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SAMMANFATTNING 

Många av dagens konstruktioner som projekteras är välkända och beprövade 
standardkonstruktioner. Projekteringsmetodiken för dessa är tidskrävande och repetitivt då 
projekteringen alltid påbörjas från grunden.  
Detta ineffektiva arbetssätt anses kunna ersättas med en effektivare metod och därmed 
möjliggöra ett bättre nyttjande av resurser. Denna skulle kunna ersätta de repetitiva delmoment 
i projekteringen så dessa utförs per automatik. Metoden kan även utnyttja effektiviteten som 
återfinns i parametriskt styrda modeller och de välutvecklade beräkningssätt som idag används.  
Undersökningen av detta har skett genom en sammankoppling av ett flertal processer och 
mjukvaror och med en automatiserad projekteringsmetod förmodas stora tidsbesparingar vara 
möjliga, vilket resultatet av detta arbete tyder på.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nyckelord: Rhinoceros, Grasshopper, Tekla Structures, Karamba, Visuell programmering, 
Automatisering, Parametriserad modellering, Stödmur. 
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ABSTRACT 

Many of the structures that are being planned today are well-known and proven standard 
designs. The design methodology for these is time-consuming and repetitive, as planning always 
begins from scratch. 
This ineffective way of working is considered to be replaceable by a more effective method, thus 
enabling better utilization of resources. This method could replace the repetitive elements in the 
planning process so that they are performed automatically. The method could also take 
advantage of the efficiency found in parametrically controlled models and the well-developed 
calculation methods currently used.  
The investigation of this has been done through interconnecting a number of processes and 
software’s and large time savings are expected through an automated planning method, which 
the result from this report shows. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Keywords: Rhinoceros, Grasshopper, Tekla Structures, Karamba, Visual Programming, 
Automation, Parameterized modelling, Retaining wall. 
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FÖRORD 

Detta arbete markerar avslutningen av vår tre åriga högskoleingenjörsutbildning på Kungliga 
Tekniska  Högskolan (KTH) Byggtekning & Design. Examensarbetet motsvarar 15 
högskolepoäng och utfördes vårterminen 2018.  
 
Vi skulle vilja ta tillfället i akt att tacka alla våra nära och kära som stöttat oss genom dessa 
studier. Samt tacka alla medarbetare på WSP Bro- & vattenbyggnad som hjälpt oss under vårt 
arbete men även för den glädje som spridits. 
 
Vi skulle vilja rikta ett tack till Daron Omed som möjliggjort detta examensarbete och som hjälpt 
oss väldigt mycket genom arbetet. Men framförallt skulle vi vilja rikta ett stort tack till Azita 
Hosseinzade, vår handledare på WSP och som hjälpt och stött oss väldigt mycket under hela 
projektets gång.  
 
Vi skulle även vilja rikta ett tack till Clemens Preisinger, utvecklare av Karamba som alltid erhållit 
trevliga och informativa svar på alla de frågor som uppstått kring detta ämne.  
 
Till sist skulle vi vilja utrycka ett stort tack till vår examinator från Bro- och Stålbyggnad, Jean-
Marc Battini som under hela projektet erbjudit ett stort stöd och intresse. 
 
 
 
Tack! 
 
 
 
 
 
 
 
Juni 2018, Stockholm 
:Markus Lythell  :Wesam T. S. Jarjes 
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ORDLISTA 

Automatic data processing  Automatisk data behandling.  

Automatisering  Att göra en process som tidigare krävt manuell 
hantering automatisk. 

BIM-program     Building Information Modeling. 

CAD-program     Computer-Aided-Design-program.  

Centrumlinje En linje som motsvarar centrum, eller mittlinje av en 
geometri. 

Concrete Bridge Reinforcement  Ett tilläggsprogram till Tekla Structures för armering. 

Exporteras  Skickas/matas ut ur. Att exempelvis skicka data från 
ett program till ett annat.  

FEM-analys     en analys med Finita element metoden. 

Indata      Information som krävs för att ett funktion ska fungera. 

LCA (Livscykelanalys) Analys som beaktar miljöpåverkan under hela 
strukturens livslängd. 

LCC (Livscykelkostnad) Analys som beaktar den totala kostnaden under hela 
strukturens livslängd. 

Mesh  Det rutnät som appliceras på ett element och vars 
noder används i en FEM-analys. 

NURBS  Non-Uniform Rational B-Spline. En matematisk 
process som noggrant beskriver kurvor istället för 
approximation med hjälp av raka linjer.  

Parametrar/Variabler Ett konstant värde i ett specifikt fall som kan ändra 
värde beroende på det specifika fallet.  

Parametrisk modellering  Att styra en modell/modellering via 
parametrar/variabler. 

Standardiserade lösningar  Beprövade och välkända lösningar inom branschen. 

Translation En förflyttning i samma riktning och avstånd, även kallat 
parallellförflyttning. 

Trädstrukturer Ett sätt att hantera och lagra information, där 
strukturen kan liknas vid ett träds grenar och löv. Där 
en gren representerar en lista och löven representerar 
listans objekt. 

Visuell programmering  Ett sätt att programmera, ofta genom att 
sammankoppla olika funktioner i form av 
komponenter, till skillnad från den mer förekommande 
textbaserade programmeringen. 

WIP (Work in progress)   Arbete under utveckling.
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1. INLEDNING 

1.1. BAKGRUND 

Många konstruktioner som konsultföretag idag får i uppdrag att beräkna på är väldigt snarlika 
och innefattar oftast standardkonstruktioner. Beräkningen av dessa typer av konstruktioner är 
mer tidskrävande än utmanande och önskas därför effektiviseras för att fokus ska kunna läggas 
på mer komplexa uppdrag. I nuläget är effektiviseringen generellt gestaltad i formen av 
standardiserade lösningar som ska snabba upp projekteringstiden. Trots dessa lathundar måste 
konsulter utföra modelleringsarbetet från grunden, vilket i dagsläget upplevs som den befintliga 
flaskhalsen i effektiviseringen och behöver utvecklas ytterligare. 
Broavdelningen på WSP har numera effektiviserat modelleringsarbetet med hjälp av skript som 
skapar parameterstyrda modeller. Dessa skript ska efter inmatning av nödvändig indata 
automatiskt modellera upp strukturens volym. Detta arbetssätt påbörjades efter slutförandet av 
examensarbetet ”Parameterstyrd projektering av broar: koppling mellan Rhinoceros - 
Grasshopper och Tekla Structures” (Hosseinzade & Samir, 2017) och är det examensarbete 
denna rapport bygger vidare på. 
 

1.2. SYFTE 

Syftet med rapporten är att vidareutveckla projekteringsprocessen av standardkonstruktioner 
genom automation. Möjligheten att automatisera en sammankoppling mellan 
beräkningsprocessen, armeringsmodelleringen och dagens parametriska modellering ska 
undersökas. För att detta ska kunna ske vill WSP undersöka kompatibiliteten mellan ett antal 
program och i vilken utsträckning de kan användas för att skapa ett automatiserat skript för 
beräkning, modellering och optimering av standardkonstruktioner. De begränsningar som 
eventuellt existerar ska redovisas och vara belägg för rekommendationer och vägvisande för 
eventuella framtida arbeten. 
 

1.3. FRÅGESTÄLLNING 

Examensarbetet grundar sig i skapandet av ett automatiserat, parameterstyrt skript som omfattas 
av kopplingen mellan flertalet program och tilläggsprogram.  
Därav lyder följande frågeställningar: 
”Är det möjligt att skapa automatiserade parameterstyrda skript som resulterar i färdigarmerade 
modeller baserat på beräkningsresultat från FEM-analyser?”  
”Hur pass pålitliga resultat erhållas med denna metod och vilka eventuella begränsningar 
kommer att vara nödvändiga för dess brukbarhet?”  
”Vilka risker och fördelar medföljer denna typ av automation?” 
”Vad skapar denna metod för möjligheter för framtiden?”
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1.4. AVGRÄNSNINGAR 

En del avgränsningar gjordes innan detta arbete kunde påbörjas i och med den breda omfattning 
och begränsade tid examensarbetet tillät. Med utgångspunkt att arbetet skulle agera som en 
undersökning på huruvida möjligheterna för denna typ av skript är möjlig eller inte gjordes 
följande avgränsningar: 
Skriptet ska skapas för en rätvinklig standardstödmur för att minimera komplicerade laster och 
geometrier. 
Modelleringen av muren, laster samt armeringen ska endast skapas för en rak rektangulär 
stödmur då tidigare kännedom om att armeringsmodelleringen har denna begränsning. 
Grundvattenytan antas ligga i underkant bottenplatta.  
 

