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Sammanfattning 
 
Examensarbetet har utförts i samarbete med Norrköpings kommun under våren och 

sommaren 2009. Projektet syftar till att visualisera en om- och nybyggnation av området 

Västra Saltängen, som är en del av stadsdelen Saltängen i Norrköping. Examensarbetet 

har även gått ut på att ta reda på hur kommunen kan använda sig av projektet samt hur 

resultatet kan vara till nytta i beslutsprocessen. I rapporten redovisar vi arbetsgången för 

projektet. Rapporten kan studeras och vara till hjälp för andra som vill skapa en 

visualisering av bebyggd miljö. Det kan också vara bra för uppköpare av 

visualiseringstjänster att få en inblick i hur arbetet går till. 

 

Planeringen av Västra Saltängen som visualiseringen gestaltar är i dagsläget inte långt 

framskridet. Det är orsaken till att det inte fanns mycket material att utgå ifrån. Materialet 

som fanns är inte fastställt utan är idéer och visioner av olika slag. Modellen av Västra 

Saltängen är därför som slutprodukt en skiss, som kan liknas vid en arkitektmodell. 

Riktlinjer och önskemål för den nya bebyggelsen erhölls från kommunen men i stort står 

vi själva för utformningen. Resultatet av projektet redovisas i form av en film som 

innehåller animation samt stillbilder. 

 

Några slutsatser som vi kan dra utifrån vårt arbete är att en upprustning av Västra 

Saltängen behövs och borde ske inom en snar framtid då området har stor potential på 

grund av sitt läge och att många människor rör sig i och passerar området. En 

visualisering kommer att göra det lättare att få igång idéer från intressenter och 

allmänhet. Befintliga byggnader i relation till de nya underlättar för betraktaren att se 

helheten samt hur stadsbilden kan komma att se ut.  
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Abstract 
 

This project has been made in cooperation with Norrköpings Kommun during the spring 

and summer of 2009. The purpose of the project is to make a visualization of a future 

development of existing and new buildings in the area of Västra Saltängen, in the city 

district of Saltängen in Norrköping. The project has also the intention to find out how the 

local authority can use the result of the project and profit by it in the decision process. 

This report accounts for the working process of the project. It can also be studied and 

help others who want to create a visualization of an environment with buildings. It can 

also be helpful and gain an insight into the working process for buyers of visualization 

services.  

 

The planning process for Västra Saltängen has at present time not come very far. The 

reason for the lack of material is that nothing has yet been decided and the information 

available is only through ideas and visions. The 3D model of Västra Saltängen that is 

developed in the present project can therefore just be seen as a sketch resembling an 

architect model. Guidelines and requests for the content of the new buildings have been 

received from the local authority in Norrköping but we have mostly done the design of 

the new buildings ourselves. In addition to the report the projects results are shown in a 

film that contains animations and pictures.  

 

One conclusion of the work is that an improvement of Västra Saltängen is necessary and 

should be in action in the near future. The area has big potential because of its location 

and a large number of people dwell and pass through the district. The visualization of the 

present project will hopefully bring forward ideas from interested parties and the general 

public. Through the visualization the existing buildings are seen in relation to the new 

buildings and this will make it easier for the observer to get the general impression of 

how the city could look like in the future.     
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Förord 
 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng för högskoleingenjörsutbildningen i 

byggnadsteknik med inriktning byggvisualisering vid Linköpings Universitet, Campus 

Norrköping.  

 

Vi vill tacka planarkitekten Martin Heidesjö och stadsarkitekten Dag Johansson på 

Norrköpings Stadsbyggnadskontor för deras handledning, feedback och inspiration. 

Arkivassistenten Peter Skinnar samt planingenjören Erica Ekblom som försett oss med 

material från kommunens arkiv. Ett stort tack till Lotta Lanne som har varit examinator 

för projektet.    

 

 

Norrköping, september 2009 

 

Maja Alfredsson & Elin Tjernqvist 
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1. Inledning 
 

Denna rapport utgör ett examensarbete inom högskoleingenjörsutbildningen i 

byggnadsteknik, med inriktning byggvisualisering. Examensarbetet har utförts i 

samarbete med Norrköpings kommun under våren och sommaren 2009. Projektet syftar 

till att visualisera en om- och nybyggnation av området Västra Saltängen, som är en del 

av stadsdelen Saltängen i Norrköping. Figur 1 visar var Västra Saltängen ligger i 

Norrköping. Examensarbetet går även ut på att ta reda på hur kommunen kan använda sig 

av projektet samt hur resultatet kan vara till nytta i beslutsprocessen.  

 

 
Figur 1. Västra Saltängen i Norrköping. Karta från Eniro

1
.  

 

I rapporten redovisar vi arbetsgången för projektet. Rapporten kan studeras och vara till 

hjälp för andra som vill skapa något liknade. Det kan också vara bra för uppköpare av 

visualiseringstjänster att få en inblick i hur arbetet går till. 

 

Västra Saltängen är i behov av upprustning och förändring. Norrköpings kommun vill ha 

ny bebyggelse i området. Det kommer att leda till en förtätning av staden och att 

stadsdelens luckor fylls med nytt liv. Norrköpings centrala delar kommer att knytas 

samman vid en upprustning och utbyggnad av området.  

 

I Norrköping planeras byggandet av snabbtågsförbindelsen Ostlänken, som är en del av 

Götalandsbanan. Ostlänken kommer, enligt Banverkets reseprognoser, att kraftigt öka 

antalet resande.
2
 Det här innebär att området omkring Resecentrum kommer att bli en 

viktig punkt för alla pendlare. Läget gör området attraktivt för både företag och boende. 

Att mötas av en fin miljö är viktigt då pendlare och besökare som kommer med tåget bara 

befinner sig ett stenkast från Västra Saltängen. Med det här examensarbetet avser vi att 

skapa och visualisera ett förslag till stadens nya entré. 

                                                 
1
 www.eniro.se 

2
 Fördjupning av översiktsplanen för resecentrum och södra Butängen 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med rapporten är i huvudsak att redogöra för hur arbetsgången har gått till för 

visualiseringsprojektet. Beskrivningen är utformad på ett sådant sätt att den kan hjälpa 

andra som vill skapa en visualisering av bebyggd miljö samt vara till hjälp för uppköpare 

av visualiseringstjänster som vill få en inblick i hur arbetet går till.  

 

Redogörelsen inkluderar tekniska frågor så som programvaror och vilken typ av material 

som krävs vid en visualisering av bebyggd miljö. Beskrivningen innefattar också 

kulturhistoriska frågor, samhällsplanering och hur interaktion med befolkningen fungerar 

samt hur visualisering kan användas i beslutsprocessen.  

 

Projektets resultat ska kunna användas av kommunen som exempelvis ett sätt att väcka 

intresse för områdets potential hos byggherrar och politiker.
3
 Resultatet av projektet 

redovisas i den här rapporten och i en film som innehåller stillbilder och animation. 

 

1.2 Frågeställning 

 

Projektets frågeställningar:  

 

 Viken information krävs för att utforma en bra visualisering som 

stadsbyggnadskontorets planerare har nytta av i beslutsprocessen?  

 Hur kommer visualiseringen att användas i beslutsprocessen?  

 Hur går visualiseringsprocessen till?  

 Vilka verktyg krävs för att skapa en visualisering av bebyggd miljö?  

 

1.3 Metod och källor 

 

Projektet startades med ett möte tillsammans med stadsarkitekten Dag Johansson, 

planarkitekten Martin Heidesjö samt planingenjören Erica Ekblom på 

stadsbyggnadskontoret i Norrköping. Under mötet kom vi överens om att projektet skulle 

gå ut på att visualisera Västra Saltängen. Efter mötet påbörjades insamlandet av material 

och en tidplan skapades. Möten har sedan skett kontinuerligt under arbetets gång för att 

få feedback och idéer.   

 

Modelleringen inleddes med att visualisera det befintliga området. Arbetet delades upp 

mellan de två gruppmedlemmarna. Ritningar på de befintliga byggnaderna och på marken 

erhölls från Norrköpings kommun av bland annat Peter Skinnar, arkivassistent. I arbetet 

med de befintliga byggnaderna har både Autodesk AutoCAD Architecture 2009 och 

Autodesk 3D Studio Max 2009 nyttjats.  

                                                 
3
 Intervju, Martin Heidesjö, 090612 
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Stadsbyggnadskontorets idéer, två fördjupade översiktsplaner samt inspirationsbilder 

hämtade från Internet har gjort det möjligt att skapa en visualisering av den nya 

bebyggelsen i området. I visualiseringsarbetet har vi arbetat med programmen Autodesk 

AutoCAD Architecture 2009, Autodesk 3D Studio Max 2009 samt Autodesk 3D Studio 

Max Design 2009. För foto- samt filmredigering har Adobe Photoshop CS3 och Adobe 

Premiere Pro CS3 nyttjats. 

 

Mycket av informationen som ligger till grund för rapporten har hämtats från Norrköping 

kommuns hemsida, Översiktsplan för stationsområdet – Västra Saltängen samt Fördjupad 

översiktsplan för Resecentrum och södra Butängen. I arbetet har också kurslitteratur från 

tidigare kurser från högskoleingenjörsutbildningen i byggnadsteknik används. Vi har tagit 

del av tidigare examensarbeten inom byggvisualisering för att få inspiration och idéer. 

Under arbetets gång har vi fortlöpande haft möten med projektets examinator Lotta 

Lanne. 

 

Rapporten har skrivits kontinuerligt och dess olika avsnitt har delats upp mellan 

gruppmedlemmarna. Det inledande och det avslutande kapitlet har formulerats 

gemensamt. Maja har tagit fram strukturen och innehållet i stort för kapitel två och tre 

medan Elin har gjort detsamma för kapitel fyra. Därefter har arbetet med texten stil- och 

innehållsmässigt utförts gemensamt av båda medlemmarna i gruppen. Under projektets 

gång har dagbok förts efter varje arbetsdag.  

