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Andreas Holmgren 
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II  

Sammanfattning  
Syftet med denna rapport är att undersöka huruvida man med hjälp av visuell 

programmering kan skapa parametriskt modifierbara markobjekt till BIM-programmet 

Tekla Structures. Fördelar och nackdelar med ett sådant här tillvägagångssätt kommer 

därefter att analyseras och diskuteras, och de slutsatser som kan dras presenteras. 

Rapporten kommer att börja med att presenter en del teori kring den brokonstruktion som 

används i projektet samt de olika programvarorna som använts. Efter det kommer en 

genomgång av projektet och till sist kommer det färdiga markobjektet att gås igenom, och 

dess olika delar från den visuella programmeringen kommer visas och förklaras.  

 

Det resultat som arbetet kommit fram till är att markobjekt går att projektera på detta vis, 

men att vissa problem finns med att enkelt kunna utnyttja samma modell vid olika projekt 

då de flesta projekt är så individuella.  



 

III 

Abstract  
The purpose of this report is to investigate whether, by means of visual programming, you 

can create parametrically-modifiable terrain objects to the Tekla Structures BIM program. 

The pros and cons of such an approach will then be analyzed and discussed, and the 

conclusions that can be drawn are presented. The report will begin by presenting some 

theory about the type of bridge construction used in the project and the different software 

used. After that, a review of the project will come and finally, the completed terrain object 

will be reviewed, and its different parts from the visual programming will be displayed and 

explained.  

 

The result of the work is that terrain objects can be projected in this way, but some problems 

exist with the ability to easily use the same model for different projects, as most project are 

different and unique.  
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1 Inledning  
Detta kapitel går igenom bakgrunden till detta projekt, samt dess syfte och mål. Metoden för 

projektet genomförande avhandlas också här samt de avgränsningar som gjorts för att 

kunna genomföra projektet.  

1.1 Bakgrund  
Vid dagens projektering används 3D modeller i en allt större utsträckning, detta då de 

visuellt blir enklare att förstå samt att de oftast är mer exakta än 2D ritningar. Ytterligare en 

fördel är att de till skillnad mot vissa 2D programvaror blir enklare att modifiera sina 

modeller i efterhand, detta utan att behöva korrigera stora delar av arbetet. Nackdelen med 

att modellerna i 3D är att det oftast blir mer komplext samt är mer resurskrävande. Detta 

skulle kunna förändras ifall modellerna var mer återvinningsbara och enkelt skulle kunna 

skapas på nytt med en mindre mängd indata, så som koordinater och mått. 

Problemet idag är dock att Tekla Structures inte riktigt stödjer detta i sitt grundutförande, 

men det finns vissa externa program som ger Tekla tillgång till att parametrisk modellering 

genom att modellen skapas i ett annat program och sedan förs över live till Tekla. I 

dagsläget använder SWECO redan delvis av denna metod för att projektera sina broar. 

Sweco skulle därför vilja undersöka ifall det skulle kunna gå att projektera ytterligare ett 

moment på detta vis, nämligen den anslutande marken. Som det ser ut idag kan inte 

broprojektörerna göra detta utan de projekterar själva brokonstruktionen i 3D med hjälp av 

Tekla Structures och ibland med hjälp av det visuella programmeringsprogrammet 

Grasshopper. Därefter skickas denna 3D-modell vidare till en annan grupp som tar ut 2D 

ritningar där sedan den anslutande marken mellan brokonstruktion och befintlig mark ritas 

ut. Ifall detta kunde göras helt i 3D skulle det leda till att modellerna skulle innehålla mer 

information samt att projektet inte skulle behövas skickas mellan olika grupper.  

1.2 Syfte   
Projektets syfte är att undersöka hur man kan använda sig av visuell programmering, med 

hjälp av Grasshopper och Rhinoceros3D (en CAD-programvara, se kapitel 2.2.2 för mer 

information), för att kunna förenkla vid projektering av broar. Specifikt ska det undersökas 

huruvida man kan ta fram parametriskt modifierbara markobjekt till Tekla. Ifall detta är 

möjligt skulle de som projekterar broarna direkt kunna lägga in den mark som ska ansluta 

mellan brokonstruktionen och den befintliga markytan, och på så vis kunna de kunna utföra 

ytterligare att moment vid projekteringen. Detta skulle även underlätta då 

markprojektörerna inte alltid har tid att utföra dessa arbeten direkt, och en större del av 

projekteringen kan då ske i samma 3D modell.  

1.3 Mål  
Projektets mål är att med hjälp av en befintlig bromodell samt en 3D modell över den 

befintliga marken ta fram ett parametriskt modifierbart markobjekt till Tekla Structures. 