1.5. LÖSNINGSMETOD 

Trots de avgränsningar som finns är detta fortfarande ett väldigt omfattande examensarbete och 
för att kunna angripa det på ett praktiskt sätt har arbetet delats upp i två huvuddelar: 
Litteraturstudier och Programmering.  
 

 LITTERATURSTUDIER 
Den första huvuddelen består av insamling av information och inlärning av alla de program 
som ska användas. Programmen är Tekla Structures, Microsoft Excel och Rhinoceros 6. 
Rhinoceros 6 inkluderar programmet Grasshopper, till vilket ytterligare ett antal 
tilläggsprogram kopplas, nämligen Karamba, Bumblebee och Tekla-Live Link. Vad dessa 
har för funktioner till får läsaren ta del av under kapitel 5 Teoretisk referensram.  

 

 PROGRAMMERING 
Den andra etappen består av själva skapandet av skriptet, som i sin tur har delats upp i 
fyra delar. Modelleringen av stödmuren omfattar den första delen, FEM-analysen den 
andra, kopplingen mellan analysen och nödvändiga beräkningar utförs under den tredje 
delen och slutligen modelleras armeringen i den fjärde och sista delen. En mer ingående 
förklaring för hur dessa delar har utförts kan läsaren ta del av under kapitel 6 
Genomförande. 
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2. NULÄGESBESKRIVNING 

2.1. WSP 

WSP grundades i London 1969 och är ett globalt företag med cirka 42 000 medarbetare utspridda 
på 550 kontor i 40 länder. Företaget har vuxit till att bli ett av världens största teknikkonsultbolag 
i världen efter flertalet förvärv och 2001 förvärvade de teknikkonsultföretaget Jacobson & 
Widmark. Jacobson & Widmark bildades år 1938 i Stockholm vilket därmed är starten på WSP:s 
historia i Sverige, som i dagsläget omfattas av 4 000 medarbetare på 50 kontor i landet (WSP - 
Vår Historia, 2017). 
I Sverige består WSP av 19 olika sektorer, som sträcker sig allt från bostäder, energi, 
fordonsindustrin och kommersiella fastigheter till broar, tunnlar och andra 
anläggningskonstruktioner (WSP - Sektorer, 2018). Författarna har utfört examensarbetet för 
avdelningen Broteknik på Stockholmskontoret. Avdelningen erbjuder bland annat tjänster inom  
projektering, konstruktion, projektledning samt LCA- och LCC-analyser inom alla möjliga brotyper 
och tunnlar (WSP - Broteknik, 2018). 
  

2.2. PARAMETRISK MODELLERING PÅ WSP 

I dagsläget har WSP Bro- & Vattenbyggnad utnyttjat parametrisk modellering som en 
arbetsmetod. Arbetsmetoden medför en avsevärd effektivisering i arbetet och har 
implementerats på flertalet komplexa och utmanande konstruktioner inom infrastruktur som 
annars skulle ha varit svårangripliga. Detta innebär att många utmaningar kunnat hanterats på 
ett effektivare sätt och på så sätt testa flertalet möjligheter för att hitta en optimerad och smart 
lösning.  
 

2.3. WSP:S FRAMTIDSVISION 

De framsteg och den utveckling som gjorts inom parametrisk modellering har breddat 
kompetensen inom företaget. WSP arbetar ständigt med att utvecklas och denna arbetsmetod 
har inspirerat till att se hur långt parameterstyrningen kan tas och hur pass mycket av styrningen 
som kan automatiseras. Syftet är att hitta automatiserade lösningar för olika konstruktioner och 
satsningar görs i form av interna utvecklingsarbeten samt riktade examensarbeten. Tanken är 
att i framtiden kunna använda sig av automatiserade skript i den utsträckning att tiden som 
besparas medför att fler uppdrag kan genomföras samt att fokus kan läggas på andra områden, 
exempelvis kvalité och optimering.  
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3. METOD 

Arbetet var redan från början tänkt att på en regelbunden basis avstämmas med både akademisk 
handledare och näringslivshandledare med avsikten att ge alla parter ett bra sätt att förhålla sig 
till framstegen som görs samt till kommande utmaningar i projektet. Parallellt med projektets gång 
påbörjades rapporten för att sedan avslutas efter presenterad slutredovisning. 
När det kommer till tillvägagångssättet att utreda syftet var det förbestämt vilka program som 
skulle användas. I och med att kontoret redan använder sig av parameterstyrd modellering i ett 
samspel mellan Grasshopper och Tekla Structures var det framförallt med dessa program 
undersökningen skulle utföras och utifrån kompatibiliteten till dessa kunde andra program och 
tilläggsprogram implementeras. Licenser för dessa tillhandahölls av WSP via en arbetsdator, och 
därmed behövde examensarbetet genomföras på WSP, där en arbetsplats erhölls. 
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4. FAKTAINSAMLING 

Faktainsamlingen har skett delvis löpande under arbetets gång och delvis via förkunskaper från 
utbildningen. Nedan har de olika typer av källor listats upp. 
 

4.1. KURSER 

Följande kurser har bidragit med grundkunskap till examensarbetet: 
 
[HS1021] Stål- & träkonstruktion, KTH 
[AF1024] Strukturanalys med finita elementmetoder (FEM), KTH 
[HS1014] Bro- och anläggningskonstruktioner, KTH 
[DA2003] Programmeringsteknik, Stockholms universitet 
[CV3013] Foundation Engineering, Nanyang Technological University, SINGAPORE 
[CV4110] Excavation & Retaining Wall, Nanyang Technological University, SINGAPORE 
Snabbkurs på Youtube i uppbyggnaden samt manipuleringen av listor och träd i Grasshopper 
gåtts. (MODE LAB - Working with data Trees, 2015) 

 

4.2. LITTERATUR 

För att erhålla en djupare kunskap kring de program som använts till projektet har diverse 
manualer använts. Utöver manualerna har även böckerna ”Infrastrukturkonstruktioner” och "Platt 
grundläggning” använts där en bättre förståelse för stödmurars uppbyggnad, funktion samt 
stabilitet kunnat fås. 
 

4.3. HANDLEDANDE MATERIAL 

När manualer och diskussionsforum för de använda programmen visat sig vara otillräckliga har 
en direkt kontakt med utvecklarna av dessa upprätts via mejlkonversation.  
När det kommer till stödmurens utformning och beräkningar har WSP bidragit med underlag på 
armeringsritningar, tidigare beräkningsrapporter, beräkningsmallar samt ett Grasshopper skript 
som skapar en stödmursvolym i Tekla Structures. 
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5. TEORETISK REFERENSRAM 

Utifrån den metod som fastställts samt den fakta som sökts fram bildades en teoretisk 
referensram. För att skapa programmet behövdes en god kunskap om stödmursstrukturen som 
skulle undersökas samt kring de mjukvaror som skulle användas för att göra detta möjligt. Denna 
teoretiska referensram presenteras nedan. 
 

5.1. UPPBYGGNADEN AV EN STÖDMUR 

En stödmurs huvudsakliga uppgift är främst att återhålla jord eller fyllning på ena sidan om muren 
(Sundquist, 2005), vilket kan vara användbart då en lång slänt är oönskad. De delar som den 
enklaste formen av en stödmur består av är en bottenplatta och en mur. (Se Bild 5.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BOTTENPLATTA 
Bottenplattan är den horisontella delen i konstruktionen och har syftet att distribuera 
lasterna ner i marken på ett stabilt sätt. Den behöver inte endast dimensioneras mot de 
vertikala lasterna som uppkommer utan även för det moment som uppstår av de 
horisontella lasterna som agerar på muren. Detta resulterar i att det just är bottenplattans 
dimensioner som mest påverkar stabiliteten av konstruktionen, och är därmed den del som 
enklast anpassas för att uppnå en optimerad stödmur.  

 

 MUR 
Muren är fastgjuten i bottenplattan och är den konstruktionsdel som huvudsakligen ska 
hantera de horisontella laster som strukturen utsätts för. Denna brukar oftast utformas 
med en inklination som bidrar till en effektivare hantering av de horisontella lasterna, vilket 
vanligtvis resulterar i tunnare dimensioner men en mer komplex konstruktion. Själva 
höjden på muren bestäms vanligtvis baserat på efterfrågad nivåskillnad mellan fram- och 
baksida och kan inte väljas lika fritt som övriga dimensioner oftast kan.  

