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Förord 
 

Examensarbetet är den avslutande delen på den treåriga högskoleingenjörsutbildningen i 

byggteknik vid Umeå universitet. Utbildningen i sin helhet omfattar 180 hp och 

examensarbetet omfattar 15 hp, vilket motsvarar cirka tio veckor. 

 

Arbetet har utförts på WSP bro och vattenbyggnad i Umeå där nödvändigt material har 

tillhandahållits som arbetsplats och handledning. Ett stort tack till mina handledare Stefan 

Wilck, Martin Holmquist och Isak Nilsson som har tillägnat all den tid jag behövt till 

handledning samt alla andra på broavdelningen som funnits där när jag behövt hjälp. 

 

Jag vill även tillägna ett stort tack till min handledare på Umeå universitet, Mark Murphy, 

som hjälpt mig med vägledning kring mitt rapportskrivande. 

 

Umeå, 2019 

 

Linus Lundmark 
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Sammanfattning 
 

Digitaliseringen ger möjligheter till nya och effektivare arbetssätt inom alla möjliga 

branscher. Nya programvaror och tilläggsfunktioner släpps allteftersom och det finns mycket 

ny information att ta in för de personer som anpassar sig till dessa nya programvaror. Även 

fast dessa digitala lösningar har fördelar ur både kostnads- och ekonomisynpunkt kan det vara 

besvärligt att ändra sitt arbetssätt och implementera nya vanor på arbetsplatsen. 

 

Tekla Structures är ett BIM-verktyg (byggnadsinformationsmodellering) ägt av Trimble som 

används flitigt inom byggbranschen. Syftet med detta arbete är att utforska och sammanställa 

möjligheterna kring Trimbles nysläppta verktyg Tekla Bridge Creator vid broprojektering. I 

dag kan Tekla Structures användas tillsammans med Rhinoceros och dess tilläggsfunktion 

Grasshopper genom Grasshopper-Tekla Live Link men arbetsgången kan anses krånglig och 

kräver bra kännedom i programmet. 

 

Rapporten beskriver utformningen av en bromodell i Bridge Creator och sedan en likadan i 

Grasshopper. Därefter jämförs arbetssättet för att slutligen ge förståelse för Bridge Creator 

och en uppfattning för hur den bäst kan nyttjas vid broprojektering samt om den kan vara av 

nytta för den specifika personen med det målet denne har. 

 

Bridge Creator har visat sig ha många begränsningar vad gäller utformning av parametriskt 

anpassningsbara bromodeller, vilket möjliggörs i Grasshopper. Kortfattat innebär det att 

kunna välja ut specifika parametrar som exempelvis brons totala längd och bredd och att hela 

modellen snabbt anpassas när dessa ändras. Om exempelvis brons totala längd ändras måste 

upplag, räcken och liknande byggnadsdelars position ändras manuellt. I Grasshopper kan 

dessa byggnadsdelar anpassas så att om brons längd ändras följer upplag och räcken med vid 

längdändringen.  

 

Det är svårt att avgöra om Bridge Creator är att rekommendera eller inte, det är helt beroende 

på användarens tidigare kunskapsnivåer, vilka brokonstruktioner som skapas, hur 

anpassningsbara de ska vara samt hur stort värde som ligger i att kunna återanvända i nya 

projekt. Bridge Creator är dessutom i en utvecklingsfas och genomgår förbättringar allt 

eftersom vilket innebär att det inte går att utesluta att det i framtiden kan användas likt 

Grasshopper för att skapa parametriskt anpassningsbara bromodeller. 
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Abstract 
 

Digitalization gives opportunities to new and more efficient workflows within all different 

type of industries. New software programs and add-on features are often released and there is 

a lot of new information to process for the people adjusting to these new software programs 

and add-in features. Even though these digital solutions have benefits in both cost- and 

economy point of view it can be difficult to change the workflow and implement new routines 

on the workplace. 

 

Tekla Structures is a BIM-tool (building information modelling) owned by Trimble which is 

used frequently within the building industry. The purpose with this report is to explore and 

compile the possibilities with Trimbles newly released tool Tekla Bridge Creator in bridge 

projecting. Today Tekla Structures can be used together with Rhinoceros and its extension 

Grasshopper through Grasshopper-Tekla Live Link (a more detailed description of the 

software programs can be found in the reports Theory chapter) but the workflow can be seen 

as complicated and requires good knowledge with the software program. 

 

This report describes the designing of a bridge model in Bridge Creator and thereafter a 

similar in Grasshopper. The workflows will be compared to give an understanding for Bridge 

Creator and an opinion for how it best can be applied in bridge projecting and if it can be of 

use for the person with the desired goal he or she has. 

 

Bridge Creator has shown to have a lot of limitations concerning modelling of parametric 

adjustable bridge-models, which is possible in Grasshopper. In short summary this means the 

possibility to choose a specific parameter, for example the total length and width of the 

bridge, and the whole model quickly adapts when these changes. For example, if a bridges 

total length changes, the columns, railings and similar building parts need to be changed 

manually. In Grasshopper these parts can adjust automatically so if the bridges length is 

changed these parts follow the length change. 