Framtagandet av markobjektet ska ske med hjälp av Grasshopper till Rhinoceros3D och 

Grasshopper-Tekla live link. Finns möjlighet skall även detta försöka omvandlas till ett 

enkelt verktyg till Grasshoppers verktygsfält. 
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1.4 Avgränsningar   
De avgränsningar som görs i detta projekt är följande:  

• Markobjektet tas endas fram för ett specifikt projekt, det vill säga en bestämd 

brokonstruktion och en bestämd modell över den befintliga marken.  

• Bron kommer inte att modelleras i Grasshopper då detta kommer att bli allt för 

tidskrävande.  

• Teorin gäller enbart för just brokonstruktioner utförda som plattrambroar. 

1.5 Metod  
Projektet påbörjades med en inlärningsfas av de olika programmen, dels genom att börja 

testa dem men också genom att läsa på om visuell programmering, Grasshopper och CAD-

programvaran Rhinoceros3D, som är de programvaror har antänts under projektet. Även en 

mindre del teori om själva brokonstruktionen har gåtts igenom, detta för att få förståelse 

över vilka olika delar bron består av.  

Nästa steg var att påbörja arbetet med de olika programvarorna för att försöka skapa det 

parametrisk modifierbara markobjektet. Detta skedde främst ske genom att olika metoder 

och lösningar testades till en lämplig hittades, så kallat ”trail and error”. Vid problem har 

hjälp sökts dels inom Sweco men också på de olika programmens hemsidor.  
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2 Teori  
I följande kapitel gås relevant information igenom för att underlätta för läsaren att förstå 

rapportens innehåll.  

2.1 Plattrambro  
För tillfället utförs cirka hälften av alla Trafikverkets broar av plattrambroar, vilket också 

gör konstruktionen till Sverigen vanligaste. Brotypen kan utföras i ett eller flera spann efter 

vad som lämpar sig bäst vid det aktuella projektet. Konstruktionen kan bestå av både spänn- 

eller slakarmerad betong och är delvis beroende på brons längd. Brotypen utförs 

slakarmerad upp till maximalt 25 meter, används spännarmerad betong kan spännvidden 

för bron ökas upp till ungefär 35 meter. Spännarmerad betong kan dock användas ända ner 

till 22–23 meter då det fortfarande är ekonomisk försvarbart. Plattrambror som byggs 

sneda är ofta komplicerade både att bygga och dimensionera, oftast krävs det att stora 

stödmurar byggs med anslutning till vingmurarna.1  

  

En plattrambro kännetecknas av att broplattan utförs inspänt i rambenen samt att 

armeringen är kontinuerlig runt utsidan av de övre ramhörnen.2  För att klassas som en 

plattrambro krävs det att följande bestämmelser uppnås:  

• Huvudbärverket (broplattan) är normalt ett element med en bredd som är minst fem 

gånger större än höjden (b>5×H)  

• Broplattans längsgående överkantsarmering, i betongbroar, är oftast jämt fördelad i 

tvärled.  

  

En plattrambro kan sägas bestå av sex olika huvuddelar. Dessa är ramben, vingmurar, 

kantbalkar, broplatta, bottenplattor och voter. I vissa fall finns även stödmurar och 

bottenplattor till dessa. I figur 1 visas en bild på hur en plattrambro kan se ut och de olika 

delarnas placering.  

  
Figur 1. Plattrambro med dess olika delar. (Rutgersson, 2008)  

                                                        
1 Trafikverket. Broprojektering - en handbok. 2010, 40.  
2 Rutgersson, Bengt. BaTMan – Kodförteckning och beskrivning av Brotyper. Trafikverket, 2008, 
28,29.  
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För detta projekt kommer enbart delarna som har kontakt med markytan att vara 

intressanta, därför presenteras enbart dessa.  

• Ramben eller frontmur har som uppgift att föra ner lasterna från broplattan ner till 

bottenplattan och därefter grunden. Vägbanken ansluter direkt mot denna, detta 

leder till att konstruktionen stabiliseras och att horisontella rörelser motverkas. På 

insidan får konstruktionen stöd och skydd mot erosion av koner (packat matrial).3  

• Vinmurarna fäster mot rambenen och kan utföras både parallella med brons 

längdriktning och snedställda, vilket också är det vanligaste utförandet. Syftet är att 

ta upp vertikala höjdskillnader mellan vägbankens överyta och den underliggande 

marken (och/eller underliggande vattendrag, vägbank osv)  

• Stödmurarna har en liknande funktion som vingmurarna. Dessa ansluter längs ut på 

vingmurarna och leder ner sina laster till en underliggande bottenplatta. I figur 2 

visas en bromodell med inringade stödmurar för att tydliggöra deras utseende. 

