
 

 

 
 
 
 
 

PARAMETRISK DESIGN 

DANIEL ANDERSSON 

 

EXAMENSARBETE 2008 
BYGGNADSUTFORMNING 



Postadress:  Besöksadress:  Telefon:   
Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  
551 11 Jönköping 

 

 
 
 
 
 
 

PARAMETRISK DESIGN 
PARAMETRIC DESIGN 

DANIEL ANDERSSON 

 
 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 
ämnesområdet byggnadsteknik. Arbetet är ett led i magisterutbildningen i 
Byggnadsutformning med Arkitektur. Författarna svarar själva för framförda 
åsikter, slutsatser och resultat. 
 
Handledare: Göran Hellborg 
 
Omfattning: 15 poäng (D-nivå) 
 
Datum: 2009-05-21 
 
Arkiveringsnummer: 

 



Abstract 

1 

ABSTRACT 

Tools of parametric design has during recent years given architects free hands 
in designing structures. New tools are making it possible to create such 
complex structures that before was not possible to complete in means of project 
economy and profitable production.  

This paper describes how the tool can be used in preliminary stages all the way 
threw being used to create physical models and how to slice up the structure in 
modules to pass further into getting production prints.  

Simultaneously with this paper I will create a proposal for a vision for an area 
under development in central Gothenburg, Sweden were environmental as well 
as aesthetics will control how the structure will be shaped threw a parametric 
design tool.   
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SAMMANFATTNING 

Under senare år har parametriska designverktyg rotat sig in på arkitektkontoren 
och gett arkitekter friare händer att designa sina konstruktioner. Dessa verktyg 
gör det möjligt att skapa komplexa konstruktioner som tidigare inte var möjliga 
då det inte fanns ekonomisk och produktionsmässig vinning i processen.  

Denna rapport beskriver hur verktyget kan användas i tidiga stadier av projekt 
och vidare till att skapa fysiska modeller och sedan hur man tar modellen till att 
underlag för produktionsritningar. 

Tillsammans med undersökningen kommer jag att skapa en vision för ett 
område i Göteborg som är under utveckling,. Miljömedvetenhet och estetik 
kommer att kontrollera hur konstruktionerna utformas med hjälp av ett 
parametriskt designverktyg. 
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1 INLEDNING 
Arkitektbranschen är under ständig utveckling där det ena framstående kontoret 
försöker slå det andra med ett mer kompromisslöst koncept än de andra 
kontoren. Den snabbt växande tekniktillgången som äger rum ger möjligheten 
att tänka utanför lådan och omdefiniera husets traditionella form med 4 väggar, 
golv och tak. Dagens avantgarde inom arkitektur tar ofta sin inspiration från 
naturens organiska former som omarbetas till byggnadselement med oftast den 
senaste forskningstekniken inblandad för att realisera projektet.  

Exempel på avantgarde som haft en vision utan teknik för att realisera sin 
byggnad är Frank Gehry som under 90-talet skapade Guggenheim museum i 
Bilbao, Spanien. För att uppnå sina former blev Frank tvungen att skapa en 
programvara som kunde räkna ut hans svallande former. Då startade han Gehry 
Technologies med en handfull programmerare som fick utveckla en 
tillfredställande programvara. Gehry Technologies är fortfarande en av 
världens främsta it utvecklare för arkitekter. Deras program finns nu för andra 
arkitekter att köpa.  
 
Detta exempel är en ovanlig förekommelse där man kan säga att arkitekturen 
har makten över programvaran och inte andra vägen som ofta händer i 
praktiken. 

Med den växande möjligheten till organiskt formgivna lösningar krävs en 
programvara för att översätta formen till funktion, lastupptag, klimatskärm och 
vattentak. Många program klarar att göra dessa former som söks genom olika 
tillvägagångssätt men fortfarande finns väldigt få program som kan ta projektet 
hela vägen från skiss till färdig produkt. Detta medför att många programvaror 
och filformat är inblandade i projekteringsfasen för att uppnå och garantera de 
estetiska och funktionella kraven.  

Före datorn kom in i arkitektbranschen användes istället modeller för att kunna 
uppleva byggnaden fysiskt innan den var färdigställd. Då användes modellen 
som den skalenliga strukturen där alla de då omätbara måtten kunde hämtas. I 
projekt där komplexiteten blev så hög att man inte kunde rita konstruktionen 
byggdes detaljrika modeller för att formbestämma och därefter ta måtten på 
konstruktionen för att bygga den. Denna process var väldigt tidskrävande och 
krävde också väldigt många modellstudier för att uppnå de resultat man sökte. 
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De första som började använda digitala verktyg för att skapa ritningar var flyg- 
och bilindustrin under 1980-talet. Om man ser på bilden nedan visar den 
vänstra bilden hur ett flygplan såg ut före datorer användes. Bilden till höger 
visar ett Boeing flygplan som har konstruerats med hjälp av datorer. Genom att 
jämföra de två bilderna förstår man vilken slagkraft datorers infart har gjort i 
flygbranschen. När den introducerades i branschen förändrades hela 
designprocessen och produktionsprocessen radikalt.  

 
FOTO: www.staf.bath.ac.uk (081122) 

De första inom arkitektur som började använda digitala verktyg för att nå 
resultat var konsultbyrån Buro Happold i London. Buro Happold arbetade tidigt 
med arkitekten Frei Otto från tyskland under 1970-talet där Frei hade som 
vision att skapa organiska lättviktsstrukturer.  

Om man läser om samarbetet mellan Buro Happold och Frei Otto hittar man 
ofta referenser till D’arcy Thompsons bok On growth and Form. I denna bok 
hittar man många intressanta förklaringar på t.ex. hur en enkel parameter för en 
schimpans skalle kan förändras till en människas skalle.   

 
On Groth and Form, D’Arcy, FOTO: www.staf.bath.ac.uk (081122) 
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FOTO: www.staf.bath.ac.uk (081122) 

Bilden ovan visar Multihalle i Mannheim i Tyskland av Carlfried Mutschel i 
sammarbete med Buro Happold. Hallen är konstruerad av smal träläkt som 
visar hur tunna material kan i sin rätta form bära upp stora krafter. Taket är 
byggt av 72 km 50x50mm träläkt bultad ihop i ett fyra lager tjockt 
rutnätsmönster. Denna byggnad är en av de första konstruktioner som kan 
liknas vid vad idag skapas med parametriska designverktyg.  
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Multihalle i Mannheim skapades dock inte med hjälp av datorer utan har 
designats med hjälp av fysiska modeller till grund. Från den fysiska modellen 
tog man fram de omätbara måtten som en vanlig 2 dimensionell ritning inte 
kunde leverera. 

 

1.1 FADDERFÖRETAGET  
Kjellgren Kaminsky Architecture, (läs KKA) är en ung arkitektbyrå i Göteborg 
som nu varit verksam i ca 2 år. KKA arbetar med arkitektur i alla dess former, 
allt från möbler till stadsplanering, från teori till praktik. Företaget har 4st 
anställda, varav en praktikant och 2 delägare.   

Utdrag ur KKA manifest: 

”Vi skall skapa funktionell och hållbar arkitektur med en poetisk 
dimension. Vi skall använda varje utmaning som en kreativ 
katalysator. Vi placerar alltid människor, behov och kontext 
främst.” 

I examensarbetet arbetar jag med Kjellgren Kaminsky Architecture som 
fadderföretag. KKA ingen egen spetskompetens inom området men istället 
finns en vilja att kunna utveckla denna kompetens för sin egen kommersiella 
verksamhet. Tack vare deras okunskap på området saknar dom de 
begränsningar på området som ett erfaret kontor skulle ha vilket har varit till 
fördel och tryckt mig framåt och inte hämma mig utan att på nytt finna nya 
lösningar på problem. 
 
KKA arbetar ofta som kritiker för arkitekturskolan på Chalmers i Göteborg och 
har därigenom skapat en skarp drivande kraft att lyfta arkitekturen framåt och 
att påverka en student att ta projektet till nästa nivå. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med detta examensarbete är att utföra en undersökning i associativ 
parametrisk design och användandet av digitala verktyg inom fältet för 
arkitektur och design. Delar av rapporten kommer att handla om att granska 
och kritisera dess för- och nackdelar för branschen genom goda och dåliga 
exempel i användandet av digitala verktyg, det som man kan kalla missbruk av 
programvara där man skapar allt för avancerade datormodeller som gör det mer 
problematiskt att hantera sin virtuella modell. 
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Det främsta målet är att personligen skapa en spetskompetens i associativ 
parametrisk design och efter en grundlig undersökning applicera 
designmetodiken i ett förutbestämt projekt. Jag vill även med min blivande 
kompetens kunna belysa designmetodiken för kollegor i branschen för att 
påvisa vilka möjligheter som nu finns om man bara tar sig tid att lära sig dess 
metodik.  

 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Arbetet koncentreras kring de tidiga faserna i projekt där formbestämning, 
funktionslösning och koncept bakas ihop till ett helhetstäckande projekt som 
uppnår sina resultat genom användandet av associativt parametrisk 
designmetodik.  

Examensarbetet avskriver sig från att behandla dimensionerande processer i 
projektet utan använder enbart sunt förnuft och personlig erfarenhet som 
dimensionerande verktyg.   

 

1.4 DISPOSITION 
Rapporten är uppbyggd så läsaren följer utvecklingen hur de parametriska 
verktygen växt fram på arkitektmarknaden. En inledning beskriver hur de första 
spadtagen med verktygen togs och hur de slog igenom. Vidare följer exempel 
på projekt i dagsläget, hur verktygen appliceras och förbättrar eller också 
försämrar kvaliteten på projektet. 

Under kapitlet mjukvarans bakgrund beskriver jag de programvaror jag ansett 
lämpliga för arkitektkontor, hur dom används, vilka egenskaper dom har och 
även hur man kan kombinera programvaror för att nå önskat resultat. 

Under kapitlet parametrisk design i praktiken presenterar jag byggda och 
planerade projekt som skapats med parametriska verktyg. Där beskriver jag 
arkitekternas koncept, hur dom löst lastupptag och vilket material de valt. 

Under kapitlet genomförande följer man min personliga utveckling och hur jag 
lärt mig använda parametriska programvaror genom övningar och prövningar. I 
samma kapitel beskrivs den praktiska delen av examensarbetet där jag visar hur 
jag använt Grasshopper för att skapa en vision för stadsdelen Heden i 
Göteborg. Beskrivningen visar hur jag skissat mig fram till en hållbar metodik 
för att nå det resultatet jag vill åstadkomma. 

