycket Skapa en 
View Template. 

 Vill du inte spara väljer du Restore View Properties i Temporary View Properties. 
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Övrigt 
 

 Ändringar i en befintlig View Template påverkar många vyer, precis som man vill. 
Information om hur många vyer som påverkas ser du i exemplet nedan: 
 

 
 
I detta exempel används View Template AECPLUS – Plan 1_50 på hela 27 st vyer. 
Det betyder alltså att en ändring här kommer att påverka 27 st vyer. Omvänt gäller att 
står det 0 används inte aktuell View Template någonstans och kan riskfritt tas bort om 
man har behov av att städa. 
 

 Om du vill använda dina View Templates i ett nytt projekt, kan du antingen använda: 
o Revit-funktionen Transfer Project Standards – för att kopiera över alla View 

Templates. 
o AEC PLUS-funktionen Överför projektobjekt – om du själv vill välja vilka View 

Templates som skall kopieras. 

 

Kontakta oss gärna om du önskar mer information! 


