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Sammanfattning
I samband med digitaliseringens intåg har nya förbättrade BIM-verktyg börjat användas för att
effektivisera konstruktörens arbete. Med hjälp av implementering av grafiska tredjepartsprogram kan
BIM verktygen bidra med ökat funktionalitet. Ett exempel på ett sådant program är
tredjepartsprogrammet Grasshopper kopplat till BIM-verktygen Tekla Structures som skapar
parameterstyrning, vilket innebär att modellens data styrs och nås av de externa programmen.
På Rambolls Bro- och Tunnelavdelning vill man idag, som många andra konsultföretag bli mer BIMorienterade. Dock saknas en uppskattning av den totala tidsbesparingen och nyttjande av
tredjepartsprogrammen. Syftet med detta examensarbete har varit att komma fram till en slutsats som
ger stöd i beslutsfattande kring vilka typer av projekt som parameterstyrda modeller kan vara lämpliga
för. Genom uppbyggnad av ett automatiserat skript för en stödmur har denna studie visat kopplingen
mellan programvarorna Microsoft Excel, Rhinoceros-Grasshopper och Tekla Structures. Med denna
tillämpning har man lyckats skapa ett lätthanterligt användargränssnitt.
Vidare har man jämfört det färdiga skriptet i Grasshopper med en modellering i Civil 3D där man har
kommit fram till att man kan vinna tid på att ha ett optimalt skript. Man har även kunnat dra slutsatser
under vilka förhållanden det lämpar sig att använda parametrisk modellering och automatisering som
pekar mot tidiga skeden i projektering och standardkonstruktioner.

Nyckelord: Tekla Structures, Civil 3D, BIM, 3D-modell, Stödmur, Rhinoceros,
Grasshopper, Parameterstyrd modellering, Microsoft Excel.
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Abstract
In connection with the digitalization's entry, the companies has begun to apply new improved BIMtools to streamline the constructor's work. With the help of the implementation of graphical thirdparty applications, the BIM-tools can achieve increased functionality. An example of such a program
is the third party applications Grasshopper linked to the Tekla Structure, which creates so called
computational design, which means that the model's data is controlled and accessed by the external
programs.
The Bridge and Tunnel department at Ramboll wants to become, like many other consulting firms,
more BIM oriented. However, there is no estimate of total timesaving and utilization of the
implementation today. The purpose of this thesis project has been to come at a conclusion that
provides support in decision-making regarding which types of projects that parameter-controlled
models may be suitable for. By building an automated script for a retaining wall, this study has shown
the connection between the software Microsoft Excel, Rhinoceros-Grasshopper and Tekla Structures.
With this application, one has succeeded in creating an easy-to-use interface.
Furthermore, one has compared the finished script in Grasshopper with a model in Civil 3D where the
assumption that one can gain time by having a finished script. It has also been possible to draw
conclusions under which conditions it is suitable to use parametric modeling and automation that
points to early stages in design and standard constructions.

Keywords: Tekla Structures, Civil 3D, BIM, 3D-model, Retaining wall, Rhinoceros,
Grasshopper, Parametric modeling, Microsoft Excel.
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Ordlista
2D

Förkortning för två-dimensionell.

3D

Förkortning för tre-dimensionell.

Användargränssnitt

En länk mellan användaren och hårdvaran.

Automation

En process som inte kräver manuellt arbete.

BIM

Förkortning för Byggnads Informations
Modellering eller på engelska, Building
Information Modeling.

CAD

Förkortning på Cumputer Aided Design.

Dubbelkrökt

En yta som är krökt i två riktningar.

DWG

Filformat för CAD-modeller och
standardfilformatet för AutoCAD.

Grafiska program

Samlingsnamnet för programvara som ger en
grafiskt någon typ av input (vanligtvis en lista med
nummer eller en ekvation).

Interface

Engelska ordet för användargränssnitt.

Koordinattransformation

Omräkning av punkters koordinater från ett
koordinatsystem till ett annat.

Parametrisk design

Parametrisk design är ett sett uttryck av parametrar
och regler som tillsammans definierar, kodar och
klargör förhållandet mellan syfte och resultat.

Rhino

Förkortning för programvaran Rhinoceros.

Skriptspråk

Ett annat ord för programmeringsspråk.

Solid

Helgjuten, massiv.

Stakad linje

Väglinje

VII

Tekla Structures

Trimbles programvara för BIM-modellering.

Tilläggsprogram/Plug-in

Stödmodul som utökar funktioner i en programvara.

Visuell programmering

Grafiskt programmeringsspråk.
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1.Inledning
1.1 Bakgrund
Idag tillämpas BIM-teknologin i de allra flesta byggprojekt. BIM eller Building Information Modeling
är ett intelligent verktyg för 3D-modeller att designa och ta fram projektbeslut och på sådant sätt är
det lättare att uppnå projekt- och affärsmål. Idag vill man använda befintliga och välanvända BIMverktyg på ett mer effektivt sätt och detta kan man uppnå genom att kombinera BIM med det så
kallade parametrisk design med hjälp av grafiska tredjepartsprogram. Ett exempel på ett sådant
program är Grasshopper, som är ett tilläggsprogram till CAD-programmet Rhinoceros, kopplat till
Tekla Structures. Dessa BIM-verktyg skapar parameterstyrning vilket innebär att modellens data styrs
och nås av de externa programmen. Det kan vara att modellens geometri styrs av ett begränsat antal
parametrar såsom variabler och linjedata.
I dagsläget strävar Ramboll som många andra konsultföretag efter att bli mer BIM-orienterade. På
Ramboll Stockholms husavdelning har parameterstyrd modellering i form av visuell programmering
tillämpats till en viss grad medan på Bro- och Tunnelavdelningen har det inte använts i lika stor
utsträckning. En uppskattning av total tidsbesparing och nyttjande av implementering av
tilläggsprogrammen saknas. Slutsatserna av detta examensarbete kan därför vara stöd i beslutsfattande
kring vilka typer av projekt som parameterstyrda modeller kan vara lämpliga till.

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med arbetet är att utvärdera huruvida det blir mer effektivt att arbeta med en parameterstyrd,
automatiserad modell av en konstruktion i jämförelse med manuell modellering i ett annat program av
densamma.
Syftet besvaras enligt följande frågeställningar inom parametrisering:
Vilka in- och utdata krävs från de olika processerna, såsom indata, modellering och
automation? Hur skall de läsa av varandra?
Är det möjligt att göra tidsvinster för standardiserade konstruktioner med ett färdigt skript?
Under vilka förhållanden sparar man tid på parametrisk modellering av en konstruktion?

1.3 Mål
Målet med projektet är att kunna ta fram ett verktyg för en stödmurskonstruktion som Ramboll kan
använda sig utav samt att klargöra vid vilka förhållanden det är gynnsamt att använda sig av en
parameterstyrd respektive automatiserad modell.

1.4 Avgränsningar
I detta projekt har fokus lagts på automatisering av en stödmurskonstruktion som följer en väglinje.
En del avgränsningar såsom geometri och antagande gällande ändringar av stödmuren har gjorts.
Geometrin har avgränsats till en rätvinklig stödmur för att undvika komplicerade geometrier och
antalet ändringsbara parametrar har avgränsats till de som finns í Excelarket, se Figur 6.1.
Bland de många BIM-programmen som finns, väljs att avgränsa den parameterstyrda modelleringen
av stödmuren till Rhinoceros-Grasshopper och jämföra processen med programvaran Civil 3D. För att
hamna inom tidsramarna för arbetet får en erfaren konstruktör på Ramboll utföra modelleringen i
Civil 3D.
Respondenterna för intervjuerna har avgränsats till sex stycken medarbetare på Ramboll.
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2. Metod
Trots att många avgränsningar gjordes behövdes lösningsmetoden delas upp i fyra delar då
examensarbetet var väldigt omfattande. De fyra delarna redovisas här nedan.

2.1 Litteraturstudier
En teoretisk studie av de olika programmen och hur de ska samverka med varandra är nödvändigt för
att öka kunskapen om hela modellerings processen. Insamlingen av litteraturen kommer från KTH:s
bibliotek i form av tryckta böcker, vetenskapliga artiklar på nätet och elektroniska böcker.
För att kunna få en förståelse för användandet av programmet Grasshopper studeras även flera
videolektioner av enklare exempel.

2.2 Uppbyggnad av skriptet
Själva skapandet av skriptet delas in i två delar, där första delen är att skapa ett Excelark där olika
parametrar för stödmurens geometri och förutsättningar som är nödvändiga för utformning skrivs in.
Stödet i utformningen av Excelarkets skapas med hjälp av underlag från Ramboll i form av
beräkningsfiler av stödmurar. Den andra delen omfattar att programmera ett skript i RhinoGrasshopper som sedan kopplas till Excel-arket.

2.3 Jämförelse
För att kunna se om någon typ av tidsvinning eller effektivisering nås av en parameterstyrd,
automatiserad modell genomförs en jämförelse mellan skriptet och programvaran Civil 3D.
Jämförelsen gå ut på att analysera och bedöma tillvägagångssättet för modellering av en
stödmurskonstruktion mellan de två metoderna.
Jämförelsen görs mellan den automatiserade stödmuren som tillämpar parameterstyrning och ett mer
använt BIM program på Ramboll Bro- och Tunnel.

2.4 Intervjuer
Detta examensarbete innefattar även en empirisk studie för att kunna besvara frågeställningarna
gällande tiduppskattning samt förhållanden kring användandet av parameterstyrning. Intervjuer med
kunniga konstruktörer och projektörer är en viktig aspekt. Det är här man främst får inblick på
byggbranschens syn på implementering av visuellprogrammering och automatisering i
projekteringsprocesser.
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3. Nulägesbeskrivning
Idag är Ramboll ett av de ledande konsultföretagen i Sverige med stor kompetens inom infrastruktur
och samhällsbyggnad där man levererar lösningar inom flera områden såsom byggnader, transport och
miljö. Över 2000 medarbetare fördelade i 30 olika kontor över landet arbetar varje dag på tekniska
lösningar som gynnar både människan och naturen (Ramboll, U.Å).

3.1 Ramboll och parameterstyrd projektering
I samband med digitaliseringens intåg har automation börjat användas för att effektivisera
konstruktörens arbete. Att inte följa med i denna utveckling gör att Ramboll tappar konkurrenskraft
och får svårare att vinna uppdrag. Ramboll Bro- och Tunnel utvecklar en metodik för att ta fram en
parameterstyrd 3D-modell av en stödmur kopplat med tillhörande konstruktionsberäkning. I denna
första fas utvecklas bland annat kopplingar mellan olika programvaror, vilka kan användas som en del
av ett bredare arbete att parameterstyra modeller för mer komplicerade konstruktioner. Med hjälp av
dylika verktyg hoppas Ramboll bli mer konkurrenskraftigt genom tids- och kostnadsbesparingar.
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4. Teoretisk referensram
4.1 Stödmurskonstruktion
Stödmur blir mycket nära besläktad med ett landfäste till en bro (Sundquist, 2005). En stödmurs
uppgift är att hålla tillbaka ett jordtryck och skapa höjdskillnader. Det är en vertikal
grundläggningskonstruktion där muren av betong är inspänd i en platta (TRVR Bro 11, 2011).

4.2 Väglinje
När man projekterar vägars utformning skapas en så kallad väglinje eller stakad linje som dras fram
genom landskapet. Denna linje ritas upp tredimensionellt med XYZ koordinater. Linjeföringen i XYplan sammansätts av rakalinjer och så kallade horisontalkurvor. I profil kallas kurvorna för
vertikalkurvor. De vertikala kurvorna i profil har z-axel som höjdläge och följer kurvans plushöjder
utefter väglängden, se figur 4.2 (Alma, 2010).

Figur 4.1: Planritning är en projektion i XY-planet där X-axeln är riktad mot norr.

Figur 4.2: Längdprofilen visar höjdläget Z utefter väglängden L.

7

4.3 BIM
BIM är ett intelligent 3D modellerings process som användas bland ingenjörer, arkitekter och
konstruktörer (Autodesk, 2019).
Genom åren har BIM verktygen utvecklats och blivit en viktig process där det blir enkelt att planera,
designa och konstruera byggnadsverk och infrastruktur i samhällsbyggandet. BIM handlar om att
skapa digitala modeller som kallas byggnadsinformationsmodeller. Objektmodellen som skapas
representerar objekt i verkligheten som tex en vägg, en pelare eller en vägbana. Modellen innehåller
information såsom geometrier och andra egenskaper (BIM Alliance, U.Å)
.

4.4 AutoCAD Civil 3D
Civil 3D är ett CAD-program som stödjer byggnadsinformationsmodellering för bland annat
konstruktion och dokumentation av mark-, väg och VA-projekt (Autodesk, 2019).
Programvaran är utvecklat av Autodesk som ett tilläggsprogram för AutoCAD, men som senare
övergått till en fristående produkt. Civil 3D används av ingenjörer, arkitekter och andra grafiska
designers för att planera, designa och hantera olika projekt i 3D modell (Edulearn, 2014).