I kapitlet slutsats och diskussion framgår min egen uppfattning och slutsats om 
ämnet parametrisk design, dess inverkan och effekter. 
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2 VAD ÄR PARAMETRISK DESIGN? 
Begreppet parametrisk design är ett relativt nytt uttryck, i varje fall kopplat till 
arkitektbranschen. Nedan följer en kort text som beskriver begreppet 
parametrisk design i association med arkitektbranschen. 

Parametrisk design är den senaste utvecklingen i CAD-mjukvara och beskriver 
införandet av parametrisk data inbäddad i 3-dimensionella objekt (som t.ex. 
höjd, djup, tjocklek, vikt och även attribut så som modellnummer och material). 

Denna typ av programvara (som t.ex. Archicad, REVIT, Vector Works och 
likvärdiga) använder ett revolutionerande gränssnitt där designern, istället för 
att rita linjer, cirklar osv. som i traditionell CAD-miljö nu arbetar med 
förhandsritade komponenter, så som dörrar, fönster och väggar genom att först 
skapa en 3-dimensionell modell istället för en 2-dimensionell ritning. I vissa 
programvaror kan man ta ut ritningar ur modellen så som planer, sektioner, 
fasader, uppställningar och detaljer.  

 
Typbokhylla Foto: http://www.autocadgunlugu.com/ 

Bilden ovan visar ett exempel på en parametrisk modell, i detta fall en bokhylla 
vars storlek är styrd med parametrar. Måtten i bilden är beskrivna med 
bokstäver eller kombinationer av bokstäver. I parameterfälten för 
bokstavsmåtten kan man mata in längduppgifter för att få den önskade formen 
och storleken. Denna modell visar också hur man kan ha proportionsmått dvs. 
som måttet A återkommer på båda benen då man försöker skapa en symmetri i 
modellen.  
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Målet med denna typ av programvara är att reducera projekteringstid orsakad 
av att tvunget behöva revidera alla ritningar en åt gången då en förändring sker, 
som är väldigt vanligt och oerhört tidskrävande i traditionella CAD-program. 
Den reducerade tiden resulterar i lägre skiss- och projekteringskostnader samt 
ett lägre antal fel på ritningar och i byggnadsinformation kopplat till projektet, i 
varje fall i teorin. 

Standardisering är ett av de största problemen med parametrisk design. Hur får 
man alla tillverkare av byggnadsmaterial och komponenter att anpassa sig till 
programvaran och erbjuda ”intelligenta” modeller av deras produkter? I vissa 
fall har detta lösts genom att använda symboliska modeller för t.ex. dörrar 
förprogrammerade med produktdata för en specifik byggnadskomponent.  

Det finns även ett begrepp, så kallad associativ parametrisk design. Denna 
metodik bygger på principerna för parametrisk design men är väldigt 
annorlunda. Metodiken utnyttjas främst för att skapa former och förhållanden 
mellan former i princip som ett skissverktyg, men det behöver inte just vara 
kopplat till arkitektbranschen utan kan och har också applicerats i branscher så 
som produktdesign, bilindustrin och av formgivare som söker mönster eller 
strukturer.  

I dagligt tal benämns oftast associativ parametrisk design som parametrisk 
design. 

Associativ parametrisk design är ett sätt att beskriva form med hjälp av en egen 
matematisk formel där man utnyttjar algoritmers sätt att beskriva t.ex. en 
polygons olika knutpunkter, men de matematiska formlerna är oftast inbäddade 
i färdiga verktyg som underlättar för designern. Men såklart finns det möjlighet 
för designern att på egen hand skriva egna matematiska formler. [1]  

 

I denna rapport kommer främst designmetodiken associativ parametrisk 
design att diskuteras. 

 

3 MJUKVARANS BAKGRUND 
Det finns en många olika program som användas i arkitektbranschen. Dessa 
program är specialiserade för olika processer under byggprocessen. Dagens 
arkitektkontor använder sällan enbart ett program under hela processen. För att 
tydligt visa vilka program som finns tillgängliga vid arkitekt kontor följer en 
kort beskrivning av de programmen som jag anser lämpliga och i vilka 
processer de används. 
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3.1 CAD  
I och med att datorer blev allt vanligare på arkitektföretagen under 90-talet då 
det under 80- och tidigt 90-tal utvecklas programvara där man bytte ut det 
traditionella ritbordet mot mus, tangentbord och skärm. Benämningen CAD 
står för Computer Aided Design eller Computer Assisted Drafting. Programmet 
utformades för att efterlikna handritade isomeriska ritningar men har med tiden 
utvecklat ett eget grafiskt utseende olikt handritade ritningar, detta både gott 
och ont. Pratar man med gamla rutinerade personer i branschen säger 
införandet av CAD har tagit bort den genuina känslan man får av att se en 
handritad ritning som någon satt sin unika prägel på.  

CAD bygger på vektorer i ett x- och y-axel koordinatsystem som sammanfogas 
eller formges för att skapa 2 dimensionella ritningar. CAD finns också 3 
dimensionellt, där man helt enkelt lägger till en djup-axel och får ett djup i 
ritningen, men saknar helt intelligens. 

Exempel på CAD program för byggbranschen är autocad, intellicad och 
powercad. Alla de programmen använder standard formatet dwg som ägs och 
förvaltas av företaget Autodesk. 

3.1.1 AUTODESK AUTOCAD 

Den storsta utvecklaren och distributören av CAD-baserade program för 
byggbranschen är Autodesk som också tagit fram ett eget filformat som 
utvecklats till en standardiserad plattform. Autocad har satt grunden för 
utvecklingen med vektorbaserat ritande. Ser man i andra likvärdiga program 
återkommer ofta samma kommandon, ikoner samt projekteringsmetodik med 
model- och paperspace.  

Programmet används av många kontor i Sverige fortfarande som både skiss- 
och projekteringsverktyg. Programmet har fungerat väldigt bra hela vägen 
igenom men det ställer höga krav på användaren då under projekteringen hålla 
reda på revideringar och kopplingar mellan ritningar i så kallade 
definitionsfiler.  

Tyvärr är programmet begränsat och är uppbyggt så att du egentligen bara bytt 
pennan mot musen, dvs. du ritar linjer med en mus. Utvecklingsmässigt är detta 
verktyg enbart lämpligt vid små projekt som inte blir allt för detaljerade. För 
större projekt blir detta verktyg bekymmersamt då man spenderar hälften av 
tiden att rita om och komplettera sådant som andra mer avancerade program 
gör automatiskt, så som t.ex. BIM applikationer. 
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3.2 3D MODELLERING 
3d modellering kom redan i samband med CAD där man lägger till djup-axeln i 
koordinatsystemet och då får ett djup i ritningen. 3d modellerandet har funnits 
länge men har varit väldigt komplicerat tills för några år sedan när Google 
Sketchup introducerades. 3d modellering kan appliceras i många branscher 
men oftast med någon anknytning till teknik. I dagens läge används oftast de 
enkla 3d verktygen till att skapa sig en bild av sina 2 dimensionella skisser men 
det används också som renodlat skissverktyg som man i sin tur exporterar in till 
ett mer komplicerat program för att detaljera, dokumentera och börja projektera 
för produktion. 

Som ovan beskrivet följer den processen där man tar projektet mellan 
programvaror för olika ändamål. Det är något som på sikt skall minskas genom 
införande av ett program som tar hand om alla förlopp, som BIM teknologi 
gränsar till. 

3.2.1 GOOGLE SKETCHUP 

Sketchup har gjort det möjligt för lekmannen att göra enkla volymstudier på 
sina utbyggnads- eller nyproduktionsplaner av sitt hem. Programmet saknar de 
avancerade funktionerna som ett fullständigt 3d program har Programmet ger 
enkelt designern en möjlighet att uppfatta sin byggnad i 3 dimensioner.   

Programmet bygger på 3 dimensionella vektorer som ramar in en yta. Ytan kan 
i sin tur extruderas, dvs. veckla ut lägs en koordinataxel i rät vinkel emot ytan 
för att skapa en volym. Vidare finns det god lager hantering och i dagens läge 
finns välutvecklade visualiseringsverktyg som man kan exportera sin modell 
till.   

Sketchup skall inte användas för något annat än att bygga virtuella modeller för 
att ge åskådaren och designern en bild av hur modellen kommer att se ut när 
den är färdig. Det saknar förmåga att skapa produktionshandlingar fast vissa 
envisas med att försöka sig på det.  

 

3.3 BIM  
Begreppet BIM står för Building Information Model och är ett 
samlingsbegrepp för parametriska projekteringsverktyg för arkitektbranschen. 
Metodiken har gett arkitekter och planerare möjlighet att rita med objekt i 3 
dimensioner som har egenskaper så som tjocklek, material och profil o.s.v.  
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I programmet bygger man upp en modell i skala 1:1 av sin byggnad som 
fungerar som en databas med information om byggnaden både visuellt och i 
textform. Man får möjligheten att testa sin modell i realtid, att testa och hitta 
lösningar.  

Denna programvara kan enkelt kopplas till pluginprogram så som MEP, 
statiska beräkningsprogram, projektstyrning, visualisering, 
energiberäkningsprogram.  

Nackdelen med att arbeta med BIM applikationer är att byggnaden blir väldigt 
standardiserad dvs. man utgår från standardlösningar för t.ex. fönster och dörrar 
om man inte själv väljer att skapa unika objekt. Tack vare det skapar BIM en 
slags produktionsartad arkitektur som redan nu kan ses runt om i Sverige.  

3.3.1 GRAPHISOFT ARCHICAD 

Archicad är ett CAD-program och räknas till gruppen BIM-applikationer. 
Programmet används bl.a. till att producera ritningar, mängd- och 
energiberäkningar, underlag för rendering i tredje parts program och 
samordning mellan andra CAD-projektörer. Programmet används till 
byggnadsprojektering över hela världen. 

Archicad är objektorienterat och använder en databas för struktur och 
informationsflöde av inmatad data. Användaren kan när som helst göra uttag ur 
den "Virtuella" modellen och samla önskad information till ritningar eller 
uttagslistor på ingående komponenter. Grundkomponeneterna i programmet är 
bjälklag, balkar, pelare eller kompletteringar i form av fönster och dörrar. I 
Archicads objektbibliotek finns även inredningsdetaljer i form av möbler men 
också ett stort urval av byggnadsspecifika objekt som t.ex. hängrännor eller 
trappor. 

Användaren matar in data till den virtuella byggnaden i form av 
grundkomponenter och/eller s.k. GDL-objekt och programmet presenterar 
informationen i plan, sektion, elevation och listor. Dessa s.k. vyer placeras på 
en ritning och den underliggande databasen ser till att ritningen alltid är 
uppdaterad enligt den senast inmatade informationen. 