  

It’s hard to say if Bridge Creator is to recommend or not, it depends on the user’s previous 

knowledge with bridge design, which bridge constructions that are created, how adjustable 

they shall be and how big value that lays in being able to reuse in new projects. Bridge 

Creator is furthermore in an early development phase and is going through improvements 

over time which means that it can’t be excluded that Bridge Creator in the future can be used 

like Grasshopper to create parametric adjustable bridge models. 
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1 Inledning 
 

Byggsektorn är en av de branscherna i landet som utvecklas långsammast vad gäller 

digitaliseringen. Tidigare undersökningar från Svensk Byggtjänst visar att bristande 

kommunikation i bygg- och förvaltningsprocessen årligen kostar 60 miljarder kronor. Många i 

branschen menar att effektivare digital kommunikation är en stor del av lösningen [1]. Det är 

idag väldigt konservativt och utvecklingen är långsam när det gäller användande av ny 

teknologi. En av orsakerna är det utdragna generationsskiftet i branschen. Många äldre 

motsätter sig förändring och omställning samtidigt som ansvaret inte lämnas över till den 

yngre och mer teknikintresserade generationen. I andra branscher kan det räcka med bara ett 

par års erfarenhet innan ett större ansvar ges, men inom byggbranschen kan det behövas 

uppemot 10 års erfarenhet. 

 

Att det inte ställs tillräckligt hårda krav är ytterligare en orsak. Tidsaspekten sägs också vara 

en utmaning. Det är pressat från alla håll, tiden räcker inte till och därmed kan det dessvärre 

bli så att man faller tillbaka till gamla ”2D-synder”. Sammanfattningsvis måste arbetsrutiner 

och verktyg bli så enkla och lätta att använda som möjligt [2]. 

 

Övergång till digitala modeller är däremot inte fullt så enkelt, det innebär flera utmaningar 

eftersom det påverkar hela byggprocessen och därmed alla aktörer i byggbranschen. Tommy 

Haglund som bland annat är delaktig i en ideell organisation BIM Alliance Sweden, som 

verkar för bättre samhällsbyggande med BIM (byggnadsinformationsmodellering), beskriver 

situationen i branschen: 

 

”Det som sker nu innebär en stor förändring, ett paradigmskifte skulle man kunna 

kalla det. Idag är det möjligt att skapa hela byggnader virtuellt innan man börjar 

bygga på riktigt. Därmed kan man också redan i projekteringen säkerställa att allt 

kommer att fungera både när det gäller konstruktion och funktion. Hela 

byggprocessen kan effektiviseras genom att fel och missanpassningar kan upptäckas 

och åtgärdas redan i det digitala skedet. På så sätt kommer byggoptimeringen av 

produktval av sig självt i upphandlingen av digitala projekt. Branschen är 

fortfarande i ett tidigt skede och endast ett fåtal av byggbolagen har kommit så långt 

att de använder virtuell projektering där traditionella ritningar har ersatts helt av 

digitala i vissa byggprojekt, men det går att se en ökning” [3].  

 

Bättre kommunikation mellan olika aktörer, högre krav på användning av virtuell 

projektering, lättanvända digitala programvaror och en nyfikenhet mot möjligheterna kring 

nya digitala lösningar är viktiga faktorer för en effektivare byggbransch. 

 

1.1 Syfte och mål 
 

WSP är ett företag som utvecklar kreativa, omfattande och hållbara tekniska lösningar för 

framtidens samhällen [4]. På deras hemsida står bland annat följande: 

 

”Vi anser att alla måste ta ansvar för morgondagen om våra samhällen ska kunna 

utvecklas på ett bra sätt. Det innebär att skapa innovativa lösningar på framtidens 

utmaningar. Det inspirerar oss till att vara nyfikna, agera lokalt och tänka globalt. 

[5]”  
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För att kunna fortsätta leverera tekniska lösningar krävs en nyfikenhet på det senaste inom det 

verksamma området. Då Tekla Structures är ett väldigt populärt BIM-verktyg på marknaden 

är deras nya tilläggsfunktioner av stort intresse. 

 

Syftet med detta arbete är att på uppdrag av WSP utforska och sammanställa funktionerna i 

Bridge Creator. Tillvägagångssättet ska bestå av utformning av en brobana i Bridge Creator 

och genom samma tillvägagångssätt ska även funktionerna i Rhinoceros tilläggsfunktion 

Grasshopper (tillsammans med Tekla Structures och Tekla Live-Link, se kapitel 2 på sida 4) 

sammanställas. Vidare ska funktionerna i båda programmen jämföras och möjligheten att 

kombinera de olika metoderna för bästa resultat ska ses över. Med bästa resultat åsyftas 

följande tre punkter: 

 

- Användarvänlighet. 

- Högst kvalitét på modellen i form av noggrannhet. 

- Kortast projekteringstid. 

 

Målet är att presentera en lättförståelig arbetsgång för skapandet av en bromodell i Bridge 

Creator och därefter i Grasshopper för att skribenten slutligen ska kunna möjliggöra 

bedömningen om och när Bridge Creator är av intresse vid broprojektering.  

 

1.2 Tidigare arbeten 
 

Detta examensarbete är en fortsättning på tidigare examensarbeten skrivna av Isak Nilsson [6] 

och Martin Holmquist [7] där en stor del källor inhämtats. Deras likväl som detta arbete har 

efterfrågats av WSP. Kort sammanfattat behandlade Isaks arbete att ta fram en plattrambro 

vars geometri och placering längs en given väglinje är parametriskt justerbara och Martin 

vidareutvecklade detta arbete genom att ta fram en plattrambro som tar hänsyn till interaktion 

med korsande vägar längs en vald väglinje. Detta kunde uppnås genom att använda sig av 

datorprogrammet Grasshopper som tillåter visuell programmering. Grasshopper är ett visuellt 

programmeringsspråk som körs i Rhinoceros 3D och som samarbetar med Tekla Structures 

genom Tekla LiveLink.   