  

 

Figur 2. Bromodell i Tekla Structures med markerade ramben. 

  

                                                        
3 Trafikverket. Broprojektering - en handbok. 2010, 33.  
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2.2 Programvaror  
I följande kapitel presenteras de olika programvaror som har använts under projektets 

genomförande. Även olika metoder förklaras här.  

2.2.1 Visuell programmering  
Visuell programmering är en typ av programmeringsspråk där man istället för att som i de 

klassiska programmeringsspråken, som C#, Phyton-script och liknande där man använder 

sig av text för att beskriva det man vill, använder sig utav visuella komponenter för att skapa 

sin kod och sina program. Där de vanliga klassiska programmeringsspråken tvingar 

människan att tänka som en dator låter istället visuell programmering användaren att 

använda sig av mer lättförståeliga termer. Olika typer av visuella programmeringsspråk har 

funnits sedan sent 60-tal men har aldrig fått samma spridning som de textbaserade 

språken. Detta beror främst på att visuell programmering inte riktigt passar sig för mer 

generell kodning där världen kan bli allt för komplex.4  

Det system man använder sig av är alltså att man kopplar ihop olika komponenter med 

varandra där det som krävs är att den data som förs över mellan de olika enheterna är av 

rätt typ. Tack vare detta slipper man lära sig den språkspecifika syntaxen som finns med 

klassiska programmeringsspråk. Tack vare denna egenskap så undviker man en del utav 

grundinlärningen som man annars behöver vid textbaserade programmeringsspråk.5  

Ett exempel på en visuell programmering jämfört med vanlig textbaserad visas i figur 3. Där 

koden för en sinuskurva visas dels i Phyton-kod till vänster och med det visuella 

programmeringsverktyget Grasshopper till höger. Ifall man inte kan Phyton kan det 

textbaserad koden vara relativt svårförståeligt då man inte har förståelse för vad som krävs 

av det specifika språket för att skapa funktionen. Den visuella koden och andra sidan är mer 

lättöverskådlig då alla funktionens beståndsdelar enkelt går att se och dess flöde är tydligt. 

Den första komponenten skapar en serie med nummer från 0 till 20 med 1 som steg mellan 

varje. Därefter används nummerserien dels för att skapa värden för x och med hjälp av en 

sinusfunktion skapas y värden, dessa värden används tillsammans för att skapa punkter i ett 

koordinatsystem. Slutligen interpoleras en kurva med hjälp av dessa koordinater och 

sinusfunktionen är färdig.  

  

Figur 3. En jämförelse mellan Phyton-script och Grasshopper. (O.Payne, 2018)  

                                                        
4 Revell, Matthew. What Is Visual Programming? Outsystems, 2017.  
5 O. Payne. Grasshopper - an Overview. Grasshopperprimer.com, 2015.  
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2.2.2 Rhinoceros  
Rhinosceros eller Rhino3d som det vanligen kallas är en CAD-programvara som kan 

användas för att skapa, redigera, analysera, rendera, och tolka NURBS (för mer information 

om NURBS se nästa stycke) kurvor, ytor, kroppar, moln av punkter och polygon-meshes 

(nätverk utav polygoner). CAD står i sin tur för Computer-Aided Design och är alltså ett 

samlings namn för program som används för att modellera något med hjälp av datorstöd. 

Programmet har ingen begränsning av storlek eller komplexitet av det som skapas.6 

Programmet är utvecklat av Robert McNeel & Associates och den största skillnaden mot 

många andra CAD-program är att Rhino3d använder sig utav NURBS medans andra 

program oftast använder sig utav polygon-meshes.  

NURBS är en förkortning som står för Non-Uniform Rational Basis-Splines vilket är 

matematiska representationer av 3D geometrier som detaljerat kan beskriva allt från de 

enklaste 2-D linjer till de mest komplicerade 3D ytor och kroppar. Den stora fördelen med 

att använda NURBS är att mer avancerade geometrier kan skapas och att dessa beskrivs 

matematisk vilket gör det enklare att manipulera och att resultaten blir väldigt exakta.7  

2.2.3 Grasshopper  
Grasshopper är ett verktyg för visuell programmering utvecklat av David Rutten för Robert  

McNeel & Associates, programmet var från början en plugin som laddades hem fristående 

till Rhino3d. Men från och med den 4/5–2018 när version 6 av rhino3d släpptes, finns  

Grasshopper integrerat i Rhino3d redan från start. Programmet startas genom att man 

skriver kommandot Grasshopper i Rhino3D. Tillsammans men Rhino3d ger Grasshopper 

användare inom mängder av områden, bland annat arkitektur och teknik, möjlighet att ta 

fram precisa och parametriskt modifierbara modeller, möjligheten att utforska generativa 

arbetsflöden och en grund för att kunna utveckla programmeringslogik av en högre grad. 

