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eSAM/Byggeweb Rolleveiledning:  

Utveksler (Bane NOR og eksternt) 
 

 

 

Hvem er «Utveksler»? 
Rollen «Utveksler» tildeles prosjekterende og 

medprosjekterende som har behov for å utveksle 

arbeidsfiler. Som «utveksler» arbeider du i 

Arbeidsområdet hvor du utveksler filer med andre 

prosjekterende i prosjektet. 

 

Er du «Utveksler» er det ditt eget ansvar å holde deg 

orientert om eventuelle nye filversjoner fra andre 

«utvekslere». Du har på samme måte ansvaret for å 

holde dine egne arbeidsfiler på Byggeweb 

oppdatert.  

Arbeidsoppgaver 

Utveksling av filer 

For å utveksle filer i Arbeidsområdet bruker du 

funksjonene «send filer (laste opp)» og «hent filer 

(laste ned)». Funksjonen «send filer» gir deg 

mulighet til å levere filer til Arbeidsområdet, mens 

«hent filer» sørger for å hente filer ned til din lokale 

maskin. 

 

Som en hovedregel bør du laste opp dokumenter 

hver gang når du ellers ville sende en e-post rundt 

med en eller flere filer/dokumenter vedlagt. 

 

Hold deg orientert 

Du har to muligheter til å holde deg orientert om 

hva som skjer i Arbeidsområdet. Du kan enten 

motta en daglig logg eller få beskjed så snart det 

lastes opp nye filer til spesielt interessante mapper 

(overvåkning). I begge tilfeller må du selv sjekke 

dine prosjektinnstillinger slik at du mottar e-

postene. 

 

 

Beskrivelse av filer 

Alle filer i Arbeidsområdet skal beskrives. Filene 

beskrives med metadata hvor antallet felter kan 

variere fra prosjekt til prosjekt. Når du laster opp fra 

egen maskin vil du bli bedt om å beskrive filen 

samtidig med opplastingen.  

 

Når du laster opp en ny versjon av en fil, er 

beskrivelsen av den forrige versjonen tatt vare på.  

Du trenger kun å oppdatere de metadatafeltene 

som er endret.  

 

Du har alltid mulighet til å korrigere metadata på 

filene ved å bruke funksjonen «Rediger 

filinformasjon». 

Fordeler for deg: 

Arbeidsro 

Alle prosjekterende kan selv hente de filer de har 

behov for. På den måte unngår du å bli kontaktet av 

parter som skal ha filer/dokumenter fra deg. 

 

Enkel tilgang til prosjektmateriale 

Du har alltid adgang til de andre prosjekterendes 

materiale og unngår derfor å bruke tid på å 

kontakte disse og deretter vente på e-post fra disse. 

 

Enkel betjening av eksterne parter 

Myndigheter og andre eksterne parter kan selv se 

og eventuelt hente de dokumenter de skal bruke. På 

den måten unngår du å bruke tid på å samle 

materiale for disse. 

 

 

Byggeweb Prosjekt 
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Typiske handlinger – Utveksler  

Laste opp filer (Upload) 

I Arbeidsområdet 

 
1. Marker den mappen der du ønsker å plassere filen(e). 

2. Klikk på knappen «Send filer (laste opp) i den høyre verktøylinjen. 

 

Forts. neste side 
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3. Velg metode for å laste opp. 

Standard – Tradisjonell metode. 

Java – En litt mer elegant metode som gir valg av flere filer samtidig og «drag and drop»  

4. Velg filene på din lokale maskin. 

5. Velg om en eller flere parter skal motta e-post om at en ny filversjon er tilgjengelig i Arbeidsområdet.  

6. Klikk «Last opp».  

 

7. Beskriv filene med metadata. 

8. Klikk «OK».  
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Laste ned filer (Download) 

I alle områder – skjermbildet viser Arbeidsområdet 

 
1. Marker den eller de filene som du ønsker å laste ned. 

2. Klikk på knappen «Hent filer (laste ned) i den høyre verktøylinjen. 

 

3. Velg nedlastingsmetode. 

Standard – Filene lastes ned som en samlet ZIP-fil. 

Java – Forbedret metode der du kan laste ned filer til forskjellige mapper. 

4. Velg om de metadata som er tilknyttet filene skal vedlegges som separate filer.  

5. Klikk «Neste».  

Velg om du ønsker eventuelt Xref-filer vedlagt.  

(Xref i forbindelse med DWG-tegninger. Disse bør lastes ned for korrekt visning.) 
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6. Klikk link for å laste ned filer. 
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Oppdatere filinformasjon på dokumenter (metadata) 

I Arbeids- og Utgivelsesområdet – skjermbildet viser Arbeidsområdet 

På en enkeltfil 

 

1. Velg filen du vil endre data på. 

2. Velg fanen «Filinformasjon» i nedre del av skjermbildet. 

3. Endre opplysningene og klikk «Oppdater». 
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Oppdatere filinformasjon på dokumenter (metadata) 

I Arbeids- og Utgivelsesområdet – skjermbildet viser Arbeidsområdet 

På flere filer 

 

1. Velg filene du vil endre data på.  

2. Klikk på knappen «Rediger filinformasjon» i den høyre verktøylinjen. 

 

3. Endre opplysningene. 

4. Klikk «OK». 
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Siden sist 

I Arbeidsområdet 

 
1. Velg snarveien «Siden sist» i menyen til venstre. 

2. Kontroller dokumentene. 

3. Fjern dokumentene fra listen ved å markere filene du vil fjerne og klikke på knappen «Fjern fra liste» i den 

høyre verktøylinjen. 

 

4. Velg om du skal tømme listen helt eller kun fjerne de dokumentene du har valgt. 

5. Klikk «OK». 
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Se dokument 

I alle områder – skjermbildet viser Arbeidsområdet 

 

1. Marker filen du ønsker å se. 

2. Om nødvendig: Velg filversjonen i «drop-down» menyen (Byggeweb velger automatisk den siste). 

3. Velg visningsmetode (Avhenger litt av filformat du har valgt):  

Preview – Dokumentet vises i Byggewebs tegningsleser. I tegningsleseren kan du legge inn kommentarer, 

måle i tegninger og skrive ut direkte til din lokale printer. 

Adobe Reader – Dokumentet vises i Adobe Reader (gjelder PDF-dokumenter).  

Åpne – Du kan velge mellom å åpne filen direkte i originalprogrammet, lagre filen på din maskin og redigere 

den på serveren. For å åpne/redigere filen må du ha et program som håndterer filens format.  

Compare – Bruk Byggewebs tegningsleser til å grafisk sammenligne to versjoner av samme dokument. 
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Overvåk mappe 

I Arbeidsområdet 

 

1.  Marker mappen du ønsker å overvåke. 

2.  Velg ikonet «Overvåk mappe». 

3.  Velg om undermapper også skal overvåkes.  

Klikk «OK». 

OBS! Ikke velg toppmappen, da vil du kunne motta mye informasjon på e-post. 
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