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Förord 

Detta examensarbete är det avslutande momentet i den treåriga 
högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik vid Umeå Universitet. Projektet 
motsvarar 15 högskolepoäng och har utförts över en tidsperiod på cirka tio veckor.  
 
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till hela broavdelningen på WSP i Umeå för 
att de gett mig möjligheten att sitta på deras kontor under denna tid och för att de 
tillhanda hållit med de hjälpmedel och material som jag har behövt under arbetet. 
Ett extra stort tack riktar jag till min handledare Stefan Wilck för det stöd och den 
handlednings om jag fått under arbetets gång.  
 
Till sist vill jag även rikta ett tack till min handledare Mark Murphy vid Umeå 
Universitet för ledning i rapportskrivandet. 
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Sammanfattning 

Denna rapport har till uppgift att undersöka huruvida det med visuell 
programmering är möjligt att skapa en parametriskt modifierbar bromodell i 
programmet Tekla. Därefter är tanken att tillvägagångssättet ska jämföras mot 
traditionell modellering.  Rapporten börjar med att beskriva den brotyp som valts 
för arbetet, samt att beskriva de metoder och olika program som använts under 
arbetets gång. Därefter följer en redovisning av det ”visuella program” som tagits 
fram där varje del beskrivs för att läsaren ska få en djupare förståelse av 
tillvägagångssättet. Sedan följer en diskussionsdel där de olika avgränsningarna 
och resultatet diskuteras.  
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Abstract 

The purpose of this thesis project is to investigate if it is possible to create a 
parametrically modifiable model in Tekla using visual programming. This 
procedure is then compared to traditional modeling to find out whether it is a viable 
alternative or not. The report starts with describing the bridge type chosen for the 
project, as well as describing the methods and different programs used during the 
work process. Thereafter follows an account of the "visual program" that has been 
developed where each part of the program is described in order for the reader to 
gain a deeper understanding of the approach. Then follows a discussion where the 
different delimitations and results are discussed.  
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Begreppsförklaring 

2D  Tvådimensionell design/ritning 

3D  Tredimensionell modell 

BIM  Building Information Modeling 

CAD  Computer Aided Design 

DWG  Drawing; Filformat  
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1 Inledning 

Detta avsnitt behandlar de syften, antaganden och metoder som använts för att med 
hjälp av visuell programmering framgångsrikt definiera en plattrambro i ett spann. 

1.1 Bakgrund 
Vid dagens projektering är 3D-modeller ett vanligt inslag. 3D-modellering ger ofta 
en högre pålitlighetsgrad än 2D-modellering men är även dyrare och mer 
tidskrävande då komplexiteten hos 3D-modellen kräver stora resurser. För att få 
till en så effektiv modelleringsprocess som möjligt är återanvändbara modeller ett 
intressant koncept. En grundförutsättning för en effektiv återanvändbar modell är 
att den parametriskt går att ändra, då alternativet att ändra på befintliga modeller 
ofta medför följdfel som kan vara tidskrävande att åtgärda.  
 
Problemet med detta är att de program som idag används i projektering inte riktigt 
stödjer detta tillvägagångssätt. En lösning till detta problem är att använda sig av 
ett utomstående program som genererar geometrin för att sedan importera den till 
sitt prefererade program.  
 
Examensarbetet utförs för WSP som i dagsläget gör de flesta av sina 3D-modeller i 
programmet Tekla. Fördelen med att använda Tekla är att det är ett BIM-program, 
vilket tillåter användaren att förse modellen med ytterligare information förutom 
geometrin. Tekla tillåter dock inte parametrisk modellering, vilket kräver att ett 
utomstående program krävs.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta projekt är att undersöka möjligheterna för visuell programmering 
vid broprojektering. Projekteringen kommer att ske i BIM-programmet Tekla och i 
CAD-programmet Rhino 3D med pluginprogrammet Grasshopper, som står för den 
visuella programmeringen. Målet med projektet är att skapa en enkel bromodell i 
programmen där det går att ändra på olika parametrar med hjälp av Grasshopper. 
Därefter ska en utvärdering göras för att kunna jämföra tillvägagångssättet med 
traditionell projektering. 