 

Modelleringen av de befintliga byggnaderna har delats upp enligt följande. 

Modelleringen av kvarteret Renströmmen och Spinnhuset har utförts av Maja samtidigt 

som Elin har gestaltat kvarteren Presidenten, Stenhuset, Gubben samt Druvan. 

Markmodellen med vägar och växtlighet har skapats tillsammans. Arbetet med de nya 

byggnaderna har också det delats upp. Maja har haft ansvaret för punkthusen framför 

Presidenten, kvarteret Skepparen och kvarteret Spinnhuset medan Elin har arbetat med 

kvarteret Mässingen och kvarteret Druvan.  

 

1.4 Avgränsningar 

 

Det område som har modellerats är mycket stort och därför har detaljnivån för 

modellering och rendering av bilder valts med utgångspunkt för den tid som återstår inom 

ramen för examensarbetet när förarbetet var klart.  

 

Planeringen av Västra Saltängen som visualiseringen gestaltar är i dagsläget inte långt 

framskridet. Det är orsaken till att det inte funnits mycket material att utgå ifrån och att 

det som finns inte är fastställt utan är idéer och visioner av olika slag. Modellen av Västra 

Saltängen kommer därför som slutprodukt vara en skiss.  
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1.5 Struktur 

 

Rapporten inleds med projektets syfte, frågeställning, metod och källor samt 

avgränsningar för arbetet. Kapitel 2 ger en bakgrundsbeskrivning för projektet, där 

beskrivs Västra Saltängens historik, hur området brukas idag, vilket underlag kommunen 

har för området i nuläget så som översiktsplan, fördjupad översiktsplan, den fördjupade 

översiktsplanprocessen och detaljplaner. I kapitel 3 beskrivs kommunens vision för hur 

Västra Saltängen skall se ut i framtiden. Kapitel 4 skildras arbetsgången för projektet 

samt vad man ska tänka på vid en visualisering av bebyggd miljö. Under kapitelrubriken 

Resultat visas de bilder som renderats och bearbetats från den skapta 3D modellen och i 

sista kapitlet i rapporten följer en avslutande diskussion av arbetet med slutsatser och 

analys. 
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2. Bakgrundsbeskrivning 
 

2.1 Kort historik om Västra Saltängen 

 

Stadsdelen Saltängens första byggnader uppfördes i början av 1600-talet och bebyggelsen 

kom att förläggas i kvarter med rutnätsform. Området Västra Saltängen har drabbats av 

stora stadsbränder och det är en orsak till att områdets bebyggelsekaraktärer ändrats 

genom åren.
4
 
 
 

     

Under 1970-talet revs många byggnader bland annat på grund av att de var otidsenliga 

och för att de inte ansågs vara värda att bevara. De statliga verken i kvarteret Presidenten 

byggdes slutligen på området.
5
  

 

2.2 Västra Saltängen idag  

 

I stadsdelen Västra Saltängen finns idag olika former av bebyggelse och verksamheter. I 

kvarteret Presidenten finns bland annat Migrationsverket, Kriminalvårdens huvudkontor 

och Skatteverket. Kvarteret Druvan har ett stort kulturhistoriskt värde och är byggt under 

1920-talet och idag är det Folktandvården som har sin verksamhet där. Strax norr om 

Druvan ligger busshållplatser för fjärrbusstrafik. Invid bussterminalen ligger Svea 

parken.
5
   

 

Längs Drottninggatan ligger kvarteret Renströmmen. I kvarteret finns bland annat 

Pingstkyrkan och Scandic Hotell. I samma kvarter finns det ett flertal byggnader som är 

kulturhistoriskt intressanta
5
, exempelvis W6-huset som är förklarat till byggnadsminne. 

Längs Saltängsgatan och i kvarteret Renströmmen finns det bostäder. På Saltängsgatan 

ligger kvarteren Stenhuset och Gubben samt tre hus i kvarteret Spinnhuset som är 

förklarade som byggnadsminne.
5
 I de östra delarna av Västra Saltängens finns det stora 

långtidsparkeringar. I bilden nedan, figur 2, visas de olika delarna och områdets olika 

kvarter är numrerade. 
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Figur 2. Utsiktsbild från Eniro

5
.  

 

1. Långtidsparkering 

2. Kvarteret Presidenten 

3. Kvarteret Druvan, Folktandvården 

4. Kvarteret Renströmmen 

5. Kvarteret Spinnhuset 

6. Kvarteret Stenhuset 

7. Kvarteret Gubben 

8. Bussterminal 

9. Svea Park 

 

2.3 Översiktsplan 

 

Alla Sveriges kommuner ska ha en översiktsplan enligt plan- och bygglagen.
6
 Planen är 

antagen av kommunfullmäktige
7
 och ska inkludera hela kommunens yta

8
. Både 

översiktsplanprocessen och detaljplanprocessen är demokratiska vilket innebär att 

allmänheten har rätt enligt lag att garanteras insyn och inflytande över vad som byggs och 

planeras i kommunen.
8
 Översiktsplanen är inte juridiskt bindande

8
 och ska diskuteras 

varje mandatperiod för att kommunens planering ska utvecklas kontinuerligt samt att 

översiktsplanen ständigt ska vara aktuell.
7
 Det övergripande målet med översiktsplanen 

är att skapa en god livsmiljö. Planen beskriver hur kommunen vill använda områden för 

olika ändamål samt hur bebyggelseutvecklingen ska se ut under en längre tidsperiod
7
. 

Norrköpings översiktsplan antogs år 2002.
9
 

                                                 
5
 www.eniro.se 

6
 www.norrkoping.se  

7 Björk, Cecilia & Reppen Laila (2000). Så byggdes staden. AB Svenska Byggtjänst, s. 160 
8
 Nordstrand, Uno (2008). Byggprocessen. Liber AB, s. 50 

9
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2.4 Fördjupad Översiktsplan 

 

I projektet har vi tagit del av två olika fördjupade översiktsplaner. Den första är 

Översiktsplan för Stationsområdet – Västra Saltängen. Planen är en fördjupning av 

Översiktsplanen för Norrköping från år 1998 vilket innebär att dokumentet bara till vissa 

delar är aktuell idag. Planförslaget har upprättats av Stadsbyggnadskontorets planenhet i 

Norrköping.
10

  

 

Den andra fördjupade översiktsplanen är mer aktuell och i det här arbetet har mycket 

information hämtats ifrån den. Då Norrköping står inför en stor förändring i och med 

Ostlänkens byggande har kommunen skapat en fördjupad översiktsplan i området 

omkring Resecentrum. Dokumentet heter ”Fördjupning av översiktsplanen för 

Resecentrum och södra Butängen”. En del av Västra Saltängen finns med i den 

fördjupade översiktsplanen och planen kommer att ligga till grund för detaljplaner om 

förutsättningarna inte ändras.
11

  

 

Kommunens fördjupade översiktsplan för Resecentrum och södra Butängen har i första 

hand fyra huvudsyften. Det första är att visa den politiska viljan och ange mål för 

området. Det andra är att lyfta fram olika intressen och göra en bedömning av dessa. Det 

tredje syftet är att få in kunskap och åsikter från allmänhet och slutligen är det fjärde att 

ange förutsättningar för kommande planering.
12

 

 

2.5 Den fördjupade översiktsplanprocessen 

 

I Norrköping har processen börjat för den fördjupade översiktsplanen för Resecentrum 

och södra Butängen. Ett program har arbetats fram och har godkänts av 

kommunfullmäktige i september 2007. I programmet har man fastställt ramarna för det 

fortsatta planeringsarbetet.
12

 

 

En samrådsversion av den fördjupade översiktsplanen (FÖP) finns därefter tillgänglig för 

myndigheter, grannar och allmänhet med syfte att få in synpunkter på planförslaget. 

Under våren 2009, 5 maj till och med 19 juni, sker samråd av planförslaget.
12

 Kommunen 

sammanställer de synpunkter som kommit in om programmet och eventuella 

modifieringar görs. Det nya planförslaget ställs sedan ut för att allmänheten och andra 

parter ska ta del av den och komma med nya åsikter. Troligtvis kommer planen antas av 

kommunfullmäktige våren 2010.
12

 Figur 3 visar den fördjupade översiktsplanprocessen 

från program till antagen plan. 

 

                                                 
10

 Översiktsplan för Stationsområdet – Västra Saltängen  
11

 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 
12

 www.norrkoping.se/bo-miljo/bygga/planerritningar/nyheter/2009/samradsmote-for-fordjupni/index.xml 
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Figur 3. Fördjupade översiktsplanprocessen från program till antagen plan.