4.5 Parameterstyrning- Parametrisk design
Ordet parameter kommer från grekiskan och används som en term i matematiken. Ordet definieras
som en variabel term i en funktion (Wassim, 2013). Grunden för parametrisk design är generering av
geometrier (Parametric Camp, U.Å). En parametrisk design har inte en fast geometri och egenskaper
utan snarare parametrar och regler. Parametrarna och reglerna bestämmer geometrin såväl som icke
geometriska egenskaper och funktioner (Eastman, Teicholz & Sacks, 2011). Det kan förklaras som
variabler och algoritmer som skapar en hierarki av matematiska och geometriska relationer för att
skapa en viss design (Parametric Camp, U.Å). Det här sättet att tänka på kallas algoritmisk tänkande
(Wassim, 2013).
.

Figur 4.3: Bilden beskriver hur en algoritm fungerar.
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4.6 Parametrisk modellering
Objektbaserad parametrisk modellering utvecklades ursprungligen på 1980-talet inom tillverkning
(Eastman, Teicholz & Sacks, 2011). I tillverkningen har företag använt parametrisk modellering för
att integrera design, teknik och tillverkningsregler för sina produkter (Kensek, 2014). Skillnaden
mellan traditionell 3D modellering och parametrisk modellering är att i traditionell modellering måste
användaren redigera varje aspekt av elementets geometri manuellt jämfört med en parametrisk modell
där formen och monteringsgeometrin anpassas automatiskt till förändringar (Parametric Camp, U.Å).

4.7 Visuell programmering
Visuell programmering är en typ av datorprogrammering där användaren manipulerar logiska element
grafiskt istället för textuellt (Mode Lab, 2015). Denna typ av programmeringsmiljö möjliggör en
beskrivning av processen med illustrationer, vilket gör det enklare att förstå. I ett textbaserat
programmeringsspråk måste användaren tänka som en dator (Revell, 2017). Exempel på visuell
programmering är Rhino 3D plug-in Grasshopper.

Figur 4.4: Bilden visar skillnaden mellan visuell och textuell programmering.

4.8 Rhinoceros
Rhinoceros som också förkortas till Rhino eller Rhino 3D (Rhinoceros 3D, 2019) är ett
modelleringsprogram för industriell-, arkitektonisk design samt CAD (Novedge, U.Å). Programvaran
utvecklades av Robert McNeel & Associates vilket är ett amerikanskt privatägt bolag grundat 1980
(Rhinoceros 3D, 2019).
Rhino är ett mycket attraktivt system för arkitekter, industriella designers och andra intresserade av
3D-modeller. Programmet har många modellerings egenskaper som genererar, redigerar, visar,
kombinerar och analyserar ytformer (Eastman, Teicholz & Sacks, 2011).
Med hjälp av Rhino kan avancerade modeller skapas (Solidmakarna, U.Å). Rhinos geometri bygger
på NURBS (Rhinoceros 3D, 2019). NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) är matematiska
representationer av 3D geometri som kan beskriva exakt vilken form som helst allt ifrån en enkel 2Dlinje, cirkel, båge eller kurva till den mest komplexa 3D geometrin (Rhinoceros, U.Å).
9

Figur 4.5: Programvaran Rhinoceros med dess alla vyer.
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4.9 Grasshopper
Grasshopper är en visuell programmeringsmiljö som utvecklats av David Rutten hos Robert McNeel
& Associates som är ett plug-in för Rhinoceros (Mode Lab, 2015). Programmet Grasshopper är ett
nodbaserat program som består av ett fönster (A) som fungerar parallellt med Rhinoceros (B). I
Grasshopper kan användaren bygga visuella algoritmer med hjälp av så kallade komponenter (C).
Komponenterna är noderna till ett parametriskt diagram som definierar och fastställer en 3D-geometri
(D) (Tedeschi, Wirz, & Andreani., 2014). Till skillnad från RhinoScript kräver inte Grasshopper att
användaren har någon kunskap om programmering eller skriptspråk, men tillåter fortfarande
konstruktörer att bygga från de enklaste till de svåraste geometrierna (Grasshopper, U.Å).

Figur 4.6: Bild på Rhinoceros och Grasshopper.

4.10 Tilläggsprogram
Tilläggsprogram, eller plug-in som det också kallas, är ett element i ett program som kan läggas till
för att ge stöd för specifika funktioner (Techopedia, U.Å)

4.10.1 Tekla Live-Link
Tekla Live-Link är ett tilläggsprogram till Grasshopper för att möjliggöra algoritmisk modellering i
Tekla Structures. Länken är en grupp komponenter som kan skapa och samspela med objekt i Tekla
Structures. Kopplingen mellan Grasshopper och Tekla Structures håller en realtid det vill säga
ändringar sker samtidigt (Tekla Structures, 2018).

4.11 Microsoft Excel-2016
1985 kom Microsoft ut med den första versionen av Excel för att sammanställa nummer och data
(CFI, U.Å). Excel är en av det mest använda kalkylark som finns ute på marknaden och är en del av
Microsoft Office (Walkenbach, 2015). Programmet är ett kalkylark som är uppbyggt av rader och
kolumner som består av information, funktioner och formler (CFI, U.Å). Den information som matas
in i cellerna kan sedan användas till att skapa olika typer av beräkningar, grafer och listor
(Walkenbach, 2015). Information och data i Excel kan även exporters och länkas till andra program
(Microsoft Office,U.Å).
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5. Genomförande
I detta kapitel redogörs hur man gått tillväga med arbetet. Det huvudsakliga syftet med arbetet har
varit att skapa en automatiserad projekteringsprocess av en stödmur och ta reda på när den är
tidseffektiv. Som tidigare nämnts har arbetet avgränsats till en enkel stödmurskonstruktion som följer
en väglinje. Stora delar av arbetet har bestått av att studera hur arbetsflödet i automationen ska
fortlöpa mellan de olika programmen. Senare har även intervjuer utförts då dessa har varit av stor vikt
för att kunna besvara på frågeställningarna utifrån konstruktörer och projektörers synvinklar.
Det hölls dessutom öppna dialoger med Ramboll på Bro- och Tunnel regelbundet om avgränsningar
och vilka mål som skulle vara önskvärda att uppnås.
I detta kapitel presenteras bilder med beteckningar A-G som även nämns i respektive text för att det
ska bli lättare för läsaren att kunna förstå hur man gått tillväga.

5.1 Tillgång till programvaror
På Bro-och Tunnel avdelningen på Ramboll fans det tillgång till datorer och programlicenser. Där
installerades Rhinoceros 6.0 med tilläggsprogrammet Grasshopper och även Tekla Structures för att
senare kunna koppla den med hjälp av Tekla live-Link.
Förkunskaperna om programvarorna som använts har varit ytterst små. Tidigare har kurser om
programvarorna hållits men på en grundligt nivå. Därför var det en självklarhet att börja med en
teoretisk referensram där information samlades in från nätet i form av manualer och videoklipp för
att öka kunskaperna.
Under arbetets gång har olika funktioner och upplägg testats för att uppnå önskat resultat.

5.2 Uppbyggnad av skriptet i Grasshopper
5.2.1 Excel
Det var önskvärt av Ramboll att kunna koppla Grasshopper skriptet till en Excelfil för att uppnå ett
lätthanterligt interface. Användaren undviker att styra de ingående parametrarna i Grasshopper och
med ett samlat interface i form av Excel, kan användaren ändra värden direkt i Excelfilen. Med hjälp
utav ett underlag i form av en Excelfil med stödmursberäkningar från företaget, kunde ett eget
Excelark med indata för geometrin och stödmurens uppbyggnad tas fram. Det togs även fram
parametrar för längdmätningar för varje stödmursmonolit, nivåer för bottenplattan samt plushöjder.

5.2.3 Kopplingen mellan Excel och Grasshopper
Till att börja med var det viktigt att hitta ett lämpligt tilläggsprogram för att kunna koppla ihop
programvarorna. Det fanns flera olika tilläggsprogram att välja bland men det som funkade bäst var
plugin systemet TTtoolbox. Det fungerade genom att komponenterna File Path(A) och Read Excel
Sheet (B) hämtades ut i Grasshopper. För att kunna koppla in en Excelfilen krävdes det att ange en
sökväg till File Path och som sedan ansluts till Read Excel Sheet, där utdata blev information från
raderna och kolumnerna skrivna i Excelfilen.
I Read Excel Sheet under Sheet matades in vilket ark som skulle läsas av. För att få Grasshopper att
uppfatta antal rader den skulle avläsa, lades en List Item (C) komponent till, som sedan angav vilken
bokstavskolumn som skulle läsas av. För att kunna välja den specifika cellen där antalet rader står
hämtades ännu en List Item (D) komponent som kopplades till den första List item (C). Utdata därifrån
kopplades sedan till en Series komponent (E) som anslöts till Tree Branch (F) komponent som redan
kopplats till Read Excel Sheet. Med Series komponenten kunde man fastställa varifrån den skulle
börja läsa av raderna och även ange hur många stegstorlekar den successivt skulle öka med. De utdata
som erhölls från Tree Branch innehöll antalet rader i en lista med parametrar.
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Slutligen återstod problemet att få den att läsa av start och slut för rätt kolumn, vilket gjordes med
hjälp av Constructions Domain (G), där information för start och slut matades in. Båda utdata från
Construct Domain och Tree Branch kopplades till en Subcurve (H), där den slutgiltiga data från Excel
lästes av rad för rad. Med dessa parametrar kunde modelleringen av själva stödmuren börja, med hjälp
av stödlinjerna och stödpunkterna.

Figur 5.2: Komponentuppläggningen för avläsningen av Excel i Grasshopper.

5.2.3 Stakad linje
En stakad linje skapades för att ha som referenslinje till stödmuren. Detta utfördes på två olika sätt.
De två olika metoderna redovisas nedan.
Metod 1-Inläsning av data från Excel
Metod 1 gick ut på att mata in X-, Y- och Z koordinater i Excel som Grasshopper med hjälp av
komponenten Read Excel Sheet läste in till en lista. Här kopplades z vektorn in till PPl+ i Excel
arket. Indata från Excel kopplades sedan till komponenten Construct Point i Grasshopper som kräver
X-, Y- och Z koordinater som indata för att bygga upp tre-dimensionella punkter i Rhino. För att ta
fram en linje mellan de inlästa punkterna har en Interpolate komponent tagits fram i Grasshopper som
ritar en linje genom punkterna.
Metod 2-Importering av en DWG fil till Rhino
Eftersom metod 1 tog för lång tid och inte var lika effektiv togs metod 2 fram. Det är ytterst sällan det
behövs skrivas in koordinater för hand, utan oftast definieras väglinjen med koordinater av
beställaren.
Metod 2 gick ut på att ett färdigt underlag från Ramboll i form av en DWG fil erhölls. En stakad linje
gjord i AutoCAD MPA med plushöjder och kurvor importerades in i Rhino. Istället för att behöva
definiera punkter som i metod 1 kopplades kurvan direkt till en Curve komponent i Grasshopper. För
att kunna dela upp kurvan i längdsegment användes komponenterna Evaluate Length, Range,
Construct Domain och en Number slider.
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Start- och slutlängder (A) läses in från Excel som sedan kopplas till Construct Domain för att skapa
domäner (B). Utdata från Construct Domain kopplades sedan till Range (D). En Number slider (C)
kopplades även in till Range för att sätta ut x antal punkter emellan varje längdsegment med jämna
avstånd. Detta gör att stödmuren senare kommer följa kurvan mer exakt, med interpolerade punkter.
Ju fler punkter desto noggrannare följer den kurvan. Utdata från Range kopplades till Evaluate length
(F) för att tillsammans med Curve (E) skapa kurva som är uppdelad i segment.

Figur 5.3: Komponentuppläggningen för en kurva som delas in i längdsegment i Grasshopper.

5.2.4 Plan
Två så kallade Plane sattes ut för att kunna styra bottenplattan och muren för sig själva. Idén var att få
muren att följa den stakade linjen och kunna bli dubbelkrök utan att bottenplattan följer med. För att
lyckas med detta behövdes vissa steg tillämpas i Grasshopper.
Steg 1 var att först projicera ner väglinjen till XY-planet. Detta gjordes genom att ta fram
komponenten Project (A). Sedan kopplades XY-Plane (B) in till Project för att informera om vilket
plan som linjen skulle projicera ner på, en Curve (C) komponent för väglinjen kopplades också in. För
att kunna flytta bottenplattorna i höjdled matades data in från Excel, som talade om vilken höjd de
skulle lägga sig på. Information från Excel kopplades sedan in till Unit Z (D) för att tala om vilken
vektor de skulle ha. Sist kopplades Unit Z till XY-Plane. Detta gjorde att den projicerade kurvan
kunde röra sig i profil

Figur 5.4: Komponentuppläggningen för projicering av en kurva i Grasshopper.
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Figur 5.5: Bilden visar den projicerade kurvan i Rhino, vilket är den ljusare kurvan.

I steg 2 skulle två plan för kurvorna skapas. För att göra det behövde man koordinattransformera,
vilket betyder att man omvandlar det till ett lokalt koordinatsystem. Detta gjordes genom att definiera
tangenterna för punkterna som skapades i metod 2 för väglinjen som det nya Z. Det globala Z blev det
nya Y i det lokala koordinatsystemet och för att få fram X som vinkelrät mot det lokala Z togs det ut
en kryssprodukt. Bilden nedan beskriver hur planet är uppbyggt.