Uttag ur modellen görs i form av ritningar eller andra filformat, bl.a. dwg som 
har blivigt något av en branschstandard även om filformatet pdf används mer 
och mer. [2]  
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3.3.2 AUTODESK REVIT 

Revit Architecture är en programvara som är uppbyggt på likvärdigt sätt som 
Archicad. Själva resultatet är det samma genom att skapa en virtuell modell av 
din byggnad kunna plocka ut information i form av t.ex. planer, sektioner, 
fasader, detaljer och uppställningar. Det som skiljer programmen åt är enbart 
hur man skapar modellen, alltså tillvägagångssättet. Archicad och Revit 
konkurrerar just nu om arkitektbranschen i Sverige genom dels skapa 
lokaliseringsfiler, färdiga mallfiler som innehåller standradväggar, inredningar, 
fönster och dörrar. Så kallade lokaliseringsfiler. Revit är ett program som har 
flera grenar. Just nu har programmet med stormsteg tagit sig in på 
konstruktionsmarknaden och i nuläget arbetar de flesta stora aktörerna i 
Sverige med Revit som projekteringsverktyg. 

 

3.4 PARAMETRISK MODELLERING 

3.4.1 MACROS OCH SCRIPTS 

Ett makro är en samling instruktioner, dvs. ett annat namn för procedur eller 
funktion, som används för att automatisera ofta återkommande eller repetitiva 
arbetsmoment i datorprogram. Makrot kan vanligen skapas antingen genom en 
inspelningsfunktion där användaren utför den sekvens av åtgärder som skall 
sparas eller genom att skript- eller programkod skrivs direkt. 

Typexempel på användningsområden för makron är att i ett 
ordbehandlingsprogram byta ut en text som förekommer på flera ställen i en 
större grupp av dokument, eller att i ett bildredigeringsprogram ändra format på 
en hel katalog av bilder. 

Ett skript är en textfil som innehåller instruktioner eller kommandon till 
datorprogram eller ett operativsystem. Kallas även kommandofil eller 
kommandoprocedur. Vissa skript körs automatiskt när program eller systemet 
startas och andra skript körs manuellt av användaren. 

Gränsen mellan skriptspråk och vanliga programspråk är mycket diffus, i 
synnerhet för moderna skriptspråk. Ursprungligen används termen om 
programkod som körs i sin textform av en tolk, utan att kompileras först. 
Många moderna språk som brukar kallas skriptspråk, exempelvis perl och PHP, 
kompileras dock automatiskt vid körning (en form av JIT-kompilering), och 
vanliga programspråk som exempelvis Java genomgår en enklare form av 
kompilering till ett mellansteg som sedan körs av en tolk. Termen skriptspråk 
har av dessa skäl numera blivit närmast utan mening. 
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Några språk som brukar klassas som skriptspråk är Perl, Python, Tcl och PHP.  
[3]  
 

Macros och scripting används i allt större utsträckning inom den parametriska 
designvärlden. För att uppnå resultat som kräver avancerat tänkande att lösa på 
egen hand skapar man funktioner och instruktioner som beskriver hur 
geometrin skall uppföra sig. Med hjälp av mactos och scripting når man sådana 
resultat som förut inte alls var möjliga, dessutom är dessa funktioner 
parametriska så man kan förändra små fragment av funktionen för att revidera 
geometrin till önskat utseende eller uppförande. 

 

3.4.2 3D STUDIO MAX 

3ds Max utvecklades av Kinetix som senare slogs ihop med Discreet. Discreet 
blev sedermera del av Autodesk. Från och med version 8 heter programmet 
Autodesk 3ds Max och går under företaget Autodesk Media & Entertainment. 

Version 2009 introducerade en uppdelning av programmet i två delar, 3ds Max 
och 3ds Max Design, där den senare är mer anpassad för arkitektur och design. 
Skillnaden mellan versionerna är att 3ds Max inkluderar en SDK för utveckling 
av insticksmoduler, plugins och 3ds Max Design har ett ljusanalysverktyg för 
användning vid exempelvis visualisering av interiörer. 

3ds Max är ett av de mest använda 3D-animationsprogrammen idag, bland 
annat för att det funnits så länge till PC, framförallt till Windows-plattformen, 
samt för dess kraftfulla användarmöjligeter och plugin-arkitektur. Det finns 
stora mängder plugins skapade till 3ds Max. 

En rad olika filmer har gjorts med 3d Studio Max, så som: Armageddon, The 
last samuraj, King Kong och The day after tomorrow. [4] www.wikipedia.se 
080821 

 

3.4.3 RHINOCEROS 

Rhino är ett 3d verktyg som håller en väldig skarp precision i mått och form. 
Programmet används inom flera branscher så som produktutveckling till 
arkitektur. I arkitektbranschen används programmet för att formbestämma 
byggnadsdelar eller byggnadsproportioner. Det går inte med någon slags 
framgång att använda programmet för att detaljera en konstruktion för 
byggritningar.  
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Programmet har de egenskaper att man kan i princip programmera sin design 
genom att skriva macros och scripts som översätts till geometrier. Detta kan 
göras på olika sätt, genom textfiler eller genom gränssnittsbaserade plugin 
program.  

I Sverige används Rhinoceros ofta för att ta fram en slutgiltig form för en 
möjligen komplex form som inte ADT (Autocad Architectural Desktop) klarar 
av. T.ex. använder Wingårdhs Arkitekter sig väldigt frekvent av Rhinoceros för 
att bygga upp komplexa former för sina projekt. När formen är skapad 
exporteras geometrin till ett CAD program för att detaljera med 
byggnadsdetaljer för byggnadsprojektering. 

 

3.4.4 TOUCH CAD 

Touchcad är ett 3d program framtaget främst för båtindustrin som hjälper en att 
kunna få ut dubbelkrökta former till produtionsfärdiga byggdelar. Programmets 
metodik fungerar bakvänt från övriga 3d program, där man skapar former som 
alltid kan unfolda dvs. vika ut sig till plana ytor genom en indelning av den 
krökta ytan. 

Jag kom i kontakt med programmet hos KKA för att skapa produktionsritningar 
till en böljande fåtölj. Jag använde programmet främst genom att importera 
former från Rhinoceros som jag sedan vikte ut till byggdelar jag kunde skriva 
ut på papper och enkelt göra arbetsmodeller.  

Jag ser möjligheter med programmet för produkt marknaden där man 
förbereder ritningar för CNC maskiner men även när man själv enkelt vill göra 
skissmodeller på sin produkt. Dock anser jag inte programmet speciellt 
lämpligt för arkitekturbranschen för programmet dels arbetar väldigt tungt med 
allt för komplexa former och saknar den enkelhet ett program för 
arkitektbranschen behöver. Men för enkla skissmodeller med krökta former 
finns ett användningsområde men samma finns också i andra mer givande 
program. 
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3.5 ASSOCIATIV PARAMETRISK MODELLERING 

3.5.1 GENERATIVE COMPONENTS 

Generative Components ger arkitekter och ingenjörer möjlighet att designa 
resultat som förut var omöjligt. Programmet är uppbyggt att skapa förhållanden 
och beroenden mellan olika geometriska delar i modellen samt kunna skapa 
geometriska scripts för att få resultat.  

Generative Components bygger på gränssnitt från Microstation av Bentley 
Technologies. Detta gör det enkelt att ta sin design vidare eftersom 
Microstations BIM applikation kan direkt importera den virtuella modellen som 
genom Microstation kan dokumenteras och projekteras för produktion.  

Programmet är väldigt komplext uppbyggt och saknar någon slags 
användarvändlighet. Svaret jag fått efter att frågat varför det är så komplext 
uppbyggt är att man skall veta vad man skapar dvs. kunna grunderna i 
datorgenererad 3 dimensionell struktur innan man fritt kan skapa något, vilket 
är helt rätt tillvägagångssätt för att kunna använda programmet på korrekt sätt. 

3.5.2 GRASSHOPPER 

Grasshopper är en plugin applikation till Rhinoceros 3d modelleringsprogram 
som öppnas i ett eget fönster som är funktionsmässigt kopplat till Rhinoceros. 
Geometrin byggs upp i Rhinoceros medans själva matematiken och sambanden 
byggs upp i grasshopper. 

Grasshopper är generellt likvärdigt som Generative Components (Bentley 
Systems) men i en finare förpackning. Grasshopper är väldigt användarvändligt 
till den graden att man arbetar med förberedda funktioner som kopplas till ett 
förhållandemönster på ett oerhört pedagogiskt sätt. Programmet fungerar så att 
man t.ex. kopplar en vektor till en funktion som delar upp linjen i mindre 
segment. Uppdelningen av segmenten kan man sedan använda som rationella 
startpunkter för andra geometrier. 

Både Rhinoceros Grasshopper och Generative Components bygger på 
matematiska algoritmer, som kan manipuleras och ändras för att få ett 
geometriskt önskat resultat. 
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4 PARAMETRISK DESIGN I PRAKTIKEN 
Det börjar bli allt vanligare och vanligare med parametrisk design på 
arkitektkontor för att tillfredställa visioner och idéer för nya byggnadsverk runt 
om i världen. Efter år av försök med både lyckade och misslyckade resultat har 
parametrisk design nu gett arkitekten fria händer med allt mindre statiska 
begränsningar att beakta.  

Med fria händer har arkitekturen gränslöst vandrat åt olika håll, men med 
samma startpunkt i ett parametriskt designverktyg. Vissa använder verktyget 
för att skapa estetiska bärlinor genom byggnaden medan andra använder det för 
att skapa former de bara för några år sedan trodde var fantasi.   