Bild 5.1 - En simpel rak, stödmur 
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 VERKANDE LASTER 
Stödmurar belastas av permanenta och variabla laster, där de variabla lasternas storlek 
och antal varierar beroende på stödmurens rådande förhållanden. De permanenta 
lasterna som belastar stödmuren uppkommer av dess egentyngd samt av jordens vikt och 
tryck (Se Bild 5.2). Storleken på dessa laster påverkas både av de materialegenskaper 
fyllningen har samt grundvattenytans nivå.  
 

5.2. PARAMETRISK MODELLERING 

Parametrisk modellering är modellering med hjälp av variabla värden och har sitt ursprung i 
parametriska ekvationer från matematiken (Eric Weisstein, 2018). Detta betyder att modellens 
utformning utgörs av parametrar som är anpassningsbara för enskilda fall. Fördelen med detta 
arbetssätt är att förändringar av modellen kan hanteras smidigt och skriptet som används kan 
återanvändas för liknande konstruktioner. 
 

5.3. AUTOMATISERAD PROJEKTERING 

Med automatiserad projektering utförs en del eller alla steg i projekteringsfasen automatiskt. 
Utifrån den data som fås ifrån projekteringsunderlag kan exempelvis modellering och beräkning 
ske automatiskt av ett färdigskapat program. Vilken omfattning det automatiserade programmet 
har kan variera mellan olika fall. 
 

5.4. PROGRAM 

De program som använts och sammankopplats för att genomföra examensarbetet är Microsoft 
Excel, Rhinoceros och Tekla Structures. En beskrivning av funktionaliteten av dessa ges nedan. 
 

 

Bild 5.2 - Illustration av stödmuren samt verkande laster 
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 MCNEEL ASSOCIATES 
McNeel Associates är ett privatstyrt företas som grundades 1980 och är beläget över hela 
världen med huvudkontor i Seattle, USA (McNeel, 2016). De erbjuder ett flertal program 
till datorer, surfplattor och telefoner varav ett av dessa program är Rhinoceros och finns 
till både Windows och Mac. 

 

5.4.1.1. RHINOCEROS 
Rhinoceros är ett CAD-program och kännetecknas av att geometrin som skapas baseras 
på NURBS. Detta resulterar i väldigt precisa kurvor och geometrier oavsett hur mycket 
elementen skalas upp och ner. Med senaste utgåvan av Rhinoceros till Windows 
inkluderas programmet Grasshopper, som tidigare varit ett tilläggsprogram (Rhinoceros, 
2018). 
 

5.4.1.2. GRASSHOPPER   
Utvecklaren av Grasshopper heter David Rutten och programmet bygger på visuell 
programmering. Med visuell programmering menas att programmeringen sker med olika 
medföljande komponenter som utför det som önskas med hjälp av att koppla samman 
dessa grafiskt, i detta fall med sladdar. Grasshopper har sitt eget programfönster och 
resultatet av programmeringen visualiseras istället löpande i Rhinoceros (Se Bild 5.3).  

 
Till Grasshopper har ett flertal tilläggsprogram utvecklats och kommer att gås igenom 
under kapitel 5. Genomförande. 

 

 MICROSOFT  
Microsoft grundades 4 april 1975 av Bill Gates och Paul Allen i New Mexico, USA (BBC, 
2006). Sedan 26 februari 1986 är huvudkontoret beläget i Washington, USA och företaget 
erbjuder allt från operativsystem och program till telefoner och spelkonsoller (Microsoft, 
2018). Ett av dessa programpaket är Microsoft Office, som lanserades i sin första form 
1989 (Microsoft, 2018). Microsoft Office inkluderar Outlook, OneDrive, Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, SharePoint och Microsoft Teams (Office, 2016). 

    
 

Bild 5.3 - En enkel uppsättning av visuellprogrammering i Grasshopper. Här skapas en linje genom att 
definiera två punkter. Startpunkten definieras genom att skapa en parameterstyrd koordinat från grunden och 
slutpunkten genom att skriva in en konstant koordinat manuellt. Denna linje modelleras sedan upp i 
Rhinoceros. 
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5.4.2.1. MICROSOFT EXCEL 
Microsoft Excel lanserades för första gången 1985 för mac och 1987 för Windows 
(Microsoft, 1985). Programmet är ett kraftfullt kalkylblad som hanterar, analyserar och 
delar enorma mängder data effektivt. Funktionerna är många och beräkningar som utförs 
kan vara av varierande komplexitet. Data kan representeras grafiskt och numeriskt samt 
exporteras till eller länkas med andra program.  
 

5.4.2.2. VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS  
Excel är även kompatibelt med programmeringsspråket Visual Basic For Applications 
(VBA), ett språk som är integrerat i Microsoft Office paketet. Med VBA kan användaren 
programmera och automatisera alla funktioner som annars utförs manuellt. Funktioner 
som annars skulle kunna ta en enorm mängd tid att bearbeta manuellt kan utföras på 
betydligt kortare tid tack vare VBA programmering. Utöver att förenkla det manuella 
arbetet kan VBA användas för att skapa funktioner eller interaktioner mellan användaren, 
programmet i sig eller med övriga program (Austin & Dave, 2017). 
  

 TEKLA 
Tekla grundades i februari 1966 under namnet Teknillinen Laskenta Oy (”Teknisk 
beräkning”), som under våren samma år förenklades till Tekla (Tekla, 2016). Företaget är 
sedan 2011 uppköpta av företaget Trimble och kompletterar övriga funktioner som Trimble 
erbjuder. Detta resulterar i att brukaren har ett smidigt och produktivt arbetsverktyg som 
är överlägset andra program i konstruktionsbranschen på det de gör (Trimble, 2016). 

 

5.4.3.1. TEKLA STRUCTURES 
Tekla Structures är ett ledande BIM-program inom konstruktionsbranschen och brukas av 
fler än 5000 kunder världen över. Programmet skapades då datorer och ADP blivit 
väletablerat och för att tillgodose det ökade trycket på avancerade ingenjörsberäkningar 
(Tekla, 2016).  
Framöver i rapporten kommer Tekla Structures refereras till som Tekla. 
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5.5. TILLÄGGSPROGRAM 

Tilläggsprogram skapas för att öka funktionaliteten hos ursprungsprogrammen de skapas för. De 
kan möjliggöra funktioner som användaren annars inte haft tillgång till och är oftast skapade av 
tredjepartsutvecklare (Tilläggsprogram, 2012). 
Ett flertal tilläggsprogram har varit essentiella i examensarbetet för att kunna utföra vitala delar 
av projektet. Det viktigaste av dessa är Karamba, men även andra tilläggsprogram som 
Bumblebee, GHPython, Tekla Live Link och Concrete Bridge Reinforcement har fyllt funktioner 
som inte skulle vara möjliga att utföra i ursprunksprogrammen. Funktionerna för dessa förklaras 
övergripligt nedan. 
 

 KARAMBA  
Karamba är ett tilläggsprogram till Grasshopper och utvecklas av Clemens Presinger i 
samarbete med Bollinger-Grohmann-Schneider ZT GmbH (Karamba3d, 2018). I projektet 
har version 1.3 WIP använts med version 1.2.2:s manual då den uppdaterade manualen 
inte publicerats. Detta innebär att en del funktioner i den nya utgåvan inte funnits beskrivna 
i den manual som använts och mejlkonversationer med utvecklaren har upprättats för stöd 
i aktuella fall. 
I analogi med andra FEM-program definieras element, stöd, laster, material, tvärsnitt via 
olika moduler i Karamba. Det som skiljer Karamba från andra kommersiella FEM-program 
är att det i likhet med Grasshopper använder sig av parameterstyrd, visuell 
programmering, vilket leder till en återanvändbar uppsättning med fördefinierade laster, 
lastfall, stöd, tvärsnitt, material med mera. Detta medför en tidsbesparing i och med att en 
justering i modellen inte kräver en omdefiniering av FEM-analysen, som sker automatiskt. 
De element som Karamba använder sig av är triangelelement med 6 frihetsgrader som 
baseras på Kirchoff’s teori (Clemens Preisinger, 2015). Enligt Clemens P. så efterliknar 
Karamba de TRIC-element som härleddes av John Argyris och hans medarbetare. 
Karamba försummar även tvärgående skjuvningsdeformationer i analyserna (Clemens 
Preisinger - Karamba, 2016, p. 33). 