13
  

 

2.6 Detaljplan 

 

Detaljplaner kommer att upprättas för mindre områden och för enskilda fastigheter i 

Västra Saltängen. Det är dock först när det finns en intressent, en byggherre, som dessa 

kommer att skapas. Detaljplanen utförs av Stadsbyggnadskontoret tillsammans med 

byggherren. En detaljplan är juridiskt bindande.
14

  

 

Planen ska redovisa hur marken ska användas, bland annat var gränsen mellan allmänna 

platser och kvartersmark går.
15

 Den kan visa hur höga husen får vara, begränsningar i 

dimensioner för byggnaderna samt utformning med mera. Detaljplanen ligger sedan till 

grund för arbetet med bygglov.
16

 Detaljplanprocessen är demokratisk, vilket innebär att 

allmänheten har rätt enligt lag att garanteras insyn och inflytande över vad som byggs och 

planeras i kommunen.
17

  

 

2.7 Stadsbyggnadskontoret i Norrköping 

 
Det är kommunens politiker som tar beslut om översiktsplaner och det är 

stadsbyggnadskontoret som arbetar fram dessa. Genom visualisering blir det lättare för 

politikerna att förstå visionen av det område som planeras.
15

  

 

Martin Heidesjö arbetar ofta med programmet SketchUp för att enkelt få uppfattning om 

höjder och volymer. Vid arbete med översiktsplaner tar kommunen ofta hjälp av 

arkitektbyråer för visualisering. Stadsbyggnadskontoret arbetar med en fysisk 3D modell, 

en trämodell, över de centrala delarna i Norrköping och den uppdateras kontinuerligt i 

och med nybyggnation och förändringar i stadsmiljön.
15

 

 

Martin Heidesjö och Dag Johansson tror att examensarbetets resultat kan var 

intresseväckande för byggherrar och politiker samt att visualiseringen kan få allmänheten 

att förstå områdets potential.
15 
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 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 
14

 Intervju, Martin Heidesjö, 090612 
15

 Nordstrand, (2008). s. 51 
16

 http://www.lansstyrelsen.se/gotland/amnen/Samhallsplanering/samhallsplanering_detaljplan.htm  
17

 Björk & Reppen (2000). s.160 
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3. Visualisering av Västra Saltängen 
 

Planeringen av den del av Saltängen som visualiseringen gestaltar, har i nuläget inte 

kommit långt. Det har därför inte funnits mycket material att utgå ifrån och det som finns 

är inte fastställt, utan är endast idéer och visioner. Resultatet av arbetet med visualisering 

av Västra Saltängen kommer gestaltas som en arkitektmodell. Modellen kommer att vara 

en vision då det inte finns exakta planer för vad som ska byggas i området. Utformningen 

av modellen är skapad med låg detaljnivå. Färgen på både bebyggelse och område blir 

matt. De befintliga och nya områdena skiljs åt genom olika färg. Befintlig byggnation 

och växtlighet är färglagda i vit färg och den nya bebyggelsen med olika färger så att de 

sticker ut från den befintliga bebyggelsen. Genom denna färgläggning kommer 

betraktaren enkelt att notera förändringarna i området. 

 

3.1 Bakgrund 

 

Kommunens vision som presenteras i dokumentet ”Fördjupning av översiktsplanen för 

Resecentrum och södra Butängen” ger en bild av hur Västra Saltängen kan utvecklas i 

och med att Norrköping står inför en stor förändring. Planen sträcker sig fram till år 2030 

och är skapad av Linda Wiking och Jan Eklund. Den är upprättad inom 

Stadsbyggnadskontoret i Norrköping. Planen har kontinuerligt stämts av i 

Stadsplaneringsnämnden.
18

 Eftersom den fördjupade översiktsplanen endast täcker en del 

av Västra Saltängen har mycket information om hur området ska se ut erhållits av Martin 

Heidesjö. Information har även inhämtats ifrån Översiktsplan för Stationsområdet – 

Västra Saltängen. 

 

Tågresor är det idag stor efterfrågan på och för att tillgodose behovet planeras 

Götalandsbanan, som är en snabbtågsförbindelse mellan Stockholm och Göteborg. 

Ostlänken är en del av Götalandsbanan, den kommer att göra det enklare och snabbare att 

resa mellan Stockholm och Norrköping. Götalandsbanan och storstadsregionen, där 

Linköping och Norrköping ingår, skapar goda förutsättningar för tillväxt i Norrköping 

och dess omnejd. Det här innebär att området omkring Resecentrum kommer att bli en 

viktig punkt för alla pendlare. Läget gör området attraktivt för både företag och boende. 

”Den nya staden” ger för tågresenärerna det första intrycket av Norrköping vilket gör att 

det är viktigt att skapa något speciellt och minnesvärt.
19

 

 

3.2 Kommunens vision  

 

Figur 4 visar en vision över Resecentrum och södra Butängen som SWECO Architects 

har tagit fram. Arkitekturen som beskrivs i kommunens vision över ”Den Nya Staden” 

kan trots att den inte speciellt berör Västra Saltängen i många fall användas som grund 
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för vår visualisering. Planen tar upp många olika aspekter och här nedan beskrivs det som 

är betydelsefullt för vårt arbete. 

 

Figur 4. Visionsbild- Södra Butängen 2030, Illustration: PeGe Hillinge, SWECO Architects
19

.
 
 

 

3.2.1 Kvarter 

 

Norrköping kommer att förtätas och den nya bebyggelsen kommer att vara en blandning 

av bostäder, arbetsplatser, service, verksamhet och handel.  Något som eftersträvas är att 

bebyggelsen blandas redan på kvartersnivå eftersom ett större och bredare serviceutbud 

gör att stadsdelen befolkas dygnet runt vilket bidrar till en tryggare miljö. Det är viktigt 

att området som planeras byggs så att det uppfattas som säkert och så att både kvinnor 

och män kommer att vilja röra sig där.
20

  

 

För att behålla Norrköpings identitet krävs en tydlig kvartersstruktur, tydliga fasadlinjer 

mot gatan och att kvarterens storlek utgår från det som är karakteristiskt för dagens 

innerstad. Vid huvudgator med mycket trafik byggs kvarteren så att ett bullerskydd 

skapas för att skydda kvarterens gårdsmiljöer.
20

 

 

Enligt Översiktsplanen för Stationsområdet – Västra Saltängen så påverkas den östra 

delen av området mycket av trafiken på Packhusgatan. I figur 5 visas de vägar och gator 

som finns i området. Störningarna är omfattande och i planen rekommenderas att 
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arbetslokaler eller parkeringsanläggningar byggs längs med Packhusgatan för att skapa 

ett bullerskydd för bostäderna innanför.
21

  
 

 
Figur 5. Karta från Eniro

22
. Vägar och gator i området.  

 

Enligt dokumentet ”Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra 

Butängen” ska boendeparkering och arbetsplatsparkering ligga i kvarteren. De bör vara 

placerade under mark eller i byggnaderna för att inte ta plats i gårdsmiljön.
21

  

 

3.2.2 Arkitektur 

 

I närheten av Resecentrum och längs Drottninggatan är det viktigt att den nya 

bebyggelsen skapas med omsorg och har höga arkitektoniska värden då många 

människor kommer att passera och uppehålla sig i området. Drottninggatan är högt 

prioriterad av kommunen eftersom den binder samman dagens innerstad, Resecentrum 

och den nya stadsdelen. Stråket blir ett viktigt förbindelseelement för gångtrafikanter, 

cyklister och kollektivtrafik till och från Resecentrum. För att skapa nya landmärken i 

staden och göra det lätt att orientera sig till Resecentrum kan kommunen komma att 

tillåta högre byggnader vid Resecentrum.
21

   

 

Arkitekturen för den nya bebyggelsen ska återspegla vår tid och byggnadernas fasader 

ska ha varierade utseenden och större enhetliga byggnadskomplex ska undvikas. ”Nya 

staden” ska planeras så att den passar in tillsammans med Norrköpings övriga innerstad 

till skala och identitet, på så vis ska upplevelsen av regelbundenhet i staden bevaras. Det 
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kommer att finnas blandade upplåtelseformer för de bostäder som byggs och mycket kraft 

bör läggas på att skapa trevliga och vackra miljöer.
23

  

 

Byggnaderna på Saltängsgatan som ligger längs Strömmen har vackra fasader och är ett 

av Norrköpings vackraste stadsrum. Vid ny bebyggelse i luckorna längs gatan måste 

husen utformas med stor omtanke och vara maximalt två till tre våningar höga.
24

       

 

3.2.3 Parker och torg 

 

För att främja människors vistelse utomhus och frambringa möjligheter till möten mellan 

människor kommer många parker och grönområden att finnas. De parker som finns idag 

ska bevaras och fler ska anläggas. Planen har som mål att samtliga kvarter ska placeras 

med ett maximalt avstånd på 300 meter från en park eller ett grönområde vilket innebär 

ett gångavstånd på mindre än fem minuter. Det kommer att finnas lokala parker som ska 

vara minst 0,3 ha. Parkerna ska vara lättillgängliga och ha entréer som ansluter till 

lokalgator. De ska ge både möjlighet till lek och rofylldhet. Parkerna bör vara 

utsmyckade med exempelvis konst (skulpturer) och växter. Till viss del kan parkerna 

formges som torg.
25
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4. Genomförande 
 

För att göra en visualisering behövs programvaror samt datorer som uppfyller 

programmens krav på prestanda. Vid visualisering av bebyggda miljöer kan kartmaterial 

samt höjdkurvor nyttjas som mall för att få en mer realistisk virtuell miljö. För att uppföra 

modeller av byggnader, kan bygglovsritningar eller andra skisser och ritningar användas. 

Detaljnivån på visualiseringen bör anpassas beroende på vilket syfte som önskas uppnås. 

 

4.1 Förberedelser och material 

4.1.1 Planering 

 

Förberedelser inför examensarbetet har varit att formulera ett måldokument som 

innehåller delar så som syfte, bakgrund och frågeställning. Därefter skapades en tidplan 

samt avgränsningar för arbetet, så som detaljrikedom för befintliga respektive nya 

byggnader. 

 

4.1.2 Projektets början 

 

Projektet började med ett möte med stadsarkitekten Dag Johansson och planarkitekten 

Martin Heidesjö på stadsbyggnadskontoret i Norrköping. De hade många idéer kring hur 

Västra Saltängen skulle kunna förtätas, förändras, binda ihop staden och ge Norrköping 

en ny entré. Resultatet av arbetet kan komma att visas upp för beslutsfattare och 

intressenter, för att ge dem en bild av vad man kan göra med Västra Saltängen och visa 

områdets potential. Under mötet visade de oss skisser som andra arkitekter har gjort över 

området och berättade om deras förslag. Efter mötet började insamlandet av material.  

 

Under det andra mötet med vår handledare Martin Heidesjö var vår examinator Lotta 

Lanne närvarande. På mötet gick vi igenom hur Västra Saltängen skulle kunna se ut i 

framtiden. Information om till exempel antalet våningar på byggnaderna, 

kvartersutformning, vägarnas dimensioner samt önskemål på byggnadstyp erhölls vid 

mötet.  