Figur 5.7: Figuren visar hur en kryssprodukt tas fram.

Figur 5.6: Figuren visar en koordinattransformation.
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Den ovanstående processen gjordes i Grasshopper med en grupp olika komponenter. Komponenterna
som användes för att skapa de nya planen var Cross Product, Construct Plane, Curve I Plane och
Unit Z. Cross Product (A) och Unit Z (B) komponenterna togs fram först. Unit Z och tangenterna från
komponenten Evaluate Length som användes tidigare för väglinjen kopplades in till Cross Product för
att få fram kryssprodukten X.

Figur 5.9: Figuren visar komponenter i Grasshopper för att skapa en kryssprodukt.

I steg 3 skapades planen på väglinjen för muren, där Construct Plane (A) togs fram. Construct Plane
behövdes matas in med Origin, X-Axis och Y-Axis. I Origin matades punkterna för väglinjen in, i XAxis matades kryssprodukten in och i Y-Axis matades Unit Z in. Det här steget skapade ett plan med
det nya lokala koordinatsystemet.

Figur 5.10: Biden visar komponentuppläggning för plan i Grasshopper och hur det ritas ut i Rhino.

I steg 1 projicerades kurvan för väglinjen ner till XY-plan, men inga punkter för längdsegmenten
sattes ut. I steg 4, för att få fram punktera togs skärningspunkterna ut mellan planen som skapades i
steg 3 och kurvan för bottenplattan, se figur 5:11. Skärningspunkterna togs ut i Grasshopper med
komponenten Curve I Plane (A). Indata för Curve I Plane blev den projicerade kurvan och planet som
skapades i steg 3. Utdata för Curve I Plane blev punkter där planet mötte kurvan.
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Figur 5.11: Bilden visar hur plan och linje skär varandra, vilka komponenter som används för att ta fram
skärningspunkter och punkterna som visualiseras upp i Rhino.

I steg 5, efter att punkterna för bottenplattan satts ut skapades plan som i steg 3. Samma värden
matades in till X-Axis, och Y-Axis som i steg 3 men för Orient matades istället de nya punkterna som
skapades i steg 4 in.

Figur 5.12: Biden visar komponentuppläggning för plan i Grasshopper och hur det ritas ut i Rhino.

I steg 6 utfördes de två sista stegen. Align Plane (A) togs fram för att få undvika att planen ställer sig
åt olika riktning. Därefter användes Deconstruct Plane (B) för att hämta ut planens X-, Y- och Z
vektorer samt planens utgångspunkt.

Figur 5.13: Bilden visar komponentuppläggning för Align och Deconstruct Plane
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5.2.5 Offset
En Offset gjordes för att kunna flytta hela stödmuren i profil och tvärled. Detta för att kunna fastlägga
hur långt ut ifrån väglinjen som muren skulle byggas. Avståndet från väglinjen lästes in med
komponenten Read Excel Sheet. För att kunna förflytta muren användes två metoder. Här nedan
redogörs de båda metoderna.
För metod 1 användes en Offset Curve komponent för att dra ut en ny linje. Indata som krävdes var
själva originalkurvan och information om hur långt den skulle förflyttas ned. Sedan behövde
stödmuren bara kopplas till den nya linjen. Dock var det problematik med metod 1 då den nya linjen
inte förflyttades korrekt. Stödmuren hamnade inte parallellt med referenslinjen samt att radien på
kurvorna minskade eftersom förflyttningen av kurvan inte skedde vinkelrätt till originalen.
I metod 2 användes istället Move och Multiplication komponenter i Grasshopper för att förflytta
punkterna som muren bygger på istället för att förflytta referenslinjen. För att lyckas förflytta
punkterna både i profil och tvärled gjordes processen i två liknande steg.
Första steget var att koppla Origin från komponenten Deconstruct plane (A) till en Move (B)
komponent och sedan en Multiplication (C) till Motion input på Move. Multiplication komponenten
matas in med information om hur långt ut och vilket led som punkterna ska förflyttas ned. För att gå i
tvärled behövdes y-riktning kopplas in från Deconstruct plane. På detta sätt kunde nya punkter som
utgångspunkter definieras.
I steg 2 togs en ny Move komponent ut och kopplades istället för Origin som de nya
referenspunkterna. På samma sätt som i steg 1 togs en Multiplication komponent in för att definiera
förflyttningsavståndet och i vilken riktning den skulle förflyttas i. I Multiplication komponenten
kopplades istället riktningen för profil in vilket var x-led från Deconstruct plane.

Figur 5.14: Figuren visar komponentuppläggning för en offset i Grasshopper.
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För att definiera punkter som utnyttjas både för att generera bottenplattans och murens tvärsnitt,
förflyttades punkter för respektive på samma sätt. De förflyttade punkterna utgör utgångspunkter. På
bilden nedan redovisas utgångspunkter i form av grönlysta markering. Med dessa syns även
förflyttningen i sidled från referenslinjen.

Figur 5.15: Figuren visar de förflyttade punkterna i Rhino.

5.2.6 Kontrollfunktion
En kontroll gjordes därefter för att se att punkterna och linjen förflyttats rätt genom att lägga till
komponenterna Line SDL (A). Deconstruct plane och Line SDL användes till för att dra ut en vinkelrät
linje mot väglinjen för att se om de nya punkterna har flyttats vinkelrätt.

Figur 5.16: Figuren visar en kontroll av offsetens position i Rhino-Grasshopper.
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5.2.7 Stödmur
Stödmurens utgångspunkter definierades på samma sätt som beskrivet ovan. Utifrån de
utgångspunkter har ett antal punkter som ska utforma tvärsnittet av bottenplattans definierats. För att
skapa en linje som går igenom alla punkter behövdes komponenten Merge och Polyline tas fram.
Merge användes till att berätta vilken ordning punkterna skulle komma och Polyline ritade ut linjer
efter rangordningen i Merge , se Figur 5.17.

Figur 5.17: Figuren till vänster visar komponentuppläggning för geometrin i Grasshopper och hur det ser ut i
Rhino som figuren till höger visar.

Figur 5.18: Bilden visar hur sektionerna ritas upp längst kurvan.

De 2 sista stegen var att skapa en dragen yta genom uppsättningen av sektionskurvorna och göra en
Solid utav det. Utdata från Polyline kopplades till komponenten Loft för att skapa den dragna ytan och
utdata från Loft kopplades i sin tur in till Cap Holes för att få en Solid. Slutligen användes
komponenten Item för att koppla Grasshopper till Tekla Structures och omvandla den definierade
stödmuren i Grasshopper till ett 3D objekt i Tekla.

Figur 5.21: Bilden visar komponentuppläggning för skapandet av en dragen yta och en solid.

21

5.3 Stödmur i Civil 3D
För att se skillnaden och kunna jämföra modelleringsprocessen gjord med Rhino-Grasshopper och
Civil 3D samt kunna besvara arbetets huvudfråga, bokades ett möte med en erfaren konstruktör på
Ramboll Stockholm. Där diskuterades frågan om hur tidseffektivt det är med ett färdigt skript, samt
hur jämförelsen skulle gå till. Efter det togs ett underlag i form av parametrar och en DWG-fil fram
som skickades till konstruktören. De exakta parametrarna och DWG-filen användes därefter för att
bygga upp stödmuren i Rhino-Grasshopper. Författarna var närvarande under hela
modelleringsprocessen tillsammans med konstruktören för att kunna jämföra tiden och förloppet med
vad som hade gjorts i Rhino-Grasshopper.
Problemet med denna jämförelse var att kunskaper om programvaran och hur den fungerar begränsar
sig till en konstruktörens arbete, vilket kan ge en orättvis bild av tidsåtgången.

5.4 Intervjuer
Det hölls 6 intervjuer med konstruktörer och projektörer från Ramboll för att få en klarare bild över
byggbranschens synvinklar och åsikter gällande implementering av parametrisk design i
modelleringsprocessen. Fokus låg på att få intervjuerna kvalitativa, vilket gjorde det extra viktigt att
intervjua personer med olika bakgrunder och kunskaper kopplade till parameterdesign. Somliga hade
full bekantskap av Grasshopper och tillämpar programvaran i sitt dagliga arbete medan andra bara
kände till det.
Målet med intervjuerna var att med hjälp av de kunniga konstruktörer och projektörer som tillfrågats,
kunna dra slutsatser om när implementering av parametrisk design verkar mest lämplig att använda
och under vilka förhållanden det kan tros vinna tid på. Därmed förbereddes frågorna samt
följdfrågorna med omtanke för att bibehålla relevans i ämnet.
Majoriteten av de intervjuer som gjordes var av fysiskt möte och resterande togs via telefonsamtal.
Utöver att anteckningar togs på plats spelades även intervjuerna in efter godkännande från
intervjuobjekten. Samtliga samtal transkriberades i efterhand tillsammans med frågorna som ställdes,
intervjuerna finns som bilagor längst ner i rapporten.
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6. Resultat
Efter modelleringen, faktainsamling och intervjuer kunde frågeställningarna nedan besvaras.
Vilka in- och utdata krävs från de olika processerna, såsom indata, modellering och automation? Hur
skall de läsa av varandra?
Är det möjligt att göra tidsvinster för standardiserade konstruktioner med ett färdigt skript?
Under vilka förhållanden sparar man tid på parametrisk modellering av en konstruktion?

6.1 Programmets användning
Figuren 6.1 nedan visar det färdiga Excelarket med indata som kopplades till Grasshopper med hjälp
av tilläggsprogrammet TTtoolbox. Samspelet mellan de nämnda programmen bidrog till ett
lätthanterligt gränssnitt som tillät användaren att styra parametrarna genom Excel.
Varje rad i Excelfilen representerar en sektion på stödmuren med start- och slutlängdmätningar, nivån
på bottenplattan, samt indata för geometrin på sektionen. Under kolumnerna L-M på rad 3 finns
inskrivet “Antal sektioner”, där Grasshopper läser in antalet rader (motsvarande sektioner). Under
kolumn B och C anges start samt slut för längdmätningen för varje sektion. Längdmätningarna
bestämmer stödmurens utsträckning för varje sektion. Under kolumn D anges bottenplattans nivå,
under kolumn E anges plushöjden på väglinjen, under kolumn F anges tjockleken på bottenplattan.
Under G och H anges bredden på underkant samt överkant på muren, under kolumn I anges bredd för
framtassen på stödmuren och slutligen under kolumn J anges bredd för baktassen på stödmuren. Se
tabell nedan.

Figur 6.1: Översiktlig bild på Excelarket med de olika parametrarna.
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Resultatet för det färdiga skriptet redovisas nedan. Skriptet grupperades i olika delar för att enklare
kunna se skillnad på de olika momenten, samt för att enklare skulle kunna hålla koll på uppbyggnaden
då det blev många delar och komponenter i Grasshopper. Resultatet av skriptet blev en färdig
modellerad stödmur som illustrerats i Rhino, se Figur 6.2–6.3. I slutet av skriptet kopplades även
komponenten Item in. Detta för att kunna generera en 3D modell av stödmuren i Tekla Structures.
Figur 6.4 visar hur stödmuren modelleras i Tekla Structures som ett objekt.

Figur 6.2: Bilden visar det färdiga skriptet i Grasshopper.

Figur 6.3: På bilden visas ett exempel på hur en färdig stödmur kan se ut i Rhino, denna har 8 sektioner och
olika längdmätningar.

Figur 6.4: På bilden visas ett exempel på hur en färdig stödmur kan se ut i Tekla Structures.
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6.2 Jämförelse mellan Rhino-Grasshopper och Civil 3D
Jämförelsen mellan de två olika metoderna för 3D modellering i programmen Rhino-Grasshopper och
Civil 3D besvarade frågan om tid vinns på ett färdigt skript.
Modelleringen i Civil 3D gick ut på att skapa punkter som utgick från varandra med definierat
avstånd på X- och Y-led, ungefär på samma sätt som tvärsnittet byggdes i Grasshopper med hjälp av
stödpunkter. Det gick betydligt snabbare att bygga upp stödmuren Civil 3D än att gå igenom hela
processen för den automatiserade modellen som går att läsa om under Kapitel 5.2.
Efter att stödmuren modellerats en gång i de båda nämnda programmen kunde samma skript och
modell utnyttjas. Skillnaden var dock att det krävdes mer manuellt arbete i Civil 3D när det
exempelvis behövdes läggas ut nya sektioner i jämförelse med Rhino-Grasshopper, där det endast
behövdes ändringar i Excel. Detta gjorde att den automatiserade stödmuren blev enklare och snabbare
att använda vid flera ändringsarbeten.

6.3 Intervju
Intervjuer som har utförts har visat sig vara till en stor nytta för att kunna få en inblick på hur
branschen ser på ett verktyg som skapar automatiserad projektering och parameterstyrning.
Svar på alla frågor kommer inte att presenteras i kapitel, 6.3.1. Sammanställning. Endast de svar som
besvarar frågeställningarna tas upp. Intervjuer finns som bilagor om läsaren vill få en större bild av
parametrisk design och modelleringsprocessen.