 

 BUMBLEBEE 
Bumblebee är ett tilläggsprogram till Grasshopper och är skapat av David Mans 
(Bumblebee, 2015) för att möjliggöra ett informationsutbyte mellan Excel och Grasshopper 
i realtid. Bumblebee komponenterna är skrivna i programmeringsspråket VB.Net vilket i 
sin tur bygger på Microsofts programmeringsspråk Visual Basic. Detta möjliggör en extern 
styrning och kontakt med Microsoft Office programmen och funktionerna kan därmed 
styras via Bumblebee. Komponenterna är skrivna med öppen kod, vilket innebär att koden 
kan studeras och modifieras via Grasshopper. 
 

 GHPYTHON 
GHPython är ett tilläggsprogram till Grasshopper som gör programmeringsspråket Python 
helt kompatibelt med Grasshopper och är skapat av ”giulio” (GhPython, 2017). Det består 
av endast en enda komponent som har variabla inputs och outputs och innehåller ett 
programmerbart fönster där Pythonkod kan skrivas och köras. Beroende på vad som 
kodas kan användaren skräddarsy en komponent som utför en uppgift i Grasshopper som 
annars hade krävt ett tio-tal komponenter samt funktioner. 
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 TEKLA LIVE-LINK 
Tekla Live-Link är ett tilläggsprogram till Grasshopper som är under utveckling och är 
skapat av Trimble (Trimble Tekla, 2018). Tilläggsprogrammet upprättar och håller en 
realtids kontakt mellan Tekla och Grasshopper och därmed sker alla förändringar i 
Grasshopper även simultant i Tekla. För att kontakten ska kunna upprättas behöver Tekla 
vara igång innan Rhinoceros startas.  
 

 CONCRETE BRIDGE REINFORCEMENT 
Concrete Bridge Reinforcement (CBR) är ett tilläggsprogram till Tekla och är utvecklat av 
Trimble. Komponenterna är framtagna för att förenkla och snabba upp arbetet med att 
armera komplexa platsgjutna modeller. Efter att geometrin på volymen som ska armeras 
definieras placerar CBR ut vanlig Tekla armering. Dessa skapas som en grupp och kan 
styras som så, men även individuella järn är modifierbara (Tekla Extensions - General 
Design, 2017). 
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6. GENOMFÖRANDE 

Processen med att arbeta med flera olika program och tilläggsprogram kan snabbt bli väldigt 
komplicerad, för att inte nämna svårangriplig. Under 1.5 Lösningsmetod förklarades upplägget 
för hur tillvägagångssättet skulle vara. Ett förarbete med litteraturstudier och inlärning av de 
diverse programmen var utgångspunkten. Därefter övergick arbetet till en programmeringsfas 
där själva skriptet skapades.  
För att underlätta för läsaren att följa med i hur genomförandet av skriptet har gått till har en 
vidareuppdelning gjorts. Litteraturstudien benämns som Förarbete, medan 
programmeringsfasen delas upp i Modellering, FEM-Analys, Koppling mellan Excel och skriptet 
samt Armering. Avslutningsvis ges en förklaring av hur hela programmets upplägg och flöde är 
strukturerat. Förklaringen kommer endast att vara övergriplig och beskrivande på grund av 
sekretess. 
 

6.1. FÖRARBETE 

Förarbetet är det arbete som lett till den teoretiska referensram som presenteras under kapitel 5. 
Teoretisk referensram. Denna typ av informationsinsamling gjordes separat inför varje del av 
skriptet då det var oklart vilka hinder som skulle uppstå under projektets gång eller hur skriptet 
skulle vara utformat när nästa steg skulle påbörjas. För själva strukturen användes kunskap från 
tidigare kurser i utbildningen, medan inlärning av de program som använts gjordes till en början 
via manualer och exempelklipp på nätet. Under skapandet av skriptet har flertalet funktioner och 
upplägg testats för att uppnå ett önskat resultat. I vissa fall har dessa lösningar visat sig hindra  
vidareutvecklingen av skriptet, varvid dessa har kodats om för att kunna gå vidare med arbetet. 
 

 GRASSHOPPER 
Då skriptet skapas i Grasshopper var det naturligt att börja inlärningen där. Enkla exempel 
i form av videolektioner på internet (Vimeo - David Rutten, 2014) studerades för att få en 
ökad förståelse kring hur programmet fungerade. Därefter skapades mindre projekt för att 
få en praktisk uppfattning för hur det var att programmera visuellt och vilka problem som 
kunde uppstå. Tidigt uppmärksammades Grasshoppers kraftfulla datahantering i 
trädstruktur och hur värdefull bearbetningen av denna var för att utvinna potentialen i 
programmet (Se Bild 6.1). Det var här kursen ”Working with data Trees” på Youtube togs, 
vilken visade sig vara till stor hjälp under hela arbetets gång (MODE LAB - Working with 
data Trees, 2015). 
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 KARAMBA 
Inlärningen av Karamba har skett dels genom videolektioner på internet (Karamba3d, 
2016), inläsning av Karamba manualen (Clemens Preisinger - Karamba, 2016), samt 
informationssökning och problemlösningar på Karambas officiella internetforum (Karamba 
- Scott Davidson, 2018). Utöver detta har simpla modeller skapats vars resultat har 
jämförts med handberäkningar gjordes för att kontrollera att skriptet byggts upp korrekt 
samt var tillförlitligt.  

 

 GHPYTHON 
GHPython komponenten har använts genomgående under arbetets gång. Allt ifrån skript 
som utför enklare if-satser till att kontrollera när vissa kriterier uppfylls för att en viss 
process ska påbörjas (Se Bild 6.2). Iterationen av baktassen samt stabilitetskontrollen 
utförs exempelvis med en mer avancerad pythonkod, som i annat fall skulle ha krävt en 
betydligt mer komplicerad programmering med Grasshopperkomponenter.  

Bild 6.1 – (Överst), en trädstruktur med en ”gren”. (Nederst), en trädstruktur som resulterar i tre ”grenar”. 

Bild 6.2 – GhPython komponent med programmeringsbart fönster, innefattande en enkel if-sats. 
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6.2. MODELLERING 

En simpel grundfil med en enkel stödmur erhölls från WSP i början av examensarbetet, detta för 
att utnyttja tiden bättre till att undersöka de frågeställningar som ställts.  
Grundfilen skapar två solida volymer utifrån en linje som delas upp i segment varpå punkter 
skapas i varje segmentslut. Dessa punkter flyttas parametriskt och används för att skapa linjer 
sinsemellan. Linjerna används i sin tur till att skapa ytor som slutligen sammansvetsas till en 
volym. När modellen byggts upp i Grasshopper kopplas den vidare till Tekla via 
tilläggsprogrammet Tekla Live Link (Se avsnitt 5.5.4. Tekla Live-Link). Volymerna skapas med 
en kontinuerlig tjocklek men skiljer sig vanligtvis i verkligheten för att minska 
materialförbrukningen. 
För att kunna utnyttja grundfilen till projektets ändamål har den löpande under projektets gång 
modifierats för att arbeta med de olika tilläggsprogrammen som implementeras. 
 