 

Kartmaterialet kommer från planenheten på stadsbyggnadskontoret och bygglovsritningar 

för de befintliga byggnaderna från byggnadsnämndskontoret. Översiktsplaner erhölls från 

Martin Heidesjö samt från Norrköpings kommuns hemsida. Bilder för inspiration har 

erhållits från Martin Heidesjö samt inhämtas från Internet. Exempel på bilder kommer att 

visas i samband med redogörelsen för utförandet av de nya byggnaderna i kapitel 4.2.4 

Den nya bebyggelsen. 
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4.1.3 Programvaror 

 
För en byggvisualisering krävs en eller flera programvaror för att kunna skapa 

visualiseringen. Sådana verktyg finns från olika företag varav Autodesk är en av de 

största. De har lanserat såväl 3D Studio Max, AutoCAD, ArchiCAD, Revit, Maya med 

flera. Det finns även 3D modelleringsprogram som exempelvis SketchUp.  

 

En skillnad mellan programmen 3D Studio Max och AutoCAD är att 3D Studio Max är 

ett skissverktyg medan AutoCAD är betydligt mer exakt. AutoCAD finns för många 

olika branscher och ett exempel på det är AutoCAD Architecture. I programmet kan ett 

objekt ha flera parametrar som man själv kan ställa in, exempelvis kan de olika 

beståndsdelarna i en yttervägg anges och sedan kan man se dem i genomskärning.  

 

I början av projektet underlättade AutoCAD Architecture formgivning av den nya 

bebyggelsen eftersom väggar, fönster och dörrar enkelt kan redigeras och förflyttas. I 3D 

Studio Max är det svårare att testa olika alternativ när det gäller placering av fönster och 

dörrar. Programmet kräver att hål skapas i den vägg där exempelvis ett fönster ska 

placeras vilket är tidskrävande. AutoCAD Architecture kräver inte det utan skapar själv 

ett hål för fönstret.  

 

Vid visualisering av Västra Saltängen i Norrköping har Autodesk AutoCAD Architecture 

2009, Autodesk 3D Studio Max 2009 samt Autodesk 3D Studio Max Design 2009 

använts. För foto- samt filmredigering har Adobe Photoshop CS3 och Adobe Premiere 

Pro nyttjats. 

 

4.1.4 Material 

 

Material som kan vara till hjälp för en visualisering är kartmaterial för objektets 

omkringliggande område för att på ett enkelt sätt få rätt proportioner mellan befintlig och 

ny bebyggelse. Kartmaterial kan införskaffas från respektive kommun och är oftast i 

filformatet dwg som är standardformat för AutoCAD. Filtypen dwg stöds dessutom av de 

flesta av de ovanstående programmen, de kan alltså föras direkt in i exempelvis Autodesk 

3D Studio Max.  

 

Olika typer av ritningar samt skisser kan vara till hjälp vid modelleringen. 

Bygglovsritningar, fasader, planer, sektioner är några exempel på ritningar som man bör 

ta del av. Tillgängligheten av material varierar beroende på hur långt framskridet 

projektet är och hur väl bestämt utseendet är.  

 

När objektets omgivning är kuperad bör man också inhämta information rörande 

höjdkurvor. Höjdkurvorna visar hur höjden inom ett område varierar och kan då 

användas för att skapa en terräng. Den del av Saltängen som vår visualisering gestaltar är 

relativt plan. Marknivån i området varierar mellan + 1,5 och + 3 meter.
26

 Därför togs 
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beslutet att höjdkurvor inte var nödvändigt för att göra en terräng i vårt fall. Vattendraget 

Strömmen utmärks genom en sänkning då den ligger märkbart lägre än omkringliggande 

mark. Kartmaterial erhölls, som ovan nämnt, från Stadsbyggnadskontoret i en dwg-fil, se 

figur 6.  

,  

Figur 6. Kartmaterial över Västra Saltängen.
27

 

 

För att förenkla modelleringen av de befintliga byggnaderna införskaffades 

bygglovsritningar från byggnadsnämndskontoret. Då majoriteten av byggnaderna är 

gamla var fasad- och planritningarna handritade. Dessa ritningar skickades till oss som 

cal- och pdf-filer. En cal-fil är en bildfil som Autodesk inte stödjer fullt ut vilket kan 

skapa problem vid import av filen till AutoCAD. För att komma undan problemet kan 

man använda funktionen ”insert raster image reference”. För att möjliggöra att pdf-filer 

kan brukas som mall, kan filen först omvandlas till en bildfil i programmet Adobe 

Illustrator, exempelvis i jpeg-format. Därefter kan tidigare nämnda funktion användas för 

att exportera filen till AutoCAD. 

Vid skissarbete och modellering av den nya byggnationen vid Västra Saltängen har 

skisser från arkitekter, råd och idéer från Martin Heidesjö, detaljplanen samt 

inspirationsbilder från Internet används.  
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4.2 Modellering 

 

4.2.1 Några inledande aspekter på visualiseringen 

 

Några punkter som kan vara bra att tänka på innan modelleringen påbörjas är vilket 

resultat man vill uppnå i slutändan. Det är viktigt att man redan i tidigt skede bestämmer 

vilka vyer som önskas samt vilka scener som ska visas i en animation. Det här gör man 

för att inte behöva arbeta och ge tid till sådant som inte kommer att tillföra något i 

slutresultatet.  

 

De delar i modellen som inte kommer att synas mycket ska inte överarbetas då många 

detaljer ger fler polygoner vilket i sin tur gör att renderingstiden ökar. Datorn måste 

arbeta mer vid hanteringen av filen vilket kan göra programmet verkar långsamt vid 

användning. Rendering innebär att ta ett fotografi med en virtuell kamera i 3D-filen. 

 

Det är viktigt att hålla en rimlig nivå på noggrannheten i visualiseringen, men att göra 

den tillräckligt bra. Modelleringens omfattning och detaljrikedom beror även på hur långt 

gånget projektet är. Är projektet i programskedet så är byggnadernas utseende inte 

fastställda och ofta är det många förslag som testas och undersökts. En visualisering i det 

här skedet ska vara som en skiss, det gör man för att lämna plats åt betraktaren, de 

berörda samt beslutsfattaren med idéer om förändring och annat. Syftet med 

visualiseringen styr detaljnivån. En annan viktig del är att ha en god kontakt med sin 

beställare, vilket i vårt fall är Norrköpings kommun. 

 

4.2.2 Markmodell 

 
Modelleringsarbetet började med att skapa en fil i 3D Studio Max och sedan importera 

dwg-filen med områdeskartan. Därefter skalades kartan till lämplig storlek och vi valde 

att en enhet i modellen motsvarar en meter. 

 

Träden har vi inte själva modellerat, utan finns som färdiga objekt i 3D Studio Max. De 

placerades ut på sina positioner utifrån dwg-filen och till en början hade alla träd samma 

storlek och form. I efterhand modifierades de både storleks- och utseendemässigt med 

utsiktsbilder från Eniros hemsida som hjälp. I figur 7 visas modellens utseende efter det 

att majoriteten av de befintliga byggnaderna samt alla träd placerats ut.  
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Figur 7. Renderad bild ur 3D Studio Max Design 2009. 

 

Marken skapades som en rektangulär låda som sedan ”schaktades ur” för Motala Ström, 

ofta benämnd Strömmen. Vägarna markerades genom att vägkanter, trottoarer och 

grönområden höjdes upp. Alla byggnader och miljö som är befintligt har en vit färg, då 

de ska illustrera en arkitektmodell, se figur 8. Totalt placerades 611 träd ut. 

 

 
Figur 8. Renderad bild ur 3D Studio Max Design 2009. 
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4.2.3 Befintliga byggnader 

 

I AutoCAD Architecture 2009 infördes ritningarna på de befintliga byggnaderna som en 

mall för det fortsatta arbetet. Ritningarna var handritade och inskannade. De fanns i 

digitaltformat som cal- eller pdf-filer. För att komma undan problemet som kan uppstå i 

AutoCAD Architecture, användes funktionen ”insert raster image reference”. De 

ritningar som var i formatet pdf omvandlades för att sedan kunna importeras till 

AutoCAD Architecture.  

 

I programmet togs byggnadernas form, proportion och utseende tillvara genom att 

ritningarna ritades av med enkla linjer. Linjerna kom slutligen att bilda en fasad som 

sedan flyttades till 3D Studio Max genom funktionen ”merge”. Där skalades de om till 

sin rätta storlek och fick rätt placering i förhållande till varandra. Sedan påbörjades 

modellering av de befintliga byggnaderna. De modellerades genom enkla volymer som 

boxar. Fasaderna lades sedan på objekten i form av linjer för att öka byggnadernas 

karaktär och igenkännande. Se figur 9 och 10.  

 

     
Figur 9. Befintliga byggnader, kvarteret Renströmmen  Figur 10. Befintliga byggnader, kvarteret Gubben.  

 

4.2.4  Den nya bebyggelsen 

 

Tillvägagångssättet för att skapa de nya byggnaderna har varit att först betrakta de 

befintliga ritningarna över området. Utifrån dessa ritningar har mått erhållits från 

kvartersgränser och fasadlinjer på omkringliggande byggnader. Inspiration har sedan 

tagits från inhämtade bilder innan skissarbetet för byggnadens utseende och form 

påbörjades. Vid modellering av byggnaderna har AutoCAD Architecture 2009 nyttjats 

och filen har sedan förts över till 3D Studio Max. Väl där skalas och placeras 

byggnaderna rätt och färdigställs slutligen genom att material läggs på dess ytor. Figur 11 

visar en illustration över de områden inom Västra Saltängen som stadsbyggnadskontoret 

vill förändra. Färdiga objekt som exempelvis stolar, bord, räcken och bänkar har hämtats 

från AutoCAD Architecture. 
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Figur 11. Utsiktsbild från Eniro

28
. Figuren visar de kvarter i Västra saltängen som ska bebyggas eller 

förändras.  