1.2 Målsättning 
Projektets målsättning blir således att utifrån en väglinje och två punkter kunna 
definiera en bro där alla ingående byggdelar automatiskt placeras ut med rätt 
position och rotation. 
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1.4 Avgränsningar 
Projektets omfattning och syfte medför att vissa avgränsningar måste göras för att 
projektet inte ska bli för omfattande. Följande avgränsningar görs för att minska 
omfattningen och därigenom höja kvalitén på arbetet: 
 

• Rapporten avser att endast behandla plattrambroar i ett spann med konstant 
tvärsnitt då det är den vanligaste och en av dom enklaste brotyperna.  

• Armeringen av bron kommer inte att behandlas då det i nuläget inte stöds av 
Grasshopper.  

• Beskärning av de olika byggdelarna stöds av Grasshopper, men det visade 
sig vara allt för komplicerat och tidskrävande. Därför görs beskärningarna i 
nuläget manuellt. 

 

1.5 Genomförande 
Arbetet började med att skapa förståelse och införskaffa kunskap kring 
brokonstruktion och visuell programmering. Denna kunskap införskaffades främst 
från trafikverkets bro- och tunnelunderhållssystem BaTMan, samt från respektive 
programutgivares hemsida. 
 
Därefter inleddes arbetet med programmen där det mesta bestod av ”trial and 
error” då det allteftersom uppstod nya problem när respektive programs 
introduktionsmanualer inte alltid gav de lösningar som önskades. Programmens 
användarforum kom dock till viss hjälp då andra användare hade haft liknande 
problem, men i de flesta fallen fanns inte särskilt mycket hjälp att tillgå då detta 
tillvägagångssätt med kombinationen av program fortfarande är väldigt nytt och 
inte så utbrett.   
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2 Teori 

Nedan följer den teori som kan anses vara relevant för läsaren för att förstå 
innebörden i rapporten. 

2.1 Plattrambro 
Den vanligaste brotypen i Sverige är plattrambron, hälften av Trafikverkets 
brobestånd utgörs av plattrambroar.  Dessa kan vara utformade i ett eller flera 
spann och utförd i slakarmerad eller spännarmerad betong. En plattrambro 
definieras av att huvudbärverket utförs fast inspänd i ändstöden (rambenen) samt 
att armeringen är kontinuerlig runt de övre ramhörnens utsidor (Rutgersson, 
2008) 

 
En plattrambro består förenklat av fem olika beståndsdelar; bottenplattor, ramben, 
vingmurar, voter och en farbana, som i sin tur kan sägas bestå av en broplatta och 
två kantbalkar, se figur 1.   

 
Figur 1. Plattrambro med beståndsdelar. (Rutgersson, 2008) 

Nedan beskrivs dessa byggdelar närmare. 
 

• Farbanan eller huvudbärverket som den också kallas bär last i brons 
längdriktning och överför sedan lasten till underbyggnaden (rambenen).  
Denna utförs vanligen som en homogen platta.  

• Voterna fungerar som ändstödsförstärkningar där de tar hand om de stora 
tvärkrafter som uppstår till följd av stora spännvidder.  

• Rambenen har till uppgift att leda ner lasten från farbanan ner till 
bottenplattan.  

• Vingmurarna som vanligtvis är infästa i rambenen har till uppgift att jämna 
ut höjdskillnaderna vid brons ändstöd, samt att de tillsammans med 
rambenen tar upp den horisontala last som tillkommer från motfyllningen, 
vilket bidrar till att stabilisera konstruktionen.  