 

Det som skiljer detta arbete med vad de tidigare nämnda examensarbetena presenterar är att i 

detta examensarbete ses de generella möjligheterna och begränsningarna vid användande av 

Bridge Creator över medan tidigare arbeten hade en mer detaljspecificerad inriktning i 

Grasshopper. I grund och botten är förhoppningarna på detta likväl som tidigare 

examensarbeten skrivna av Martin och Isak att underlätta och effektivisera digitaliseringen av 

byggbranschen. 

  

1.3 Avgränsningar 
 

Tanken var i början att lära sig Grasshopper på egen hand för att få en bättre uppfattning kring 

användarvänligheten i programmet. Då arbetet kring informationsinsamlingen över 

funktionerna i Bridge Creator har varit omfattande har inlärningen av programmet 

Grasshopper skett genom upplärning på WSP.  

 

Väglinjer som används vid broprojektering kan skapas i olika mjukvaruprogram och tillverkas 

då i olika filformat. Till exempel är filformatet DWG skapat av företaget Autodesk och 

filformatet DNG är skapat av Bentley Systems. LandXML är ett öppet filformat som går att 

skapa i en mängd olika mjukvaruprogram. Den version av Bridge Creator som använts under 
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tidsperioden för rapportskrivningen tillåter endast filformatet LandXML. En del av arbetet har 

gått ut på att konvertera väglinjer i filformatet DWG till väglinjer i filformatet LandXML med 

hjälp av programvaran Civil 3D. Detta arbete anses inte av skribenten nödvändig för att den 

enskilde läsaren ska kunna förstå rapportens innehåll och redovisas därmed inte. Det kan dock 

vara bra att ha kännedom över det faktum att ifall en vanligtvis arbetar med väglinjer i andra 

filformat än LandXML innebär detta ett ytterligare arbetsmoment. 

 

Något som upptäckts under arbetets gång är att Bridge Creator har skapat väldigt många 

alternativ för utformning av en bros tvärsnitt. I Figur 12 på sida 13 syns tre alternativ under 

fliken Offset directions. I rapporten presenteras endast det första av de tre alternativen av 

anledning att det av skribenten anses väldigt fort bli för komplext och att det saknar relevans 

för arbetets syfte och mål.  

 

1.4 Metod 
 

Metoden för inlärningen har bestått av att provat sig fram i Bridge Creator och med 

arbetssättet trail-and-error har slutligen önskat resultat kunnat uppnåtts. Detta har då resulterat 

i skapandet av en brobana som därefter gjorts likadan i Grasshopper. Kunskapen för 

arbetsgången vid import och förflyttning av en väglinje i Tekla Structures samt arbetsgången i 

Grasshopper har mottagits av handledare på WSP. 
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2 Programvaror 
 
Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är ett betydelsefullt teknikskifte inom bygg- och 

anläggningsindustrin. Genom olika BIM-verktyg samlas alla projektets parter kring en och 

samma 3D-modell. BIM-projekt ger effektivare tidsplanering och en smidigare byggprocess 

vilket leder till mindre fel, förseningar och kostnader. Storbritannien har till och med infört 

lagkrav på BIM i alla offentliga upphandlingar över 5 miljoner pund i syfte att säkerställa att 

de offentliga medlen används på bästa möjliga sätt [8]. 

 

Kriterier som ska vara uppfyllda för användning av begreppet BIM är följande: [9] 

 

1. Informationshantering sker med en eller flera objektsorienterade modeller. 

2. Egenskaper är kopplade till objekten i modellerna, och används. 

3. Objekten i modellerna har relationer till varandra. 

4. Olika informationsvyer kan skapas ur en och samma modell. 

 

I denna rapport används i huvudsak programvarorna Tekla Structures 2019 tillsammans med 

dess tilläggsfunktion Bridge Creator, Rhinoceros 6 tillsammans med dess tilläggsfunktion 

Grasshopper samt Tekla Live-Link. Nedan följer en kortfattad beskrivning av samtliga 

programvaror. 

 

2.1 Tekla Structures och Bridge Creator 
 

Tekla är i grunden ett finskt företag grundat 1966 som år 2011 köptes upp av Trimble 

Navigation Ltd [10]. Tekla Structures är ett BIM-verktyg som skapar en bra överblick över 

projekt och ger en ökad kvalitét på ritningar eftersom mänskliga misstag minskar [11]. Tekla 

Structures är ett väl använt 3D-verktyg vid broprojektering. 

 

Den 22 januari 2019 presenterar Trimble Tekla Structures tilläggsfunktionen Bridge Creator. 

Tanken med denna tilläggsfunktion är att möjliggöra en enkel broprojektering som täcker hela 

arbetsflödet för brokonstruktion, från geometri till modellering [12]. Programvarutillägget ska 

ge lösning på vanliga problem såsom att importera väglinjer från 

vägkonstruktionsprogrammet, skapa sektioner som definierar brodäcket eller brofästen och 

sedan kunna börja modellera och projektera armeringsjärnen. Den ska vara lättanvänd och 

underlätta arbetsflödet för brokonstruktion samtidigt som det ska gå att skapa komplexa 

geometrier. Sedan mars 2019 har den funnits tillgänglig i Tekla Warehouse (bibliotek i Tekla 

som möjliggör att importera ytterligare funktioner till programmet). 