Allt detta med ett grafiskt gränssnitt.8  

Grasshopper består av en yta kallad ”Canvas” olika byggstenar i form av komponenter och 

parametrar placeras ut för att skapa definitioner. De olika komponenterna och 

parametrarna kopplas grafiskt samman med trådar för att algoritmiskt lösa det som angetts 

i definitionen. När detta är genomfört kan resultatet ses direkt i Rhino3d och alla ändringar 

visas direkt i realtid, förutsatt att de inte är allt för avancerade då detta kan leda till en viss 

fördröjning. Detta går dock enkelt att lösa genom att dölja delar av definitionen.9  

Komponenterna i Grasshopper står för själva beräkningarna och dessa kan inneha en 

mängd olika funktioner. De kan vara allt från matematiska operationer, vektorer för att 

förflytta objekt, verktyg för att skapa olika ytor samt representationer av geometrier i 

Rhion3d. Det som är gemensamt för alla komponenter är att dessa på enda sidan behöver 

inputs, alltså data av rätt typ för att kunna utföra sin funktion, och på andra sida har 

outputs. Outputs är då den genomförda operationen för den specifika komponenten, 

exempelvis en summa om komponenten är av additionstyp.   

  

                                                        
6 Robert McNeel & Associates. Rhino 6 Features, 2018.  
7 Robert McNeel & Associates. What are NURBS? 2018.  
8 O. Payne. Grasshopper - an Overview. Grasshopperprimer.com, 2015. 
9 Ibid.  
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I Grasshopper finns mängder av olika sorters parametrar, ett exempel på några är tal, 

geometrier, listor, punkter, grafer och brytare. Denna data används som inputs till 

komponenter för att dess operationer ska kunna utföras. Den data som genereras av 

komponenten kan därefter användas som indata till andra komponenter genom att kolla 

output till dess input. Ett exempel på hur en definition med komponenter, parametrar, 

kopplingar och riktning på dataflöde kan ses i figur 4.  

  

Figur 4. Exempel på en definition i Grasshopper 

2.2.4 Tekla Structures  
Teklas Structures är en BIM-programvara som tillåter sina användare att förse sina 

modeller med mer information än bara geometri. BIM står i sin tur för Building Information 

Modeling. Programmet kan användas för att modellera mängder av olika material men 

används främst vid projektering av stål- och betongkonstruktioner. Tekla som eget program 

saknar dock möjligheten till parametrisk modellering, men med hjälp av utomstående 

program så kan detta möjliggöras.  

I programmet kan flera olika sorters element skapas, dessa har dock vissa begränsningar. I 

detta projekt kommer enbart så kallad "Items" att användas, anledning till att just "Items" 

används är för att denna kan förses med mer komplexa geometrier. Vissa nackdelar finns 

också med detta element, dessa är följande:  

• De har en specifik geometri så de kan inte förstoras/förminskas, de kan inte heller 

töjas eller passas in lika enkelt.  

• De kan inte speglas.  

• ”Items” kan inte delas.  

• Ifall geometrin inte är stängd kan de inte skäras eller kopplas samman med andra 

delar.  

• Ifall ett "Items" vikt ska beräknas kommer denna inte att vara exakt då bortkapade 

delar räknas med.9  

Dessa problem går dock att komma runt genom att grundgeometrin modifieras innan denna 

importeras till Teklas.  

  

                                                        
9 Tekla Structures. Create items. Trimble Solutions Corporation, 2018.  
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2.2.5 Grasshopper–Tekla live link  

Grasshopper-Tekla live link är ett program som skapar en länk mellan Grasshopper och 

Tekla, tack vare denna länk skapas en möjlighet till algoritmisk modellering i Tekla 

Structures. Själva programmet består av ett antal komponenter i Grasshopper som kan 

skapa, hämta och integrera med objekt i Tekla med hjälp av Rhino3d som mellanhand.10  

Programmet släpptes för första gången 2017 och den versionen som använts i detta projekt 

är version 0.9 släppt i slutet på mars detta år (2018). Det är med andra ord fortfarande ett 

relativt nytt program och lösningsförslag på vissa problem som stötts på under projektets 

gång rörande just kopplingen mellan Grasshopper och Tekla har ibland varit svåra att hitta.   

