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Revit 
 
Skitsering for arkitekter 

 

  

 
Kursusbeskrivelse 
Som den skitserende arkitekt har du ofte behov for at lave 3D geometrier og modeller, 

som viser hvordan bygningens form, virkning og funktion bliver, uden hensyn til 

hvordan huset er konstrueret. 

  
 

Du vil lære at bygge bygningsformer op i Revit´s tankegang så du automatisk får lavet 

opstalter, snit og perspektiver, alle på skitse niveau.  

 

 

Der vil blive gennemgået hvordan man kan 

præsentere flere forslag til for eksempel et 

indgangsparti, eller indretning, og hvordan man 

skitserer 3D planløsninger, samtidig med en 

automatisk areal oversigt, så man ikke 

overskrider bygherrens arealkrav.  

Ved generering af masseelementer gennemgår vi 

de metoder som Revit håndterer, og ikke mindst 

hvordan man automatisk får det udtryk på 

etageplaner og facader som ønsket. 
 

Sidst men ikke mindst vil vi kigge på hvordan man importerer modeller fra andre 

programmer til videre bearbejdning. 

Der vil på kurset blive lagt vægt på at kunne modellerer ved at trække i formgivningen 

ud fra et visuelt udtryk, uden at taste eksakte mål.  

 

Du lærer her på kurset hvorledes man skaber modeller til en skitsefase og hvordan det 

sker via massing objekter i programmet. 

 

Gennem hele kursus forløbet vil der være praktiske øvelser, således at du får lov at 

afprøve de gennemgåede funktioner. For at gøre kurset så virkelighedsnært som 

muligt, er du velkommen til at medbringe egen Revit-model til  

brug for øvelserne.  

 

 

 www.linkedin.com/company/cadxpert-a-s 

 www.facebook.dk/cadxpertas 
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Information 
 
Kursusform, Pris og målgruppe 

 

 

 

Formål 

Dette kursus gør dig i stand til at modellere og tegne bygninger på skitse niveau. 

 

Forudsætninger 
Du skal have kendskab til Revit på Basis niveau. 

Du skal have kenskab til Windows 7 eller Windows 8 / 8.1. 

Hvis du har erfaring med andre objektorienterede programmer, vil det være en fordel. 

 

Varighed 

2 Dage 

 

Økonomi 

Prisen for kurset er 6.700,00 kr. eksklusiv moms 

 

Videre forløb 
Du kan nu forsætte på Revit Videregående kursus eller Revit Family kursus. 

 

Undervisningsform  

Kurset foregår som instruktørundervisning, kursisten får efter instruktion fra 

underviseren, selv lov til at teste mulighederne af. 

Alle instruktørerne ved CADXpert a/s er ATC instruktører og er ligeledes Revit 

Architecture Certified Professionelle og har mere end 40 års erfaring tilsammen. 

 

Kursussted 

Kurset udbydes af CADXpert a/s og afholdes i Aalborg, Horsens og Greve. 

 

Kursusmateriale og sprog 

De undervises på dansk, og efter CADXperts eget udviklet kursusmateriale. 

 

Hvordan tilmelder jeg mig? 

Tilmeld dig direkte i kursuskalenderen eller ring på telefon 76 288 110, hvis du har 

behov for rådgivning, om kurser.  
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