 

2.2 Rhinoceros, Grasshopper och Tekla Live-Link 
 

Rhinoceros är ett 3D-modelleringsverktyg som är väldigt noggrant och flexibelt. Programmet 

används av designers inom många olika områden, till exempel för bilar, båtar, smycken och 

byggnader. Däremot är Rhinoceros inget BIM-verktyg, det som skapas innehåller väldigt lite 

information utöver dess faktiska geometri. 

 

Grasshopper är en tilläggsfunktion till Rhinoceros och används för parametrisk design i 

Rhinoceros. Parametrisk design kan kort sammanfattat beskrivas som geometrier skapta med 

möjligheten att snabbt kunna ändra specifika parametrar som exempelvis brons totala längd 

och bredd och att hela modellen snabbt anpassas när dessa ändras. I Grasshopper genereras 
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geometrin som sedan syns i Rhinoceros. Grasshopper används genom att tillämpa visuell 

programmering.  

 

Den visuella programmeringsskripten består av flera komponenter som kan ses som 

definitioner. Dessa komponenter kan enklast beskrivas som någonting som tar en viss 

information, gör en beräkning och slutligen producerar ett resultat som sedan kan användas av 

nästa komponent [13]. Definitioner blir samlingen komponenter som utför en specifik 

handling, exempelvis skapar tvärsnittet för brobanan. 

 

Programmet Rhinoceros tillsammans med tilläggsfunktionen Grasshopper lämpar sig väl vid 

brokonstruktion för att skapa en parametrisk anpassningsbar bromodell för både enkla och 

komplicerade brokonstruktioner. Grasshopper skapar enorma möjligheter för en effektivare 

broprojektering, men kan även anses komplicerat och kräver hög kännedom om programmet 

för att kunna tillämpas. 

 

Den 23 januari 2017 presenterar Trimble tilläggsfunktionen Grasshopper-Tekla Live Link på 

deras Facebooksida. Detta tillåter algoritmisk modellering för Tekla Structures genom att 

använda Rhino/Grasshopper. Kopplingen består av Grasshopper-komponenter som kan skapa 

och interagera med komponenter i realtid i Tekla Structures [14]. 
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3 Importera väglinjen i Tekla Structures 
 

Väglinjer har givna värden i x- samt y-koordinat beroende på var den befinner sig, dvs. dess 

världskoordinater. Om en väglinjes koordinater befinner sig långt bort från origo läser Tekla 

Structures in all data mellan origo och väglinjen vilket innebär att programmet kan upplevas 

arbeta långsamt. För att det ska vara möjligt att arbeta i modellen kan väglinjen därför behöva 

flyttas. Nedan följer arbetsgången för att importera en väglinje och skapa en offset i Tekla 

Structures så väglinjen hamnar i origo. Första steget är således att infoga väglinjen vilket görs 

i Reference Models, se Figur 1. 

 

 
Figur 1. Steg för steg när väglinjen infogas i modellen 

 

Med väglinjen importerad i modellen kan den flyttas närmare origo. Först lokaliseras 

väglinjens x- och y-koordinat genom att markera väglinjen under Reference Models och 

därefter modellvyn samt högerklicka och välja inquire, se Figur 2. 

 

 
Figur 2. Steg för steg när väglinjens x- och y-koordinater tas fram 

 

Med x- och y-koordinaterna kända kan modellens Base-point ändras, se Figur 3. Viktigt att x- 

och y-koordinaterna skrivs som East coordinate (E) samt North coordinate (N). Skrivs dem in 

i fältet för x- och y-koordinater längst ner uppstår ett problem i Bridge Creator vilket 

resulterar i att brons geometri inte överensstämmer med tvärsnittet som senare skapas. 
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Figur 3. Steg för steg när modellens origo flyttas närmare väglinjen i Base-point 

 

Sista steget är att förflytta vald väglinje till den nya Base-point, se Figur 4. 
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Figur 4. Steg för steg när väglinjen flyttas till nya origo  

 

I den nya vyn syns grid-lines alternativt x- och y-markören som symboliserar x=0 och y=0 i 

nedre vänstra kanten i modellen, se Figur 5. 

 

 
Figur 5. Slutlig vy med väglinjen nära origo. 
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4 Resultat 
 

Följande avsnitt redovisar resultaten från arbetsgången för att skapandet av en brobana, först i 

Bridge Creator och därefter i Grasshopper. 

 

4.1 Bridge Creator 
 

Bridge Creator finns tillgängligt inne i Tekla Structures 2019 genom att navigera till fliken 

Bridges där även äldre tilläggsfunktioner är samlade, se Figur 6. Armeringsalternativen Main 

Bars, Cross Bars och Stirrups har funnits sedan tidigare och är kompatibla till komponenter 

som skapas i Bridge Creator. Däremot är de inte anpassningsbara till brons längdändring, dvs. 

ändras brons längd måste armeringen göras om på nytt. 

 

 
Figur 6. Fliken Bridges i menyn i Tekla Structures 2019 där Bridge Creator finns tillgängligt 

 

Arbetsgången i Bridge Creator utgår från huvudfliken som visas i Figur 7. Längst upp 

namnges komponenterna som skapas, exempelvis brobana och vingmur. Komponenterna som 

sparas hamnar i mappen TeklaStructuresModels>”filnamn”>attributes i filformatet XML och 

det är där filnamnet kan redigeras alternativt tas bort. 
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Figur 7. Huvudfliken i Bridge Creator 

 

4.1.1 Importera väglinjen 
 

I Read Alignment importeras väglinjen på nytt så att Bridge Creator vet vilka koordinater den 

ska följa. Brons huvudlinje väljs som Reference line och övriga väglinjer som är relevanta för 

brons utformning markeras som Active. Därefter väljs den nya Model Base-point som 

referenspunkt, se Figur 8. Markeras ”Preview” och därefter en väglinje i menyn syns den i 

modellen, se Figur 9. 