Här presenterar jag ett urval av relevanta projekt, både nya och gamla som nått 
framgång och utvecklats med parametrisk design från sent 90-tal till idag.  
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PROJEKT 1.  Saville Building, Surrey, England. 
Glenn Howells Architects, Buro Happold. 2006 

 
Foto: Glenn Howell Architects 

Skapad med inspiration av en svallande snäcka har taket givits en böljade form 
som stabiliserats med hjälp av ett gridmönster av prefabricerade träbalkar som 
sprider ut lasten till de få upplagen byggnaden har.  Konstruktionen har 
utarbetats av Buro Happold som även var inblandand i Otto Freis Multihalle i 
Mannheim, som man enkelt kan utläsa likheter mellan. 
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PROJEKT 2. Saxo Bank, Köpenhamn, Danmark 
3XN arkitekter A/S 

 
Foto: 3XN arkitekter 

Saxo bank har byggts av 3XN arkitekter och stod färdigt år 2008. Byggnaden 
huseras av Isländska Saxo Bank som driver det som lokalkontor i Tuborg havn 
utanför Köpenhamn. Själva konstruktionen är relativt enkel med en 
pelarstomme, utfackningsväggar och ett stort atrium centralt i byggnaden. Det 
speciella med denna byggnad är dess fönstersättning. Ett diagonalt mönster 
med våningshöga glaspartier på den dubbelkrökta fasaden blev så invecklad att 
varje glasskiva har sina helt unika dimensioner.  3XN är ett danskt 
arkitektkontor som nått stor framgång på den internationella marknaden tack 
vare sina kristallklara koncept och innovativa design. Den avancerade 
glassättningen är projekterad av skandinaviska glassystem.  
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PROJEKT 3. One north masterplan, Singapore 
Zaha Hadid Architects 

 
Foto: Zaha Hadid Architects  

Zaha Hadid har skapat en områdesbestämmelse för Singapore i 2001 där hon 
undersökt möjligheten att utnyttja rumsliga upprepningar genom organiska 
förändringar.  

Grundtanken är att använda stadsstrukturen för att skapa ett artificiellt landskap 
genom yttre förutsättningar, så som siktlinjer, kommunikationsstråk och solljus. 

Zaha Hadids arbetssätt har fått en slagkraftigt positiv inverkan hos allmänheten. 
Hon arbetar ofta med en geometrisk röd tråd som ofta utvecklar sin 
konstruktion utifrån in där den yttre estetiken bestämmer över den inre. Zaha 
Hadids projekt under den senare tiden har ofta fått en mer plastisk känsla än en 
mänsklig känsla vilket har gjort att hon allt oftare fått dålig kritik för hur hon 
tacklat den lokala miljön, områdets historia samt den mänskliga skalan.    

Detta sätt att generera stadsstruktur intresserar mig personligen för att skapa 
ett organsikt stadsmönster som mjukt böjer sig med perfekta kurvor till ett 
naturligt format kvarterslandskap med en mänsklig miljö. 

 

 

 

 



 

24 

PROJEKT 4. Bird’s nest, Peking, Kina. 
Herzog & de Meuron Architects 

 
Foto: Herzog & De Meuron 

The bird’s nest eller Peking National Stadium som den också kallas bygger på 
konceptet om ett spunnet fågelbo där betongbalkar är virade runt byggnaden 
likt garnnystan. Samarbetspartnern och konstruktören Arup var med redan vid 
tävlingsmomentet för att säkerställa konstruktionens stabilitet då detta projekt 
redan från skisstadiet är väldigt invecklat att generera. 

Designen ocj konceptet kommer från ett samarbete mellan arkitekterna Herzog 
& de Meuron i samarbete med en konstnärlig rådgivare, Ai Wei Wei från Kina. 

Med sina otroliga spännvidder och invecklad konstruktion har denna byggnad 
höjt ögonbrynen för många. 
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PROJEKT 5. Observation desk, Paris, Frankrike 
Serero Architects 

Foto: Serero Architects 

För att fira Eiffeltornets 120-årsdag sen konstruktionen uppfördes har franska 
arkitektbyrån Serero architects tagit fram ett förslag till ett nytt och större 
utkiksplats vid toppen av Eiffeltornet. Konceptet kommer från ett generiskt 
datorskrivet skript som skapar ett grenverk ut från den primära strukturen av 
tornet. Inspirerad av Eiffeltornets 3-dimensionella ramverks balkar ger skriptet 
en utvikning längs en kurva som linjerar tornets DNA till en skulpturell 
skålform. 
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PROJEKT 6. Suspended Ceiling, San Fransisco, USA 
Lift Architects 

 
Foto: Lift Architects 

Till en fest för volontärarbetare i San Fransisco kontaktades det lokala 
arkitektkontoret Lift Architects för att skapa en billig och intressant inredning 
för aktuella festen. Konceptet arkitekterna presenterade var arbeta med billiga 
och återvunna material genom nytänkande lösningar. Innertaket på bilden ovan 
visar ett svävande tak gjort av gammal fiskelina med lock från glasburkar i 
ändan.  
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Designprincip GRAFIK: Lift Architects 

Formen och lösningen för det svävande taket kommer från Rhinoceros 
Grasshopper, där de skapat det böljande planet, ett grid av vertikala linjer som 
sedan kopplats ihop och genererat en färdig kaplista för att få kaplängder på 
fiskelinorna. Därefter har linorna knutits fast tillsammans med burklock för att 
återskapa formen av ett svävande tak. 

PROJEKT 7. 290 Mullberry, New York, USA 
Shop Architects 
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Grafik: Shop Architects 

För en byggnad med en enkel form och standardiserade planlösningar ville 
Shop Architects ge ett mervärde till ett punkthus I centrala New York. 
Konceptet visas på bilden ovan där man gav fasaden ett speciellt utseende 
genom vågig insättning av tegelstenar. Fasaden är prefabricerad på fabrik där 
man fäster tegelstenarna genom speciellt utvecklade metoder.  

Designen och geometrin är skapad i Rhinoceros Grasshopper med enkla 
parameterstyrningar som skiftar x- och y-läget på tegelstenens placering i 
väggen. Om man ser noga på bilden ovan ser man rörelsefogarna och skarvarna 
mellan de olika byggelementen och då förstår man hur enkel denna vägg 
egentligen är att konstruera och producera.  

 

 

5 GENOMFÖRANDE 
I detta kapitel beskriver jag hur jag har strukturerat upp mina processer för att 
lära mig metodiken bakom parametrisk design. Läsaren följer min process från 
starten, hur jag lärt mig metodiken, mina övningsuppgifter och mina egna 
resonemang kring parametrisk design. 
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5.1 ACTION LIST 
För att få fart på examensarbetet har en enkel action lista utarbetats. Listan 
visar inte tiden planerad till förstudien. För att lära mig programmen har arbetet 
totalt tagit cirka 10 månader. Vid sidan av examensarbetet har jag jobbat heltid 
hos KKA som byggnadsingenjör som tagit upp den största delen av min tid.  

Actionlista 

För att skapa mig en uppfattning i området parametrisk design har bl.a. en 
litteraturlista upprättats. I den listan finns bland annat boken skin+bones av 
MoMA i Los Angeles. Den boken behandlar inte så mycket av de tekniska 
aspekterna som gör parametrisk design intressant utan beskriver hur 
arkitekturen relateras till modeindustrin genom estetik, struktur och mönster. 
Det finns många paralleller mellan disciplinerna som diskuteras i boken där de 
visar konkreta paralleller exempel på moden arkitektur och klädsel. 
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En annan bra bok är From control to design som beskriver metodiken bakom 
parametrisk design. Boken är uppbyggd i flera olika delar där man får följa 
framstående kontor som t.ex . AGU (ARUP), Mutsuro sasaki och Michael 
Meredith. I boken får man följa processer bakom kontorens utförda projekt, hur 
de löst problemen för att skapa den önskade geometrin. I boken finns många 
intervjuer där personer i chefspositioner beskriver hur deras processer ser ut, 
vad de vill uppnå och främst hur dom utför det.  

Jag har surfat omkring på många communities på Internet där man kan 
diskutera ämnet eller fråga om man har problem och samtidigt se vad andra har 
skapat med hjälp av verktygen. En Internetsida jag använt frekvent är 
www.designreform.net som samlar övningsvideos, testfiler och ett omfattande 
forum för parametrisk design med hjälp av Grasshopper, 3d studio Max, 
REVIT, inventor och Adobe illustrator.  

 

5.2 ENKLA ÖVNINGAR 
För att förstå de fundamentala former som komplexa geometriska system 
bygger på har jag gjort enkla övningar i grundläggande geometri för att hjälpa 
mig förstå den geometrin bakom parametrisk design. Enkla mönster går lätt att 
omvandla till konstruktiva lösningar eller en fasadstruktur. 

5.2.1 ÖVNING 1. ENKLA MÖNSTER MED SIMPLA FORMER 

Med spartanska två dimensionella former kan man få fram mönster. Islam 
använde detta redan för över 2000 år sedan, där avancerade matematiska 
formler ligger bakom skapandet av deras mönster.  

Genom att återanvända samma form och kombinera den på olika sätt kan 
väldigt attraktiva mönster framträda. Oftast genom väldigt enkla förskjutningar 
i upprepningen av formen eller upprepning där man ändrar formens storlek 
väldigt vackra mönster. Man kan tänka sig om man kombinerar två fyrkanter, 
placerar dom på varandra och rotera den ena 45 grader och då skapat geometrin 
av en enkel stjärna.  
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Matris av övningsresultat i mönsterkomposition  

Bilden ovan visar delar av resultatet från övningen hur man med hjälp att 
använda samma form kombinerad på olika sätt skapa enkla mönster.  Jag har 
utgått från en grundform, triangel, stjärna och cirkel som jag sedan kombinerat 
i stapel två till ett grundmönster och i de två högra staplarna visar som sedan 
kombinerats med färg och repetition.  

Mönstren som jag skapade kan vara bl.a. centriska, riktningslösa och växande.  
Denna övning kan göras med de flesta geometriska grundformer. Min övning 
gav mig en enkel förståelse i hur man kan skapa mönster med enkla medel, 
grunderna till hur man skapar stora och avancerade mönster. 

5.2.2 ÖVNING 2. MODELLMODIFIKATIONER FÖR 3 DIMENSIONELLA 
MÖNSTER 

Olika program har olika tillvägagångssätt för att skapa samma form. Genom att 
börja enkelt och förvränga en simpel form får jag en enkel uppfattning om hur 
former kan förändras. 
 
Att använda sig av geometriska modifikatorer som matrisbilden nedan visar är 
väldigt oempiriskt. Det är svårt att få bestämda längder och svårt att applicera 
parametrar som man själv kan styra.  
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Jag började med att skapa ett grid 20x20 st pyramider som jag sedan utsatt för 
olika modifikatorer i 3d studio Max, se grundformen av en valda form i bilden 
högst uppe i vänster hörn i matrisen nedan. Genom att applicera olika 
modifikatorer uppträder geometrin på olika sätt. Slutresultatet är väldigt enkelt 
att redigera då geometrins utseende kommer från en färdig algoritm som jag 
sedan bara ändrar variabler till det önskade utseendet.   

Matris av geometri utsatt av modifikatorer i 3d Studio Max 

3d studio Max är inte bra att använda i en skalenlig bransch som 
arkitektbranschen utan passar mycket bättre när man enbart söker proportioner 
och estetik i en icke skalenlig värld. 