6.3.1 Sammanställning
För frågan, under vilka sammanhang det blir gynnsamt att använda sig av en automatisering blev det
väldigt tydligt under intervjuerna att det är under tidiga skeden som det är mest användbart i nuläget.
De tidiga skedena kan vara förslagshandlingsskedet eller till och med vid tidigare skeden där skisser
tas fram. Här kan det utnyttjas när många olika alternativ ska tas fram.
Något som upprepades genom intervjuerna var att det lämpar sig att automatisera när en konstruktion
har “fler regler än undantag”. Med detta menas att när en konstruktion har fler regler som till exempel,
pelare är placerade efter ett rutnät kan det vara användbart. Men om konstruktionen har fler undantag
som till exempel, pelarna i en byggnad är placerade lite vart som helt kan det bli svårt att automatisera
och parameterstyra. Om det blir mer undantag än regler kanske det inte lönar sig att automatisera hela
modellen men istället kan man parameter styra delar av projektet. Att ta delar som finns i de alla flesta
projekt och göra ett skript för just den delen som man senare kan återanvända.
En konstruktion behöver alltså ha fler regler än undantag men det behöver också på något sätt vara
matematisk beskrivet. Patrik Thorsson gav ett bra exempel på när parameterstyrning och
automatisering kan vara gynnsamt:
“Om man tittar på en bro och jämför den med ett hus så tror jag att bron är väldigt mycket enklare.
Den har sina tvärsektioner och så kanske den ändras längst bron men det är ändå enligt en ekvation
som den förändras. Det är beskrivet matematiskt, brons form. Medan när man kollar på ett hus så
bygger det mer på att det ska vara användarvänligt och pelare placeras ut efter det. Husets form är
inte beskrivet matematiskt på samma sätt som en bro är.”
Resultatet blev att automatisering kan användas vid konstruktioner som har fler regler än undantag,
vilket skulle kunna vara standardiserade konstruktioner. Frågan blev då, vinner man någon tid på att
automatisera standardiserade konstruktioner. Detta var en väldigt svår fråga då alla konstruktioner inte
ser exakt likadana ut. Svaret blev att tid kan vinnas på standardiserade konstruktioner, men att det
beror på hur lång tid det skulle ta att optimera ett sådant skript.
De flesta av respondenterna påpekade att de inte tror att tid kan vinnas första gången man gör ett
sådant skript, men att man måste börja någonstans. Intervjuobjekten var eniga att ett automatiserat
skript absolut kan tidbespara projekt. Man slipper uppfinnas hjulet på nytt varje gång. Dock beror det
på vilken slags projekt man tacklar in sig på.
25

När frågan sedan ställdes om konstruktionen bör vara komplex eller av enklare modell gavs två olika
svar. Beroende på om det ska göras en automatisering eller parametrisering. Med en automatisering
menas att en hel modell parametriseras, endast indata krävs. I detta fall kanske det är mer gynnsamt
att hålla sig till enklare konstruktioner som en stödmur, eller en rörbro. Just för att dessa typer av
konstruktioner kan se väldigt lika ut vilket gör chansen att skriptet används igen större. Med dessa
enklare konstruktioner kan skriptet i Grasshopper hållas mer läsbart och tidsmässigt kräver de inte
lika mycket som att automatisera en komplex konstruktion.
Däremot när det gäller parametrisering är det mer värt att kolla på komplexa delar i ett projekt. Att
parametrisera någonting som enkelt kan ändras manuellt i ett BIM program är förkastlig.
Konstruktionen behöver nå en viss komplexitet för att någon typ av vinst i tid och effektivitet ska fås.
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7. Analys/diskussion
7.1 Skriptet
Under arbetets gång har det uppstått många funderingar och diskussioner kring automatisering och
parameterstyrning vilket analyseras och diskuteras nedan.
Den stora utgångspunkten har varit att skapa ett skript med ett lätthanterligt interface. Utmaningen här
har varit att kunna hitta rätt verktyg och metoder för att koppla ihop programvarorna man använt. Med
den ständig pågående digitaliseringen finns idag många välutvecklade plug-in att välja bland. Det kan
vara svårt och tidskrävande att välja en som just passar in på det aktuella skriptet. I detta arbete valdes
tilläggsprogrammet TTtoolbox som kopplar Excelarket till Grasshoppen. Nackdelen med denna plugin var att den behöver laddas ner på nytt för varje enhet för att kunna utnyttja skriptet. Detta kan
medföra problem för användaren som inte känner till arbetsmiljön i Grasshopper. En koppling gjordes
även till Tekla Structures med hjälp av Tekla Live Link och komponenten Item för att ha möjligheten
att få ut modellen i BIM-programmet. Problemet är då att det blir ett dött objekt, vilket betyder att
ändringar inte kan göras i Tekla Structures i efterhand.
Att skapa ett automatiserat skript med ett användarvänligt interface kräver inte att användaren ska
förstå programvaran. I detta fall är det tillräckligt att användaren känner till Microsoft Excel för att
kunna ändra på parametrarna. Detta underlättade för de som inte ville eller hade tiden till att lära sig
ett nytt program.

7.2 Jämförelsen
Jämförelsen som står under kapitel 6.2 påvisade att det gick snabbare att modellera upp stödmuren i
Civil 3D jämfört med tiden det tog att bygga upp skriptet i Grasshopper. Det var svårt att uppskatta
och komma fram till ett resultat av tidsskillnaden då olika faktorer spelade roll, till exempel att
modelleringen i Civil 3D begränsades till en konstruktörs kunskaper av programvaran. Detta betyder
att det kan ta olika lång tid att modellera upp en konstruktion beroende på personens kunskaper om
själva programvaran. Dock kunde jämförelsen påvisa att vid revideringar var skriptet mer effektivt att
använda sig utav.
Det som tog tid med skriptet i Grasshopper, var att hitta rätt funktioner och upplägg för att skapa en
relation mellan de olika elementen som var inblandade. Om användaren är ny till Grasshopper kan
detta vara tidkrävande, då det tar tid att förstå sig på hur miljön i programvaran funkar och samverkar
tillsammans med andra programvaror. När ett flyt i arbetsmetoden kommit in går det att skapa ett
skript som är optimalt och som konkurrerar med det allmänna sättet att modellera upp en konstruktion
på, som t.ex. i Civil 3D. Eftersom Grasshopper bygger på en visuell programmeringsmiljö kan det
ibland lura ögat att allt är korrekt. Därför är det viktigt att kontinuerligt under processen använda sig
utav granskningsfunktioner som gjordes i kapitel 5.2.6. Detta bygger på att kontrollera att allt är
skapat korrekt och följer säkra standardgranskningar. Det här kan läggas fram som ett argument för
den potentiella kunden som tvekar på skriptets funktionalitet. Ett funktionellt skript skapar profit för
både kunden och projektören. Automatiseringen medför en effektivare modelleringsprocess som
tillåter projektörer/konstruktörer att modellera upp en konstruktion på en mycket kort tid och där
kunden kan få snabba handlingar till ett fast pis.

7.3 Parametrisk design
Frågan kring huruvida parameterstyrning och automatisering ska användas var för komplicerat att
svara på. Respondenterna från intervjuerna hade olika åsikter beroende på vilken relation de har till
tillämpning av Grasshopper och andra visuella programmeringsmiljöer i deras arbetsgång. Därför var
det svårt att få ut ett tydligt resultat, där många av frågorna som diskuterats i intervjuerna inte hade ett
distinkt svar. Att ta fram en guide för exakt när och hur programmet Grasshopper ska användas var
nästan omöjligt då det kan användas på så många olika sätt beroende på vem som använder det och i
vilka skeden i byggprocessen det används i. Det spelar även en stor roll vilken typ av konstruktion
som avses, och utefter dess förutsättningar och krav komma underfund med om det är effektivt att
automatisera och/eller parameterstyra.
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8. Slutsatser
Av studien kunde följande slutsatser dras till frågeställningarna.
Vilka in- och utdata krävs från de olika processerna, såsom indata, modellering och automation? Hur
skall de läsa av varandra?
Slutsatsen kunde dras att en automation kan skapas av en konstruktion genom att koppla Microsoft
Excel till Rhino-Grasshopper. De indata som skrivs ner i Excelfilen nås ut till Grasshopper med hjälp
av tilläggsprogram, t.ex. TTtoolbox som i detta examenarbete. Parametrarna styrs i Excelfilen för att
få ut ett användarvänligt gränssnitt. De utdata som sedan kommer ut från Grasshopper modellerar upp
en tredimensionell stödmur i Rhino. Kopplas Tekla Live Link in kommer även modellen visualiseras
upp där. Hela processen sker i realtid, det vill säga om ändringar för parametrarna görs i Excelfilen
sker transformationen automatiskt och direkt. Figur 8.1 nedan visar en översiktlig bild på hur
programvarorna är kopplade till varandra.

Figur 8.1: Bilden visar en översiktlig visualisering av hur programvarorna är kopplade.

Är det möjligt att göra tidsvinster för standardiserade konstruktioner med ett färdigt skript?
Slutsatsen för denna frågeställning var att tid kan vinnas på standardiserade konstruktioner med ett
färdigt skript. Som tidigare nämnt finns en tidsvinning i att inte behöva “uppfinna hjulet på nytt”.
Däremot kan en tidsförlust tillkomma i utvecklingen av skriptet för den automatiserade eller
parameterstyrda konstruktionen. Men att denna tid kan vinnas tillbaka när skriptet används ett antal
gånger. Därför dras även slutsatsen att för tidsvinning behövs även att skriptet är optimalt på en nivå
där det kan återanvändas för flera projekt.
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Under vilka förhållanden sparar man tid på parametrisk modellering av en konstruktion?
Med hjälp av intervjuer och faktainsamling blev slutsatsen för denna frågeställning att det i dagsläget
lönar sig att använda parametrisk modellering i tidiga skeden i byggprocessen som exempelvis
förslagshandlingsskedet och tidiga skeden där skisser tas fram. Parametrisk modellering kan spara tid
under olika förhållanden men det skiljer sig från projekt till projekt vart och hur det kan
implementeras för att spara tid på det.
Slutsatserna för denna frågeställning redovisas nedan i figurerna 8.2–8.4. De tre figurerna presenterar
under vilka förhållanden tid börjar sparas på parametrisering. Figuren är uppdelad i tre stora
huvudgrenar, komplexa konstruktioner, enklare konstruktioner och standardiserade konstruktioner.
Varje gren har ett utav eller båda fallen “fler undantag än regler” eller “fler regler än undantag”.
Nedan beskrivs varje huvudgrenarna med text för att enklare förstå figurerna.
Komplexa konstruktioner:
Denna gren är avsedd för stora som små projekt. Större projekt kan med sin mängd bli väldigt stora
och medföra många element vilket kan göra den komplex. Här kan konstruktioner som skiljer sig från
andra exempelvis i laster räknas in. Kortfattat gäller det konstruktioner som är unika.
Enklare konstruktioner:
En enkel konstruktion i detta sammanhang kan vara konstruktioner där laster försummas.
Konstruktioner som det finns mycket av men som fortfarande skiljer sig från projekt till projekt.
Standardiserade konstruktioner:
Standardiserade konstruktioner är konstruktioner som i stort sett alltid ser någorlunda likadana ut.
Som tidigare nämnda exempel för rörbroar och rätvinkliga stödmurar.

Komplexa
konstruktioner

Fler undantag än regler

Går att automatisera dock kan
det ta lång tid. Inte heller
lönsamt om konstruktionen
inte kommer byggas igen.
Mer lönsamt med
parametrisering av delar som
kan återanvändas.
Figur 8.2: Bilden beskriver när parametrisk modellering ska användas för komplexa konstruktioner.
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Enkla
konstruktioner

Fler regler än
undantag

Fler undantag än
regler

Kan automatiseras,
men skriptet bör
utvecklas under en
längre tid för att få
ut ett bra resultat.

Bättre med
parametrisering av
delar som kan
återanvändas.

Figur 8.3: Bilden beskriver när parametrisk modellering ska användas för enkla konstruktioner.