 

1. Hotell på sju våningar.  

2. Kontor och bostäder på sex respektive tre våningar. 

3. Bostäder, fyra våningar. 

4. Punkthus på sex till sju våningar. 

5. Parkeringshus och eventuellt kontor på åtta till nio våningar, radhus och bostäder 

på högst fem våningar. 

6. Bostäder på tre eller fyra våningar. 

 

Antalet våningar och önskemål på byggnadstyp erhölls muntligen vid ett möte med 

Martin Heidesjö på stadsbyggnadskontoret i Norrköping.
29

 Alla högre byggnader är 

avsedda att bli nya riktmärken för Resecentrum
30

 och byggnaderna vid områdena ett, två 

och fyra kommer att spela en viktig roll för att skapa stadens nya entré för resenärer och 

besökare vid ankomst till Norrköping via Resecentrum. Det är betydelsefullt för staden 

Norrköping att i marknadsföringssyfte visa en vacker stadsbild för personer som reser 

genom staden.  

 

Arkitekturen i Norrköping är varierad och byggnaderna i det nya området ska spegla 

denna variation. I visualiseringen har denna variation på arkitekturstil lösts genom 

uppdelning av de nya byggnaderna mellan gruppmedlemmarna. Riktlinjerna för 

arkitekturen i området återfinns i kapitel 3.2.2 Arkitektur.  

 

Nedan följer beskrivningar för de nya byggnaderna i respektive kvarter. Bilder som 

använts för inspiration kommer också att redovisas. Numreringen av områdena för de 

olika kvarteren är densamma som i figur 11.  

 

                                                 
28

 www.eniro.se 
29

 Intervju, Martin Heidesjö, 090513 
30

 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 
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Kvarteret Mässingen 
 

Kontor och bostäder 

 

I område två planeras kontor och bostäder. Figur 12 och 13 nedan har använts som 

inspirationskälla till byggnadernas utseende. I visualiseringen har två kontorshus och 

bostadshus skapats. Kontorshusen ligger närmast Norra Promenaden och bostadshusen 

innanför och skyddas på så sätt från buller.  

 

Den arkitektoniska stilen är osymmetriskt för placering av fönster på främst 

bostadshusen. Kontoren har i sin tur relativt stora diagonalt gående ytor av glas mot söder 

och i aningen mindre skala mot norr, vilket visas i figur 14 och 15. Kontoren kommer på 

så sätt få ljusa lokaler och ge fasaderna ett unikt utseende.   

 

Fasadlinjerna följer omkringliggande byggnader mot Norra Promenaden. Plats för 

parkering finns mellan kontoren och Norra Promenaden. Bostädernas tak är mycket 

sluttande och kontorshusen tak har utformats flacka. Kontoren har terrasser och möjlighet 

till butikslokaler finns i både bostäderna och kontoren på nedre plan. 

 

  
Figur 12. Inspirationsbild.

31
   Figur 13. Inspirationsbild.

32
 

 

   
Figur 14. Kontor och bostäder, vy mot norr.  Figur 15. Kontor och bostäder, vy mot söder. 
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32
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Hotell 

 

Hotellet är placerat i område ett och får vara av en mer utstickande och annorlunda 

karaktär än övriga byggnader enligt Martin Heidesjö.
33

 Byggnaden tillhör kvarteret 

Mässingen där Drottninggatan och Norra promenaden möts. Vid utformningen av hotellet 

ska hänsyn tas till gång- och cykelbanorna. För att stadsdelen ska vara besökt under 

många tidpunkter på dygnet, så ska det finnas plats för exempelvis butiker och caféer 

främst i byggnadernas nedre plan. Det kommer att medföra att atmosfären i området blir 

mer livlig och trygg.
34

  

 

Inspiration till hotellet har tagits från figur 12. Temat för byggnaden har varit osymmetri 

och då främst för huskroppen. Det här har sedan förstärkts då ”lådan” på toppen av 

byggnaden är av svart färg och den övriga vit och grön. Hotellet har en inglasad servering 

samt en terrass i söderläge mot torget. Renderad bild på hotellet, se figur 16. Martin 

Heidesjö hade önskemål och tankar om att området framför hotellet skall vara en 

mötesplats. För att skapa detta har ett torg placerats framför hotellet och Druvan. Torget 

är omgivet av träd, både befintliga och nya. Sittplatser, en kiosk och en enkelt utformad 

staty har placerats ut.  

 

 
Figur 16. Renderad bild på hotellet. 
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 Intervju, Martin Heidesjö, 090612 
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 Intervju, Martin Heidesjö, 090513 
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Kvarteret Druvan 
 

I kvarteret Druvan i område tre har nya bostäder visualiserats intill det befintliga Druvan 

som i dagsläget är lokaler för folktandvården. Bostäderna har två till tre våningar, 

balkonger samt en innergård med träd och sittplatser. Formen av den befintliga 

byggnaden Druvan samt dess tak har använts som inspiration för utformningen av 

bostäderna. Nedan visas en renderad bild på bostadshusen, se figur 17. 

 

 
Figur 17. Renderad bild på kvarteret Druvan. 
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Kvarteret Presidenten 

 

I kvarteret Presidenten planeras ett antal punkthus. I figur 11 redovisas byggnadernas 

placering inom område fyra. I visualiseringen har punkthusen antagits ha sex våningar, de 

övre våningarna ska innehålla kontor och/eller bostäder. I punkthusens nedre plan finns 

plats för butiker, restauranger och caféer. 

 

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen ska 

Norrköpings tydliga kvartersstruktur och tydliga fasadlinjer bevaras.
35

 Punkthusen samt 

byggnaderna i kvarteret Mässingen och Skepparen placeras på ett sätt som gör att 

fasadlinjen mot Norra Promenaden blir enhetlig. I figur 18 visas de visualiserade 

punkthusen.     

 

 
Figur 18. Renderad bild på punkthusen från 3D modellen. 

 

Punkthusens arkitektur är utformad för att återspegla vår tid och passar in i Norrköpings 

övriga innerstad. Figur 19 och 20 har varit inspiration till punkthusens utformning.     

 

      
Figur 19. Inspirationsbild.

36 
   Figur 20. Inspirationsbild.

37
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 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 
36
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Kvarteret Skepparen 
 
I kvarteret Skepparen som visas som område fem i figur 11 har olika typer av byggnader 

visualiserats för att få ett större och bredare serviceutbud samt för att människor ska 

känna sig säkra i området under alla tider på dygnet. I kvarteret finns det 

kontorsbyggnader, bostäder och ett parkeringshus. Längs Packhusgatan är kontor och 

parkeringshuset utplacerat för att skydda radhusen som är placerade längre in i området 

mot buller. 

 

I kapitel 3.2.2 Arkitektur står det att större enhetliga byggnadskomplex ska undvikas och 

att fasaderna ska ha varierade utseenden. Det har varit en viktig utgångspunkt i arbetet 

med kvarteret Skepparen. De bostäder som finns i kvarteret är radhus. Radhusen har 

visualiserats för att Norrköpings invånare ska ha möjlighet att välja hur de vill bo. I figur 

21 visas en översiktsvy över Skepparen.     
 

 
Figur 21. Renderad bild över kvarteret Skepparen. 
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Parkeringshus  

 

I Västra Saltängen finns det idag ett stort antal långtidsparkeringar, se figur 2. Vid 

byggnation av kvarteret Skepparen kommer dessa parkeringsplatser att försvinna. 

Eftersom antalet besökare kommer att öka då fler blir sysselsatta i området har ett 

parkeringshus visualiserats i kvarteret. Byggnaden har sju våningar och ligger längs 

Norra Promenaden. I figur 22 visas det parkeringshus som visualiserats. 

 

 
Figur 22. Renderad bild på parkeringshuset från 3D modellen. 

 

För inspiration till parkeringshuset har figur 23 används och för att skapa fasaden till 

byggnaden har mönstret i figur 24 nyttjas. Fasaden blir modern och speciell i sin 

utformning.  

   

  

                                
Figur 23. Inspirationsbild.

38
          Figur 24. Inspirationsbild.

39
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Kontor 

 

I figur 25 visas den nya bebyggelsen i kvarteret Skepparen. Längs Packhusgatan har 

kontorshus placerats. I hörnet Norra promenaden och Packhusgatan visar visualiseringen 

en avrundad byggnad som inspirerats av figur 4 och figur 26. Byggnaden har en glasfasad 

för att få in mycket ljus i lokalerna. Kontorshuset är nio våningar högt och de övriga 

kontorsbyggnaderna är åtta våningar höga.  
 

 
Figur 25. Bild över kontor längs Packhusgatan och Norra Promenaden från 3D modellen 

 

 
Figur 26. Inspirationsbild.

40
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Radhus 

 

I kvarteret Skepparen har radhus visualiserats. Radhusen är i två plan och det finns två 

olika varianter. Det största radhuset är 110,5 kvm och det mindre är 102,5 kvm. 

Fasaderna har fått olika färger för att få variation och alla hus har försetts med balkong. 

Inspirationen till radhusen har tagits ifrån figur 27 och 28.  
 

  
Figur 27. Inspirationsbild.

41
  Figur 28. Inspirationsbild.

42
   

 

Gården för de boende har försetts med en gräsyta och sandlåda för de minsta barnen. 

Radhusen har visualiserats för att få en variation på bebyggelsen och för att vidga 

möjligheterna för val av bostad för Norrköpings invånare. I figur 29 visas resultatet av 

visualiseringen av radhusen. 

 

 
Figur 29. Renderad bild på radhusen från 3D modellen. 
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Kvarteret Spinnhuset 
 

De fyra nya byggnaderna i kvarteret Spinnhuset kommer att innehålla bostäder. Dessa 

byggnader är tre till fyra våningar höga. Byggnadernas fasader har tilldelats olika färger 

för att få variation och för att bebyggelsen inte ska se ut som ett större byggnadskomplex. 