 



11 
 

 
Figur 8. Fliken Read Alignments i Bridge Creator där väglinjen/väglinjerna importeras  

 

 
Figur 9. Markerad väglinje i Read Alignments visas i modellen 

 

4.1.2 Skapa tvärsnittet 
 

Tvärsnitt tas fram i tvärsnittsbiblioteket (Manage Cross-Section Library) som hittas längst upp 

till höger i menyn under Key sections (Add from Library). Där finns möjligheten att antingen 

importera tvärsnitt från profil-databasen eller skapa nya tvärsnitt. Tvärsnitt importeras genom 

att gå till symbolen med punkter (Import a Cross-Section) och sedan välja ut ett tvärsnitt i 

profil-databasen. Det går att redigera importerade tvärsnitt i Bridge Creators 

tvärsnittsredigering. Bridge Creator läser av vilka punkter som definierar tvärsnittet och det 

enda som behöver göras är att koppla samman tvärsnittet med en AP-punkt (se längre fram) så 

den hamnar längs väglinjen. Nya tvärsnitt skapas genom plus-symbolen (Add new) och sedan 

pennan-symbolen (Edit), se Figur 10. 
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Figur 10. Fliken Tvärsnittsbibliotek i Bridge Creator där tvärsnitt kan importeras, skapas och redigeras 

 

För att lägga in punkter som ska definiera tvärsnittet väljs Category i New/Edit point, se Figur 

11. Nedan följer en sammanfattning av de olika punkterna och vad de används till: 

 

- Alignment proxy (AP) är punkten för väglinjen. Antalet AP-punkter motsvarar 

antalet väglinjer i projektet eller rättare sagt antalet väglinjer i det specifika tvärsnittet. 

Här sammankopplas tvärsnittet med väglinjerna som har valt i Read Alignments. 

- Outer face (OF) är punkterna som skapar tvärsnittet. Den enklaste metoden är att 

välja Parallel with local cross-section coordinate axis i Offset Directions (u, v) och 

Type 1 under Point Type. I P1 väljs vilken punkt som önskas att utgå ifrån och du och 

dv anger vektorförflyttningen i x- respektive y-led. 

- Inner face (IF) är punkter som skapar ett hålrum i tvärsnittet. Önskas flera hål i ett 

tvärsnitt skapas ett namn för varje hål och på så vis skapar de egna tvärsnitt inuti 

huvudtvärsnittet. 

- Virtual (V) är punkter som inte påverkar tvärsnittet utan som kan underlätta om det 

exempelvis önskas att enkelt kunna flytta flera punkter på samma gång genom att 

koppla dessa till V-punkten. Exempel på detta visas längre fram.  
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Figur 11. Tvärsnittsredigeraren i Tvärsnittsbiblioteket där tvärsnitt kan skapas och redigeras 

 

Det finns ett stort urval med alternativ för hur de nya punkterna ska placeras. Under Offset 

Directions (u,v) enligt Figur 12 går det att välja mellan tre olika huvudalternativ. 

 

 
Figur 12. Offset Directions i Tvärsnittsredigeraren som tillåter att punkterna som skapar tvärsnittets geometri placeras ut 
med olika förhållanden till övriga punkter  
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Det finns även fem ytterligare alternativ för att placera ut punkter i ett tvärsnitt. Dessa heter 

Point Type och redovisas i Figur 13 med förutsättning att Parallel with local cross-section 

coordinate axis-alternativet är valt i Offset Directions. 

 

 
Figur 13. Skapande av nya punkter och hur de förhåller sig till övriga punkter förutsatt att det översta alternativet i Offset 
Directions enligt ovan är valt  

 

- Type 1 innebär att punkt P1 väljs som utgångspunkt och den nya punkten bestäms av 

en vektorförflyttning du och dv som motsvarar x- och y-led. 

- Type 2+2 innebär att två punkter P1 (vänster) och P1 (höger) väljs som utgångspunkter 

och den nya punkten skapas i skärningspunkten mellan linjerna. Punkten som väljs i 

P1 (vänster) anger förlängningen i x-led och punkten som väljs i P1 (höger) anger 

förlängningen i y-led. du anger vektorförflyttning från skärningspunkten i y-led och dv 

anger vektorförflyttning från skärningspunkten i x-led. 

- Type 3 + 3 innebär att två par med två punkter väljs som utgångspunkter, dvs. fyra 

punkter sammanlagt. Den nya punkten skapas i skärningspunkten för förlängningen 

mellan linjerna i varje par. Vektorförflyttningen du och dv för samtliga par bestäms 

utifrån P1 i varje par. Observera att dessa flyttas i negativ riktning vid inmatning med 

positiva värden. 

- Type 2 + 3 innebär att P1 (vänster) samt P1 (höger) och P2 (höger) väljs som 

utgångspunkter. Den nya punkten skapas i skärningspunkten mellan P1 (vänster) och 

dess vektorförflyttning i antingen x- eller y-led samt förlängningen mellan P1 (höger) 

och P2 (höger) med möjlighet till ytterligare en vektorförflyttning Du och Dv i P1 

(höger) och även här ger en positiv inmatning en negativ förflyttning. 
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- Type 4 innebär att punkt P1 och P2 väljs som utgångspunkt och den nya punkten 

skapas mellan dessa punkter utifrån värdet på a och b samt vektorförflyttningen du och 

dv. 