     

                                                        
10 Tekla Structures. Grasshopper-Tekla Live Link. Trimble Solutions Corporation, 2018.  
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3 Genomförande  
Arbetet påbörjades med att bekanta sig med den valda brokonstruktionen för projektet. 

Denna bro är redan projekterad av Sweco, därför fanns redan en färdig 3D modell av bron i 

Tekla Structures samt vissa ritningar med en del mått att tillgå. Därefter togs en grov skiss 

fram på hur ett tänkt markobjekt över vägkroppen skulle kunna se ut med hjälp av 

handledaren. I figur 5 nedan ses denna grova grundidé.  

  

Figur 5. Vägbaneskiss för markobjekt.  

När denna grundplan var klar påbörjades arbetet med den visuella programmeringen för att 

nå fram till en första definition, denna del av arbetet var lika mycket för att nå målet som för 

att lära sig programmen. Både Grasshopper och Rhino3D krävde en viss inlärning och 

mycket tid spenderades med att läsa Grasshopperprimer för att få förståelse över vilka olika 

komponenter och funktioner som fanns tillgängliga, samt hur dessa kunde utnyttjas.11 Den 

största delen av tiden har dock använts för att lösa ett problem, för att sedan upptäcka att 

denna lösning skapade ett annat och sedan fundera över hur denna eller dessa nya problem 

ska tacklas. Detta har för det mest gjorts genom att söka efter lösningar på programmets 

hemsida och dess forum (http://www.grasshopper3d.com/forum) där mängder av 

medlemmar delar med sig av sina erfarenheter och lösningar. En del av tiden har även gått 

åt till att helt enkelt testa sig fram med olika komponenter för att se vad de funktionerna har 

gett för utfall.  

  

                                                        
11 O. Payne. The Grasshopper Primer (EN). Grasshopperprimer.com, 2015.  
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Själva bromodellen påbörjades först i Grasshopper men detta tog relativt mycket tid och de 

CAD-filer som fanns som underlag visade sig stämma dåligt med den färdigprojekterade 

bron som projekt grundar sig på. Då en färdig 3D modell av bron redan fanns i Tekla 

Structures valdes det istället att försöka importera denna till Grasshopper med hjälp av 

verktygen i Grasshopper-Tekla live link istället, dessa komponenter visas i figur 6. Detta 

gjordes också delvis för att testa denna hur väl denna funktion fungerade inför framtiden.  

  

Figur 6. Komponenter som refererar geometrier från Tekla till Grasshopper. 

Tyvärr visade sig denna funktion ha vissa brister och vissa importerade delar överstämde 

inte riktigt med den geometri som de borde haft. Samt att vissa objekt, särskilt stödmurarna 

då dess geometri var lite mer invecklad, hade stora hål, se figur 7, vilket visade sig leda till 

problem när markobjekten skulle formas efter dessa. Detta ledde till att de defekta 

stödmurarna istället var tvungna skapas från grunden i Grasshopper, med hjälp av ett antal 

referenspunkter från Tekla modellen.  

  

Figur 7. Misslyckad referering av stödmuren till vänster och korrekt stödmur till höger.  

Arbetsgången för att skapa de olika delarna har i många fall bestått av att först 

programmera en del av markobjektet till dess att resultatet känts acceptabelt, därefter har 

sedan arbetet gått vidare med nästa del. Väl där det upptäckts ett bättre sätt att lösa ett 

problem på, vilket lett till att den första delen fått kodas om efter den nya lösningen då 

denna i många fall varit både smidigare och krävt mindre komponenter. Något som i sin tur 

gett en definition som genererat geometrier snabbare och med mindre betänketid för 

programmet.  
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För att få definitionen mer överskådlig och enklare att förstå grupperades först alla 

komponenter som tillhörde en specifik del av markobjektet. Detta ledde till att väldigt 

mycket information vart synligt samtidigt på canvasen med mängder av komponenter, 

parametrar och trådar som gick mellan det olika delarna. Ett exempel på detta ses i figur 8, 

detta är ändå en relativt överskådlig och städad definition jämfört hur det såg ut från starten 

av kodningen.  

  

Figur 8. Exempel på definition med grupper.  

För att få definitionen att bli enklare att förstå och lättare att överblicka skapades ”Cluster” 

av de olika grupperna, ett exempel på detta kan ses i figur 9.   

   

Figur 9. En samling ”Cluster” för att få definitionen mer överskådlig.  