Fastigheterna skulle kunna ha olika upplåtelseformer för att vidga möjligheterna för val 

av bostad för Norrköpings invånare. Boendeparkering ska ligga under husen för att inte ta 

plats i gårdsmiljön. I figur 30 visas de fyra nya byggnaderna i kvarteret Spinnhuset.  

 

 
Figur 30. Renderad bild på bostäder i kvarteret Spinnhuset från 3D modellen. 
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4.3 Ljussättning och rendering  

4.3.1 Ljussättning 

 
Ljussättning är något av det viktigaste i en 3D scen då det är ljuset som framhäver 

modellen och materialen.
43

 Det är det önskade slutresultatet samt miljön som påverkar 

valet av ljuskälla.
44

 Det finns ”Standard lights” och ”Photometric lights” att välja 

emellan.  

”Standard lights” kan användas som vanliga glödlampor, scenljussättning eller som solen. 

Det finns olika typer av ”Standard lights” som simulerar olika sorters ljus eller ljuskällor. 

”Standard lights” är inte fysiskt baserade vilket innebär att ljuset och dess inställningar 

inte simulerar hur ljuset är i verkligheten.
45

     

”Photometric lights” efterliknar reellt ljus för att kunna simulera verkligare bilder. 

Inställningar som finns är bland annat ljusets spridning, fördelning och intensitet.
46

 

Eftersom ”Photometric light” simulerar verkligt ljus så måste scenen vara skapad i rätt 

skala för att ljuset ska bli korrekt.
45

      

 

I projektet har ett system som heter ”Daylight system” valts.  Med ”Daylight system” kan 

man välja om man vill använda ”Standard lights”, ”mr sun” och ”mr sky” eller ”IES Sun” 

och ”IES Sky” som är ”Photometric lights”. Beroende på hur resultatet och hur lång 

renderingstid som är acceptabel väljs ett av dessa alternativ.
46

 I vårt projekt har vi valt att 

arbeta med ”mr sun” och ”mr sky” som är av typen ”Photometric light”. Det har vi gjort 

därför att renderingsmetoden kräver det, renderingsmetoden redovisas i nästa avsnitt.  

 

Med ”Daylight system” simuleras i modellen det ljus som området i verkligheten skulle 

få från solen. Systemet följer den geografiska vinkeln och förflyttning av solen över 

jordens yta på den givna platsen.
47

 En solstudie kan enkelt skapas vid ljussättning av 

”Daylight system” då man med inställningarna kan bestämma datum, tid, läge och 

orientering.
47

 I figur 30 visas en del av inställningarna för ”Daylight System”. I projektet 

har vi valt Stockholm som utgångspunkt för solens placering eftersom det är relativt nära 

Norrköping. Inställningar för tid och datum har varit sjätte juni samt klockan tolv på 

dagen.    
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Figur 31. Inställningar för Daylight System från 3D Studio Max 2009.

48
 

 

4.3.2 Rendering 

 

Rendering är den process med vilken komponenterna i scenen blir en bild. 3D Studio 

Max har två olika renderingssystem, ”default scanline” och ”mental ray renderer”. 

”Default scanline” renderaren är relativt enkel att använda och ger bilder med god 

kvalitet och arbetar med högre hastighet än ”mental ray renderer”. Den andra renderaren 

är svårare att använda men ger bilder av högre kvalitet och har avancerade finesser för 

ljus.
49

  I ett projekt är det renderingen som tar mycket tid. Genom att använda ”default 

scanline” kan man spara tid, men om man vill ha bilder med simulering av verkligt ljus 

och högre kvalitet skall man välja att rendera med ”mental ray”. För att minska 

tidsåtgången ytterligare kan man välja enklare material, färre polygoner, sämre kvalitet 

eller mindre bildstorlek. Om man inte vill förenkla eller försämra bildens kvalitet och 

upplösning, kan man istället använda en dator med mer kraft.  

 

I vårt projekt har en bild tagit mellan två till femtio minuter att rendera beroende på 

bildens innehåll och storlek. Den renderare som använts för projektet är ”mental ray 

renderer”. Bilderna som renderas för filmen har bildstorleken 720x576 och stillbilderna 

har 2048x1638 bildpunkter. Samma inställningar har använts för samtliga bilder, 

exempelvis har hög bildkvalité varit prioriterat.      

4.4  Presentationsmaterial 

 

Stillbilder och animationer är ett bra sätt att visa upp ett projekt. Det är viktigt att tänka 

på att betraktaren inte har sett bilderna tidigare. För att förenkla för betraktaren att 

orientera sig kan det vara lämpligt att inkludera en karta och/eller kompass vid 

redovisningen av resultatet.  
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 Screenshot, 3D Studio Max 
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I vissa fall kan de renderade bilderna inte vara av den kvalitet som önskas och då kan 

man ta hjälp av ett fotoredigeringsprogram, exempelvis Adobe Photoshop. Där kan man 

ljusa upp bilderna, ge mer kontrast, klippa in människor i miljöerna med mera. 

Filmredigering kan göras i Adobe Premiere Pro. Det är ett användarvänligt program där 

man kan skapa texter, övergångar till olika klipp, lägga till ljud och mycket mer.  
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5. Resultat 
 

Examensarbetets resultat redovisas som en film samt stillbilder. Filmen visas upp i 

samband med examensarbetets framläggning. Stillbilderna visas nedan.   

5.1  Hela Området 

 

 
Figur 32. Översiktsbild över hela området från sydväst.  

 

 
Figur 33. Översiktsbild över hela området från väst.  
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Figur 34. Översiktsbild över hela området från nordost. 

 

 
Figur 35. Vy från Strömsholmen mot norr. 
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5.2  Kvarteret Mässingen 

 

Översikt 

 

 
Figur 36. Översiktsbild för kvarteren Mässingen och Druvan. 

 

 

Kontor och bostäder 

 

 
Figur 37. Vy över kontor och bostäder i kvarteret Mässingen. 
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Figur 38. Vy över kontor och bostäder i kvarteret Mässingen, längs med Norra Promenaden. 

 

 

Hotell 

 

 
Figur 39. Vy över hotellet där Norra Promenaden möter Drottninggatan. 
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Figur 40. Vy över hotellet längs Norra Promenaden. 

 

 
Figur 41.  Vy från torget mot hotellet. 
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5.3  Kvarteret Druvan 

 

Översikt 

 

 
Figur 42. Översiktsbild med vy från Presidenten mot nordväst. 
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Bostäder 

 

 
Figur 43. Vy över innergården för kvarteret Druvan. 

 

 

 
Figur 44. Vy över innergården för kvarteret Druvan. 



 

 

 46 

5.4  Kvarteret Presidenten 

 

Översikt 

 

 
Figur 45. Översiktsbild över kvarteren Presidenten, Skepparen och Spinnhuset.  

 

Punkthus  

 

 
Figur 46. Vy över ett punkthus i kvarteret Presidenten.  
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Figur 47. Bilden visar de fyra punkthusen i kvarteret Presidenten. Vv mot väst.  
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5.5  Kvarteret Skepparen 

 

Översikt 

 

 
Figur 48. Översiktsbild över kvarteret Skepparen. 

 

Parkeringshus 

 

 
Figur 49. Parkeringshuset i kvarteret Skepparen. 
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Kontor 

 

 
Figur 50. Vy från kontorshusets takterrass. 

 

  



 

 

 50 

Radhus 

 

 
Figur 51. Bild från radhusens innergård. 

 

 
Figur 52. En radhuslänga i kvarteret Skepparen. 
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5.4  Kvarteret Spinnhuset 

 

Översikt 

 

 
Figur 53. Kvarteret Spinnhuset syns närmast i bild. Översiktsbild. 

 

 

Bostäder 

 

 
Figur 54. Bild från Kvarteret Spinnhusets innergård. 
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Figur 55. Vy från Spinnhusets terrass. 
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6. Avslutande diskussion 
 

En del av syftet med examensarbetet är att rapporten ska redogöra för arbetsgången i ett 

visualiseringsprojekt. Projektet har varit att skapa ett förslag på förändring och förnyelse 

av stadsdelen Västra Saltängen i Norrköping. I kapitel fyra presenteras arbetsgången för 

projektet och är utformad på ett sådant sätt att den kan hjälpa andra som vill skapa en 

visualisering av bebyggd miljö samt vara till hjälp för uppköpare av visualiseringstjänster 

som vill få en inblick i hur arbetet går till.  

 

För att erhålla en mer detaljerad beskrivning i rapporten och ökad förståelse för 

utförandet samt täcka de projekt som kommit längre än idéstadiet, kan följande vara 

relevant att ta upp. Rapportens beskrivning av exempelvis tekniken bakom en 

visualisering kan vara mer utförlig, det vill säga hur datorn går till väga då den utför en 

rendering samt hur olika parametrar fungerar. De kan båda beskrivas mer ingående. Om 

projektet hade varit i ett skede där utseendet var mer bestämt så skulle visualiseringens 

resultat vara mer exakt och mer likt verkligheten.  

 

Vår visualisering är som tidigare nämnt en skiss kombinerad av våra egna och 

kommunens idéer. Modellen är en vision då detaljnivån är låg, byggnaderna har därför 

inte fått verklighetstrogna material. Resultatets syfte är att väcka intresse och diskussion 

för området samt att ge plats åt betraktaren. 

 

6.1 Material och källor  

 

Mycket av den information som ligger till grund för rapporten har erhållits från 

dokumenten ”Översiktsplan för stationsområdet – Västra Saltängen” och ”Fördjupad 

översiktsplan för Resecentrum och södra Butängen”. Från dessa dokument har 

information rörande arkitektur, kvarter, parker och torg införskaffats. Viktigt att beakta är 

att ingen av dessa handlingar är helt aktuella för området Västra Saltängen, utan främst 

berör dess omnejd. ”Översiktsplan för stationsområdet – Västra Saltängen” är från år 

1998 vilket innebär att delar av dokumentet inte är helt tidsenlig. Trots det anser vi att en 

del fakta och information kunde användas som grund för projektet.  