Resultatet av denna övning ger mig ändå inblick i de vida geometriska 
möjligheter den parametriska metodiken kan medföra, men jag behöver hitta ett 
verktyg som ger mig full kontroll över designen. 
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5.2.3 ÖVNING 3. ENKLA ASSOCIATIVA FASADMÖNSTER 

Ett vanligt sätt att arbeta med parametrisk design är att klä en form med ett 
yttre mönster. Då separerar man på interiör och exteriör. Men för att få ett 
samband mellan de invändiga och utvändiga valde jag att utforma en övning 
där jag låter våningsplan styra mitt fasadmönster. I bilderna nedan visar den 
streckade röda linjen fiktiva våningsplan som jag ändrar höjdläge på som 
förändrar och förvandlar mitt mönster baserat på interiören. Alltså är 
våningsplanen min parameter.  

Det yttre mönstret är skapat i Rhinoceros och är bundet till våningsplanen som 
gör att mönstret följer med då våningsplanens höjder ändras. 

Denna övning gjordes med 3 olika grundmönster applicerade på en rakt 
stigande form, så som ett normalt punkthus ser ut.  

Fasad med spline kurvor 

Bilden ovan visar hur böjda kurvor i ett mönster uppräder då man förändrar 
våningshöjderna. Skarpa böjar blandas med mjuka böjar till ett intressant 
mönster som kan skapa ett lustigt utseende. 
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Fasad med polyline kurvor 

På bilden ovan ser man resultatet av hur raka linjer bildar mönster då 
våningarna skiftar i höjd. Knutpunkterna bibehålls vid samma position som 
våningsplanen vilket gör den konstruktivt sätt enkel att bygga.´ 

Diagrammet ovan med diamantmönstret kan härledas till Seattles nya bibliotek 
av OMA. Detta mönster ger biblioteket en elegant fasadyta som håller 
proportionen över hörn och kanter. Seattle biblioteks fasad är självbärande som 
ett skal som omsluter en helt olik inre form. Se bild nedan. 
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Seattle stadsbibliotek av OMA FOTO: http://urbalis.files.wordpress.com/2007/10/seattle-public-
library.jpg 090114 

Man kan i princip använda sig av vilken form som helst för att göra denna 
övning. Genom att hålla kopplingen mellan våningsplanen håller mönstret ihop 
och anpassar sig. Nedan visar hur cirklar beter sig för att förhålla sig till 
våningsplanens höjder då de skiftas.  

Fasad med ihopkopplade cirklar 
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REN skyscraper, Shanghai av BIG architects FOTO: http://www.architecturelist.com/wp-
content/uploads/2008/07/ren-building2.jpg 090114 

Ovan visar hur cirklar har använts för att skapa en intressant fasad. I BIGs 
skyskrapsprojekt REN till Shanghai expo används cirklar i olika storlekar som 
bärande element i byggnaden för att skapa en intressant fasad. I detta projekt 
medför det sig en gedigen konstruktionsdokumentation men påvisar fortfarande 
att det är möjligt att skapa i princip hurudan fasad men vill med hjälp av 
parametriska designverktyg.  

Vidare i övningen kände jag att jag ville testa mönstret på en mer varierad 
form. Jag valde att använda diamantmönstret för att se hur det kunde appliceras 
på flera volymer med olika storlekar.  

     Volymer som sammankopplas med lutande plan  



 

37 

    Exoskelett som appliceras på volymen som ett fasadmönster 

Resultatet blev ett mönster med samma proportionella uppdelning för varje 
fasadelement som får mönstret att lätt ta sig över hörn och avsmalnande ytor. 
Genom att ha samma antal knutpunkter i mönstret per yta kopplas mönstret 
samman vid kanter och bildar ett enhetligt mönster utan störningar.  

Dessa linjer mönstret baserats på kan tas vidare till nästa process där man ger 
dem en volym eller en form. Detta kan i teorin vara grunden till en exobärande 
struktur av curtain wall precis lika som det tidigare nämnda biblioteket i 
Seattle. 

5.2.4 FRÅN SKISS TILL MODELL 

Det som oroat mig mest under den tiden jag arbetat med de ovan redovisade 
övningarna är hur jag kan göra en fysisk modell av en avancerad form. 

Ett verktyg som finns i Rhinoceros heter ”unfold” och kan användas för att vika 
ut krökta former till platta ytor. Om man enkelt förklarar vad verktyget gör så 
kan man säga att det är som att skala en apelsin och lägga ut skalet platt på 
bordet. Alltså vika ut den runda formen till plana skivor som kan enkelt mätas 
upp, kapas och sedan monteras. 

Verktyget har intelligens så att t.ex. om man har en kub skulle den förstå att 
dela volymens yta i 6 plana delar. Men om man har en sfär kan man välja hur 
många längsgående segment man vill ha, för att kunna återskapa en fysisk 
modell av en sfär antingen kantig eller med väldigt mjuka böjar. 

Den enda skillnaden är att verktyget även kan dela upp den krökta ytan i delar 
om geometrin innehåller skarpa hörn. 
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Virtuell modell skapad i Rhinoceros för att undersöka ”unfold” verktyget 

Jag konstruerade en modell i Rhinoceros för att testa om en relativt invecklad 
skiss kan genom Rhinoceros verktyg vikas ut till plana skivor. Modellen 
bygger på trianglar hopsatta för att skapa en vertikal nästan skulpturliknande 
byggnad. Modellen har horisontala våningsplan men väggarna buktar åt olika 
håll enligt två sammansatta trianglars lagar. 

Att kunna få ut sina virtuella former ur programmet är väldigt viktigt för att 
kunna driva projektet vidare. Det finns många program som klarar denna 
funktion. Vissa mer avancerade än andra. Men eftersom de olika disciplinerna i 
byggbranschen använder olika program behöver man kunna exportera formen 
både som hel och segmenterad i dwg format för att sedan kunna importera det 
in till ett annat program. 
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Matris över alla element till den virtuella modellen 

Resultatet av övningen placerar ut alla segment av konstruktionen i 
tvådimensionella vektorer redo för att skrivas ut och skäras till för att bygga en 
fysisk modell. Alla segment har nummerlappar på sina yttre kanter så att man 
enkelt skall kunna bygga upp sin fysiska modell av byggnaden.  

Denna princip förenklar verkligen processerna för de kontor som fortfarande 
arbetar med arbetsmodeller för att formbestämma sin design. Om man skulle få 
en orienteringskarta skulle detta fungera ännu bättre, nu vet man inte helt klart 
vilken bit man placerar var förutom att helheten kommer tillsammans kommer 
att återskapa den virtuella modellen. 
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5.3 PROJEKTET 
Här beskriver jag mitt projekt där jag använder mig utav parametrisk design för 
att nå resultat. Man följer min process arbetat mig genom skissprocessen med 
hjälp av Rhinoceros Grasshopper.  

5.3.1 TOMT 

Mitt val av tomt kom naturligt efter att läst debatter och insändare i Göteborgs 
Posten under min tid i Göteborg. Det är uppenbart att Heden i Göteborg är ett 
område som behöver planläggas. Därför valde jag att skapa en vision för hur 
Heden kunde utvecklas.  

 
Situationsplan, Heden Göteborg (läs norr uppåt) 
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Heden ligger mitt i centrala Göteborg och är placerat ett stenkast från 
handelsstråket Avenyn och området kantas mot söder av de gamla och vackra 
bostadskvarteren i Lorenzberg. Det finns gott om handel och arbetsplatser i 
området och kommunaltrafiken är väldigt god. En bit söder om Heden ligger ett 
stort friluftsområde med stora grönytor och parker med sprudlande grönska och 
små näckrosdammar.  

Runt området ligger också nöjes- och kulturella byggnader så som SF 
filmstaden Bergakungen, världskultur museet, Liseberg och inte att glömma 
både nya och gamla Ullevi fotbollsstadium. 

Heden har funnits länge och har medvetet varit en öppen yta mitt i Göteborg. 
Under Hedens första år användes det för att låta kreatur beta. Det har 
arrangerats hästkapplöpningar och militärer haft stora övningar. På Heden har 
även stora lanbruksutställningar ägt rum under tidigt 1900-tal. Flera av Andrés 
ballonger startade härifrån. Vandrande cirkusar har många gånger slagit upp 
sina tält på Heden och flera demonstrationståg har gått här förbi. Kuriosa för 
platsen är att den första svenska fotbollsmatchen hölls på Heden den 22 maj 
1892 mellan Örgryte och Lyckans soldater. 

 
                 Flygperspektiv, FOTO: Göteborgs stadsarkitektkontor (läs norr uppåt) 
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Nu är Heden känt som en stor öppen yta för sporter, då främst fotboll. Heden 
har 4 stora fotbollsplaner som ofta håller tävlingar, dagliga träningar samt 
längre träningsläger. Området har blivit världskänt för att en gång om året hålla 
Gothia Cup som är en fotbollsturnering som skapar möten för ungdomar från 
hela världen.  

Heden används också för bilparkering i det nordvästra hörnet och längs den 
södra kortsidan. Lisebergs hotell ligger i det östra hörnet som är en större 
träbyggnad med många år på nacken. Planer finns om att flytta den 
verksamheten närmre Liseberg eller flytta in i det 3e planerade höghuset vid 
Gothia Towers.  

I Göteborg råder nu en bostadsbrist med flera år långa köer för att få en bostad i 
centrala Göteborg. Kösystemet fungerar dåligt och väldigt många hyr i andra 
hand eller med svartkontrakt.  

Tanken slog mig då att skapa en vision om hur man kan få in 5000 bostäder i 
ett område som Heden för cirka 10,000 personer. Att ge en lösning den 
politiska debatten som varat i många år. Skapa en unik miljö på en redan tom 
yta mitt i en stad med alla bekvämligheter redan etablerade, men det stora 
problemet är att bygga tillräckligt med byggnader och samtidigt bibehålla 
fotbollsplanerna.  

 
Wingårdhs arkitekters förslag för det nya Heden FOTO: Wingårdhs arkitekter  

Wingårdhs arkitekter har för några år sedan tagit fram ett förslag där man 
placerade en skyskrapa i varje hörn av Heden som skulle nå långt över 100 
meter i höjd. Tanken känns slående med skyskrapor på Heden men jag 
uppfattar Wingårdhs lösning mer som att kringgå problematiken. Att enbart 
placera en byggnad i varje hörn med ett svävande tak över mitten löser varken 
stadsrummet eller de behov som finns i området.  
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5.3.2 KONCEPT 

För att skapa mig en bild av vad staden behöver har jag använt mig utav 
Göteborgs Postens och GTs web undersökningar där de låtit läsare 
kommenterat på deras reportage om Hedens framtid. I deras undersökningar 
bads läsarna bl.a. att själva säga vad de ville att skulle hända med Heden i den 
närmaste framtiden. Väldigt många har diskuterat på deras hemsidor om vad de 
vill skall bli utav Heden. Förvånansvärt många vill inte att de befintliga 
fotbollsplanerna skall behållas i området utan vill hellre se en stor urban park 
för större evenemang och rekreation. Flera konkreta parker har blivit 
refererade, så som millennium park i Chicago och central park i New York. 