 

 



 

12 
 

 

”Cluster” i Grasshopper kallas en funktion som samlar ihop ett antal komponenter och 

parametrar och döljer dessa, så att det till utseendet ser ut som en enda komponent med 

”inputs” och ”outputs”. Ett exempel på ett cluster kan ses i figur 10. I figuren presenteras 

överst själva ”Clustrets” utseende, nere till höger den samling komponenter som döljs av 

”Clustret” och slutligen till vänster ses det objekt som de skapas i Rhino3D. Den indata som 

behövdes flyttades ut till en gemensam plats för att göra det enkelt att justera de olika 

delarna, exempelvis vid behov av olika släntlutning på konerna vid de olika sidorna av 

brokonstruktionen.  

  

Figur 10. Exempel på ett cluster.  

  

  

  



 

13 
 

 

Den indata som användes under projektet har bland annat varit bromodellen från Tekla 

Structures, en modell över den befintliga marken till ett CAD-program samt en centrumlinje 

över den tänkta vägen, också den till en CAD-programvara. Från bromodellen har dels hela 

kompletta delar (Ramben samt ving- och stödmurar) refererats in till Grasshopper för att 

kunna anpassa marken, men också enskilda punkter för att kunna skapa baslinjer till 

markobjektet. Den indata som har varit relevant för varje brofäste har därefter grupperats 

för att göra definitionen enklare att överskåda, i figur 11 kan delar av denna indata ses. 

  

Figur 11. Indata norra brofästet.    
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4 Resultat  
Då målet med detta examensarbete har varit att undersöka ifall man med hjälp av visuell 

programmering i Grasshopper kan skapa ett parametrisk modifierbart markobjekt till Tekla 

Structures. Således har målet varit att ta fram en definition som gör just det, och därför har i 

princip resultatet också blivit ett enklare program med denna funktion. I figur 12 visas delar 

av denna parameterstyrning som med hjälp av relevant indata skapar vägbanans utseende. I 

kapitlets andra delar presenteras därefter programmet och dess olika delar.  

Det som också kan sägas att resultatet visar att det är fullt möjligt att skapa ett sådant 

program men att vissa svårigheter finns, mer om detta kan läsas i kapitel 5. 

 

Figur 12. Parameterstyrning. 

4.1 Definition av markobjekt  
I figur 13 nedan visas den slutgiltiga definitionen i Grasshopper. Den är uppdelad i tre olika 

huvuddelar som består av ”Cluster” och grupper, dessa är numrerad för att enklare kunna 

presentera de olika beståndsdelarna. Grupperna innehåller parametrar (indata) medans de 

olika ”Clustren” innehållande komponenterna som skapar markobjektet är indela efter 

vilken sida av bron de hör till. Där samma nummer förekommer på flera platser innebär det 

att funktionen är samman men indata är olika, då det är två olika sidor som ska skapas. De 

ramar som går runt det olika grupperna och ”Clustren” representerar definitionens olika 

huvuddelar. Där den längst till vänster innehåller mer allmänna indata, den översta 

innehåller indata till den norra delen av markobjektet och den nedersta delen indata till den 

södra.  

  

Figur 13. Slutgiltig definition där clustren är uppdelade efter tillhörighet.  
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Grupp nummer ett kan ses i figur 14, denna innehåller refererade geometrier från 

Grasshopper dessa används för att justera vägbanken mot brons vingmurar bland annat, 

samt att fungera som referenser i Rhino3d under arbetets gång.  

 

Figur 14. Huvudgrupp nummer ett. 

Grupp två, se figur 15, Innehåller indata för att skapa en vägkropp som följer väglinjen. 

Denna skapas genom att vägens centrumlinje förflyttas i sidled och sedan i höjdled efter de 

val som görs för vägbredd och släntlutning. Därefter beskärs överytan med hjälp av marken, 

och med komponenten ”solid difference” i Grasshopper skapas en sluten kropp. Detta objekt 

är kontinuerligt längs hela väglinjen och justeras i ett senare skede för att två skilda sidor ska 

skapas. Denna grupp innehåller också vissa justeringar av den befintliga markmodellen för 

att få programvarorna att fungera bättre.  

  

Figur 15. Grupp 2, Indata från CAD samt definition för vägkroppen.  
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I figur 16 kan grupp tre ses, denna är likadan för båda sidor av bron men innehåller olika 

punkter från var sin sida av bromodellen. Dessa punkter används för att kunna skära till 

markobjektets olika delar. De olika punkterna placeras ut i Tekla och refereras sedan in i 

Grasshopper.  

  

Figur 16. Grupp 3, Indata för markobjekt.  