Standardiserade
konstruktioner

Fler regler än
undantag

Här lönar det sig att
automatisera en hel
konstruktion. De skiljer
sig inte mycket eller
alls mellan
konstruktionerna.
Produkten kommer att
återanvändas.
Figur 8.4: Bilden beskriver när parametrisk modellering ska användas för standardiserade konstruktioner
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9. Rekommendationer
Detta examensarbete har undersökt huruvida det är möjligt att implementera parametrisk modellering
i byggprojekt. Skriptet som skapats är fullt fungerande men det finns möjlighet till vidareutveckling
av parametrarna i Excelarket. Skriptet har även en stor potential till att optimeras med att till exempel
tillämpa beräkningar och armering av stödmuren.
Vidare kan man även rekommendera, baserat på de slutsatser man dragit, att skapa automatiserade
skript av vanligt förekommande standardkonstruktioner, exempelvis rörbroar. Vid komplexare
konstruktioner råds det att skapa konstruktionsdelar som kan återanvändas i olika projekt, ett exempel
här kan vara räcken för broar.
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Bilaga 1
Intervjuare: Solin Zakhoy, SZ
Intervjuobjekt: Karl Evert Lundenberg, KL

Intervju 1
Sz: Du kan börja med att berätta vad du jobbar med och hur länge du jobbat.
KL: Här har jag jobbat i 6 månader. Jag är projektör i titeln egentligen så jag är cad-ritare, framförallt
är det 3D-modellering jag hållit på ganska länge med, i 7–8 år.
SZ: Vilket är det traditionella sättet att modellera upp en konstruktion i 3D?
KL: Det finns inte direkt traditionellt sätt utan jag har använt Tekla Structures, och anledningen till
det har varit att hus och bygg har använt det i ganska många år. Men det görs även i Civil 3D kan jag
tänka mig.
SZ: Vilka programvaror används?
KL: Det är ju Tekla Structures i samband med AutoCAD för man måste göra profiler och såna saker.
Så man gör nästan ingenting uteslutande i Tekla utan man måste använda kompletterade program som
AutoCAD.
SZ: Vad blir tidsåtgången åt att modellera upp en enkel konstruktion? Exempelvis en stödmur
KL: Själva modellerandet av stödmuren beror självklart på hur den ser ut, ju mer vinklar och såna här
saker desto längre tar det. Men det som tar tid med en stödmur är framförallt projekteringen, hur den
ska se ut, hur lång den behöver vara, hur den ska se ut överhuvudtaget sen att rita den går väldigt
snabbt, 1 timme som vi gjort stödmur i 3D, det går lika fort som att göra den i 2D så att det är ingen
skillnad på det viset.
SZ: Vilka problem stöter man på när man modellerar? Gällande tidsaspekten på ändringsarbeten.
KL: Om det är kurvor, böjt, svängda radier, så allting som inte liksom är rakt tar längre tid i 3D. Det
är mer saker att göra och så fort något ändras så får man i stort sett börja om från början vilket ställer
det en del. Så fort de börja få lite mer komplex geometri så blir det krångligt med ändringsarbeten.
SZ: Brukar det vara samma typer av ändringsarbeten vid modellering av, om vi tar stödmuren, är det
då samma typer av ändringar vid varje projekt eller är det olika?
KL: Det är alltid samma, det är att man ändrar höjd eller tjocklek t.ex.
SZ: Gäller det andra konstruktioner också eller skiljer det sig från det här?
KL: Nej, beroende på projektet och vilket stadie man är i, om du har tidigt skede av en bro t.ex. den
kan helt ändra utformning eller ännu värre funktion att man kan bestämma att den kanske ska ha
cykelväg, eller bredda den mer eller lägga till en stöd, ändra utseendet på den och typ av bro. Men ett
projekt brukar oftast strecka sig flera år, så att där kan det vara olika faktiskt vad gäller
ändringsarbeten. Men det gäller framför allt i de tidiga skeden, när man börjar göra bygghandlingar då
handlar det mest om att tjocka på lite, göra lite större eller smalare, kanske optimera, få lite mindre
betong eller lite mera betong.
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SZ: Kan man säga att vid de här enklare konstruktionerna att det är samma typ av ändringar men när
det kommer till mer komplexa konstruktioner blir det olika för varje projekt?
KL: Ja, men de riktig stora kan man förutspå ganska bra, där är det ganska tydligt vad som ska byggas
men de här mellan projekten, där kan det vara enorma förändringar beroende på tid och pengar och
vad det ska byggas. Sen de här mindre projekten om man har bestämt en plattram bro så är det mindre
chans att den ändrar utformning, om man bestämt en plattram ja då kommer det bli en plattram
liksom.
SZ: Skulle en automatisering underlätta och tidbespara ett projekt?
KL: Jaa, definitivt! Beroende på liksom, kanske inte en stödmur, men man måste liksom börja
någonstans. Att automatisera liksom, ja inte vet jag, typ Öresundsbron eller någonting, det vore
jättekonstigt att göra, det skulle ta superlång tid att göra skriptet och den är ju ändå tydlig vad som ska
ske och vad som ska byggas, det finns inget frågetecken om vart ett stöd ska vara liksom. Men
däremot de här lite mindre komplexa, de mellan jobben, där kan man få för sig att spår linjen ska
ändras eller hur vägen ska gå en annan rutt, eller där går det ingen bro utan där. Det är x antal brotyper
som är ganska standard i Sverige, att standardisera de så att man kan ha...allt måste liksom inte vara
automatiserad, man kan ha sätta ut den typen av överbyggnaden och sen kan liksom bygga projekt till
projekt vad nu är för specifik projekt, såna saker absolut. Det finns hur mycket som helst man kan
automatisera.
SZ: Så alltså delar utav ett projekt kan man automatisera och vinna tid på?
KL: Jaa.
SZ: Men det här med standard konstruktionerna, tror du man kan automatisera hela modellen och
vinna på det?
KL: Alltså första gången man gör det kommer man inte vinna något på det, utan man måste hålla på
med det här flera, flera år men till slut så.. Jag är inställd på att det är så här man kommer jobba inom
ett par år och ju snabbare man kommer in i det desto bättre. Det är en kostnad i början som man får ta
med tanke på att det är utveckling, sen blir det billigare ju längre man hållit på med det. Jag tror
definitivt att man kommer tjäna på automatisering.
SZ: Under vilka sammanhang kan det vara gynnsamt att använda sig av en automatisering. Vilka
skeden i ett projekt?
KL: Just nu tror jag tidiga skeden, det är då mest ändringar och vad som kommer ske i projektet.
Tidiga skeden framförallt man skulle ha mest nytta av det tror jag. Att snabbt kunna dra upp mellan
två möten och tänka aa såhär skulle det så ut på det här viset och såhär ser det ut med den här typen
och den här typen. Sen är det möjligt att tänka automatisering i form av beräkningar och sånt där
skulle man kunna tjäna en hel tid på inför detaljprojektering men dit kommer man inte direkt utan de
tidiga skedena är ändå där. Om man får ändring av ett spår läge då är det tidigt skede, sen om man
bestämmer att spåret nu har fått ett bestämt läge, nu får den inte flyttas överhuvudtaget och då de
andra skedena börja, säg projektering. Men om man har automatiserat då kan man egentligen flytta
spåret ända till veckan innan leverans och så kan man bara projektera snabbt liksom. Men tidiga
skeden tror jag definitivt att man kommer mest gynnas av automatisering.
SZ: Kan det sparas tid för standardiserade konstruktioner där man kan använda skriptet i olika
projekt? Under vilka förhållanden iså fall?
KL: Jaa, absolut. Säg att du kanske inte tjänar så mycket tid på stödmursskript, men varför inte ha ett
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stödmursskript liksom, du kan dessutom ha skript och binda ihop det med beräkningar, du kan ha det
för olika ståldelar sånt här med mycket delar och mycket handpåläggning. Man behöver inte välja en
hel bro som ska automatiseras, det finns massa olika små delar av brokonstruktioner och
konstruktioner överlag som liksom kan brytas ut till egna delar.
SZ: Kan man vinna tid vid komplexa konstruktioner?
KL: Jaa absolut, det tror jag. Det är det att man ska komma dit först, det är hela tiden det här…alltså
om du gör…säg att du lägger lika mycket tid att göra den här automatisering skriptet som att
projektera, säg typ Tele2 arena, då har du inte tjänat någon tid. Men om du får en till arena att bygga
då kommer du börja tjäna in tid så länge skriptet funkar och det är det jag menar med ju flera år som
går och kan bygga på de här skripten så att det blir bättre, bättre och bättre, så till slut har man en
produkt som liksom klarar av allting och det går rätt snabbt om man vet vad man håller på med. Då
kan man tjäna allra mest tid och pengar på komplexa konstruktioner när man kommer till det skedet
liksom. Inledande känns det som att det skulle vara svårt att få ihop något som är, säg en stål bro
liksom, det vore omöjligt liksom. Det får man komma till och bygga på.
SZ: Tror du att bland projektörer finns en vilja att lära sig metoder för parametrisk design?
KL: Jaa det tror jag. Det är också intressant för att det har lite med generationer att göra och åldern
och vad man är van att göra. Om man suttit och ritat 2D ritningar i 30 år så kanske man inte är super
sugen på det, men om man är helt nya så kanske man ställer sig frågan: armerings ritning, vad är det
här?!
Jag har liksom hållit på med 2D ritningar i 10 år och tycker det är konstigt att man fortfarande håller
på med det liksom. Så jag tror det finns en vilja men det är nog 50/50 tror jag.
SZ: Varför tror du inte man lagt krut på det här med att lära ut till de nya och äldre
projektörer/konstruktörer?
KL: Det har liksom inte efterfrågats en 3D modell från kunden. Det är fortfarande ganska sällan, det
är Trafikverket i stora projekt. Och nu vill de gärna ha 3D modell som komplement sen vill de även
ha ritningar också. Vi säljer en produkt så den måste alltid efterfrågas först, men det börjar dyka upp
mera, mera o mera, till att kunden kan se det som en självklarhet att vi får in en 3D modell också. Så
att det kommer bli mer o mer och i takt med att ritningar fasas ut desto naturlig blir det.
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Bilaga 2
Intervjuare: Solin Zakhoy, SZ
Intervjuobjekt: Johan Langemark, JL

Intervju 2
SZ: Du kan börja med att berätta vad du jobbar med, hur länge du jobbat och inom vilka områden.
JL: Ja, jag jobbar som brokonstruktör, och just nu jobbar jag med uppdragsledning, mycket
samordning och projektledning men också ganska mycket teknik. Man kommer in i alla bitar liksom
och tidigare så jobbade jag.. de senaste åren har jag jobbat mycket med konstruktionsberäkningar och
innan dess CAD i 2D och gjorde ritningar. Jag har jobbat i 10 år nu ungefär, 11e året kanske.
SZ: Vilket är det traditionella sättet att modellera upp en konstruktion i 3D?
JL: Jag vet inte om det finns ett traditionellt sätt liksom, alltså man kan modellera upp en
konstruktion med 3D linjer, det är ju 3D. När vi gör beräkningar kör vi parametrisk modellering ofta,
men lika ofta så ritar man bara upp element för element och får en 3d modell på så sätt. Men
traditionellt sätt det vet jag inte alltså.
SZ: Vilka programvaror används?
JL: Det är Tekla och Civil 3D. Sen så använder man också vanliga AutoCAD liksom, MEP eller vad
det heter för att titta på 3D modeller och det går ju att modellera i den också.
Rhino används också. Det är mest de i Göteborg som använder Rhino men vi har även använt den lite
men inte till senare skeden.
SZ: Vad blir tidsåtgången åt att modellera upp en enkel konstruktion? Exempelvis en stödmur
JL: Jag tror inte det tar lång tid egentligen, det beror nog på hur enkel den är.
SZ: Om vi pratar om en rak eller rätvinklig
JL: Från att man börjar till att man har något man kan leverera tar ett par dagar liksom, egentligen 2-3
dagar kanske, det beror på. Det går jätte fort, förutsätt att man kan programvaran.
SZ: Vilka problem stöter man på när man modellerar? Gällande tidsaspekten på ändringsarbeten.
JL: Jag gissar att man ibland kommer till ett läge där det är värt att bara radera allting och göra om
det.
SZ: Är det mer värt att göra om det?
JL: Ja, om det är så pass stora ändringar. Problem man stöter på när man modellerar är väl det att
programvarorna har begränsningar som gör det olösbart liksom. Sånt tycker jag är jätte störande när
en programvara begränsar vad man kan göra, då anpassar man konstruktionen till programvaran
istället för att optimera en lösning. Men det är inte jätte ofta det ställer till det så mycket.
SZ: Brukar det vara samma typer av ändringsarbeten vid modellering av en konstruktion eller brukar
olika typer av ändringsarbeten förekomma?
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JL: Ja det finns det säkert, det är oftast så att i början av ett projekt när man liksom måste börja arbeta
med någonting men så finner man saker som styr…. Saker som är osäkra men som kommer styra
geometrin som brolager t.ex.
SZ: Skulle en automatisering underlätta och tidbespara ett projekt?
JL: Jag tror det om den är rätt gjord. Inte om man vet med sig att det sannolikt inte kommer bli så
mycket…ja men det handlar om förra frågan också, man får identifiera saker som ändras och där vill
man se till att snabbt kunna ändra det. Då borde man kunna spara tid. Om man jämför med
beräkningar tex, det går ju att utföra på olika sätt också, att man bara staplar ihop det på papper och så
ändras indata och då måste man räkna om allting. Men om man ser till att allting är ihopkopplat som
t.ex. på Mathcad eller Excel då hänger det ihop.
SZ: Under vilka sammanhang kan det vara gynnsamt att använda sig av en automatisering. Vilka
skeden i ett projekt?
JL: Det går att följa de andra frågorna med det att om man vet hur saker och ting ska se ut, då kanske
man inte behöver testa olika geometrier, då kanske det inte lönar sig jätte mycket. Men om man håller
på med att ta fram ett koncept kanske och ska anpassa sin konstruktions geometri till yttre
förutsättningar som kanske också projekteras samtidigt kan då vara värt. Så t.ex. under ett möte med
beställaren kan sitta och aa nu ändrar vi det här.
SZ: Då pratar vi om de här tidiga skedarna där man ska visa upp skisser och olika modeller osv.
JL: Jaa eller snarare om det är vitt skilda konstruktionstyper eller utseende då kanske det inte går att
automatisera kanske. Men om det är liksom har en viss typ av.. tex. brotyp där man vet att det ska
vara en balkbro men man vet inte hur höga balkarna ska vara eller man vet inte hur bred den ska vara,
och man inte har en slutlig väglinje så man vet inte vart den hamnar eller hur den lutar eller så liksom.
SZ: Om vi pratar om delar av ett projekt man automatiserar, tror du vi kan använda det i senare
skeden?
JL: Det är klart man kan. Det är att föredra att man inte gör en hel automatisering, det är ju bättre att
ha verktyg att koppla ihop. Då kan man hitta på smarta lösningar.
SZ: Kan det sparas tid för standardiserade konstruktioner där man kan använda skriptet i olika
projekt?
JL: Jaa
SZ: Under vilka förhållanden kan det sparas tid med ett färdigt skript?
JL: Det är vid givna förutsättningar som man kan flippa mellan.
SZ: Kan man vinna tid vid komplexa konstruktioner?
JL: Jaa, det är det jag menar. Alltså jag tror att man vinner mer tid vid komplexa konstruktioner om
det är så att geometrierna hänger ihop och vid minsta ändring så är det stora ändringar som påföljd.
Men å andra sidan så är det också så att då kanske det är jobbigt att göra en modell över det hela. Då
kanske man automatisera små delar, och då kanske det går mycket snabbare än att göra allting
manuellt.
SZ: Tror du att bland projektörer finns en vilja att lära sig metoder för parametrisk design?
JL: Ja, generellt sätt hoppas jag det.
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Bilaga 3
Intervjuare: Solin Zakhoy, SZ
Intervjueobjekt: Samuel Eliasson, SE