• Bottenplattans uppgift är att föra ner de laster som kommer ovanifrån ner i 
grundläggningen. 
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2.2 Programvaror 
Nedan följer en redogörelse och förklaring för de metoder och programvaror som 
används under projektet. 

2.2.1 Visuell programmering 
O. Payne (2015) beskriver visuell programmering som ett paradigmatiskt uttryck 
för dataprogrammering som tillåter användaren att manipulera logiska element 
grafiskt istället för i text. Några av de vanligaste programmeringsspråken, 
exempelvis; C#, Visual Basic, Processing, samt Python och Rhinoscript som 
används i Rhino3D, kräver kod skriven med hjälp av en språkspecifik syntax. I 
motsats till detta tillåter visuell programmering användaren att ansluta 
funktionella block till en sekvens av åtgärder där den enda syntaxen som krävs är 
att blockens ingångar tar emot data av lämplig typ. Denna egenskap hos visuell 
programmering undviker ingångsbarriären som vanligen finns i att försöka lära sig 
ett nytt språk. O. Payne redovisar ett exempel på detta i Figur 2 där en sinuskurva 
definieras i python-kod till vänster och i ett visuellt programmeringsverktyg till 
höger. För den oinvigde kan det vara svårt att förstå det språkspecifika syntax som 
språket python kräver, medan det i det visuella programmeringsprogrammet 
lättare går att se de olika beståndsdelarna på kurvan. Kurvan tas fram genom att 
interpolera de punkter som konstruerats med hjälp av X- och Y-värden från det 
definierade intervallet, respektive sinus funktionen.  
 

 
Figur 2. En sinuskurva definierad i python respektive det visuella programmerings programmet 

Grasshopper. (O. Payne, 2015) 
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2.2.2 Tekla 
Tekla är ett BIM-program (Building Information Modeling) som tillåter 
användaren att förse modellen med ytterligare information förutom geometrin. 
Tekla tillåter dock inte parametrisk modellering, vilket kräver att ett utomstående 
program används.  
 
En annan begränsning som finns i programmet gäller de olika elementen som 
skapas i programmet som har olika egenskaper, då det främst är beams och items 
som används i projektet följer här en kort beskrivning om deras respektive för och 
nackdelar.   
 
Beams är alltså balkar som följer en bestämd linje eller kurva, tvärsnittet på dessa 
bestäms med hjälp av en profil som kan väljas från en profilkatalog. Nackdelen med 
beams är att de inte kan följa en 3D-kurva med krökning i både plan och profil, 
något som de flesta broar har. Items å andra sidan har fördelen att de kan ta i 
princip vilken form som helst och då även följa 3D-kurvor, nackdelen är att de är 
svåra att utforma och går inte att förse med en profil på samma enkla sätt som en 
beam. 

2.2.3 Rhino 
Rhino3D är ett CAD-program som ger användaren verktygen för att exakt 
modellera och dokumentera sin design. Robert McNeel & Associates, (2017) menar 
att fördelen med Rhino jämfört med många andra CAD-program är att Rhino 
använder sig av Non-Uniform Rational Basis Spline (NURBS) istället för polygon-
meshes som de flesta andra programmen, även om det även stöds i Rhino. NURBS 
tillåter användaren att skapa mycket mer avancerade geometrier än polygon-
meshes, och med mycket högre noggrannhet. 

2.2.4 Grasshopper  
Grasshopper är ett visuellt programmeringsverktyg som utvecklats av McNeil & 
Associates. Grasshopper är ett pluginprogram till Rhino3D och utnyttjar därmed 
samma mångsidiga modellerings miljö. Tillsammans med Rhino3D erbjuder 
Grasshopper; möjligheten att parametriskt och med hög noggrannhet definiera 
modeller, användandet av generiska arbetsflöden, och en plattform för 
användandet av en högre programmeringslogik. - allt detta inom ett intuitivt och 
grafiskt gränssnitt menar O. Payne (2015). 
 