 

När värdet för en punkt skrivs in i Point Type försvinner alla siffror i förhandsvisningen. För 

att dessa ska komma upp igen måste en annan punkt i punkt-menyn öppnas upp och därefter 

återgå till samma punkt som tidigare. 

 

I början när ett tvärsnitt skapas och den första punkten som måste vara en AP-punkt läggs till 

går det inte att lokalisera någon väglinje, detta beror på att tvärsnittet inte är definierat efter en 

specifik längd. Tvärsnittet kan heller inte sparas och namnges förrän minst en AP- och en OF-

punkt är skapad i tvärsnittsredigeraren, första steget blir således att skapa en AP-punkt utan 

anknytning till någon väglinje och en OF-punkt som kopplas till AP-punkten.  

 

Tvärsnittet sparas på OK och det hamnar i tvärsnittsbiblioteket. Markera och välj OK och det 

läggs till i key section, se Figur 14. Där väljs en längd inom ett intervall på väglinjen under 

Chainage/Station (ex. 5m). Högerklicka tvärsnittet i Key sections och välj Edit så återfinns 

tvärsnittsredigeringen och AP-punkten kan nu kopplas till väglinjen. 

 

 
Figur 14. Key sections i Bridge Creator som anger ett eller flera tvärsnitt på en specifik längd efter väglinjen 

 

OF- och IF-punkterna skapas enklast genom att utgå från en AP-punkt eller V-punkt och 

därefter ange vektorförflyttningen du och dv enligt Type 1. Det går även att koppla första OF-

punkten till en AP-punkt och därefter alla nya OF-punkter till de tidigare OF-punkterna men 

Bridge Creator börjar arbeta långsamt när tvärsnittet blir för komplext. 

 

Ett exempel på hur Virtual kan användas för att lättare anpassa ett tvärsnitt mellan projekt 

visas i Figur 15. Samma tvärsnitt följer antingen en väglinje och är likadant längs hela 

brointervallet eller varierar genom att kantbalkarna samt vägmitt följer varsin väglinje. OF-

punkterna på varsin sida om balkmitt är kopplade till V1 samt V2 och kopplas ihop med de 

två nya AP-punkterna när kantbalkarna ska följa dessa linjer. 
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Figur 15. Geometrin för två olika brobanor där en består av ett kontinuerligt tvärsnitt och en består av tvärsnitt som varierar 
efter väglinjerna 

 

I Tvärsnittsredigeringsvyn går det att återgå till ursprungsvy genom att högerklicka i fältet för 

förhandsvisningen. Detsamma gäller förhandsvisningen som finns i huvudfliken i Bridge 

Creator. 

 

Ifall flera OF-punkter ligger i samma punkt dyker ett felmeddelande upp, se Figur 16. Det kan 

vara bra att känna till eftersom det är svårt att upptäcka felet då det inte ser ut att vara något 

fel med tvärsnittet.  
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Figur 16. Felmeddelande som visas när tvärsnittet är ogiltigt på grund av att två OF-punkter ligger i samma koordinat 

 

Chainage/station bestämmer tvärsnittet vid en specifik längd efter väglinjen. Om ett tvärsnitt 

är kontinuerlig behöver endast ett tvärsnitt vara angivet i Key sections. Bridge Creator 

kommer ändå varna om inte två tvärsnitt finns med i Key sections med samma start- och 

slutpunkt som i Creation, se Figur 17. 

 

 
Figur 17. Meddelande som visas när två tvärsnittens position efter väglinjen inte stämmer överens i Key sections och 
Creation 

 

4.1.3 Vinkeländring vid brobanans ändar 
 

När brokonstruktioner som ska korsa en under- eller överliggande väg, vattendrag eller dylikt 

som inte är vinkelrät kommer Skew-funktionen till användning. Med hjälp av den går det att 

välja vilken vinkel som önskas i respektive ände av brokonstruktionen. När skew-funktionen 

används utan Section cut ändras konstruktionens totala bredd, se Figur 18. 
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Figur 18. Tvärsnittets totala bredd minskas vid användning av skew utan Section cut 

 

Högerklicka på tvärsnittet i Key sections och välj Add end cut. Detta möjliggör att skapa en 

vinkel utan att hela konstruktions bredd ändras. End cut (Section cut i meny-fältet) placeras 

där komponenten börjar och slutar. Start- och slutpunkten för tvärsnitten i Chainage/Station 

och Creation ska fortsätta 1–2 meter efter End cut. Önskad vinkel ställs in på de två End cuts 

och alternativet Cut till höger ska vara valt. Se Figur 19 för förtydligande. 

 

 
Figur 19. Tvärsnittets totala bredd bibehålls vid användning av Section cut 

 

4.1.4 Förhandsvisning av brons placering läns väglinjen 
 

För att snabbt kunna ta fram intervallet som bron ska skapas på finns möjligheten att ta fram 

en förhandsvisning genom att ändra i Chainage i Section Preview. Tvärsnittet syns i vyn med 

en ljusblå markering, se Figur 20. Step används för att justera intervallet i förhandsvisningen 

när Chainage ändras. 
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Figur 20. Förhandsvisning av brons placering längs väglinjen 

 

4.1.5 Namn, start- och slutpunkt samt intervallet mellan tvärsnitten 
 

Under fliken Creation i Bridge Creator ges komponenten, i detta fall brobanan, dess namn. 