För att punkterna ska hamna rätt definieras en in och utsida på bron där insida är mellan de 

båda rambenen. Punkternas placering kan ses i figur 17. På insidan placeras två punkter ut i 

interaktionen mellan vingmur och ramben. På utsidan placeras sex punkter, två stycken i 

interaktionen mellan utsida ramben och vingmur samt två punkter på vardera stödmurar, 

en i överkant och en i underkant av utsticket. Ifall Bron enbart har vingmur kan den nedre 

av dessa punkter slopas och den över placeras då istället längts ut på vingmurens överkant.  

  

Figur 17. Punkter hämtade från Tekla Structures modellen, överst insida brofäste och nedre utsida brofäste.  
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”Cluster” nummer fyra innehåller komponenter som genom att definiera olika plan skär till 

vägkroppen efter ramben, ving- och stödmurar. Därefter väljs automatisk rätt del ut 

beroende på dess placering i förhållande till det plan som använts för att beskärningen. 

Slutligen så justeras vägkroppen mot den befintliga marken och objektet sluts för att skapa 

en stängd kropp med en volym. Detta kan ses i figur 18.  

  

Figur 18. Cluster nummer 4, Vägkropp klippt mot bro.   

Nummer fem, se figur 19, innehåller komponenter som skapar den del av marken som är 

mitt innanför stödmurarna. Detta sker med hjälp utav en utplacerad hjälpkurva i 

markmodellen, därefter skapas ett objekt som klipps mod rambenen. Indata till denna del 

kommer enbart från denna stödlinje, markmodellen samt de utplacerade punkterna på 

bron.  

  

Figur 19. Cluster nummer 5, markobjekt insida ramben.  

Cluster nummer sex skapar den del av marken som ansluter mot ving- och stödmuren, 

således finns det fyra stycken av denna. Precis som nummer fem kommer indata här främst 

från punkterna som refererats in från Tekla Structures, men vissa data tas även in från de 

tidigare ”Clustren”. Stora delar av denna del bygger på att olika skärningspunkter mellan, 

plan, objekt och linjer beräknas fram av olika komponenter, utifrån dessa skapas sedan 

markobjektet. Detta kan ses i figur 20.   

  

Figur 20. Cluster nummer 6, markobjekt anslutande mot insida ving- och stödmur.  
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I figur 21 kan cluster nummer sju ses, denna del utgår från de tidigare skapade delarna av 

markobjektet för att skapa en mindre del som bygger ihop vägkroppens slänter med marken 

på insidan av brokonstruktionen. Detta sker på ett liknande sätt som i cluster nummer sex 

med olika skärningspunkter som räknas fram och ett antal klippningar och automatiska val 

av delar.  

  

Figur 21. Cluster nummer 7, Slutlig del av markobjekt för att binda samman insida och utsida.  

Cluster nummer åtta och nio används för att ytterligare klippa till markobjektet vid behov. I 

detta fall krävdes det enbart på ena sidan, den södra. Då marken här annars gick alldeles för 

långt ut i bäckfåran som rinner under bron. Cluster nummer åtta kräver även att en punkt 

refereras in från markmodellen vid den punkt man som maximalt kan tänka sig att 

marobjektet skall sträcka sig till. Cluster nummer åtta kan ses i figur 22 medans nummer 

nio ses i figur 23.  

  

Figur 22. Cluster nummer 8, justering för att anpassa markobjet till befintlig mark vid behov.  

  

Figur 23. Cluster nummer 9, ytterligare justering av markobjekt vid behov.  

  

 

 

 

 



 

19 
 

4.2 3D modell över markobjektet.  
Slutligen kan man i figur 24 se ett exempel på hur markobjektet ser ut i Tekla Structures och 

i figur 25 visas samma markobjekt i Rhino3d. Själva markobjektet har en mörkare ton än 

marken i bådeTekla Structures och Rhino3D. I båda programmen kan också en skilland ses 

på markmodellen och markobjektet genom att markmodellen är uppbyggd av trianglar 

medans markobjektet saknar dessa.   