Intervju 3
SZ: Du kan börja med att berätta vad du jobbar med, hur länge och inom vilka områden.
SE: Jag jobbar som beräkningskonstruktör, jag håller mest på med beräkningar. Jag jobbar på
husavdelningen, det finns 3 husgrupper här och jag jobbar med husgrupp nummer 1. Jag jobbar med
beräkningar av olika typer av konstruktioner.
SZ: Vilket är det traditionella sättet att modellera upp en konstruktion i 3D?
SE: Jag håller inte så mycket på med det själv. Jag har folk som modellerar och som håller på mycket
med CAD och sånt. Men här sitter vi framförallt mycket med program som Tekla och Revit. De
projekt som jag själv jobbar med är med Rhino. Det är för att det är ett program som jag är bekväm
med. Men det är inget program som används för att leverera ritningar eller final design.
SZ: Vilka programvaror används?
SE: Man sitter med 3D program. Men jag ska inte säga så mycket eftersom jag själv sitter inte
mycket med det.
SZ: Ni jobbar alltså mycket med Tekla och Revit på husavdelningen?
SE: Jaa, precis. Framförallt det, nästan till 100% det. En del kanske med AutoCAD men det beror på
projektet.
SZ: Men 3D med AutoCAD?
SE: Nej, i 3D gäller bara Tekla och Revit. Men som sagt det är inget jag själv jobbar med.
SZ: Vad blir tidsåtgången åt att modellera upp en enkel konstruktion? Exempelvis en stödmur
SE: Det vet jag inte, men det går ganska fort skulle jag tro. Eller det vet jag inte. Det kan jag inte
svara på.
SZ: Skulle en automatisering underlätta och tidsbespara ett projekt?
SE: Det tror jag absolut. I alla fall automatisering och parameterstyrning beroende på hur man ser det.
Jag jobbar själv med ett projekt nu tillexempel där vi bytt geometrin ganska mycket och själva
geometrin är nu parameterserat. Det är en kupol där vi bytt indelningen från ett större grid till finare
grid. Och det är väldigt bra att t.ex av parametersera definitionen av geometrin.
SZ: Då är vi mycket inne på det här med matematiska funktioner. Vilka typer av modeller kan man
använda sig utav Grasshopper?
SE: Det är lite som du säger. Att man kan använda det för många olika saker som har algoritmiskt
språk, grafisk algoritmspråk. Om man ska använda geometri i det så måste det vara någon slags
matematisk uppbyggd geometri. Men om man inte använder den så kan man använda det på annat
42

sätt. Jag själv har använt det som en beräkningsmotor med massa andra plug-ins och använt själva
flexibilitet istället. Man kan ta en färdig geometri som man inte definierat i Grasshopper, och sen
kunna använda Grasshopper till att kunna blanda olika typer av plug-in och göra olika analyser som
man inte kan göra i andra program.
SZ: Kan du ge exempel på vad det skulle kunna vara?
SE: Ett exempel kan vara är när jag ska analysera ett bjälklag kanske, då tar jag in färdigt geometri
och sen styr in massa plug-ins där man kan göra beräkningar på det och andra typer studier. Man kan
skriva något eget och få kontroll av saker och ting som man kanske inte går att få i andra program.
Sen kan man exportera det som man vill. Om man ska göra något där det inte finns något givet sätt att
göra det på, tex jag kanske vill göra en solstudie och en beräkning och en energiberäkning, alltså lite
såna här grejer, det finns rätt många saker man kan göra och det finns jätte många plug-ins eller andra
programvaror som passar med Grasshopper, och du kan skriva, det är rätt öppet så du kan skriva
mycket själv. Du kanske vill göra beräkning på hur mycket.. du kanske vill göra en simulering för hur
man ska bygga det här och så tar man in ett element i taget och det går inte att göra i annat program.
Du kan egentligen göra hur du vill, har rätt mycket makt själv kan man säga, på så sätt jag använder
det själv.
SZ: Så det är mycket när det kommer till beräkningar man har användning för det?
SE: Jaa, jag skulle säga där det finns vinning att parameter styra det. Det kan vara olika, det kan
handla om t.ex ett typiskt matematisk form kanske, som man parameter styr som t.ex. en indelning av
den här kupolen som vi pratade om innan, och det handlar också om mycket upprepning, tex om vi
pratar om det som ni håller på med, med stödmuren, den är inte matematisk så men o andra sidan är
det en given form som kommer upprepa sig ett antal gånger. Det är själva matematiken något annat,
hur den ska upprepa sig eller sådär. Men alltså jag skulle säga att man inte ska se det som nån slags,
det där med parameterdesign i exempel Grasshopper, man ska inte det som någon slags verktyg som
man kan använda till allting, det är ett verktyg som kan användas ibland och ibland inte.
SZ: Är det mycket av att ni tar in Grasshopper i delar av ett projekt eller konstruktion? Att man inte
använder det till en hel konstruktion?
SE: Jag gör det, men jag räknar på väldigt mycket, jag håller på med specifika delar på projekt. Det är
väldigt sällan där det är stor del i våra projekt. Jag använder ganska mycket, ibland använder jag bara,
alltså om det är projekt jag jobbar med själv så använder jag bara det typ. Nästan alltid men inte alltid.
SZ: Om det är så att det är flera andra som är inblandade i din del av projektet, hade du använt
Grasshopper då?
SE: Kanske, kanske inte.
SZ: Varför inte?
SE: Det är för att man vill använda saker som andra förstår också. Men jag tycker inte det är
jätteproblem, eller så. Jag använder det som jag vill ungefär.
SZ: Om ni är 2 stycken som kan Grasshopper, och det är du som bygger upp ett skript, kommer den
andra personen förstå ditt skript?
SE: Kanske, men det krävs nog lite.. att man får förklara det lite. Det är ett skript inte bara en modell,
men de flesta, om man tittar på det jag gör, de flesta beräkningsmodeller folk gör, även vanliga
beräkningsprogram kan vara ganska svåra att förstå. Så det gäller liksom andra program, så det är
väldigt få program som är superintuitiva, där man bara kan ta någon annans fil och bara börja rakt av.
Oftast är så är att någon tänkt på ett speciellt sätt och man måste kanske prata med den personen och
sådär.
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SZ: Under vilka sammanhang kan det vara gynnsamt att använda sig av en automatisering. Vilka
skeden i ett projekt?
SE: Jag vet inte riktigt, kanske i början i ett skissprocess eller i början av någon fas. När man vill
kunna prova massa olika alternativ och inte låsa fast sig liksom. Och då kan det vara bra att inte låsa
fast sig vid… alltså få möjligheten att prova massa olika alternativ, där kan det vara en fördel, bygga
upp ett visst antal parametrar som man kan styra ganska lätt. Det handlar om vad man bygger upp om
de är en modell, eller en beräkningsmodell eller geometri så handlar det om att bygga upp med
parametrar som kan styra från början liksom. Det är den fördelen man har, då kanske man lätt kan
styra parametrar med massa olika options.
SZ: Du jobbar mycket med beräkningar. Så det här kan liksom komma i tidiga skeden men det kan
även komma lite i senare skeden?
SE: Ja precis, absolut. Jag använder det liksom hela tiden men för helt olika saker. Men om vi säger så
här, det här med automatisering så är det typ..
Men jag gjorde ett skript som höll på med som ett skissverktyg för byggnader, där man snabbt flytta
väggar och såg hur det fungerade. Det gick väldigt fort så det kan man använda i ett skissskede, och
såna verktyg som är kopplade till Grasshopper är ganska bra, såna som finns väldigt få av, alltså man
har ganska många verktyg som jobbar i sent skede, alltså Revit och Tekla, men ganska få verktyg för
att göra bra design från skede noll.
SZ: Så du tror att man kan vinna tid med parameterdesign?
SE: Absolut, men sen är det en helt annan grej med det här att man kan göra automatisering. Jag tror
man kan vinna jättemycket tid och göra bra design men det är helt annan grej att komma in i ett sent
skede och göra, det som ni kanske gör, vet inte riktigt, men att man typ gör någon slags hel komplett
design av någonting som är ganska tidsödslande.
SZ: Hur kan man bedöma vilka delar i ett projekt man ska parameter designa?
SE: Jag vet inte riktigt svårt att säga, bra fråga. Man kan tänka vad finns det för saker man kan styra,
vart sätter man alla väggarna någonstans, nu pratar vi hus, är det hur stora pelare, kan vi styra det?
Vad har man för möjlighet att styra olika saker. Och om det är t.ex just hur långa pelare radien är
kanske är det man ska styra och bygga upp en enkel modell och kolla hur mycket, hur höga balkarna
ska vara då, hur mycket utrymmet kan man sätta jämfört mot antal parametrar som ex takhöjd, hur
mycket material man använder, effektivitet osv. Man får kolla vad är det man kan styra med antal
parametrar t.ex. i tidigt skede. I slutet man kanske kollar såhär, ska vi göra husritningar som ser exakt
likadana eller har vi mycket repetitivt arbete. Då kanske det man vill förbättra.
Ett projekt har alltid vissa randvillkor och vissa parametrar och det är kring de man får tänka. Men det
får inte bli för mycket parameter. Vissa saker kan man styra och andra inte. Så får man förstå att det
finns både kvalitativa och kvantitativa värden på något sätt, för vad är optimalt? Oftast vill man
optimera något, det kan vara att optimera tiden men också att optimera konstruktionen mot minsta
materialåtgången och det är också svårt. Det finns massa kvalitativa värden som kommer in och det
kan inte se ut hur som helst och det finns rätt mycket att ta hänsyn till, därför är nog svårt att göra
något helt.
SZ: Kan det sparas tid för standardiserade konstruktioner där man kan använda skriptet i olika
projekt?
SE: Kanske, men jag vet inte vilka typer av konstruktioner det skulle vara. Jag vet att på bro att
Gustav Good gjorde nåt jättebra med rörbrorn, och det var tydligen jättevanlig konstruktion men jag
vet inte något om broar. Vi på hus har inte mycket standardiserade konstruktioner. Så det är svårt att
säga, vi har sällan saker som ser ut på samma sätt.
Men jag tror inte på det här med att man ska ha en modell och aa nu stoppar vi in den här
bromodellen. Jag har svårt att tro att ett skript kan funka till allting liksom.
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Men det kommer inte ersätta något.
SZ: Så du tror det är ett verktyg som kompletterar andra programvaror?
SE: Jaa men typ så. Ungefär så
SZ: Går det lika snabbt att göra ett skript som det går att göra som de andra 3D modelleringar?
SE: Ja typ, inte riktigt kanske.
SZ: Tar det lite längre tid?
SE: Ja, lite längre tid på vissa saker, men alltså det är inte jättemycket längre tid. Om du vet vad man
ska göra så går det rätt fort.
SZ: Under vilka förhållanden kan det sparas tid med ett färdigt skript?
SE: Det om man tar en specifik idé, vi använder eurokoder och där finns fördel att så här beräknar vi
sån grej, så här räknar vi sån grej osv, och om vi tar en sån del och gör ett skript av det, det kan vara
att beräkna stödmur tex, där man kan visualisera hur det ser ut och få en fördel till skillnad från en
Excel ark så ser man att man kan visualisera det. Då tar man en del bara.
SZ: Kan man vinna mer tid vid komplexa konstruktioner eller vid enklare konstruktioner?
SE: Jag vet inte riktigt faktiskt, svårt att säga.
SZ: Tror du att bland projektörer finns en vilja att lära sig metoder för parametrisk design?
SE: Joo det tror jag det finns ändå, faktiskt. Men jag undrar hur stor, ganska så stor. I alla fall bland
folk som vill lära sig nya saker, för det är ju det lite som det bygger på, är man helt ointresserad att
göra saker, är man helt övertygad att göra saker på annat sätt och koppla ihop det man kan med något
annat så är det inte intressant.
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Bilaga 4
Intervjuare: Diana Safeen, DS
Intervjuobjekt: Gustav Good, GG