 

Det andra dokumentet ”Fördjupad översiktsplan för Resecentrum och södra Butängen” 

har varit mer aktuell i tiden då samråd för planen har hållits under våren och då den 

troligtvis kommer att antas av kommunfullmäktige våren 2010.
50

 Planen beskriver 

arkitekturen och området kring Resecentrum på ett inspirerande sätt. Den här planen 

inkluderar inte hela Västra Saltängen men vi anser ändå att informationen gäller för vårt 

projekt, vilket kan vara något som kan diskuteras.  

 

Sammanfattningsvis har utformningen av den nya bebyggelsen i området inspirerats av 

de två tidigare nämnda dokumenten, stadsbyggnadskontorets idéer samt bilder hämtade 

från internet. Det har varit intressant och roligt att få chansen att utforma byggnaderna 
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själva. Vår åsikt är att arbetet hade varit enklare att genomföra om stadsbyggnadskontoret 

hade kommit längre i sin planering av området. Det hade i sin tur medfört att projektet 

haft andra förutsättningar. Vi hade troligtvis inte givits möjligheten att vara lika kreativa i 

vårt arbete.  

 

Kurslitteratur från andra kurser i högskoleingenjörsutbildningen i byggnadsteknik har 

främst används för att beskriva hur detalj- och översiktsplaner fungerar samt för 

beskrivning av inställningar och funktioner som kan användas i 3D Studio Max, 

exempelvis ljussättning och rendering. En del information har hämtats från Norrköping 

kommuns hemsida. Ritningar på planer och fasader för de befintliga byggnaderna erhölls 

från Norrköpings kommun. Att hitta information och få tag på material har inte varit 

något som vållat besvär.  

 

6.2 Avgränsningar 

 

Avgränsningar sattes upp i början av projektet för att ge arbetet en rimlig nivå. Beslut 

togs om att detaljnivån skulle hållas låg då projektets omfattning var stort och tiden 

begränsad. Till en början trodde vi att vissa byggnader endast skulle gestaltas som enkla 

boxar, det vill säga volymmodeller. I slutändan skapades alla nya byggnader i likvärdig 

detaljnivå och ingen gestaltades som box vilket var ett lyckat resultat.    

 

6.3 Visualisering 

 

Modelleringen startades med de befintliga byggnaderna och markmodellen, det var en 

naturlig ordning då det gjorde det enklare att föreställa sig och utforma den nya 

byggnationen i förhållande till den befintliga. Vi hade kunnat spara tid vid skapandet av 

de befintliga husen om vi från början hade kommit underfund med hur de enkla linjerna 

kunde synas i renderingen. I AutoCAD ritade vi av fönster och dörrar från fasadritningar, 

vilket kan läsas om i kapitel 4.2.3 Befintliga byggnader. När linjerna fördes in i 3D 

Studio Max syntes de inte i renderingen. Till en början visste vi inte var inställningen 

fanns som gjorde dem tjockare och på så sätt synliga. Det ledde till att en del av linjerna 

ritades om i 3D Studio Max. Senare i projektet fann vi emellertid inställningen. 
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6.4 Datorkapacitet och andra problem 

 

Projektets största problem var datorernas arbetsminne, även kallat ramminne. På 

datorerna i högskolan kunde vi till viss del inte arbeta med eller rendera i filen. Orsaken 

var att vår fil i 3D Studio Max var för stor i förhållande till vad datorerna klarade av. Det 

medförde förseningar för både modellering och rendering. Modelleringen påverkades då 

programmet stängdes ner efter varje försök till rendering. Under största delen av arbetet 

med renderingen använde vi oss av en privat dator och lyckades då arbeta med filen. När 

högskolan installerade 3D Studio Max 2010 kunde vi rendera på deras datorer. Då 

användes ett flertal datorer vid samma tillfälle och minskade på så sätt den totala 

renderingstiden.   

 

6.5 Hur går visualiseringsprocessen till? 

 

Upplägget för vårt visualiseringsprojekt har redovisats ingående i kapitel fyra. För att 

sammanfatta det kapitlet och besvara ovanstående frågeställning, så finns det ett flertal 

delar att ta hänsyn till. Det första är att ta ett beslut om vad som ska visualiseras och 

därefter ställa upp mål för projektet. Viktiga frågor är exempelvis hur arbetet ska 

avgränsas, vilka programvaror som kan nyttjas och hur noggrann visualiseringen bör vara 

för att resultatet ska bli av tillfredställande kvalitet. Kartor, ritningar, visioner, 

översiktplaner och detaljplaner är exempel på utgångsmaterial som vi rekommenderar för 

att visualiseringen ska bli tillräckligt noggrann och användbar för beställaren.  

 

Arbetet med utformningen och modelleringen kan därefter starta, i det här skedet kan 

olika idéer testas och därefter sållas. Det är viktigt att tänka på vad som ska redovisas så 

att modellering inte sker i onödan på de delar som inte kommer att synas i resultatet. 

Ljussättning och material kan läggas till i scenen för att få ett verkligare resultat. 

Stillbilder och animationer är ett bra sätt enligt oss att visa upp ett projekt.  

 

I fotoredigeringsprogram som Adobe Photoshop kan bilderna bearbetas för att få det 

resultat som eftersträvas. Att klippa in siluetter på människor i bilderna gör dem livfulla 

och ger betraktaren något att relatera byggnaderna till. Slutligen ska resultatet 

sammanställas för att visas upp i en presentation med hjälp av exempelvis Microsoft 

PowerPoint. I projekt där man vill visa upp resultatet som en film, renderas ett stort antal 

bilder längs exempelvis en kamerabana. Dessa bilder kan sedan sättas ihop till en film i 

förslagsvis programmet Adobe Premiere Pro.  

 

6.6 Vilka verktyg krävs för att skapa en visualisering av bebyggd 
miljö och varför använde vi oss av två olika program? 

 

I kapitel fyra besvaras frågeställningen ”Vilka verktyg krävs för att skapa en visualisering 

av bebyggd miljö?”. I det här projektet har både Autodesk AutoCAD Architecture 2009, 

Autodesk 3D Studio Max 2009 och Autodesk 3D Studio Max Design 2009 används till 

modelleringen. Orsaken till att de programmen använts är att de ingår i 
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byggnadsingenjörs utbildning på Universitetet samt att de nyttjas som verktyg ibland 

annat byggbranschen. Det finns också andra programvaror på marknaden som kan 

användas, exempelvis ArchiCAD, Revit, Maya och SketchUp.  

 

Programmen har fungerat bra under arbetet men datorkapaciteten har gjort arbetet svårt 

att utföra då filen var stor, vilket nämndes tidigare. I vårt projekt har fördelen med att 

använda båda AutoCAD Architecture och 3D Studio Max, varit deras olika arbetssätt och 

funktioner. De ingår i vår utbildning då de används i byggbranschen som arbetsverktyg. 

För foto- samt filmredigering har Adobe Photoshop CS3 och Adobe Premiere Pro CS3 

använts i projektet. De båda är dessutom användarvänliga program. 

 

AutoCAD Architecture använde vi för utformningen av den nya bebyggelsen. I 

programmet kan väggar, fönster och dörrar med lätthet flyttas och olika alternativ testas 

snabbt och enkelt. Hade istället 3D Studio Max använts vid skapandet av de nya 

byggnaderna hade utformningen tagit mycket längre tid. För att placera ut fönster och 

dörrar måste hål först tas i väggarna vilket försvårar om man skulle vilja ändra dess 

placering i efterhand. För projektet har det varit önskvärt att kunna testa olika 

utformningar och placeringar för att hitta det utseende som eftersträvades. För det arbetet 

var därför AutoCAD Architecture för oss ett självklart val. 

 

Markmodellen och de befintliga byggnaderna skapades direkt i 3D Studio Max då vi 

anser att det är enklare att skapa 3D-solider i 3D Studio Max i jämförelse med AutoCAD. 

Träden som använts i modellen finns som färdiga objekt i programmet. Genom att ändra i 

parametrarna för träden har olika former genererats. Det har varit ett enkelt sätt att få en 

varierande vegetationen, vilket gav ett mer naturligt utseende till modellen. Stolar, bord 

och bänkar är däremot hämtade från ett bibliotek i AutoCAD Architecture. 

 

I programmet 3D Studio Max finns det funktioner och inställningar som gör att 

rendering, material och ljussättning fungerar bra och är relativt enkla att använda. 

Glasfasaderna i de nya byggnaderna är komplicerade men kunde skapas i 3D Studio Max 

utan större svårigheter vilket gör programmet till ett bra val för skapande av stillbilder 

och animationer.  

 

6.7 Vilken information krävs för att utforma en bra visualisering 
som stadsbyggnadskontorets planerare har nytta av i 
beslutsprocessen?  

 

För att skapa en visualisering som kan vara användbar krävs det att dialogen med 

beställaren, i vårt fall kommunen, är bra. Det är viktigt för att få ett resultat som 

motsvarar beställarens förväntningar. I projektets början är det betydelsefullt att veta vad 

beställaren vill ha för resultat, det kan exempelvis vara vilken typ av 

presentationsmaterial och vad materialet ska användas till. Regelbunden kontakt med 

beställaren är bra för att arbeta fram ett tillfredställande resultat och få konstruktiv kritik.  
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Kartor och höjdkurvor är bra utgångspunkt för att skapa omkringliggande ytor och 

bebyggelse med höjder, vägar, kvarter och liknande. För att visualisera byggnader är 

ritningar och visioner betydelsefullt material. Översiktsplaner och detaljplaner beskriver 

området och kan på så vis vara till hjälp med information till visualiseringen.  