Det som skapas i Grasshopper kallas för definitioner och består av komponenter 
och parametrar som kopplas samman för att algoritmiskt lösa de uppgifter som 
anges i definitionen, se figur 3. När dessa anslutningar kopplats ihop är definitionen 
”live/levande” vilket innebär att alla ändringar som sker i definitionen automatiskt 
sker i Rhino-modellen. 
 
Komponenter i Grasshopper kan representera geometrier i Rhino, matematiska 
operationer eller liknande. En komponent kräver indata för att utföra sin uppgift, 
exempelvis en start- och en slutpunkt för att skapa en linje. Det är därför som varje 
komponent har ett antal inputs och outputs där data kan matas in och ut. En 
komponent har inputs på vänster sida och outputs på höger (O. Payne, 2015) 
 
Det som i Grasshopper kallas för parametrar är exempelvis tal, punkter, grafer, 
geometrier eller listor. Dessa parametrar matas in i komponentens input och krävs 
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för att operationen skall kunna genomföras. Den data som fås från komponentens 
output kan sedan i sin tur användas som indata för en annan komponent. 

 
Figur 3. En enkel Grasshopper definition med komponenter och parametrar. (O. Payne, 2015) 

2.2.5 Grasshopper-Tekla live link 
Grasshopper-Tekla live link tillåter algoritmisk modellering i Tekla med hjälp av 
Rhino/Grasshopper. Länken består av ett antal Grasshopper-komponenter som 
kan skapa och interagera med objekt direkt i Tekla från objekt i Rhino. 
Komponenterna tillåter alltså en geometri som skapats i Rhino med hjälp av 
Grasshopper att projiceras i Tekla (Lindholm, 2017) 
 
Den första versionen av Grasshopper-Tekla live link släpptes i januari 2017 och den 
version som använts under projektets gång i mars 2017. Programmet befinner sig 
fortfarande i en betaversion vilket medför att många av de problem som stöts på 
under projektets gång sannolikt kommer att lösas inom de närmsta åren.  
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3 Utförande 

Nedan följer ett exempel på det förfarande som projektet hade. Det är på detta sätt 
som de flesta byggdelarna i projektet har utförts, genom att först lösa ett problem 
och därifrån upptäcka två till.  
 
Vingmurarna definierades från början som en fristående grupp, helt oberoende av 
alla de andra byggdelarna, se Figur 4.  I denna tidiga definition användes ”mirror-
komandot” som speglar de olika vingmurarna. Detta gjorde vingmurarna beroende 
av varandra, något som inte är önskvärt då förmågan att kunna justera varje enskild 
vingmurs vinkel går förlorad. I denna definition baserades vingmurarnas geometri 
på en sluten polyline bestående av 4  punkter, denna extruderades sedan längs en 
linje för att skapa vingmuren. Detta tillvägagångssätt genererar dock ett item som 
inte tillåter kröning med en radie vilket är önskvärt för en vingmur, både ur ett 
funktionellt och estetiskt perspektiv. 
 

 

 
Figur 4. Tidig definition av vingmurarna. 

I den slutgiltiga definitionen genereras varje vingmur var för sig med många inputs 
från andra källor, se figur 5. Detta bidrar till ökad kontroll över varje vingmur. I 
denna version av vingmurarna utnyttjas även cluster, se figur 6, där flertalet 
operationer kombinerats till en enda komponent. Detta sparar plats och bidrar till 
en mer lättöverskådlig definition. För varje vingmur finns det fyra individuella 
inputs som bara leder till den specifika vingmuren, dessa är; längd, vinkel, radie på 
vingmurens krökning, samt riktning på krökningen. 
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Figur 5. Slutgiltig definition av vingmurarna. 

 
Figur 6. Cluster som är en beståndsdel av vingmurens definition. 
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4 Resultat 

Då detta examensarbete gått ut på att med hjälp av visuell programmering skapa en 
bromodell har arbetet i princip gått ut på att skapa ett program. Nedan redovisas 
detta program del för del. 