Intervju 4
DS: Skulle en automatisering underlätta och tidbespara ett projekt?
GG: Jaa absolut, man sparar ju massor med tid om man inte behöver uppfinna hjulet varje gång. Sen
är det ju viktigt vilka projekt som man attackerar. För vissa saker styrs ju av enkla regler som en
stödmur då. Du har inte särskilt många parametrar att röra dig med. Sen finns det andra sorters
konstruktioner som är betydligt mer invecklade och svårare att kvantifiera utan att ha bestämda fenita
parametrar på samma vis.
Jag skulle säga att en parametrisering är ju bara värd att gör om det går att bestämma ett antal
parametrar som tillexempel stödmurar då har du en vägsträckning, en höjd på muren kanske och en
tjocklek tillexempel. Det finns ett antal bestämda parametrar. Om du kollar på en stor
samverkansvägbro tillexempel så ser de så himla olika ut och de går liksom inte att bestämma vad
som är parametrarna på den. Då blir det betydligt mer komplicerat om man inte gör ett ramverk själv
då och säger aa men alla broar vi producerar ska se ut på det viset. Men det kommer ju inte funka
marknadsmässigt.
DS: Du som jobbar så mycket med parameterstyrning, vart och när använder du det mest?
GG: Någonting som är genomgående är väl att när det är saker som upprepar sig tillexempel. Just nu
håller jag på att göra en analysmodell för ett påldäck tillexempel. Då är det massor av pålar överallt i
olika vinklar och sånt där, men de följer ju ändå ett rutmönster. Då lämpar det sig extra bra för
parametrisering. Pålarna är i sig paramtriserade de har ju en start och en slutpunkt. Det är ett typiskt
fall där det är rikligt bra med parametrisering för det är enkelt att beskriva och saker och ting upprepar
sig. Men man kan ju använda det till det mesta som tillexempel skapandet av analysmodeller,
geometri för ritningar och det mesta egentligen.
DS: Tror du man vinner någonting på att göra saker parametriserade?
GG: Jag tror absolut man vinner på att göra allting parameterstyrt. Men sen så kan man ju kolla på
vilken nivå man paramteriserar saker och ting. Säg att parametriserar en bro, en hel bro då blir det helt
plötsligt väldigt invecklat men om du säger att du parametrsiserar en pelare då är det ganska
garanterat att du kan återanvända den saken. Man kan ju ha som små paket av parameriserade saker
som man använder istället för att göra ett färdigt koncept, liksom från star till slut. Mitt tycke är att det
ofta är bättre att bryta ner saker och ting till små beståndsdelar. Men då bil det också kanske lite
svårare att hantera.
Man kan ju också investera olika mycket tid i olika grejer också. Om jag gör ett skript som bara är för
en sak så kommer jag inte göra det så användarvänligt och det tar ju kanske inte alltid så lång tid. Men
om jag ska göra någonting som är mer allmänt och som ska återanvändas så kommer det liksom ta
lång tid och då får man ha i åtanke ifall det här kommer kunna användas igen. I så fall kan det vara
värt och då kan man spara jätte mycket tid.
DS: Under vilka sammanhang kan det vara gynnsamt att använda sig av en automatisering? Vilka
skeden i ett projekt?
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GG: Där beror det ju på. Det är en ganska bred fråga. Om man pratar om 3D modeller som ska
automatiseras så kan det passa i alla skeden det beror på hur detaljerad modellen är. Men för mer
detaljerade modeller krävs det mer investering i själva produkten.
DS: Kan det sparas tid för standardiserade konstruktioner där man kan använda skriptet i olika
projekt?
GG: Aaa det är ju det optimala fallet skulle jag säga för just standardiserade konstruktioner.
DS: är det ofta det går att göra det, att optimera ett skript så pass mycket att det går att användas om i
olika projekt?
GG: Aa absolut det går att göra. Det finns vissa saker som ser väldigt lika ut som tillexempel
plattrambroar. Där finns en vinning att göra en helt optimerad produkt där den gör bräkningar,
analysmodell och ritningar. Men det tar ju tid.
DS: Under vilka förhållanden kan det sparas tid med ett färdigt skript?
GG: Det är ju som sagt för standardiserade konstruktioner där man har ett antal parametrar som styr
konstruktionen. Som exempel rörbroar, där lämpar det sig ganska bra. Där finns ett antal regler som
alltid stämmer som tex en rörbro svänger aldrig själva röret är alltid rakt. Det är bra om det finna såna
regler annars kan det bli allt för svårt att paramerisera. Om det finns fler undantag än regler så finns
det ingen anledning att göra någon parametriserad modell.
DS: Kan man vinna tid vid komplexa konstruktioner?
GG: Jaa, där är det lite svårare. Där menar jag att man kan göra del parametriseringar. Så det absolut
att använda i komplexa konstruktioner men då kommer det inte bli en helhets lösning utan små
verktyg som man använder.
DS: Tror du att bland projektörer finns en vilja att lära sig metoder för parametrisk design?
Jaa jag tror ju längre man kommer ner i åldrarna finns en mer vilja. Jag tror att om man kollar på folk
över 45 så finns en extrem ovilja. Det beror ju också lite på vilka verktyg man ser till, jaa Grasshopper
är ett verktyg som parametriserar saker men du kan ju också koda saker i andra verktyg också. Du kan
ju också göra ett skript till AutoCAD tillexempel det är ju också parametrisering. Där kanske det finns
lite mer erfarenheter av äldre. Jag tror att ju yngre man är desto mer vilja finns det för nya verktyg.
Jag tror ju att framtidens konstruktör kommer behöva kunna programmera på något sätt. För annars
kommer man inte kunna hänga med på något sätt. Det kommer ha en allt större och större del. Även
att man måste lära sig för att kunna vara konkurrenskraftig.
DS: Vad skulle du säga är nackdelarna med parametrisering?
GG: Det kan vara svårt att lämna över arbete. Säg att jag skulle bli sjuk och så måste någon kollega ta
över. Då blir det betydligt svårare att ta över någons parameriserign än att man modellerat saker för
hand tillexempel. Sen så kan det hända att man lägger mer tid på parametrisera än vad det hade tagit
att göra det för hand. Sånt där får man ju kolla över hur lång tid saker kommer ta.

47

Bilaga 5
Intervjuare: Diana Safeen, DS
Intervjuare: Solin Zakhoy, SZ
Intervjuobjekt: King-Fung Poon, KF

Intervju 5
DS: Vi kan börja med, vad jobbar du med?
KF: Jag jobbar på affärsområde bro med BIM utveckling, Sånt som handlar om 3D.
SZ: Hur länge har du jobbat på här?
KF: Jag har jobbat runt 7 år.
DS: Vilket är det traditionella sättet att modellera upp en konstruktion i 3D? Hur skulle du gå till
väga? Som med tillexempel en stödmur.
KF: Jag tror det varierar lite beroende på vem som arbetar. Här på bro är det väll antingen via Civil
3D eller så bygger man upp det i Tekla.
SZ: Finns det någon struktur ni brukar gå efter eller är det olika för varje projekt?
KF: Jag tror det beror på dels på vad personen föredrar, vad han eller hon känner sig bekväm med.
Sen handlar det också om vad kunden vill ha. Nu kan man göra mycket i Civil också men för inte så
längesen var man tvungen och importera saker in i Tekla för att kunna lägga till attribut och sånt
saker.
Attribut är när man lägger till data i objekten. Om ni tänker på det ni skapade. Det var ju bara en vägg,
men hur ska man ta den väggen för att kunna använda den. Man skulle kunna tillexempel lägga till
attribut som heter faser. Det skulle betyda att man gjuter vägg ett först sen vägg två, vägg tre och gör
sån video där man spelar upp. För entreprenören har ganska bra koll på sin tidschema så de vet redan i
förväg t.ex. vecka 19 så kommer arbetsplatsen se ut så här.
DS: Är det som en timeline?
KF: Ja, en timeline med 3D grejer i.
DS: Som i Naviswork?
KF: Precis, och för att kunna sortera ut saker behöver man ha attribut på objekten. Om ni tänker det ni
skapade med Rhino. Det är blankt om ni skulle importera det där 3D objektet till Navis Så skulle det
kanske stå Rhino och vilken version. Men ni skulle vilja lägga till någonting, som tex volym så det vet
hur många betongbilar man ska beställa för den gjutningen så skulle man behöva attribut. Men
förmodligen så kan man göra det i Rhino också, men jag vet inte hur.
SZ: Så ni kollar först vad beställaren vill ha och använder det programmen som ni känner er bekväma
med och därifrån kollar ni hur ni ska bygga upp den?
KF: Precis.
SZ: Vilka program använder ni?
KF: Tekla och Civil 3D. Jag använder mycket Civil 3D för jag tycker det blir finare.
DS: På vilket sätt blir det finare? Vad menar du med det?
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KF: I Tekla så blir objekten i flera små delar. Tänk er en stödmur, en monolit skulle behövas delas
upp i x antal delar tex meter-strimlor för att kunna projiceras ut efter en väglinje. Medan Rhino och
Civil kan sweepa längst radier.
DS: Det påverkar hur den kröks?
KF: Jaa.
DS: Vad blir tidsåtgången åt att modellera upp en enkel konstruktion? Exempelvis en stödmur tror
du?
KF: Det varierar, oftast går man igenom olika skeden. Så om vi säger det ni gjorde [En stödmur] är i
nivå med förslagshandling så kan det handla om en dag till några dagar. Beroende på för det varierar
på hur mycket underlag man får olika projekt. Oftast så brukar man behöva skapa egna väglinjer och
sånt saker. Det är inte mycket som kommer färdigt. Sen är det sällan man bara gör en stödmur i 3D,
oftast är det större projekt. Det är lite svårt att uppskatta. Men om man tar den stödmuren så tar det
cirka 1 till 2 dagar.
SZ: Är det förutsatt att ni har en färdig 3D linje? Eller bara själva stödmuren?
KF: För oftast får man bara väglinjen men vägen kan variera i bredd och då blir det ingen ren offset.
Då kan man behöva skapa någonting själv och ta ut informationen ur ritningar eller deras 3D objekt.
Det är sällan man får den rätta linjen. För alla jobbar ju för sig själva egentligen. Väg producerar ju
bara väglinjen för att de behöver den och det är den man får.
SZ: Så om ni får underlag för en väglinje så är det oftast att ni behöver rita upp en egen?
KF: Ja, för om vi säger att vi får ett rent 3D projekt så får vi väglinjen kanske den i 3D sen kanske
man får vägen i 3D. Det man behöver då är ju vägkanten. Stödmuren ligger oftast vid kanten av vägen
och då måste man ta fram den här linjen. Sen ligger stödmurar alltid 60 mm in i den linjen för att
räcket ska liva med väg räcket.
SZ: En offset går då inte att göra av den här anledningen att vägen har olika bred?
KF: Jaa, ofta är det så att man sätter stödmurar vid lite varierande ställen. Det är inte så jätte ofta man
sätter en vägg där den är offset exakt 3m eller vad det kan va. Tillexempel vid en ramp där
rampbredden varierar lite. Det är mycket som varierar vid väg hela tiden. Det klart det händer men
man kan inte räkna med det. Det kanske är 50/50.
SZ: Om vi nu skulle säga att ett det är ett projekt om enkla stödmurar som ska ha en ren offset
kommer då det fortfarande ta en till två dagar? Förutsatt att du har väglinjen i 3D.
KF: Då pratar vi om en halvdag, med allt underlag framme och utan konstigheter.
SZ: Vilka problem stöter man på när man modellerar? Gällande tidsaspekten på ändringsarbeten.
KF: Det är också ganska varierande. Mycket ändringar kan bero på att man inte kan räkna hem det,
man behöver ändra tjocklekar och utseende.
SZ: Då är det geometrin vi pratar om?
KF: Precis, mycket av ändringarna beror nog på hur man räknar det och sen mycket av ändringarna
sker också på grund av hur entreprenören vill bygga. Man kanske har skapat någonting och så ångrar
de sig vad det gäller tjocklek och sånt.
SZ: Brukar det vara samma typer av ändringsarbeten vid modulering eller brukar olika typer av
ändringsarbeten förekomma?
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KF: Nej alla har olika. Det varierar i stort sätt alltid.
SZ: Även vid enklare konstruktioner som är lika? Tex stödmurar.
KF: Det är svårt att säga då vi inte gör 3D i sådana enkla konstruktioner. Det finns inget utrymme för
den budgeten. Det går egentligen inte att svara på.
SZ: Det är alltså olika ändringsarbeten i de 3D projekt ni brukar göra och då brukar det handla om
större projekt med tex svårare geometri?
KF: Aa exakt.
SZ: Tror du att en automatisering skulle underlätta och tidbespara ett projekt?
KF: Jag tror att det underlättar under förslagshandlingsskedet där man kan presentera olika exempel
ganska enkelt. Men inte för bygghandlingar.
SZ: Under vilka sammanhang kan det vara gynnsamt att använda sig av en automatisering.
Vilka skeden i ett projekt?
KF: Förslagshandlingsskedet.
DS: Varför tror du inte det funkar i senare skeden?
KF: Eftersom vi håller på med bro så är det på något sätt ett konstverk just för att mer arkitekter är
inblandade nu för tiden. Så det man bygger är egentligen konst och det är aldrig likadant. Det är
därför väldigt svårt att skapa en Grasshopper modell som egentligen täcker allt.
Om man är i mitten av bygghandlingsskedet och håller på med Grasshopper och man skulle behöva
ändra någonting kommer det bli svårt. Det kommer dels bara vara en eller två personer som kan det
här Grasshopper skriptet så om de är sjuka eller någonting så är det kört. Sen om det blir en stor
förändring så är det nästan så att man mer eller mindre kan kasta det skriptet och bygga om det på
nytt. Allt handlar om hur mycket förändringar det handlar om så klart.
SZ: Kan det sparas tid för standardiserade konstruktioner där man kan använda skriptet i
olika projekt? Tex stödmur.
KF: Jaa de klar man kan.
SZ: Är det endast i förslagshandlingsskedet? Eller kan det då funka i andra skeden då också?
KF: Det är klart det kan funka i andra skeden men för att ett sån skript ska funka så tror jag att man
måste bygga det under en längre tid. Att man konstant går tillbaka och uppdaterar den. Även att
samma person gör det eller aa att flera personer kan det här och tillsammans bygger upp det under säg
tio år. Jo men det går med kräver konstant uppdatering och mycket tid.
DZ: Tror du man förlorar tid på det då?
KF: Just nu tror jag man kommer förlora tid på det fram tills den verkligen täcker 90% av alla
ändringar som uppkommer. Det är just det här med att kunna täcka 90% som är svårt eftersom att det
varierar.
SZ: Kan man vinna tid vid komplexa konstruktioner? Och komplexa ändringsarbeten?
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KF: Jag tror man kan spara mer tid på enkla konstruktioner för då kan man på något sätt hålla skriptet
läsbart. Men om man pratar om jätte avancerade konstruktioner så tror jag att det kommer förvärra.
Om du ska ha en jätte komplex konstruktion så kommer skriptet bli jätte stort och ska du ha ändrings
tillägg så kommer det där skriptet bli ännu större. Det kommer bli mycket mindre läsbart. Jag tror man
slösar mer tid då.
SZ: Menar du att det då blir svårt att läsa av någon annans skript just för att det finns olika sätt att
bygg upp det på?
KF: Ja jag tror det är svårt för en att läsa av ett skript och tänka ”jaha så här funkar det”. Det är som
programmeringskoder man kan få ett hum om hur det funkar men att veta exakt det krävs lite tid att gå
igenom.
SZ: Tror du man kan använda parameterstyrning vid delar av ett projekt?
KF: Ja det är klart om man är i ett större projekt så kan man göra olika delar i olika program. Det gör
vi. Säg att om vi skulle vara i ett projekt så skulle ni kunna göra någonting i Rhino och jag göra
någonting i Civil eller Tekla. Så det handlar om vad man känner själv. Om man kan vinna tid...... det
gör man väll om ni är snabbast med Rhino så är det klart ni vinner tid.
Det här med matematik är jätte bra i Grasshopper. Det här med hur man matematiskt randomisera är
också bra. Man kan använda det när man tillexempel bygger städer där man ska räkna kortaste vägen
till saker och ting. Saker med matematik är Grasshopper bra på.
DS: Hur skulle det kunna användas inom infrastruktur?
KF: Det kan användas till tillexempel när man ritar ut räcken. Det skulle vara bra för då kan man säga
att den ska starta från den här kanten och så ska det vara en stång varannan meter.
DS: Är det här något som du tror man kan spara tid på?
KF: Ja precis för räcker är matematiskt hur det ska ligga sen kan man sätta förhållanden vid
tillexempel vid gångvägen ska räcket vara högre.
SZ: Du tror då det kan komma till användning där man behöver räkna och där det sker upprepning?
KF: Ja.
SZ: Tror du att bland projektörer finns en vilja att lära sig metoder för parametrisk design?
KF: Jo, jag tror man alltid vill lära sig någonting nytt.
DS: Hade du velat lära dig programmet?
KF: Jag har planerat att lära mig men sen la jag det lite på is. För jag tänkte att det tar så mycket tid
till så lite. Men det är klart alla vill ju utvecklas. Om jag hade lärt mig det på en vecka och blivit bra
på det så hade jag lärt mig programmet direkt men det här handlar om flera veckor. Även efter flera
veckor så räcker inte det. Det största problemet jag hade va att jag inte riktigt fattade hur Rhino
funktionerna funkade och så visste jag inte vilka komponenter jag skulle anropa i Grasshopper.
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Bilaga 6
Intervjuare: Solin Zakhoy, SZ
Intervjuare: Diana Safeen, DS
Intervjuobjekt: Patrik Thorsson