6.8 Den nya bebyggelsen 

 

För den nya bebyggelsen har utformning och placering grundats i diskussion med Martin 

Heidesjö och från dokumenten ”Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och 

södra Butängen” samt ”Översiktsplan för stationsområdet – Västra Saltängen”. I Kapitel 

tre beskrivs de aspekter som vi har tagit hänsyn till inom såväl arkitektur, kvarter, parker 

samt torg. Under rubriken ”Den nya bebyggelsen”, i avsnitt och i kapitel 4.2 har vi själva 

beskrivit hur informationen i kapitel tre använts för att utforma respektive kvarter. 

Upplägget har fungerat bra då riktlinjer först sattes upp efter att ha läst igenom 

dokumenten och diskuterat med Martin Heidesjö. Därefter erhölls inspiration genom att 

söka efter bilder på intressanta och smakfulla byggnader på Internet.  

 

Den nya bebyggelsens arkitektur ska både passa in i Norrköpings nuvarande identitet och 

samtidigt återspegla den tid vi lever i idag. Det här har blivit en liten tankeställare för oss 

men det känns som resultatet stämmer överens med det. Vi har skapat byggnader med 

utmärkande former på både hotellet och det avrundade kontorshuset, se figur 16 och 25. 

Det kan ses som att vår tid återspeglas då många byggnader inte längre har formen av ett 

traditionellt hus. För att den nya bebyggelsen ska passa in i Norrköpings innerstad och för 

att upplevelsen av regelbundenhet i staden ska bevaras har byggnaderna i områdets mitt 

erhållit en relativt låg höjd för att passa bättre in i den befintliga miljön. De byggnader 

som är placerade längs Norra Promenaden och längs Packhusgatan är högre för att 

skydda de lägre byggnaderna innanför mot trafik och buller samt för att skapa trevliga 

gårdsmiljöer för de boende i området.  

 

En aspekt som har varit viktigt i projektet är tydliga fasadlinjer mot gatan. Kvarterens 

storlek och struktur har utgått från det som är karakteristiskt för Norrköpings innerstad 

idag. Det kan exempelvis ses för punkthusen, byggnaderna i kvarteret Mässingen och 

Skepparen som är placerats så att fasadlinjen mot Norra Promenaden blir enhetlig. Större 

enhetliga byggnadskomplex skulle undvikas, vilket har varit lite svårt vid östra delen av 

Norra promenaden samt vid Packhusgatan då det var viktigt att fasaderna skyddar 

radhusen innanför. Fyra byggnader har skapats för att skydda radhusen och dessa fyra 

byggnader ser olika ut vilket har gjort att det inte har blivit ett stort byggnadskomplex.    

 

I närheten av Resecentrum samt längs Drottninggatan är det viktigt att den nya 

bebyggelsen skapas med omsorg. Det är viktigt att byggnaderna har höga arkitektoniska 

värden då många människor kommer att passera och uppehålla sig i området. Hotellet har 

en speciell design. Byggnaden kan komma att bli ett nytt landmärke i staden vilket gör att 

det blir lätt att orientera sig till Resecentrum. Möjligtvis skulle hotellet kunna vara lite 

högre för att synas mer tydligt från ett längre avstånd.  
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Visualiseringen visar hur en förtätning av området skulle kunna se ut med en blandning 

av bostäder, arbetsplatser, service, verksamhet och handel. Bebyggelsen blandas redan på 

kvartersnivå då ett större och bredare serviceutbud medför att stadsdelen befolkas dygnet 

runt och det bidrar i sin tur till en tryggare miljö. Exempelvis i kvarteret Mässingen finns 

det både bostäder, kontorsbyggnader, möjlighet till butikslokaler, hotell samt ett torg 

vilket gör att stadsdelen kommer att vara besökt större delen av dygnet. Kvarteret ligger 

vid Drottninggatan där många människor vistas och färdas. Svea Parken som idag ligger i 

Kvarteret Mässingen framför det befintliga Druvan ska göras om och förbättras för att 

främja människors vistelse utomhus samt för att vara en mötesplats för människor. Torget 

är lättillgängligt och har entréer som ansluter till lokalgator och är utsmyckad med en 

skulptur. 

    

I avsnitt 3.2.1 Kvarter står det att boendeparkering och arbetsplatsparkering ska ligga i 

kvarteren. De bör vara placerade under mark eller i byggnaderna för att inte ta plats i 

gårdsmiljön.
51

 I vår visualisering har vi inte tagit hänsyn till det här då vi inte har 

visualiserat några entréer till garage och liknade.  

 

6.9 Hur kommer visualiseringen att användas i beslutsprocessen? 

 

Byggvisualisering är ett bra sätt att visa upp ett områdes potential för eventuella 

byggherrar och politiker. Det är kommunens politiker som tar beslut om översiktsplaner 

och det är stadsbyggnadskontoret som arbetar fram dessa. Genom visualisering blir det 

lättare för politikerna att förstå visionen av det område som planeras.
52

 Det är viktigt då 

det gör det lätt för alla medborgare att förstå vad som planeras i kommunen så att 

kommunens framtid blir en demokratisk process. Med byggvisualisering kan områden 

lättare beskrivas och information som ges blir mer förstårligt för fler än endast fackmän. 

 

Idag använder sig Norrköpings kommun av en fysisk 3D modell över de centrala delarna 

i Norrköping, som ständigt behöver omarbetas då staden förändras.
 54

 I framtiden skulle 

den fysiska modellen kunna bytas ut mot en virtuell modell, en modell i datorn. 

Kommunen har troligtvis mycket att vinna på det då det är enkelt att göra förändringar i 

modellen och för att modellen blir exakt. Det finns teknik för att skriva ut 3D modeller 

till fysiska modeller. Det är dock i dagsläget mycket kostsamt.    

 

6.10 Hur väl stämmer resultatet överens med vad vi förväntade oss? 

 

Examensarbetets resultat stämmer väl överens med de mål som sattes upp i början av 

projektet. Rapporten är en beskrivning för visualiseringsprocessen. Den tar upp viktiga 

frågor som exempelvis material, programvaror och presentationsmaterial vilket gör att 

den kan användas som ett hjälpmedel av andra personer som vill skapa en visualisering. 

Redogörelsen kan mycket väl bli mer ingående i vissa delar men vi har valt att skapa en 
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rapport som kan rikta sig även till dem som inte arbetar eller är vana med 3D 

visualisering. Syftet var bland annat att beskrivningen kan hjälpa uppköpare av 

visualiseringstjänster som vill få en inblick i hur arbetet går till. I rapporten har vi tagit 

upp det vi anser viktigt för att ett projekt ska lyckas och målet med rapporten har enligt 

oss uppfyllts.  

 

I 3D Studio Max har modellen över området skapats. Målet var att få modellen att se ut 

som en fysisk arkitektmodell vilket vi har lyckats med. Det finns en del objekt i modellen 

som vi kunde ha arbetat med mer som exempelvis vägar, trottoarer och parker. 

Anledningen till att dessa objekt gjordes enkla var att vi prioriterade utformningen av 

kvarter och byggnader. Avgränsningen har varit bra då mer tid har lagts på modellering 

av byggnader där vi hunnit skapa mer än vi trodde att vi skulle hinna med i början av 

projektet. Vi anser att vägarna och trottoarerna är tillräckligt bra för projektet.  

 

Projektets resultat är en rapport, stillbilder och en film. De ger en god överblick över 

området och visar upp de nya byggnaderna i förhållande till de befintliga. Stillbilderna är 

redovisade i rapporten i kapitel fyra och fem samt i filmen som bildspel. Filmen är den 

viktigaste delen av examensarbetets framläggning då den visar upp resultatet. Resultatet 

av visualiseringen kommer förhoppningsvis användas av kommunen för att få en 

diskussion kring områdets potential och framtid. I nuläget vet vi dessvärre inte om 

kommunen kommer att använda sig av det.     
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7. Slutsatser 
 

Några slutsatser som vi kan dra utifrån vårt arbete är att en upprustning av Saltängen 

behövs och borde ske inom en snar framtid då området som sagt har stor potential på 

grund av sitt läge och att många människor rör sig i och passerar området. I dagsläget 

används områdets fria ytor mestadels till parkering och de nya byggnaderna kommer att 

placeras på dessa. Området kommer bli mer livfullt och nya riktmärken skapas. En 

visualisering kommer att göra det lättare att få igång idéer från intressenter och 

allmänhet. Att konkret presentera visioner genom en visualisering i form av en film och 

bilder tror vi gör det lättare för människor att förstå då den liknar vår verklighet mer än 

exempelvis ritningar. Det blir mer vardagligt och blir på så sätt lättare att ta till sig. 

Befintliga byggnader i relation till de nya underlättar för betraktaren att se helheten och 

hur stadsbilden kan komma att se ut.  
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Figur 2: Utsiktsbild från eniro. 
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Figur 3: Fördjupade översiktsplanprocessen från program till antagen plan.  
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Figur 4: Visionsbild- södra Butängen 2030, Illustration: PeGe Hillinge, SWECO 

Architects  
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Figur 5. Karta från Eniro. Vägar och gator i området.  
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Figur 6: Kartmaterial över Västra Saltängen. 
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Figur 11: Utsiktsbild från Eniro.  
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Figur 12. Inspirationsbild. 
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Figur 13. Inspirationsbild. 
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Figur 19. Inspirationsbild. 

 

www.hsb.se/polopoly_fs/2.1396!image/971817063.jpg_gen/derivatives/fixed560x290/97

1817063.jpg       

Hämtad 090601 

 

  



 

 

 64 

Figur 20. Inspirationsbild. 
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Figur 23. Inspirationsbild. 
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Figur 24. Inspirationsbild. 
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Figur 26. Inspirationsbild. 
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Figur 27. Inspirationsbild. 
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Figur 28. Inspirationsbild. 
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Figur 31. Inställningar för Daylight System från 3D Studio Max 2009. 
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