6.3. FEM-ANALYS 

För att utföra en FEM-analys på strukturen behövdes en modell skapas som sedan analyseras. 
Detta görs via komponenten ”Assemble Model” och kräver tre fundamentala indata för att kunna 
utföra sin funktion. Dessa indata är vilka element som modellen ska bestå av, var stöden är 
placerade och vilka laster som ska inkluderas i analysen.  
Utöver den fundamentala indatan kan exempelvis referenspunkter för stöd och laster definieras 
samt elementens tvärsnittsutformning och materialegenskaper. Dessa har en fördefinierad 
standardinställning i komponenten och kan därför ignoreras om de inte anses nödvändiga för 
analysen, och kommer därmed inte att förklaras mer ingående i denna rapport. Komponenten 
ger sedan användaren en modell, information om modellen, totala massan och var masscentrum 
ligger. 
När den önskade modellen är skapad sätts den in i komponenten ”Analyse ThII”. ”Analyse ThII” 
är komponenten som utför en analys av andraordningen, vilket betyder att analysen även tar 
hänsyn till krafter som verkar i planriktningen och därmed ger modellen en förändrad styvhet 
(Clemens Preisinger - Karamba, 2016).  
Användaren får från analysen ut en analyserad modell, den maximala deformationen, modellens 
egentyngd och den interna elastiska energi.  För att visuellt i Rhinoceros kunna se resultatet av 
analysen kan denna modell matas in i komponenten ”Model View” där användaren exempelvis 
kan se var stöden är placerade, deformationen som uppstått samt lasternas placering och 
storlek. En mer ingående förklaring hur denna modell har skapats beskrivs senare i avsnittet.  
Avslutningsvis matas den analyserade modellen in i komponenten ”Reaction Forces” som ger 
användaren möjligheten att utvinna alla stödreaktioners magnitud och riktning. Då 
beräkningsreferenserna som funnits till hands utförts på meterstrimlor har summan av krafterna 
samt momentet delats med längden på stödmuren för att tydligare kunna jämföra resultaten. 
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 ELEMENT 
De två typer av element som kan skapas i Karamba är skalelement och balkelement. För 
denna konstruktion skulle båda elementtyper vara passande, där balkelementen är en 
förenklad metod. Då projektets syfte är att undersöka framtida möjligheter har modellen 
skapats med skalelement för att få en bredare grund inför mer komplexa konstruktioner. 
Skalelement kräver en mesh som byggs upp i Grasshopper för att definieras. Meshen 
baseras på ytor som skapas utifrån centrumlinjerna i muren och bottenplattan. Ytorna skär 
varandra i underkant mur och skapas på samma sätt som volymytorna, nämligen via 
parameterstyrda punktförskjutingar. Komponenten ”Mesh Breps” sammanfogar de två 
ytorna till en mesh, men bibehåller deras separata information för vidarearbetning. Den 
sammanfogade meshen matas därefter in i komponenten ”Mesh to Shell” och omvandlas 
till skalelement. Skalelementen sätts därefter in i komponenten ”Assemble Model” och däri 
kan olika elementegenskaper definiera de olika element som sammanfogats.  
Tvärsnitten skapas genom att skalelementen förskjuts med halva tjockleken 
perpendikulärt från respektive element åt båda riktningar (se Bild 6.3). Detta medför en 
volymdubblering i en del av modellen som måste tas hänsyn till och analysresultaten 
behöver modifieras för att få korrekta värden. Hur detta uppstår och hur resultaten 
modifieras beskrivs under avsnitt 6.3.3.1. Elementbaserad modifiering. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bild 6.3 – Skalelement i mörk nyans och tvärsnitt i ljus nyans. 
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 STÖD 
För att efterlikna den analytiska beräkningen som utförs av beräkningsmallen i Excel har 
stöd placerats i murens centrumlinje i anslutningen mellan elementen. Stödens  translation 
och rotation har förhindrats i alla axlar för att få ut stödreaktionerna för strukturen.  
I och med att tvärsnittet skapas genom att förskjuta elementet halva tjockleken upp och 
ner, kommer dessa stöd hamna i mitten på bottenplattan. Detta medför att vissa moment 
och krafter inte kommer att inkluderas i analysen om de inte manuellt läggs in. Hur detta 
hanterats gås igenom i avsnitt 6.3.3.2. Stödbaserad modifiering. 
 

 LASTER 
En last skapas med komponenten ”Loads”. I denna kan olika typer av laster väljas där 
gravitationslast, punktlaster samt konstanta och variabla utbredda laster har använts i 
detta projekt (se Bild 6.4). Beroende på vilken lastkomponent som används krävs olika 
indata, men vad som är gemensamt för alla är att de kräver en kraftvektor och tillåter 
eventuella lastkombinationer. Gravitationslasten kräver inget utöver dessa två och kan 
lämnas ospecificerade för att använda jordens tyngdacceleration g = 10 m/s2. När det 
gäller punktlastskomponenten krävs även information om vilka punkter som lasterna samt 
eventuella moment ska angripa i. Utbredda laster kräver utöver det minimala även en 
geometri som krafterna ska fördelas över, och gäller både för konstanta och variabla 
laster.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mer om lastkombinationer ges i slutet på avsnittet under 6.3.3.3. Lastkombinering. 
På stödmuren verkar totalt sju laster och representeras med totalt tio Karamba-
lastkompontenter i skriptet. Mindre ytor har definierats på modellen för att lasterna som 
verkar på modellen ska återspegla de verkliga förhållandena så bra som möjligt. Dessa 
ytor har skapats med samma metodik som övriga ytor i skriptet. Då laster endast kan 
appliceras på ytor kan inte en utbredd horisontell last skapas för bottenplattan. Denna last 
har istället skapats som punktlaser i stöden och är likvärdiga i magnitud och riktning för 
det resulterande moment och den resulterande kraft som den utbredda lasten på bak- och 
framtass skulle ha medfört. 

 

Bild 6.4 – Här redovisas de fyra olika lastkomponenterna som använts till modellen. Gravitationslast, 
punktlast, och konstant samt variabel utbredd last. 
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6.3.3.1. ELEMENTBASERAD MODIFIERING 
Tidigare i avsnittet nämns det att en dubbelvolym i en del av modellen skapas på grund 
av skalelementens placering. Dimensionerna på denna volym är murens tjocklek i bredd, 
halva bottenplattans tjocklek i höjd och stödmurens längd i längd, vilket därmed gör den 
symmetrisk kring murens centrumlinje. (se Bild 6.5).  
Dubbelvolymen medför en ökad egentyngd och därmed en större vertikal stödreaktion. 
För att eliminera denna ökning har den resulterande summan av egenvikten subtraherats 
bort från den totala egenvikten som fås av analysen. Då momentet beräknas i murens 
centrumlinje resulterar symmetrin i att den överflödiga volymen inte bidrar med något 
resulterande momentet till analysen. 

 

6.3.3.2. STÖDBASERAD MODIFIERING 
Då modellen är skapad på sådant sätt att stöden ligger i mitten av bottenplattans tjocklek, 
kommer analysen som utförs beräkna resulterande moment och krafter i det läget. Detta 
medför att de horisontella lasternas hävarm kortas av med halva bottenplattans tjocklek, 
och därmed behöver resultatet modifieras för att överensstämma med verkligheten. 
Modifieringen sker genom att addera likvärdiga moment till resultatet med hjälp av 
punktlastskomponenter. 
 

6.3.3.3. LASTKOMBINERING 
Lastkombinationer möjliggör att analyser utförs simultant på olika lastfall, vilket medför att 
användaren kan analysera hur olika kombinationer av laster påverkar strukturen för att 
hitta de mest kritiska fallen. I projektet finns möjligheten att simultant parameterstyra upp 
till fyra uppsättningar av lastfall som kombineras efter konstruktörernas önskan.  

 

Bild 6.5 – Här syns den överlappande volym som uppstår till följd av elementuppbyggnaden. 
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6.4. KOPPLINGEN MELLAN EXCEL OCH SKRIPTET  

För att kunna skapa ett användarvänligt gränssnitt har skriptet koppats ihop med en Excelfil. 
Denna fil eliminerar behovet att användaren ska ändra de olika parametrarnas värde i 
Grasshopper, utan kan enkelt göra det via Excel istället. Detta må förenkla för användandet, men 
har krävt en hel del arbete att få till då tilläggsprogrammet Bumblebee inte är färdigutvecklat. En 
övergriplig förklaring av det önskade upplägget, de använda komponenterna och problematiken 
som behövts överkommas förklaras övergripligt nedan.  
 

 UPPLÄGG 
Det som eftersöktes var ett sätt att få skriptet att känna av att en förändring sker i en 
specifik Excelfil. För att detta ska kunna ske krävs en komponent som konstant kollar om 
något har hänt med filen eller inte. När en önskad förändring sker ska skriptet utföra de 
processer som den är programmerad att göra, exempelvis en analys eller modellering av 
strukturen. Dessutom skulle kopplingen automatiskt kunna skriva ut information från 
Grasshopper till Excel efter att förbestämda kriterier uppnåtts. 
Det finns ett flertal tilläggsprogram som skapar en koppling mellan Excel och Grasshopper, 
men endast ett som kunde utföra processen att läsa in eller skriva ut till Excel automatiskt 
hittades. Detta program heter Bumblebee och har beskrivits djupare i avsnitt 5.5.2 
Bumblebee, medan hur det använts beskrivs nedan.  
 