4.1 Programbeskrivning 
 

Figur 7 visar den fullständiga Grasshopperdefinitionen där alla byggdelar 
automatiskt generaras med bara ett fåtal inputs. De olika lila fälten kallas för 
grupper. Definitionen delas in i grupper för att det ska var lättare att lokalisera de 
olika beståndsdelarna.  
 

 
Figur 7. Slutgiltig Grasshopperdefinition av bron. 
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I den första gruppen, se figur 8, behandlas väglinjen som består av flertalet punkter 
sammanbundna med linjer. Denna importeras in i Rhino från en DWG-fil och 
kommer i absoluta koordinater. För att inte få en för stor Tekla-modell subtraheras 
värdet på den första punkten i linjen från alla de andra punkterna i linjen. På så sätt 
fås en kurva med lokala koordinater som börjar i Teklas origo, vilket ger en mindre 
och mer lättarbetad modell. Då denna väglinje är längre än bron måste den kortas 
ner, detta görs genom att välja sträckan mellan två punkter. Dessa punkter kommer 
sedan att bli insättningspunkterna för respektive stöd. 
 

 
Figur 8. Grupp 1, Hantering av väglinje. 

I den andra gruppen definieras alla de punkter som krävs för att placera ut alla 
byggdelar, se figur 9. Dessa punkter fås genom att dekonstruera 
insättningspunkterna till X- Y- och Z- komponenter och sedan montera ihop dom 
till nya punkter. Dessa nya punkter används för att få till rotationen vid stöden så 
att de hamnar vinkelrätt mot farbanan. 
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Figur 9. Grupp 2, konstruktion av punkter. 

Den tredje och fjärde gruppen, som visas i figur 10, består även dom av ett par 
punkter som krävs för att rotera alla delar.  
 

 
Figur 10. Grupp 3 och 4, konstruktion av rotationspunkter. 

 Figur 11. Den femte gruppen består av olika mått för farbanan som krävs för att 
placera ut de andra delarna, exempelvis bredd för vingmurarna i Y-led och tjocklek 
för rambenen i Z-led. Detta på grund av att profilen importeras som en DWG-fil 
vilket medför att endast geometrin importeras, utan outputs för de olika måtten. 
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Den sjätte och sjunde gruppen bestämmer vinkeln för respektive stöd, den kan 
antingen anges i grader eller gon genom att ändra multipeln till 1 respektive 0.9. 
Dessa värden kan ändras om stöden inte ska vara vinkelräta mot farbanan. 
 

 
Figur 11. Grupp 5, 6, och 7, diverse mått och vinklar på stöd. 

I den åttonde gruppen definieras farbanan, se figur 12. Profilen fås även den från 
en importerad DWG-fil, den följer kurvan som definierades i grupp 1, och har en 
slider som kan bestämma hur många sektioner kurvan ska delas in i för att begränsa 
hur krävande modellen ska bli. 
 

 
Figur 12. Grupp 8, Farbana. 
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Den nionde och tionde gruppen definierar rambenen. Här kan deras bredd, höjd 
och tjocklek bestämmas.  Notera hur alla andra inputs kommer utifrån. Rambenens 
bredd är den samma som undersidan av farbanan, som fås från grupp 5. I nedra 
högra hörnet av gruppen delas bredden på 2, detta för det måttet krävs för att 
placera ut vingmurarna om vardera sida om farbanan. 
 

 
Figur 13. Grupp 9 och 10, Ramben. 

  

Grupp elva och tolv visar bottenplattorna, se figur 14, dessa gör på samma sätt som 
rambenen. Längd bredd och tjocklek samt avståndet till kanten för rambenet kan 
bestämmas i gruppen medan alla andra värden fås från externa inputs. 
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Figur 14. Grupp 11 och 12, bottenplattor. 