Intervju 6
DS: Vad jobbar du med och hur länge har du jobbat?
PT: Jag heter Patrik Thorsson och jag jobbar som brokonstruktör på Ramboll och har jobbat med både
brokonstruktion och huskonstruktion i ungefär 4-5 år. Jag har arbetar med både med modellering i 3D
och 2D. Jag har även jobbat med beräkningar.
DS: Vilket är det traditionella sättet att modellera upp en konstruktion i 3D?
PT: Ofta har jag ju fått från arkitekten eller någon annan hur det ska se ut på ett ungefär. Då börjar jag
titta på höjder o överslagsberäkningar hur hög konstruktionen måste vara. Sen börjar jag rita upp detta
i 3D, och det vanliga är väll att man börjar rita balkar. Man drar en linje mellan 2 punkter, en död
modell om man säger så. Sen fortsätter rita med alla konstruktionsdelar som ska med in tills man har
en färdig konstruktion. Det är väll det traditionella sättet. Men när jag sätter upp detta så vill jag ju
jobba med parametrisk design då, Så att alla delar är levande. Med erfarenhet så vet man att saker och
ting kommer ändras under tiden i projektet. Då är det bra att man lägger upp modellen så att man kan
göra de ändringarna utan att egentligen behöva göra några omtagningar i modellerandet då.
DS: Vilka programvaror används?
PT: Revit och Tekla är väll absolut det vanligaste om man tittar på byggbranschen i stort. Men Tekla
kanske är stort på bro skulle säga. Sen kommer det mer och mer verktyg då för att göra det
parametriskt. Då finns ju Rhino-Grasshopper tillexempel som också går att koppla till Tekla och Revit
har ju sin Dynamo som gör ungefär samma ska. Det skulle jag säga är de absolut vanligaste skulle jag
säga om vi kollar på Sverige då.
DS: Vad blir tidsåtgången åt att modellera upp en enkel konstruktion i 3D? Exempelvis en stödmur.
PT: Mmm, ja det är jättesvårt att svara på beroende på vad som menas med enkel men en väldigt
enkel tar några timmar. Har vi en väglinje som den ska gå med olika höjder och sånt där så en vecka i
alla fall, men det kanske inte är en enkel konstruktion.
DS: Vilka problem stöter man på när man modellerar? Gällande tidsaspekten på ändringsarbeten.
PT: Det typiska är ju att beräkningsingenjören har hittat att det behöver ha andra mått på grejer, att
beställare kommer med andra önskemål. Ofta i samarbete med andra parter va eller om man tittar på
hus så el och ventilation att man märkare att saker och ting krockar och man måste börja flytta på
saker. Så de allra flesta projekten är ju levande på så sätt att man har egentligen ingen lösning när man
börjar. Då är ju så klart tidsåtgången det som är problemet, att man måste gör om allting.
DS: Brukar det vara samma typer av ändringsarbeten vid modulering av en enkel konstruktion eller
brukar olika typer av ändringsarbeten förekomma?
PT: Jaa svårt att säga för jag har inte jobbat i så mycket likadana projekt utan det har varit väldigt
olika. Jag har svårt att svara på det, men jag kan tänka mig det.
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DS: De projekten du har jobbat med, man du se likheter när du gör ändringsarbeten?
PT: En likhet är väl att när man samarbetar med andra parter att man inte riktigt har koll på varandras
projektering, alltså kommunikation är väll ett stort problem att man missar att kommunicera saker.
Det kan komma upp alldeles för sent i projekten vilket gör att man måste göra om.
DS: Skulle en automatisering underlätta och tidbespara ett projekt?
PT: Ja, är den så pass komplext gjord så att den är enklare att använda och klarar av olika ändringar så
tycker jag absolut att det gör det.
DS: Under vilka sammanhang kan det vara gynnsamt att använda sig av en automatisering. Vilka
skeden i ett projekt?
PT: Jag tror att som det ser ut nu där man har kommit med automatiseringen att det är allra mest
använt i tidigare skeden alltså i skissfaser om man tittar på den typen av modellering. Så där tror jag
att det är väldigt användbart. Om vi tittar på stödmuren så är det en produkt som alltid ser ungefär
likadan ut vilket gör att det blir väldigt användbart att jobba med automatisering för sådana produkter.
Jag skulle säga att alla faser kan man använda det här fast på lite olika sätt. Det kan användas till
produkter och byggnader som har klara regler.
Om konstruktionen har mer undantag regler så är det väldigt svårt att skriva ett skript till det. Om man
tittar på en bro och jämför det med ett hus så tror jag att bron är väldigt mycket enklare. Den har sin
tvärsektion och sen så kanske den ändras längst bron men den ändå enligt en ekvation som den
förändras. Det är beskrivet matematiskt, brons form. Medan när man kollar på ett hus så bygger det
mer på att det ska vara användarvänligt och pelare är placerade ut efter det. Huset form är inte
beskrivet matematiskt på samma sätt som en bro är. Men delar kan parmameriseras, så även om hela
projektet inte går att automatisera så finns det alltid den möjligheten att gör skript vid sidan om som
gör isolerade problem enklare.
Så det får man egentligen utvärdera innan man påbörjar ett projekt. Vad det är vi ska göra och
kommer vi vinna på att göra ett skript eller finns det så mycket undantag i hur ett vanligt bostadshus
tillexempel. Det är ju lättare om man har tydliga regler som man följer.
DS: Kan det sparas tid för standardiserade konstruktioner där man kan använda skriptet i olika
projekt?
PT: Ja jag tycker absolut det, i de här automatiserings projekten så finns det komponenter som kan
fungera för olika saker. Om vi gör en stödmur så finns säkert många delar av det skriptet som kan
användas för att göra en tillexempel plattrambro eller en betongplatta. Så tillslut när man börjar
komma igång med det här kan man använda det här skriptet för många olika saker. Då sparar man så
klart tid för nästa projekt och nästa produkt. Så svaret är då ja, jag tror absolut man kan spara tid. Inte
bara för den produkten man håller på med men även för nästa automation, nästa modell, nästa
produkt.
DS: Under vilka förhållanden kan det sparas tid med ett färdigt skript?
PT: På nått sett måste ju modellen vara så pass komplex så att det inte bara är att flytta ett sträck i
AutoCAD för så kanske det inte är värt att ha ett skript som gör det. Så någonstans måste det vara en
så pass komplex modell att det är svårt att gå in och ändra manuellt. Men är det en väldigt 2D ritning
och enkelt att flytta på något mått så behöver man kanske inget skript för det. Men om det handlar om
att modellera om fler större saker så. Någonstans handlar det om komplexitet för den modellen om det
är värt att skripta den eller inte.
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DS: Kan man vinna tid vid komplexa konstruktioner?
PT: Ja man kan absolut vinna tid och jag skulle till och med gå så långt och säga att det är ett måste
med komplexiteten når en viss grad. Det är svårt att göra otroligt komplexa geometrier och
konstruktioner utan att använda sig utav skript. Så där är det inte bara att man vinner tid på det utan att
man får en mycket bättre konstruktion när man också kan lägga in det här skriptandet inte bara spara
tid utan också säkerställa konstruktionen. Så när komplexiteten ökar så ökar också
användningsområdena för parametrisering och automatisering. Så svaret är där också absolut ja, man
vinner tid genom skript.
DS: Tror du att bland projektörer finns en vilja att lära sig metoder för parametrisk design?
PT: Ja, som det ser ut har byggbranschen varit dålig på det eller ofta på att ta in nya saker. Men jag
tror att det kommer mer och mer med mycket yngre ingenjörer inom byggbranschen. Sen så tror jag
att man kommer vara tvungen att göra det. Det känns ju som att det nu senaste året det har hänt
mycket på den här sidan med digitaliseringen av byggbranschen egentligen. Med det så tror jag att det
kommer komma in mer i utbildningar och allting. Det kommer bli en mer vardag i arbetet och med det
tror jag att ingenjörer kommer vilja arbeta så. När man ser effekten av det, man kan ofta se att det är
en hög tröskel eller tro att det är en hög tröskel. Men när man börjar titta på det och ser effekten av det
så tror jag många kommer tycka det är väldigt kul och bli intresserad av det.
DS: Så du tror det är framtiden då?
PT: Ja eller framtiden från och med nu. Det känns som att det händer nu och håller på och har börjat
men kanske inte har blivit så brett än. Jag tror att många tror att det kostar mer än vad det gör eller att
det är svårare än vad det är att bygga vissa sådana här modeller. Det behöver inte vara så komplext
som det verkar ibland.
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