 BUMBLEBEE-KOMPONENTER 
Fyra Bumblebee komponenter har använts i projektet för att åstadkomma 
realtidskopplingen mellan Grasshopper och Excel. Dessa är “XL File Path”, “XL Data In”, 
“XL Data Out” och “XL Live”. Med ”XL File Path” talar användaren om för Grasshopper 
vilken Excelfil den ska läsa in. ”XL Data In” och ”XL Data Out” läser in data från, respektive 
skriver ut data till Excelfilen. Slutligen kontrollerar ”XL Live” kontinuerligt om någon 
förändring görs i filen, dock är denna komponent inte fullt utvecklad, vilket krävt att en 
modifiering av dess kod behövt utföras. 
 

 PROBLEMATIK   
”XL Live” är uppbyggt på ett sådant sätt att den skapar en koppling mellan en Excelfil och 
kontrollerar om någon förändring sker i den filen. Problemet är att användaren inte har 
möjligheten att definiera vilken Excelfil den ska skapa kopplingen med eller var i Excelarket 
den ska kontrollera om en förändring sker.  
Lyckligtvis är komponenterna i Bumblebee skrivna med en öppen källkod, och därav har 
mindre modifieringar till ursprungskoden kunnat genomföras. Förändringarna har skapat 
en stabilare komponent som är mer anpassad för att arbeta efter förbestämda 
förutsättningar sett till originalkodens mer generella arbetssätt.  
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6.5. ARMERING 

Stödmurensarmering består av tre typer av armeringsjärn, A-järn, C-järn och S-järn. 
Tilläggsprogrammet CBR skapar armeringsgrupper av olika typer av järn (se avsnitt 5.5.5 
Concrete Bridge Reinforcement) och i projektet har komponenten ”CIP_Mainbars” använts för 
att skapa A-järnen. Komponenten ”CIP_Crossbars” har använts för att skapa C- och S-järnen. 
Utformningen av armeringen kan styras via Grasshopper genom att ändra deras attribut i skriptet. 
En enklare förklaring på hur komponenten skapas, exempel på vilka attribut som kan styras samt 
vilka begränsningar som finns i de olika typerna av armeringsjärn ges nedan. 
 

 UTSTRÄCKNING OCH RIKTNING 
För att skapa en armeringsgrupp i Tekla Structures krävs det att användaren specificerar 
objektet samt den utsträckning och riktning som armeringen ska placeras utefter. Detta 
görs genom att välja punkter längst objektet i en viss ordning. Då detta objekt skapas i 
Grasshopper är dessa punkter befintliga och kan återanvändas för detta ändamål. Dessa 
punkter behöver matas in i Tekla Live Link-komponenten ”Component” i samma ordning 
som de skulle ha valts i Tekla för att definitionen ska fungera korrekt. På sådant sätt 
definieras objektet som armeringsgrupperna ska placeras i. Därefter återstår det att 
specificera armeringens utformning via attributsmanipulering. 

 

 ATTRIBUT 
Armeringsgruppernas specifika placering, dimensioner och utformning styrs med hjälp av 
att specificera deras attribut. Genom Grasshopper kan attributen  parametriskt enkelt 
styras och därmed kan exempelvis diameter, s-avstånd och förankringslängd anpassas i 
realtid i Tekla. 

 

 A-, C- OCH S-JÄRN 
Generellt är attributen desamma för de båda armeringsgruppstyperna, men det finns 
några enstaka som särskiljer sig. När det kommer till A-järnen kan dessa skapas genom 
att definiera exakt antal järn eller exakta avstånd mellan järnen. När exakt antal järn 
används som definition fördelas dessa jämnt längst objektets riktning. Definieras 
placeringen med exakta avstånd krävs det däremot att alla järns avstånd relativt till 
varandra specificeras. 
Modelleringen av C- och S-järnen som använder sig av komponenten ”CIP_Crossbars” 
kan endast skapas med hjälp av ett önskat s-avstånd mellan järnen. Dessutom kan dessa 
få en ändkrok definierad, vilket inte är möjligt för A-järnen.  
C- och S-järnen skapas på samma sätt förutom att bockningsradien på S-järnen 
definierats på ett sätt att det alltid skapar en halvcirkel. 
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6.6. PROGRAMMETS UPPLÄGG 

Alla dessa processer kopplas sedan samman för att samarbeta i realtid i Excel, Grasshopper och 
Tekla. Nedan följer en kortare förklaring av hur alla program är sammankopplade samt hur 
automationsprocessen är tänkt att gå till (Se Bild 6.6).  
Programmet är tänkt att styras av användaren via Excel för att sedan ha de övriga processerna 
löpa i bakgrunden. All data som är nödvändiga för att skapa modellen, beräkningen och 
armeringen skrivs in i Excelfilen och skickas sedan till Grasshopper.  
Till en början skickas informationen som krävs för att modellera upp stödmuren samt FEM-
analysera den till Grasshopper, som då bygger upp modellen och analyserar den i bakgrunden. 
Samtidigt skickas modellen till Tekla där den automatiskt modelleras upp och kan granskas. Att 
optimera stödmuren är ett alternativ som skriptet kan utföra och utförs i såna fall under denna 
del av automatiseringsprocessen. Därefter skrivs stödreaktionerna ut till Excel som beräknar ut 
armeringsbehovet för stödmurens delar. När användaren valt erforderlig armeringsmängd 
skickas informationen tillbaka ut till Grasshopper, som definierar armeringens attribut och 
modelleras automatiskt upp i Tekla. Avslutningsvis kan en beräkningsrapport via Excel skrivas 
ut för granskning.  

 
 
 
 

Bild 6.6 – Flödesschema över hur automatiseringsprocessen är tänkt att gå till. 
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7. RESULTAT 

Examensarbetet har resulterat i ett körbart automatiserat skript som efter inmatning i ett 
användargränssnitt utför slutstegen av projekteringsprocessen. Slutprodukten av programmet är 
en färdigarmerad stödmursmodell med tillhörande beräkningsrapport. Hur slutprodukten 
används beskrivs nedan. 
 

7.1. PROGRAMMETS ANVÄNDNING 

Användaren möts efter uppstart av programmet av ett användargränssnitt där de geometrier och 
förutsättningar som råder för stödmuren matas in (se Bild 7.1 och Bild 7.2). En del data matas in 
numeriskt, sådant som geometrin av stödmuren och lastkombineringen. En annan del väljs 
utifrån rullistor, sådana som säkerhetsklass, grundläggningstyp samt förutsättningar. Slutligen 
finns det rödmarkerad indata som automatiskt beräknas fram av användargränssnittet utifrån den 
valda informationen. När användaren är nöjd med indatan klickas knappen: ”START” för att 
påbörja skriptet.  
 
 
  

Bild 7.1 – Första delen av användargränssnittet. 
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Bumblebee känner av att startknappen använts och startar igång skriptet. Inledningsvis laddas 
indatan in till Grasshopper från Excel där den sorteras upp i trädstrukturer. Den sorterade 
informationen används sedan för att först modellera upp stödmurens volymer i Grasshopper samt 
skicka denna in till Tekla. Samtidigt matas alla förutsättningar från indatan som behövs för FEM-
analysen in till Karamba-komponenterna och påbörjar analysen. I Grasshopper  beräknas även 
utnyttjandegraden av de rådande stabilitetsvillkor baserat på den allmänna bärighetsekvationen.  
Om användaren valt att optimera baktassen i användargränssnittet utförs den med avseende på 
dessa stabilitetsvillkor och det är den lastkombination som bidrar med det mest kritiska fallet för 
stabiliteten används under optimeringen. Programmet itererar med decimetersprecision fram en 
baktassbredd så nära en utnyttjandegrad som tillåts enligt Trafikverkets krav gällande 
geokonstruktioner (Trafikverket, 2016). De stödreaktioner som fås baserat på den slutgiltiga 
modellen exporteras sedan in till Excel. 
 
