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Revit eTips: Osynliga låsningar 

Osynliga låsningar kan ofta förekomma i ett projekt. Med hjälp av funk-
tionen Reveal Constraints går de lätt att upptäcka och låsa upp. 

Osynliga låsningar mellan våningsplan 

Om man vill ändra höjden på ett våningsplan, utan att våningshöjden ska förändras mellan 
två andra plan, kan man sätta ut ett mått där rumshöjden ska vara intakt och låsa detsamma. 

Tar man sedan bort måttet får man upp en varning om att låsningen våningsplanen emellan 
fortfarande finnas kvar. Man får också två alternativ, att välja Unconstrain för att ta bort lås-
ningen, eller att trycka OK för att behålla låsningen.  

 

Alltför ofta går det kanske lite fort och man trycker OK. Det är ju ändå förvalt… 

Det som händer är då att måttet försvinner men själva låsningen finns kvar.  
Ibland kan det också vara så att hänglåset döljs eller helt enkelt är svår att upptäcka. 

Försöker du ändra rumshöjden mellan två våningsplan och undrar varför det inte går – prova 
att leta efter små blå hänglås samtidigt som våningsplanet du vill flytta är markerat. Hittar du 
dem, är det bara till att låsa upp! 
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Reveal Constraints 

Med hjälp av funktionen Reveal Constraints kan man se alla låsningar i aktuell vy. Den här 
funktionen är jättebra för att felsöka efter dolda och t.o.m. gömda (hide) måttsättningar, som 
man annars inte ser. 

Ställ dig i en vy och klicka på   nere på statusraden. 

 

För att påvisa att du befinner dig i läget Visa begränsningar tänds en röd kantlinje runt din 
aktuella vy. 

Alla låsningar och begränsningar kommer nu att visas i rött, och alla andra element i grått. 
För att göra det ännu enklare att se begränsningar, se till att du inte visar Tunna Linjer. 

För att gå ur läget Visa begränsningar klickar du bara på knappen Reveal Constraints igen. 

 

 

 