Många läsare är också ense om att det är bostadsbrist i Göteborg och Heden bör 
planeras med bostadsfunktion, dock vill nästan ingen se vanlig 
kvartersbebyggelse utan något mer kontroversiellt, det söks en varierad men 
ändå homogen bebyggelse med en unik identitet.  

Av läsarna finns det också de som anser att Hedens betydelse för staden är så 
viktig att man inte skall bebygga den utan inse de fördelar man får genom att ha 
platsen öppen och fri för alla att använda till sportaktiviteter. Om man ser sig 
runt i andra städer är faktiskt Heden en unik plats som håller fotbollsplaner så 
centralt i en stad.   

Genom läsarnas diskussion skapades ett koncept om ett grönt Heden fyllt med 
bostäder och parker i kombination med en lokal kultur som främjar ekologiskt 
leverne genom lokala kolonilotter, rekreationsparker och närhet till 
nöjesaktiviteter samt kommersiella verksamheter i markplan som fyller 
området med puls under de flesta timmarna på dygnet.  
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Inspirationskollage för koncept 
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5.3.3 SKISSKEDET 

I tidiga stadierna av skissarbetet började jag bearbeta stadsstrukturen, som 
kommer att lägga grunden för hur allt kommer disponeras på Hedens yta. Så 
detta stadium är det mest avgörande för resten av projektet. Som start på 
projektet använde jag mig av en tillhandahållen dwg karta över Heden med 
omgivande kvarter, som kan ses under rubriken tomt. Genom Heden ritade jag 
raka linjer som ett gridmönster som lät gator och byggnadsformer utanför 
området vandra rakt igenom Heden och bygga upp en indelning för hur 
volymerna utformades.  

Efter att ha placerat strukturens raka linjer genom området tog jag min 2-
dimensionella geometri vidare till programmet Rhinoceros Grasshopper för att 
utsätta den för manipuleringar. Med hjälp av rotationsformler med olika styrkor 
och antal av rotationspunkter kunde jag framställe en variation min raka 
stadsstruktur. Med flera framtagna varianter på stadsstruktur kunde jag testa 
mig fram vilken som form som lämpade sig bäst. Jag ville inte överdriva 
manipuleringen eftersom det kommer att ställa till problem i ett senare skede. 
Med detta som grund kunde jag välja en av variationerna att gå vidare med och 
arbeta om till vägar och kvarter. 

Diagram över förvrängning av situationsplan 
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De verktyg jag använder för att nå variationer är väldigt enkelt och 
grundläggande där jag arbetar med min basgeometri som ett block där jag 
utsätter alla linjer för samma variation. Verktyget fungerar som så att ju närmre 
rotationspunkten man är ju mer styrka utsätts den linjen för, man kan med 
enkelt förändra hur lång verkningsradie verktyget har. Verktyget kan också 
fungera utan rotation och istället ha en gravitationsförmåga så linjerna blir 
dragna mot centrum för rotationspunkten. Då utnyttjar man rotationsradien som 
parameter för att skapa en starkare eller svagare gravitation mot 
rotationspunkten. 

 

Min geometri är fortfarande 2-dimensionell och väldigt lätt att hantera. Nästa 
steg blir att detaljera upp den valda variationen. Med en svängd variation kan 
jag skapa en omväxlande kvartersstad med intressanta siktlinjer och stadsrum 
med böljande inslag.  

Förfining av den valda formen för situationsplan 

Bilden ovan visar hur jag förfinar modellen av stadsstrukturen genom att först 
placera in de gator som angränsar mot Heden och låta dem vandra genom 
området och kopplas ihop med vägar på motsatt sida av Heden, för att inte störa 
de befintliga kommunikationerna och få en naturlig stadsstruktur som i teorin 
följer den befintliga stadsstrukturen.  
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5.3.4 GESTALTNING 

5.3.4.1 HUSKROPPARNA OCH DISPOSITIONEN 

 
Bild 1 – Tomten 

Med en stadsstrukturen framtagen för området är nästa steg att skapa en 
disposition för huskropparna. Efter att ha skissat fram ett förslag på hur 
byggnaderna kommer att se ut startade jag en tom fil i Rhinoceros Grasshopper 
och importerade stadsstrukturen som referensfil för att hålla måtten och 
proportionerna.  

För att på enkelt sätt beskriva hur jag arbetat fram dispositionen kommer nedan 
en abstrakt bildserie där jag berättar och beskriver om hur jag gjort för att nå 
mitt resultat. 

Jag började med stadsstrukturen som referens i Rhinoceros Grasshopper. Jag 
valde att ta upp de nordvästliga och sydöstliga linjerna i stadsstrukturen för att 
få en byggnadsplacering med goda kvaliteter. Genom att skapa polylines 
ovanpå den refererade stadsstrukturen fick jag linjer som gick genom hela 
området. För att få mitt önskade resultat är jag tvungen att skapa så många 
knutpunkter som möjligt i mina polylines, men inte för många så modellen blir 
för svår att arbeta med. Antalet knutpunkter i polylines kommer att avgöra hur 
pass mjuka former jag kommer få då jag lyfter upp deras z-värden.  
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Dispositionen av linjerna behövde en viss åtanke på hur området kommer att 
upplevas. Jag vill inte få för tätt mellan husen och inte heller för glest mellan 
dem. Ett dåligt exempel är de nya flerbostadshusen på lilla Essingen i 
Stockholm där i brist av yta är husen placerade väldigt nära varandra. I vissa 
fall är det ner emot 6-7 meter mellan balkongerna. Om så skulle bli fallet här på 
Heden skulle många lägenheter bli helt utan direkt solljus och därmed bli 
mörka och otrevliga. I Sverige används avståndet 25 meter mellan husen för att 
få trivsamma förhållanden i bostaden. Det är ett värde jag förhåller mig till.  
Där husen växer på höjden kommer ett bredare avstånd finnas mellan 
byggnaderna och där husen inte är för höga kommer de att ligga en bit närmre 
varandra.  

Efter att ha ritat upp alla polylines jag behöver upprätta jag den första 
funktionen i Grasshoppers kopplingsschema. Till mina polylines kopplar jag en 
extruderingsfunktion och valde att linjerna skulle extruderas i sidled med ett 
mått av 15000mm. Detta kommer senare att utgöra mitt tak. Valet av den 
bredden gör det möjligt att få både genomgående lägenheter och enkelsidiga 
lägenheter. Med den bredden går det också att placera en mittenkorridor ifall så 
behövs. Även för kontor och kommersiella ytor är denna bredd helt acceptabel 
för att få goda och fungerande ytor.  

 
Bild 2 – Byggnadernas placering 
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När dispositionen nu sitter på plats så att i princip den plana vyn från ovan 
stämmer överens med vad jag har tänkt är det nu dags att skapa byggnadernas 
höjder. Återigen behöver jag ta i beaktande hur pass högt jag vågar göra husen 
för att fortfarande bibehålla en god levnadsstandard i byggnaderna. Men först 
och främst måste jag skapa en funktion för hur husen skall få sina höjder.  

För att på ett parametriskt sätt kunna bestämma höjder på byggnader behöver 
jag en funktion som jag i princip kan testa mig fram genom manipuleringar tills 
jag når mitt önskade resultat. Sättet jag använder mig utav ger mig möjlighet att 
i realtid ändra värden och se hur höjderna på byggnaderna förändras.  

Först behöver jag bestämma de kritiska lägen i området där jag vill ha låg 
bebyggelse eller där jag vill låta en väg gå mellan byggnaderna för att följa min 
stadsstruktur. T.ex. i de yttre kanterna av området vill jag att gatorna skall 
kunna möta de gator som ligger utanför området.  

Med hjälp utav en funktion i Grasshopper som kallas ”Attraction points” kan 
jag använda mig utav ett valfritt antal punkter i modellen som kommer att 
attrahera eller repellera ett givet värde i ett objekt och få det objektet att 
uppträda på ett parameterkontrollerat sätt.  

 
Bild 3 – Disposition av attraktionspunkter 
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Efter att ha placerat ut de punkter jag ansett som kritiska skapar jag en funktion 
i Grasshopper som genom matematiska ekvationer ger mig möjlighet att ju 
längre från den kritiska punkten ett visst objekt befinner sig få ett högre värde, 
alltså en parameter styr värdet med hjälp av ett avstånd mellan punkten till 
objektet. Om jag flyttar på punkten kommer också värdet ändras på objektet. 
Men jag ger också punkten en parametrisk funktion så jag kan bestämma 
styrkan på den. Varje punkt löses med sin egen funktion så jag kan skifta en 
punkt åt gången, annars om alla punkter skulle ha samma funktion skulle 
resultatet bli väldigt svårt att styra.   

 
Bild 4 – Attraktionspunkternas styrka bestäms 

När att jag skapat de individuella funktionerna för punkterna väljer jag en viss 
styrka på dem. En godtaglig styrka som jag i efterhand lätt han förändra genom 
ett simpelt reglage som kopplas som en variabel i funktionen. 

För att utnyttja punkternas attraktionsfunktion behöver jag på något sätt koppla 
dem samman med mina extruderade polylines. Alltså behöver jag hitta ett sätt 
att koppla samman de separata matematiska funktionerna till en gemensam 
fungerande funktion som skiftar byggnaderna i höjdled för att skapa mina 
”brutna kullar” som jag eftersträvar.  
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Sammankopplingen sker genom att koppla attraktionspunkterna till polylines z-
värde. Genom det skiftar jag höjden på polylines och eftersom polylines är 
sammankopplade med extruderingsfunktionen skiftar jag hela ytan i höjdled. 
Väldigt enkelt i teorin men det kräver en väldigt komplex funktion för att lösa 
det hela. Med min samlade funktion har jag nu skapat ett samband mellan 
punkterna och polylines så att jag kan med hjälp av mina variabel reglage ändra 
höjderna på byggnaderna i realtid.  