 
 
 
 
 

Bild 7.2 Första delen av användargränssnittet forts. 
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I Excel beräknas snittkrafterna analytiskt enligt balkteorin och resultaten används för att 
bestämma armeringsbehovet till stödmurens olika konstruktionsdelar. Användaren informeras 
om rådande armeringsbehov för de olika konstruktionsdelarna i gränssnittet och har möjligheten 
att välja vilken diameter samt s-avstånd armeringen ska erhålla. Skulle den valda armeringen 
inte vara tillräcklig eller om dimensionerna på denna går i konflikt med modellens utformning 
visas ett felmeddelande. När användaren är nöjd med sina val av armering, klickar användaren 
på ”SKAPA ARMERAD TEKLAMODELL” (se Bild 7.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 7.3 - Andra delen av användargränssnittet. 
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Informationen kring den valda armeringen skickas till Grasshopper som sedan modelleras upp i 
den befintliga Teklamodellen. 
Användaren kan sedan genom att trycka på ”SKAPA BERÄKNINGSRAPPORT” välja att 
framställa en beräkningsrapport med all indata, resultat samt armeringsskiss över stödmuren (se 
Bild 7.4). 
 

Påvisat är det möjligt att sammanfoga de slutstegsmoment som finns vid projekteringen av en 
stödmur till en automatiserad process. Största delen av denna process utförs i Grasshopper i 
samband med flertalet tilläggsprogram och skriptet blir invecklat (Se Bild 7.5). 
 

  

Bild 7.4 – (t.v.) Visar färdigarmerad modell. (t.h.) Förstasidan av beräkningsrapporten. 

Bild 7.5 – Hela den visuella programmeringen som möjliggör integrationen av delprocesserna. 
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8. ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet av examensarbetet. Detta görs med avseende 
på en jämförelse mellan den automatiserade projekteringsmetoden och den som används idag, 
vilka begränsningar programmen har samt förenklingar som gjorts i skriptet. Dessutom 
presenteras de risker som medföljer, men även vilka möjligheter som framställs om en 
vidareutveckling av denna metod görs.  
 

8.1. JÄMFÖRELSE  

Resultatet av detta projekt har delats upp i tre delar: beräkningsresultat, modellens kvalité och 
tidsåtgång. Dessa jämförs med hänsyn till den projekteringsmetod som används traditionellt 
idag.  
 

 BERÄKNINGSRESULTAT 
Beräkningarna i den automatiserade metoden baseras på de stödreaktioner som erhålls 
av FEM-analysen, till skillnad från en analytisk beräkning. Vidare utförs beräkningar 
analytiskt enligt balkteorin i en beräkningsmall som används i dagens metod. Detta 
resulterar i att ett nästintill identiskt resultat erhålls där skillnaden härstammar från 
stödreaktionernas värde. Valet av detta tillvägagångssätt grundar sig i tidsbegränsningen 
av examensarbetet. Att implementera en allomfattande FEM-analys till projektet ansågs 
omotiverat i nuvarande version av Karamba på grund av bristfällande komponenter. Tiden 
utnyttjades istället för att undersöka kompabiliteten och interaktionen mellan programmen, 
samt att sammanföra projekteringsprocesserna.  
Optimeringsprocessen av programmet sker genom att endast förändra baktassens bredd 
med avseende på de utnyttjandegrader som erhålls. Detta är i enlighet med dagens praxis 
och eftersom en förändring i baktassens bredd ger stor inverkan på den rådande 
stabiliteten hos konstruktionen, anses detta vara en effektiv metod. Detta bidrar till 
minskade kostnader såväl som en minskad miljöpåverkan. I och med att denna process 
enkelt kan utföras kan detta förhoppningsvis medföra att en ökad mängd optimerade 
konstruktioner utförs i branschen. Det skulle resultera i att den minskade kostnaden och 
miljöpåverkan blir väsentlig. 
 

 MODELLKVALITÉ  
Slutmodellen som skapas i Tekla Structures består av en volymmodell med innefattande 
armering. Då volymmodellen endast antar enkla geometrier, kommer jämförelsens 
huvudfokus att ligga på armeringen och dess struktur.  
Armeringsutformningen förändras med avseende på dess placering och avgörs av de 
rådande förutsättningarna som styr kravet på täckandebetongskikt för 
konstruktionsdelarna. Armeringens diameter samt s-avstånd är justerbar av användaren 
och kan anpassas efter tycke. Armeringen består av sju armeringsgrupper i både 
bottenplattan och muren (Se Bild 8.1).  



 

33 
 

 
Armering gruppernas placering står i relation till varandra, vilket resulterar i att en 
förskjutning av en grupp medför en förflyttning av resterande armeringsgrupper. I 
jämförelse med den traditionella projekteringsmetoden erbjuder detta ett effektivare sätt 
att ommodellera och förflytta armeringsgrupper. En ommodellering kräver dock att 
användaren kontrollerar att den tidigare bestämda armeringen fortfarande är erforderlig. 
En efterbearbetning av den automatiserade armeringsmodelleringen är även möjlig om 
uppsättningens utformning inte tillfredsställer användaren. Detta resulterar givetvis i en 
tidsförlust men är fortfarande mer tidseffektiv än att som i dagsläget modellera och armera 
om modellen från början. 
 

 TIDSÅTGÅNG 
Den tidsbesparing som finns att göra mellan den automatiserade arbetsmetoden och den 
metod som används idag har visats vara signifikant, men att ge ett faktiskt värde på denna 
är svåruppskattad. Anledningen är bland annat för att det i dagsläget ofta är 
nyexaminerade konstruktörer eller personer med liten erfarenhet som får projektera och 
beräkna stödmurskonstruktioner. Detta resulterar i att en längre tid krävs för att slutföra 
projektet jämfört med om en person med mycket erfarenhet hade utfört samma arbete.  
Enligt medarbetare på WSP kan det traditionella arbetssättet kräva upp till tre arbetsdagar 
att beräkna, modellera, armera samt skapa en beräkningsrapport. Med den nya 
automatiserade metoden framställs detta genomsnittligen på under tio minuter och då är 
även en justeringstid av armeringsmodelleringen inräknad. Detta exempel ger en tydlig 
indikation på den tidsbesparing som finns att göra mellan metoderna och påvisar den 
framtida potentialen av arbetsmetoden. 

 
 
 
 
 
 

Bild 8.1 – (t.v.) Bottenplattan med armeringsgrupper (t.h.) Muren med armeringsgrupper. 
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8.2.  BEGRÄNSNINGAR 

I detta avsnitt kommer de begränsningar som identifierats i Karamba och Tekla beskrivas och 
dess konsekvenser diskuteras. 
 

 KARAMBA 
Karamba är i konstant utveckling och detta återspeglas i att en del funktioner saknas som 
välanvända kommersiella FEM-program utvecklat sedan tidigare. Bland denna 
avsaknaden är möjligheten att efter egen vilja bestämma hur skapandet av ett tvärsnitt ska 
ske. I dagsläget är det i Karamba endast möjligt att skapa ett tvärsnitt som förskjuts åt 
båda riktningar från elementets centrumlinje med en ekvivalent längd. Detta medför att 
dubbelvolym skapas i en del av modellen och har diskuterats i avsnitt 6.3.3.1. 
Elementbaserad modifiering. De förändrade deformationsegenskaperna i 
anslutningsområdet har ansetts vara försumbara då det endast är stödreaktionerna från 
FEM-analysen som är av intresse. 
Stödens placering är begränsade till punkter i element, detta har lett till att stöden placerats 
i elementens skärningslinje och har diskuterats i avsnitt 6.3.3.2. Stödbaserad modifiering.  
Karamba erbjuder ingen direkt metod att skriva ut en beräkningsrapport eller någon 
beskrivning på hur beräkningarna utförs. Rekommendationen från utvecklarna är istället 
att exportera modellen till andra FEM-program för att få en analys med beräkningsrapport 
(Mejlkorrespondens med Matthew från Karamba3d 2018-05-17).  
Värt att nämna är dock att beräkningsmetoderna går att utvinna om källkoden Karamba är 
uppbyggd med läses av. Detta förutsätter att användaren är bekväm med att läsa och tolka 
källkod, men är inte något som har behandlats under detta examensarbete.  
 

 TEKLA 
För att skapa modellen och armeringen i Tekla har informationen skickats från 
Grasshopper in till Tekla. CBR är i ett tidigt utvecklingsstadium och tillåter inte att på ett 
effektivt sätt implementera armering till en godtyckligt utformad stödmur. För att 
armeringen ska bildas korrekt har modelleringen endast skett av en rätvinklig och rak 
stödmur. CBR tillhandahåller begränsad möjlighet att via attribut ändra 
placeringsmetodiken av ”CIP_Crossbars”, vilket har lett till att en obligatorisk 
efterbearbetning av modellen kan krävas för att få alla armeringsgrupper korrekt 
placerade.  
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8.3. FÖRENKLINGAR  

Modellen har modellerats med viss förenkling med avvägning mellan återanvändbarhet och 
resultatens noggrannhet. I detta avsnitt återfinns de förenklingar som utförts under 
modelleringen, FEM-analysen och armeringen. I varje fall har en motivering och diskussion kring 
förenklingarna förklarats och vilka konsekvenser de bidragit till. 