 Grupp tretton och fjorton är voterna, se figur 15. Dessa definieras med hjälp av en 
polyline som definieras med hjälp av tre punkter. Detta medför att det enda som 
går att justeras i gruppen är höjd och längd på voterna då alla andra värden, 
exempelvis bredden på dom som är densamma som rambenens bredd, fås från 
externa inputs. 
 

 
Figur 15. Grupp 13 och 14, voter. 

Grupp femton till arton är vingmurarna där grupp femton och sexton är vid det 
första stödet och grupp sjutton och arton det andra, se figur 16. Dessa skapas som 
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balkar i Tekla, med hjälp av beam-komponenten i grasshopper, detta tillåter en 
krökning som kan vara önskvärd i både estetiskt och funktionellt syfte. Därför 
skiljer sig vingmurarnas inputs lite från resterande delar då tjocklek och höjd 
definieras i profil-komponenten.  De lokala inputs som kvarstår är längden, vinkeln 
på muren relativt stödet, radien samt åt vilket håll radien ska gå.  
 

 
Figur 16. Grupp 15, 16, 17 och 18, vingmurar. 
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I figur 17 går det att se ett exempel på den slutliga modellen som fås i Tekla. 
Farbanan följer den importerade väglinjen mellan de två punkterna som 
definierades tidigare.  Här syns några av de saker som nämnts tidigare i 
programbeskrivningen, exempelvis; olika vinkla på vingmurarna, ramben som står 
vinkelrätt mot farbanan och dessutom har olika höjd.  Allt detta skapas och ändras 
inne i grasshopper. 
 

 
Figur 17. Exempel på hur den slutliga Tekla-modellen kan se ut. 
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5 Diskussion och slutsatser 

Låt oss nu blicka tillbaka till projektets målsättning: 
 
” Projektets målsättning blir således att utifrån en väglinje och två punkter kunna 
definiera en bro där alla ingående byggdelar automatiskt placeras ut med rätt 
position och rotation.” 
 
Som det redovisats i programbeskrivningen har detta mål uppfyllts, men vad är 
utmaningarna och kraven för detta tillvägagångssätt? En sak som är säker är att det 
krävs stor upprepning för att tillvägagångsättet skall vara effektivt då det tar lång 
tid att definiera programmet, så om man bara har en eller ett fåtal broar så är det 
effektivare att modellera för hand. 
 
En av de avgränsningar som valdes var att endast behandla plattrambroar i ett 
spann med konstant tvärsnitt då det är den vanligaste och en av dom enklaste 
brotyperna. Detta medför att det krav om stora upprepning som krävs för att 
tillvägagångssättet ska vara en effektiv lösning uppfylls. 
 
En annan av avgränsningarna var att inte ta hänsyn till beskärningen av de 
överlappningar som sker mellan olika objekt i modellen. Anledningen till detta var 
att den mest effektiva och lättanvända beskärningskomponenten i Grasshopper 
beskär med hjälp av ett plan som definieras av användaren.  Då objekten 
ursprungligen placerats ut i ett plan, för att sedan roteras med hjälp av ett annat 
medför detta svårigheter i att förutspå resultatet när de sedan skulle beskäras av ett 
tredje plan. Det var helt enkelt svårt att förutse resultatet då det vissa gånger blev 
precis som önskat, men andra gånger helt fel. Tillsvidare får justeringar och 
beskärningar av modellen ske manuellt vilket i sig inte är något stort problem då 
även armeringen av modellen måste ske manuellt, men hade projektet sträckt dig 
över en längre tid hade detta mest troligt gått att fixa till. 
 
Det går helt klart att spara tid och resurser med detta tillvägagångssätt, det är dock 
svårt att säga hur mycket i ett så tidigt skede. Detta examensarbete kan istället ses 
som en början och en förstudie till ett större projekt.  
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