 
Bild 5 – Byggnadernas höjder bestäms av attraktionspunkternas styrka 

När jag hittat den utformningen jag söker behöver jag nu skapa fasader för alla 
byggnader. Till min samlade funktion kopplar jag nu på en vertikal extrudering 
för att få fasader. Jag extruderar taken rakt nedåt mot marken och låter dem gå 
en bit förbi marken. Därefter skapar jag en klippningsfunktion som klipper dvs. 
trimmar av extruderingen vid marken för att få frilagda byggnader disponerade.  

I vissa av byggnaderna behöver jag skapa tunnlar genom husen för att få 
gatorna att vandra genom området. Det gjordes med en funktion som kopierade 
taken rakt nedåt och trimmade av de berörda husens fasader så att det samtidigt 
skapades ett undertak och som dessutom klipptes mot marken. 

I detta läge har jag nu skapat mina byggnadsvolymer med det utseendet jag vill 
att de skall ha. Det jag nu saknar är våningsplan för byggnaderna. Genom att 
arraya dvs. seriekopiera markytan vertikalt med ett delmått på 3500mm och 
sedan använda trimfunktionen skapade jag väldigt enkelt avgränsade ytor 
mellan fasadytorna och fick de utomliggande ytorna borttagna genom 
klippningsfunktionen.  
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Bild 6 – Ytan extruderas nedåt och trimmas mot marken 

Det färdiga resultatet blir en lätthanterlig modell med mark, fasader, tak och 
våningsplan i separata lager. Genom att markera hela lagret våningsplan kunde 
jag lätt få reda på hur stor den totala arean blev, som blev på ca 230,000m². 

Eftersom allt är sammankopplat genom matematiska formler kan jag i 
efterhand gå in och ändra på mina variabler ifall det är något jag vill förändra. 
Detta gör det väldigt smidigt att göra sena revideringar utan att behöva rita om 
allt på nytt. Denna sena revideringsmöjlighet är en av de mest betydelsefulla 
egenskaper som parametrisk design erhåller designern. 

Jag kan göra revideringar så långt tillbaka att jag till och med kan gå in i 
modellen och ändra läget på de polylines som lagt grunden för placeringen av 
byggnaderna. Dock krävs väldigt komplexa matematiska ekvationer som måste 
lösas varje gång man gör en ändring för att generera det nya resultatet. Man bör 
alltså veta vad det är man ändrar eftersom annars kan hela programmet hänga 
sig då det blir för avancerat för programmet att lösa. Man behöver en stark 
dator för att använda sig av dessa verktyg. 
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Bild 7 – Diagram över våningsplan 

Nedan visas ett screenshot på hur det färdiga sambandet med funktioner ser ut i 
Grasshopper, hur man skapar samband och kopplar ihop funktioner som skapar 
geometrier i direkt i Rhinoceros. Gränssnittet för Grasshopper är väldigt 
användarvänligt. Verktygen man använder visar sig som små batterier med 
namn relaterade till dess funktion som har ett visst antal inputs och outputs 
beroende på vad det är för funktion. Inputs blir funktionens variabler som kan 
bestå utav allt från ett objekt till ett primtalsreglage. Outputs är de resultat som 
ekvationen räknar ut som är numeriska värden likt ett tal, koordinater, en serie 
tal i matris eller en blandning mellan de olika. 

 
Grasshopper kopplingsschema för huskropparna 
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5.3.4.2 FÖNSTERSÄTTNING 

Göteborgsstadskarta  

Nästa steg för att komplettera byggnaderna är att skapa en unik, parametrisk 
fönstersättning. Jag ville skapa en vågad fönstersättning som kunde knytas till 
Göteborg. Då kom tanken att kunna konvertera Göteborgskarta till en intressant 
fönstersättning. Det tog mig ett tag innan jag kom underfund med hur jag skulle 
realisera detta. Men lösningen blev en slags pixelisering där jag konverterade 
kartan till en abstrakt pixelindelning som bygger på geometrier och inte 
bildgenererade pixlar.  

För att skapa en geometri av Göteborgskartan behöver jag använda mig utav 
flera program. Verktyget som gör detta möjligt är ett verktyg från Rhinoceros, 
och inte Grasshopper. Verktyget i Rhinoceros heter heightfield och det 
konverterar en bild till en topografisk yta där bildens gråskala bestämmer 
höjderna i topografin.  

För att nå detta behöver kartan göras om till en gråskala. Jag valde att göra 
vatten till den svart, områden med hög densitet av byggnader till nästmörkast 
och alla grönytor till vita. Därefter importerade jag kartan till Rhinoceros 
genom verktyget heightfield som gjorde om bilden till en topografisk yta. 
Sedan startade jag Grasshopper som genom manuell programmering använder 
sig av den topografiska ytan för att räkna ut storleken varje element i en matris 
av geometrier. 
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Funktionen bygger på att först disponera ett bestämt antal punkter på den 
topografiska ytan, i form av en matris eller s.k. gridmönster. Därefter skapar 
jag en yta med ett definierat mått vertikalt ovanför den topografiska ytan som 
hjälpmedel för att på den sedan skapa samma bestämda antal punkter som den 
topografiska ytan undertill har.  

Sedan skapar jag en funktion som räknar ut avståndet mellan samma punkt i 
den övre ytan till den topografiska ytan under.  

Samtidigt använder jag mig utav den övre ytans punkter för att vid varje punkt 
placera ut en geometri (t.ex. en fyrkant) och sammankopplar 
avståndsberäkningen för avståndet mellan ytorna till att definiera geometrins 
storlek. En väldigt enkel funktion som bygger upp en matris med geometrier i 
varierande storlekar. Detta skapar då en abstrakt karta utav Göteborg uppbyggd 
utav små geometrier. Man kan applicera i princip vilken geometri som helst vid 
punkterna och få samma resultat som nästa sida visar.  

För att få denna geometri applicerad på byggnaderna sammankopplar jag 
fasadernas ytor till matris funktionen. Funktionen bygger på att jag projicerar 
min geometriska karta på fasadytan. Som i samma ögonblick den träffar ytan 
klipper ut sin form och extruderar sig själv 100mm in i fasaden för att skapa ett 
visuellt djup för fönstret i fasaden. Genom att göra på detta sätt är hela 
processen automatiserad och samtidigt helt och hållet parameterstyrd. Eftersom 
geometriernas storlek är uppbyggd med 2 variabler kan jag bestämma hur stort 
de största fönstren kan bli och hur små de minsta kan bli. Dessutom kan jag 
bestämma variationen, alltså har jag 3st parametrar jag kan förändra. Det kräver 
väldigt mycket utav datorn för att göra ändringar men går i teorin väldigt 
smidigt att göra.  

På kommande sidor visar jag några exempel på olika geometrier där jag använt 
Göteborgs karta för att skapa mina geometriskt pixelerade gridmönster. 



 

56 

6-kants pixelerad Göteborgskarta 
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Cirkel pixelerad Göteborgskarta 
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Fyrkants pixelerad Göteborgskarta 
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Grasshopper kopplingsschema för fönstersättningen 
 

Nedan visar en elevation där man kan se de färdiga fasaderna med den önskade 
fönstersättningen. När man står i området kommer man nog aldrig se de 
mönster jag använt mig utav men det kommer fortfarande vara ett intressant 
angrepp till nya Hedens fönstersättning. Om detta skulle bli ett verkligt projekt 
i framtiden bör fönstersättningen detaljstuderas eftersom nu bygger hela 
metodiken på att arbeta sig utifrån och in. Det vill säga, rummen definierar inte 
fönstersättningen utan fönstersättningen definieras av byggnaden som helhet. 

 
Typelevation från väster 
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5.3.5 EKOLOGI 

 
Vindkraftverk från Home Energy AB (www.homeenergy.se 081220) 

Med tanke på KKA slagkraftiga miljöprofil vill jag också få in den aspekten i 
detta projekt. I och för sig medger sig utformningen av byggnaderna att dels ha 
grästak och stor andel parker och grönytor mellan. Men jag vill ändå att detta 
område skall få en ekologisk profilering. 

Byggnaderna skall ha totalt 500mm klimatisolering för att nå U-värden på max 
0,9 samt så måste fönsterarean anpassas för att nå dessa behov. En 
överslagssiffra är ca 15 procent av husets totala golvyta. Detta är såklart något 
som måste detaljstuderas så just nu är det bara en bestämmelse för området som 
jag i detta stadium inte beaktat när jag gjort designen. Dock ser jag inte detta 
som en aspekt som kommer att ställa till med problem för utformningen av 
byggnaderna i området.  

I området skall det finnas goda förutsättningar för källsortering där så mycket 
som möjligt kan separeras redan vid en miljöstation. T.ex. glas, aluminium, 
tetror, plaster, kartong osv. Dessutom skall alla hushåll ha möjlighet till 
kompostering, möjligtvis på taken eller genom en kommunal miljöstation som 
transporterar de organiska avfallet till en större komposteringsyta. Det skall inte 
finnas sopnedkast i trappuppgångar, om det inte går att lösa så man redan där 
kan separera avfallet.  
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Det nya heden skall så lite som möjligt vara beroende av extern importerad 
energi. Eftersom husen byggs med så tjocka klimatskärmar  är meningen att de 
inte skall behöva någon extern uppvärmningskälla. Alltså skall husen värmas 
av de personer som befinner sig i huset samt av den värmeenergi som de 
elektriska produkterna i bostäderna avger. I området skall det också finnas gott 
om solceller, små vindkraftverk (se bild ovan från Home Energy) och ha 
möjlighet att återanvända dagvatten som hushållsvatten.  

 
Solceller på taket vid Tivoli, Köpenhamn http://www.dansksolenergi.dk/Projekter/TIVOLI/paris.shtml 
090202 

När taken byggs som gröna kullar är det meningen att man skall kunna från 
sidan bestiga dem till en viss höjd, med små snirklande stigar skall man ta sig 
upp till små picknickplatser. För de boende skall det finnas möjlighet att från 
trappuppgångarna nå taken där alla boende skall ha en sin egen privata yta. 
Ytan får disponeras fritt men främst skall det användas som kolonilotter, 
blomsterodlingar eller som uteplatser. Man skall även kunna placera små 
vindkraftverk eller solceller på sin privata yta som kan kopplas till en central så 
energin går till sin egen bostad.  
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6 RESULTAT 

6.1 VISION FÖR HEDEN 
 
Heden är ett område som många göteborgare har en åsikt om. Frågar man en 
göteborgare om hedens framtid resulterar det ofta i djupa diskussioner. Efter 
intervjuer och input har en vision av ett nytt heden växt fram. 
 
“Med en unik karaktär av ekologisk förtätning skapar den nya stadsdelen heden i 
Göteborg visionen av en trädgårdsstad som för samman gröna rum, sund livsstil och 
trivsam omgivning till en modern bostadsmiljö. 
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.