 

 MODELLERING 
Grundvattenytans nivå har förutsatts ligga precis i underkant av bottenplattan. Detta är en 
förenkling som resulterar i att beräkningarna med avseende på stabilitetsvillkoren i de 
flesta verkliga situationer ej blir representativa. Denna förenkling genomfördes för att 
projektet skulle rymmas inom tidsramen som utsatts och då projektets främsta syfte är att 
undersöka möjligheten till automatiserad projektering ansågs denna begränsning 
motiverad.  

 

 FEM-ANALYS 
Genom att låsa alla rotationer och rörelser erhålls en modell vars deformationer mellan 
mur och bottenplatta ej påverkar varandra. Detta ger en modell som efterliknar en analytisk 
modell där bottenplattan och muren anses i enlighet med balkteorin vara inspända 
konsoler. Huruvida detta ger en god representation av de verkliga förhållandena mellan 
en bottenplatta och en mur har ansetts vara sekundärt, då huvudsyftet med projektet som 
ovan nämnts är att undersöka möjligheterna till en automatiserad projektering.  
 

 ARMERING 
För att armeringen i Tekla ska fungera på ett flertal stödmurar med varierande storlekar 
och laster har en generell uppsättning av armering valts att skapas. Det är dock möjligt att 
skapa ett flertal uppsättningar som skulle kunna väljas i användargränssnittet. 
Anledningen till att endast en utformning skapats är att syftet med arbetet varit att 
undersöka möjligheten för denna typ av koppling och inte att ett slutgiltigt skript. Den 
uppsättning som har valts att skapas i detta projekt innefattar S-, C- och A-järn. Denna 
armering är inte alltid optimal men anses vara den mest generella lösningen vilket 
resulterar i att armeringen är tillämpbar i flera stödmurar, vilket maximerar skriptets 
återanvändbarhet. 
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8.4. RISKER 

Att utveckla denna arbetsmetod är något som är tidskrävande och behäftat med en viss risk. Då 
hela arbetsmetoden bygger på återanvändning, blir en investering av denna metod inte lika 
lönsam för mer unika konstruktioner och en avvägning måste göras var den gränsen går. Dock 
anses de beprövade och välkända standardkonstruktionerna vara lämpliga strukturer för att 
investera i denna arbetsmetod då de är frekvent återkommande. 
Ytterligare en identifierad risk med denna metod är ansvaret av hur nyexaminerade erhåller 
projekterings- och beräkningserfarenhet. I dagsläget är det vanligtvis nyexaminerade som 
arbetar med beräkning och projektering av de mindre komplexa standardkonstruktionerna. Skulle 
branschen anamma denna metod kommer denna typ av arbetsuppgift att effektiviseras bort och 
upplärningsmetodiken bör anpassas därefter. I likhet med den effektivisering som skett sen 
införandet av beräkningsmallar, så anses denna effektivisering inte innebära en mer signifikant 
risk utan snarare något som behöver tas i beaktning. 
Då arbetsmetoden förenklar arbetssättet för konstruktörerna är det vitalt att behålla ett kritiskt 
tänkande och de rigorösa granskningsprocesser som finns i dagsläget.  Man bör heller inte förlita 
sig helt på automatiseringen då det trots allt fortfarande  är konstruktören som bär ansvaret för 
att konstruktionen är korrekt projekterad. 
Slutligen är det av värde att nämna att en arkivering av digitala modeller och skript kan medföra 
en problematik i sig. Tekniken utvecklas konstant och mjukvaror uppdateras kontinuerligt. Detta 
innebär att företagen är i behov av personal som kan underhålla dessa och uppdatera dem i takt 
med utvecklingen, annars finns risken att programmeringen inte längre kommer att fungera. 
 

8.5. MÖJLIGHETER 

Det finns stora möjligheter inom detta område, inte bara genom att skapa liknande 
arbetsprocesser för förekommande standardkonstruktioner men även genom att utveckla detta 
koncept och sammanföra flera viktiga projekteringsaspekter. Detta skulle öka 
konkurrenskraftigheten och lönsamheten hos företagen som investerar i denna metod.  
Vidareutvecklingen av denna metod kan ske i ett flertal olika riktningar men bör förslagsvis 
utformas inom områden som generell konstruktionsmodellering, mer avancerad FEM-
analysering eller utveckling av optimeringsprocessen. 
 

 MODELLERINGSUTVECKLING 
Genom att utveckla modelleringen kan godtyckliga geometrier av en stödmur konstrueras 
vilket leder till en markant ökning i användbarhet och effektivitet. Problematiken med 
denna utveckling är inte att skapa volymmodellen, utan uppförandet av en korrekt FEM-
analys samt skapandet av korrekt placerad armering.  
När det kommer till problematiken med armeringen är det värt att nämna att det under 
sista veckan av examensarbetet kom ut en ny version av Tekla Live-Link som påstås 
kunna hantera krökta modeller betydligt bättre än den nuvarande versionen.  
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 FEM-ANALYSUTVECKLING 
Om vidareutvecklingen av metoden sker mot mer komplexa FEM-analyser finns vinningen 
i att för varje armerad konstruktionsdel, kunna erhålla ett anpassat armeringsbehov vilket 
leder till en högre utnyttjningsgrad av armeringen i konstruktionen.  
För att genomföra detta bör förslagsvis randvillkoren ändras så att konstruktionen hålls 
upp av ett grundtryck som representeras av fjädrar istället för fastinspända stöd. Detta 
leder till en bättre representation av de verkliga förhållandena, men innebär även att en 
mer omfattande kunskap kring ämnet krävs då fjädrarnas egenskaper behöver justeras 
baserat på jordens egenskaper.  
 

 OPTIMERINGSUTVECKLING 
Den i nuläget implementerade optimeringen förändrar endast baktassens bredd men 
denna process kan vidareutvecklas till ett flertalsteg och med avseende på flera 
parametrar.  
Ett utvecklingsområde skulle förslagsvis kunna vara att konstruktionens hela geometri 
optimeras för lägsta materialåtgång med avseende på volym eller armeringsmängd.  
Ett annat utvecklingssteg skulle förslagsvis kunna vara att optimera konstruktion ur en 
miljösynpunkt med hänsyn till LCA och materialegenskaper för att skapa en starkare 
konkurrenskraft på marknaden.  
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9. SLUTSATSER 

Resultatet påvisar att det är möjligt att sammanfoga beräknings- och 
armeringsmodelleringsprocessen med den parameterstyrda modelleringen av en enkel 
standardstödmur. Beräkningarna baseras delvis på en integrerad FEM-analys och modelleringen 
och armeringen av konstruktionen sker automatiskt utifrån valda parametrar. Ett väl utvecklat 
skript leder till en förkortad projekteringstid och är med allra största sannolikhet en lönsam 
investering för företagen för passande konstruktioner. Hur metoden kommer att påverka 
branschen återstår att se men med ett medvetet engagemang från företagen finns mycket gott 
att utvinna. 
 

9.1. REKOMMENDATIONER 

Sett till den enorma förändring liknande arbetssätt kan leda till rekommenderas det för 
branschen att vidareutveckla konceptet både till andelen konstruktioner men även sett till 
automatiseringens komplexitet och funktionalitet. Examensarbetet påvisar tydligt att 
konceptet leder till en effektivisering av projekteringen och därför rekommenderas alla 
vanligt förekommande standardkonstruktioner att skapas så de kan projekteras med 
automatiserade skript. Om detta genomförs för dessa konstruktioner medför det en 
branschmöjlighet att dirigera om resurser inom projekteringen till att exempelvis arbeta 
med mer miljöanpassade eller komplicerade projekteringsuppdrag.  
Förslag på vidareutveckling i form av examensarbeten rekommenderas ett antal 
fördjupningar. Fokus på optimeringsmetoder med LCA villkor, en liknande automatisering 
av en mer komplex standardkonstruktion, en komplett FEM-analys där snittkrafter och 
armeringsbehovsberäkningar utförs utan behov av beräkningsmallar samt att fokusera på 
en optimering av fler dimensioner.  
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