
SketchUp 2020 är här.  
 

 
 

Vi tillbringade mycket tid under 2019 med att lära oss mer om vad ni, användarna, 
önskar att SketchUp kunde göra bättre. Så... tusen tack för att ni har delat era åsikter! 
Ni har hjälpt oss att upptäcka vad ni behöver för att förbättra era arbetsflöden. 

 
Så vad är resultatet? Några spännande förbättringar i SketchUp 2020. Läs vidare för 
att få reda på mer. 
 

SketchUp Pro 2020: ditt kreativa 3D-utrymme 

 
 



Introducerar Outliner 
En STOR förändring i hur du organiserar modeller: Outliner. För att förbättra 
modellprestanda behöver du inte längre skapa Lager på Lager. Kontrollera och 
organisera din modell direkt i Outliner. Använd ögonsymbolen för att växla mellan de 
viktigaste delarna av din modell, till exempel planritningar och möbler.  
 
 

 
 

Nya grepp om avgränsade boxar (bounding boxes) 
När du tar tag i en punkt som är dold i ett objekt (till exempel ett bakre hörn eller 
mittpunkt) och börjar flytta det så kommer objektet automatiskt att bli transparent när 
något i din modell kommer emellan det objekt du flyttar. Detta fungerar med både 
rotations-verktyget och flytta-verktyget. Detta kommer bokstavligen att "transformera" 
ditt arbetsflöde. Ta inte vårt ord för det: börja placera objekt på svåra-att-nå-platser för 
att se vad som händer! 

 

 
 



Bättre kontroll på dolda objekt 
Du kommer att märka i rullgardinsmeny att vi har skilt dolda objekt från dold geometri. 
Hur kommer detta att påverka ditt arbetsflöde? Det här ger dig möjligheten att bättre 
hantera dold geometri och dolda objekt för en ännu enklare modelleringsupplevelse. 
Låt oss säga att du exempelvis vill redigera dolda edges i ett landskap eller en jämn 
yta, men du vill fortfarande kunna dölja föremål som finns i närheten (som träd, buskar 
eller en byggnad) ... du kan göra det nu! 

 

 
 

Uppdateringar i din SketchUp-ordbok  
Vi har gjort några uppdateringar till namnkonventionerna vi använder när vi pratar om 
SketchUp. Detta kommer inte att ändra ditt arbetsflöde... men vi vill se till att du vet att 
vi säger några saker annorlunda nu. 

 
Här är en kort sammanfattning! Objekt är nu en samlingsbeteckning för: grupper, 
komponenter och dynamiska komponenter. Det betyder att vi inte behöver säga 
"grupper (snedstreck) komponenter" längre. Dessutom har Lager nu ändrats till 
"Taggar". Tänk på att dessa två termer enbart är namnkonventioner och kommer inte 
att påverka ditt arbetsflöde. 

 

LayOut 2020: ta kontroll över dokumentationen 
 

Det handlar om att ta tillbaka kontrollen... dokumentkontroll! Fokus kring LayOut var att 
förbättra interaktionen mellan SketchUp & LayOut för att spara tid och energi. Detta 
innebär mycket mindre fram och tillbaka till SketchUp för uppdatering av scener detta 
säkerställer att din ritning kommer ut perfekt. Nu har du mer redigeringsmöjligheter, 
direkt i LayOut. 

 



 
 

Större möjlighet till att justera modellvyer 
LayOut förstår nu mycket mer om din SketchUp-modell och vad du har ändrat. Detta 
innebär att du på ett säkert sätt kan ändra en stil eller kameravinkel direkt i LayOut 
utan att av misstag förlora dina ändringar (!!). 

 
Hur vet du vad som är annorlunda i din LayOut-visningsvy jämfört med din modell? 
När du gör ändringar i LayOut blir delar av menyraden mörkgrå och varnar dig om att 
du har gjort en ändring. Kom ihåg: bara för att du har gjort några ändringar i LayOut, 
betyder det inte att du sitter fast med dem. Du kan alltid synkronisera dina vyportar 
tillbaka till din SketchUp-modell om det behövs. 
  
 
Förbättrad anpassning av dina ritningar  
Ta dessa LayOut-dokument till nästa nivå med olika modeller och vyer. Om du har en 
SketchUp-modell som finns i flera vyportar kan du nu bara koppla om en av dessa till 
en annan SketchUp-modell. Tidigare var du tvungen att radera vyporten, infoga en ny 
SKP-modell och återställa alla dina skal inställningar och vyportens storlek. Är det 
effektivare nu? Jajjemän! 

 
Men det är inte allt! Du har också möjligheten att växla Taggars synlighet - direkt i ditt 
LayOut-dokument! Vad betyder detta för ditt arbetsflöde? Du behöver inte skapa extra 
scener bara för dina LayOut-filer, vilket sparar massor av tid att gå fram och tillbaka 
mellan LayOut och SketchUp.   

 



 
 

Börja använd SketchUp Pro 2020 redan idag! 
Vi hoppas att de senaste ändringar i SketchUp 2020 erbjuder några justeringar som 
kommer att ha stor inverkan på att förbättra ditt arbetsflöde. Happy Sketching!  

 
Vill du testa de nya funktionerna? Prova SketchUp gratis i 30 dagar. 
Redo att gå Pro? Kontakta din AEC-säljrepresentant. 

 

Dessa nya funktioner är tillgängliga för användare med ett aktivt SketchUp Pro- 
och SketchUp Studio-abonnemang, samt Classic licenser som har ett aktivt 
underhållsavtal. 

 