 
STADSSTRUKTUR 
Vasagatan och Kristinelundsgatan vandrar genom heden för få bort barriären 
mellan avenyn och Skånegatan. Vasagatan utformas så att det är möjligt att dra 
spårvagnstrafiken igenom området med en hållplats vid det nya torget. 
Stadsstrukturen på heden skapar en stadsdel för fotgängare och cykeltrafik med 
parkstråk och upplevelsevandring. Trafikleder för bilar går utanför heden för att 
behålla trädgårdsmiljön. Mitt en av området öppnar upp sig till ett större torg 
för evenemang och andra kulturella aktiviteter. 
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Bilparkering planeras under jorden med så stor kapacitet att det finns 
parkeringsplatser för inte bara heden utan också besöksparkering för centrala 
Göteborg. 

 
BYGGNADER 
“En omväxlande men homogen bebyggelse som ger plats åt parker och öppna 
ytor. En stark identitet som påvisar ekologiskt byggande och trivsam 
bostadsmiljö. Hus som byggs som brutna kullar med grästak till för att 
beträdas.” 
 
Husens höjder följer de omgivande byggnaders höjder utanför heden och växer 
uppåt mot mitt en av området till som högst 60 meter. Små stigar vandrar sig 
upp längs kullarna till små picknickplatser med vacker utsikt över Göteborg. På 
taken finns också kolonilott er och små parker med förnyelsebara energikällor. 
Byggnadsarean för Heden kan generera cirka 5000 nya lägenheter med bra läge 
mitt i centrala Göteborg. 

 
REKREATION 
Heden har tidigare serverat Göteborg med fotbollsplaner, isbana och utrymmen 
för andra idrott stillställningar. Fotbollen är en sport som kräver mer utrymme 
än andra sporter och är av sin natur placerad utanför stadscentrum. I det nya 
Heden finns ytor för sporter som kräver mindre utrymmen. Aktiviteter som 
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annars har svårt att hitt a plats ges förtur. Det finns 3 stora ytor dedikerade till 
sportaktiviteter och en större yta för evenemang och uppträdanden. Heden blir 
en mångkulturell mötesplats för aktiviteter som annars utövas isolerat. 

 

 
EKOLOGI 
Husen är välisolerade med låg energiförbrukning. Energiförsörjningen som 
behövs kommer från förnyelsebara energikällor. Grästaket tar tillvara på 
dagvatten för att sedan renas och användas som hushållsvatten. Lokal odling av 
frukter och grönsaker är en naturlig del av att bo i det nya heden. Grästaken och 
grönområdena berikar djur- och växtlivet på heden och låter naturen bli en 
självklar del av Göteborgs centrum. 
 
 
 
 

6.2 VISION FOR HEDEN 
For press release in english: 
Could Heden become a green lung in Gothenburg? And house 10000 persons 
in 5000 new apartments? Today Heden is an empty city block located in our 
hometown Gothenburg, Sweden. It is used for football fields and parking lots. 
KKA presents a vision for a new multifunctional and sustainable Heden with 
parks, apartments, shops, offices and sports facilities. 
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The vision has been made as a final thesis by Daniel Andersson with Fredrik 
Kjellgren and Joakim Kaminsky as tutors. 
 
VISION 
In order to meet the demands for more housing units and a denser city centre in 
Gothenburg Heden can not be left overseen any longer. It holds a rare potential 
of becoming a new settlement in the city centre with everything that the city 
offers in close its proximity. Attractions like the Liseberg theme park, the 
World culture museum, the main shopping street Avenyn and the soccer 
stadium Ullevi all lie nearby. 
 
Heden is an area that many Gothenburgians has a personal opinion about. 
Asking a Gothenburgian about the future of Heden often results in deep 
discussions. After interviews a conceptual vision of a new Heden has emerged: 
 
"With a unique identity of sustainable densification the new town block Heden 
creates a vision of a garden block that connects green space, healthy lifestyle 
and pleasant surroundings to a modern living atmosphere." 
 
NEW URBAN STRUCTURE 
Heden creates an urban structure of a town block for pedestrians and cycling 
with park walks. All vehicles pass outside Heden to maintain the garden 
environment in the new area. The middle of the area opens up to a larger square 
for events and other cultural activities. 
 
Vasagatan and kristinelundsgatan passes through Heden to remove the existing 
barrier between Avenyn and Skånegatan. Vasagatan is dimensioned to let trams 
pass through the area with a stop at the new square in the heart of new Heden. 
 
An underground car park is planned underneath Heden it supplies parking not 
only for Heden, but also for visitors to the city centre. 
 
NEW BUILDINGS 
The new buildings create a diverse but homogeneous development which gives 
room for parks and open spaces with a strong identity that demonstrates 
ecological planning and pleasant living environment. The houses are built as 
sliced hills with grass roofs that can be walked upon. 
 
The building heights follow the surrounding buildings outside Heden and grow 
higher towards the middle of Heden to approximately 60 meters. Small trails 
wander up the hills to picnic spots with beautiful views of Gothenburg. The 
roofs also hold allotments and small parks. 
 
The new building area in Heden will generate approximately 5000 new 
apartments with good location in the heart of Gothenburg. 
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A SUSTAINABLE HEDEN 
New Heden looks green from above. Even though denser developed it has a 
much greater biomass than its predecessor. Local cultivation of fruits and 
vegetables is a natural part of living in the area. Grass roofs and parks enrich 
the animal life and plant life and let nature become an integrated part of the city 
centre. They also absorb rain water that can be purified and reused as 
household water. The buildings are well insulated with low energy 
consumption. Since situated closely to existing public transportation the 
residents are not depending on cars in their daily life. 
 
RECREATION 
Heden has previously served Gothenburg with soccer fields, an ice rink and 
spaces for supplementary sporting events. Soccer is an activity that by its 
nature requires more space than other sports and should for that reason be 
located outside the main city centre. 
 
New Heden holds spaces for sports and activities that require less space. 
Activities that otherwise have difficulties finding spaces should have priority. 
The area holds three large spaces dedicated to sports activities, events and 
performances. New Heden is a multicultural and multifunctional meeting place 
for activities otherwise exercised in isolation. 
 
FINAL THESIS 
Vision for Heden is a part of a final thesis made by Daniel Andersson at 
Jönköping University investigating the theme of parametric design. Fredrik 
Kjellgren and Joakim Kaminsky has supervised the project with a critical eye. 
Software investigated is Rhinoceros and associative parametric plugin 
Grasshopper. 
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7 SLUTSATS OCH DISKUSSION 
Konceptet parametrisk design är det första steget mot att skapa den framtid som 
många har visionen om. För att kunna bygga på höjden, bredden eller rent av 
nedåt behövs ett design- och projekteringsverktyg som gör det möjligt att hålla 
kontroll över all information som behövs för att på ett strukturerat sätt 
effektivisera processerna. Då man börjar skapa komplexa byggnader med allt 
mer unika element, så som t.ex. en uppbruten fasad eller en djärv planlösning 
behöver man ha ett verktyg som skapar formerna på ett elementbasaerat 
tillvägagångssätt som i dagens läge enbart parametrisk programvara klarar. 
Visst kan man fortsätta arbeta med 2 dimensionella projekteringsverktyg såsom 
Autocad och skapa sina ytor med hjälp av linjer, men när det kommer till att 
kunna ändra sin form i ett senare skede kommer ändringen innebära att man får 
rita upp allt på nytt. Med en parametrisk programvara behöver man endast 
förändra parametrar för att genomföra sin ändring. Man tjänar alltså mycket tid 
under planeringsprocessen med hjälp av moderna projekteringsverktyg.  

När jag började examensarbete hade jag en helt annan bild av vad parametrisk 
design var. Jag trodde det var mycket enklare än vad jag fått uppleva. Ett 
verktyg alla kan använda som är väldigt användarvändligt, ungefär som 
Archicad eller Revit. Sanningen är att programmet är fortfarande otympligt och 
ibland obegripligt för den som inte har arbetat med ett digitalt 
modelleringsprogram tidigare. I programmen används fackspråk och 
terminologi från fördjupad bl.a. verktorlära. Programmet Generative 
Components har kontinuerligt utkommit med nya versioner och då har vissa 
funktioners namn ändrats, flyttats eller helt och hållet försvunnit. Detta har 
försvårat inlärningen av programmet då de flesta övningsuppgifter som finns 
till hands är ämnade för tidigare versioner av Generative Components.  

I mitt examensarbete ville jag främst arbeta med Generative Components men 
då det har varit problem att få fram studentversioner eller billiga licenser blev 
jag tvungen att hitta någon annan likvärdig programvara. Jag upptäckte ett 
plugin program (ett insticksprogram till en platform som arbetar i separat 
fönster men länkar data till platformen) till Rhinoceros genom hemsidan 
www.designreform.net och samtidigt en del övningar samt exmenpelfiler man 
kunde ladda ner.  

Detta program är betydligt lättare att använda än Generative Components. Man 
kan lära sig detta program mycket lättare då dess gränssnitt är uppbyggt på ett 
mycket logiskt sätt. Man arbetar i en schematisk miljö där man sammankopplar 
olika funktioner med hjälp av funktionslinjer man kopplar mellan olika noder 
från olika parametriska funktioner. 
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I dagens läge när svensk byggindustri går mer mot ett mer produktionsinriktat 
tänkande är jag rädd att många kommer strunta i parametrisk design då det 
främst applicerar sig på unika byggnadsprojekt där estetiken har ett högt värde. 
Men jag anser man också kan använda metodiken för att skapa optimerade 
konstruktioner, omdefiniera säkerhetsfaktorer och ge struktur åt 
produktionsfasen.  

Nu efter att jag skapat mitt första projekt med hjälp av parametriska design 
verktyg anser jag mig fortfarande grön på området. Det finns så många 
möjligheter med metodiken där varje möjlighet kräver en inlärningsfas för att 
förstå sig på geometrins uppbyggnad. Jag kommer att fortsätta min förbättra 
mina kunskaper på området och följa utvecklingen. När jag väl hittar ett 
relevant projekt skall jag försöka implementera metodiken, möjligen först i små 
delar av projekten men ändå försöka påvisa dess effektivisering av att skapa 
hela strukturen direkt i det parametriska programmet. 
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9 PROGRAMVARA ANVÄND I 
EXAMENSARBETET 
Autodesk Autocad 

McNeel & Associates Rhinoceros 

McNeel & Associates Grasshopper 

Autodesk 3dStudio Max 

Adobe Illustrator 

Adobe Photoshop 

Adobe Indesign 

Microsoft Word 
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