Fältet för namnet måste ha ett innehåll för att programmet ska kunna skapa geometrin. När 

Bridge Creator sparas, stängs ner och startas upp igen kan Shape name behöva skrivas in på 

nytt av okänd anledning. 

 

Start och End vid Chainage/station styr intervallet var komponenten börjar och slutar. Måste 

vara minst 0,1 meter in på väglinjen. Interval är avståndet mellan tvärsnitten som skapas längs 

linjen. Större intervall skapar enklare geometrier som är lättare för Tekla att bearbeta men vid 

kurvor blir komponenten inte lika jämn, se Figur 21. Hur stort intervallet ska vara beror på 

hur detaljerad bron ska vara och hur stor krökningsradien är. 

 

 
Figur 21. Exempel på brons utformning vid en kurva när intervallet mellan tvärsnitten är högt 
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Den slutliga geometrin skapad i Bridge Creator redovisas i Figur 22. 

 

 
Figur 22. Exempel på hur den färdiga geometrin kan se ut i Bridge Creator 

 

4.2 Grasshopper 
 

Tekla Structures måste öppnas först för att Tekla Live-Link ska kunna fungera ihop med 

Rhinoceros och Grasshopper, i annat fall kommer inte modellen som skapas i Grasshopper 

kunna visualiseras i Tekla Structures. Nästa steg är att importera väglinjen i Rhinoceros. 

Därefter öppnas Grasshopper som finns tillgängligt inne i Rhinoceros och som nås genom att 

skriva in dess namn i sökfältet. Komponenter nås antingen genom flikarna i menyn eller 

genom att dubbelklicka i vyn följt av komponentens namn. Nedan förklaras två vanligt 

förekommande komponenter: 

 

- Panel, kan antingen användas för att mata in ett siffervärde eller text som nästa 

komponent registrerar eller för att få fram ett värde från tidigare komponenters 

beräkningar. Kan enkelt infogas genom att dubbelklicka i vyn följt av citationstecken 

och innehållet, exempelvis ”5000.  

- Number Slider, ger möjlighet till att snabbt ändra siffervärden som nästa komponent 

läser av. Kan enkelt infogas genom att dubbelklicka i vyn följt av önskad siffra. Min-

värdet blir automatiskt noll och maxvärdet blir det närmsta 1-10-100-1000…-tal över 

värdet som skrivs in. 

 

Grasshopper tillåter ett väldigt fritt sätt att arbeta och det finns många olika tillvägagångssätt 

för att uppnå samma resultat. Det som presenteras nedan är alltså en föreslagen arbetsgång.  

 

4.2.1 Importera väglinjen 
 

För att följa samma arbetsgång som i Bridge Creator blir således första komponenten i 

Grasshopper Curve. Komponenten Curve kopplar väglinjen i Rhinoceros till Grasshopper. 

Välj Set one Curve enligt Figur 23 och markera väglinjen i Rhinoceros och den är nu 

kopplad till Grasshopper.  
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Figur 23. Komponenten Curve som kopplar kurvan i Rhinoceros till Grasshopper 

Följande komponenter används för att placera väglinjen i modellens origo och ta ut brons 

längd: 

 

- Move, skapar en geometri med en förflyttning. Kurvans X- och Y-koordinater som 

inhämtas i Tekla Structures skrivs in i Panel och kopplas ihop så väglinjen hamnar 

nära origo. 

- Evaluate Length, gör det möjligt att kunna välja intervallet efter kurvan som bron ska 

placeras på. Högerklicka på komponenten och välj Normalized som Set Boolean False 

så längdfaktorn på väglinjen bestäms av dess faktiska värde i meter/millimeter istället 

för mellan 0 och 1. 

- Construct Domain, sammanställer koordinaterna för start- och slutpunkten på 

väglinjen. 

- Sub-Curve, skapar slutligen en ny väglinje mellan punkterna. 

 

När dessa komponenter är kopplade samman enligt Figur 24 är definitionen för brons intervall 

efter väglinjen färdig och det som kvarstår hädanefter är att definiera tvärsnittet. 

 

 
Figur 24. Den färdiga definitionen för brons intervall efter väglinjen 

 

Visualisering av intervallet för bron i Rhinoceros enligt Figur 25 är möjligt genom att markera 

komponenten Sub-Curve i Grasshopper. 
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Figur 25. Vyn i Rhinoceros när definitionen i Grasshopper är färdig 

 

4.2.2 Skapa tvärsnittet 
 

Det finns flera sätt att skapa tvärsnitt i Grasshopper. I detta arbete skapas det genom Sketch 

Editor i Tekla Structures som enkelt hittas enligt Figur 26. Det definierade tvärsnittet kan 

sedan hämtas in till Grasshopper genom Tekla Live-Link.  

 

 
Figur 26. Sökvägen för Tvärsnittsskaparen Sketch Editor i Tekla Structures 

 

Tvärsnittet skapas med Sketch polyline och måttsätts med Sketch vertical- och horizontal 

distance. Exempel på hur det färdiga tvärsnittet kan se ut visas i Figur 27.  

 

 
Figur 27. Det färdiga tvärsnittet som har skapats i Sketch Editor 



23 
 

 

Alla måttsättningar hamnar i Variables. Under Formula kan man koppla ihop delar av 

tvärsnittet som exempelvis höger och vänster kantbalk. Se jämförelse i Figur 28. 