  

Figur 24. Exempel på hur det slutliga markobjektet kan se ut i Tekla  

  

  

Figur 25.  Exempel på hur markobjektkan se ut tillsammans med den refererade bromodellen från Tekla.  
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5 Diskussion och slutsats  
Tanken med ett parametriskt modifierbart markobjekt för att snabbt och enkelt kunna ta 

fram vägkroppen och konerna som ansluter mellan brokonstruktionen och den befintliga 

marken är en bra idé. De finns dock vissa svårigheter att skapa en definition som fungerar 

för ”alla” olika projekt, bland annat svårigheten att bestämma vart markobjektet på insidan 

av rambenen ska påbörjas. I denna definition görs detta genom att en kurva refereras 

utifrån CAD-filen för marken. Detta tillvägagångssätt är dock problematisk då det tar tid och 

är svårt att få till perfekt, så detta skulle kunna utvecklas. Ifall Brokonstruktionen går över 

en väg där en centrumlinje finns enkelt tillgängligt så blir dock detta problem betydligt 

enklare att lösa, då denna kurva som ska refereras blir mindre komplex.  

Under detta projekts genomförande har många problem stötts på, vissa problem har varit 

relativt enkla att lösa medans andra varit betydligt mycket svåra att finna lösningar på. Det 

problem som varit svårast att lösa har varit att vissa delar av markobjektet inte visades i 

Tekla Structures trots att komponenten i Grasshopper uppgav att transformationen var 

lyckad och inte gav några felmeddelanden. Efter mycket sökande så tros problemet ha 

hittats, detta är att vid justering mot marken kan vissa kanter uppstå samt att vissa linjer 

och punkter uppkommer flera gånger, varav vissa korsar sig själva. För att lösa det så 

användes komponenter i Grasshopper för att montera isär delar av objektet och sedan 

ytterligare en annan för att ta bort punkter som förekommer flera gånger. Detta leder tyvärr 

till att objektet inte längre räknas som stängt. Den information som kan fås från en sluten 

geometri kan dock istället tas från markobjektet innan den monteras ner, och blir på så vis 

ändå tillgänglig.  

Exakt hur markobjektet skulle utformas har även det varit svårt att definiera, de ritningar 

som fanns att tillgå från Tekla Structures var allmänt svårtolkade och stämde inte överens 

med de underlag som fanns som CAD-fil. På grund av detta kanske den nuvarande 

definitionen inte är utformad helt korrekt men släntlutningarna följer de krav som finns, 

och de kan enkelt justeras.  

Den slutsats man kan dra av detta projekt är att det absolut går att skapa ett parametrisk 

modifierbart markobjekt till Tekla med hjälp av Grasshopper. Så denna del av 

målsättningen är avklarad. Problemet är att definitionen inte blir jätteenkelt att använda vid 

nya projekt då marken utgår från en linje som refereras in från den befintliga 

markmodellen. Detta samt att relativ många datapunkter används kräver att relativt mycket 

indata förs in vid varje ny användning av denna definition. Trots det så känns det som att tid 

kan sparas med hjälp av en definition liknande denna. Men för att helt ska dra denna 

slutsats bör mer studier göras, och detta kan ses som en förstudie till ett sådant projekt.  

Ett litet problem är dock att det mest troligt alltid kommer uppstå små problem när ett nytt 

projekt ska utnyttja definitionen (på grund av att alla projekt är unika och framförallt 

markförhållandena), detta leder till att man måste ha förståelse för definitionens olika delar 

för att kunna felsöka de problem som dyker upp. Detta leder till att det inte blir så enkelt 

som att man bara stoppar in nya ingångsvärden och får ut ett färdigt markobjekt. Vilket 

begränsar användningen något.  

 

På grund av att definitionen just nu använder sig av så mycket indata så blir det svårt att 

skapa ett verktyg till Grasshoppers verktygsfält, vilket också var ett utav målen. Med lite 

utveckling och mer tid skulle förmodligen mängden indata dock kunnat minskas betydligt. 
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Ytterligare en faktor som skulle förbättra definitionen vore ifall komponenterna för att 

referera geometrier från Tekla Structures skulle förbättras, detta program är fortfarande 

väldigt nytt så denna utveckling kommer säkerligen också att ske. Det skulle i sin tur leda till 

att man enkelt skulle kunna hämta in en större del av den indata som krävs av den 

nuvarande definitionen   

Ytterligare en slutsats som kan dras är att ifall även bron projekteras med hjälp av 

Grasshopper så skulle den största delen av den indata som just nu hämtas utifrån kunna 

slopas helt, då denna redan skulle finns tillgänglig i Grasshopper definitionen. Med det så 

skulle direkt denna typ av modifierbara markobjekt bli mycket smidigare och enklare att 

skapa, då en stor del av felkällorna skulle elimineras.  

För fortsatt arbete skulle det vara intressant att projektera hela konstrukionen med 

markobjektet i samma Grasshopper definition. Samt att försöka ta fram ett nytt sätt för att 

skapa marken på insidan av rambenen som kan ge markobjektet en mer naturlig och rundad 

form.  
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