 

 
Figur 28. Alla mått ändras och anpassas så de förhåller sig till varandra i Variables i Sketch Editor 

 

När tvärsnittet är färdigt och sparat hamnar det i Profile Catalog som går att nå genom 

Catalogs och sedan Profile Catalog. Vid Profile subtype enligt Figur 29 syns i vilken ordning 

måtten ska placeras i Concatenate i Grasshopper. 

 

 
Figur 29. Det nya tvärsnitt sparas i Profile Catalog 

 

Följande nya komponenter används i Grasshopper för att lägga in tvärsnittet i Grasshopper 

och placera det längs den nya väglinjen enligt Figur 30: 
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- Concatenate, skapar en samling med alla ingångar och skickas vidare som en löpande 

text. 

- Position, bestämmer hur tvärsnittet ska placeras i förhållande till väglinjen. I detta fall 

skapas en Panel med en rotation på -90° så tvärsnittet hamnar i rätt position. 

- Profile Contour, hämtar ett tvärsnitt från profil-databasen i Tekla. 

- Explode, delar upp tvärsnittets yttre geometri i enskilda linjer. 

- List Item, markerar en specifik punkt efter tvärsnittets yttre geometri. 

 

Profilen kan skrivas in direkt i komponenten Profile Contour men genom att använda 

komponenten Concatenate möjliggörs användning av parameterstyrda värden, exempelvis 

Number Sliders, för att enkelt variera tvärsnittets utformning. Komponenterna Explode och 

List Item är i denna arbetsgång nödvändiga för att insättningspunkten för tvärsnittet ska kunna 

definieras efter väglinjen, i annat fall hamnar tvärsnittet inte i mitten då man ökar brobanans 

totala bredd. 

 

 
Figur 30. Den färdiga definitionen i Grasshopper som skapar tvärsnittet 

 

4.2.3 Skapa geometrin 
 

Tvärsnitt placeras längs väglinjen likt Interval i Bridge Creator. Följande nya komponenter 

används: 

 

- Perp Frames, skapar ett specifikt antal plan längs väglinjen.  

- Deconstruct Plane, bryter ut planen i vektorriktningar i planens position 

- Project, placerar ett objekt på ett plan, resulterar i att tvärsnittet får samma z-

koordinat längs hela väglinjen. 

- Construct Plane, skapar ett nytt plan för tvärsnittet. 

- Loft, skapar en yta mellan alla tvärsnitt. 

- Cap Holes, skapar en yta för första och sista tvärsnittet och ger komponenten en 

volym. 

- Item, skapar ett objekt i Tekla. 

 

Definitionerna som används till att skapa geometrin i Grasshopper redovisas i Figur 31. 
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Figur 31. Den färdiga definitionen för geometrin i Grasshopper 

 

Den slutliga vyn med alla komponenter som används för att skapa geometrin i Grasshopper 

redovisas i Figur 32 och resultatet i Rhinoceros och Tekla redovisas i Figur 33. 

 

 
Figur 32. Slutlig vy i Grasshopper 

 

 
Figur 33. Slutlig vy i Tekla samt Rhinoceros 
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5 Diskussion och slutsats 
 

Personligen upplever jag en stor skillnad i arbetsgången för de båda programmen och båda 

har sina för- och nackdelar. För att enklast sammanfatta dem gås de igenom var för sig, först 

för Bridge Creator och därefter för Grasshopper.  

 

Fördelarna i Bridge Creator sammanfattas nedan och är följande: 

 

• Allt sker i samma program. 

• Mer lättförståeligt än Grasshopper. 

• Lättare att konstruera tvärsnitt som förhåller sig till flera väglinjer. 

• Enkelt att skapa vinkeländringar vid brons ändar, skulle i Grasshopper skapa flera 

ytterligare steg då den nya vinkeln och längden vid brons ändar behöver beräknas 

manuellt. 

 

Kort sammanfattat går det i Bridge Creator förhållandevis snabbt att modellera komplexa 

geometrier efter en väglinje men om den totala brolängden behöver justeras innebär detta 

väldigt många steg för att anpassa övriga komponenter till dess nya position. Att inte kunna 

välja en komponent, exempelvis brobanan, som huvudkomponent som de övriga 

komponenterna anpassas till anses personligen som den största begränsningen i programmet.  

 

Fördelarna i Grasshopper sammanfattas nedan och är följande: 

 

• Tillåter en friare modellering. 

• Modellen som skapas är parametrisk anpassningsbar. 

 

Kort sammanfattat är Grasshopper mer tidskrävande att lära än Bridge Creator men när 

användaren väl besitter kunskaperna i Grasshopper finns större möjligheter att återanvända 

samma modell i nya projekt. Även möjligheten att skapa fler detaljer som är parametriskt 

anpassningsbara som till exempel vägräcken och pelare finns till skillnad från i Bridge 

Creator. 

 

Frågan om Bridge Creator är att rekommendera beror helt på användarens tidigare 

kunskapsnivåer, vilka brokonstruktioner som skapas, hur anpassningsbara de ska vara samt 

hur stort värde som ligger i att kunna återanvända dem i nya projekt. 

 

Jag tror att det finns potential för Bridge Creator och att kunna projektera i ett och samma 

program är förstås enkelt och smidigt, men jag anser att de fortfarande har mycket kvar att 

förbättra innan Bridge Creator kan anses som användarvänlig. Viktigt att komma ihåg är att 

Bridge Creator är i en tidig utvecklingsfas och uppdateras allt eftersom. Således är det svårt 

att säga hur den kommer fungera i framtiden. 
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