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Sammanfattning 

 
Varamon badstrandsområde är idag en av Sveriges finaste sandstränder. Den har 
dagligen över 2000 besökare på sommarens finaste dagar.  I dagsläget klarar inte 
området av att ta hand om dessa.  
 
Förändring och utveckling är ett måste för att anpassa området till det ökande 
besökarantalet. Till sin hjälp har kommunen planeringsprocessen. Planeringsprocessen 
fungerar som kommunens verktyg för att planera och utveckla området.  I rapporten 
kommer du få läsa mer ingående om denna process. 
 
Som en del av planeringsprocessen måste kommunen även jobba med något som kallas 
acceptansprocessen. Denna process används för att förankra projekt till allmänheten. 
Det är väldigt viktigt att få acceptans hos allmänheten för att inte riskera förseningar på 
grund av överklagningar.  För att vinna acceptans jobbar kommunen huvudsakligen inom området ╊samråd och klargörande av förväntningar╊, med detta menas att hela 
tiden lyssna på allmänhetens förväntningar och försöka uppfylla dem.  
 
En visualisering är en virtuell 3D modell av verkligheten, utifrån de förslag och 
förväntningar som finns bygger man upp en modell. Denna modell kan sedan användas i 
acceptansprocessen för att vinna opinion. Fördelen med en visualisering är enkelheten 
att ändra modellen efter de förslag som dyker upp. Men det finns även nackdelar med 
metoden. Det är en tidskrävande process som kan bli dyr, det ger även en väldigt perfekt 
och förenklad bild av verkligheten.  
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Abstract 

Varamon recreation area is one of the best beaches in Sweden. It has over 2000 visitors 
daily during the summer. Up today the area is underdeveloped and can´t handle the 
increasing amount of visitors. 
 
Change and development is a must to adapt the area to the increasing amount of visitors. The town council has a tool called ╉The planning process╊ as help to make decisions and 
develop the area. In this thesis you will learn more about this process. 
 
Another important part of ╉The planning process╊ is a process called ╉Process of acceptation╊, this process is used to sell the project to the society. It´s very important to 
gain acceptance from the society otherwise the project risks delays from time 
consuming objections. To win acceptance it´s important for the town hall to listen to the 
societies expectations and try to meet their expectations as good as possible. 
 
A 3D visualization is a virtual 3D model of reality, with the societies expectations and 
proposals from the town council a 3D model can be built. This model can later be used to 
win acceptance, the advantage with a visualization is it simplicity, it´s easy to change the 
model after hand. There is downsides though, it a time consuming process that´s 
expensive. It also gives a perfect but simple picture of reality. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Varamon badstrandsområde ligger i utkanten av Motala i Östergötland och är en av 
Sveriges mest besökta stränder under sommarhalvåret. Under de senaste åren har ett 
behov av förnyelse dykt upp i området. Med ständigt ökande besökarantal krävs det 
förändringar för att området ska klara av att ta hand om besökarna i framtiden, t.ex. nya 
vägar, nya parkeringsplatser och en allmän upprustning av alla faciliteter. Sådana 
förändringar kräver att man har samhället och den lokala befolkningen på sin sida och 
att de känner sig delaktiga i beslut och planering. Ifall man misslyckas med att få opinion 
för projektet riskerar det att skjuta framåt i tiden på grund av överklagningar. 
 
Motala kommun har använt olika typer av 3D verktyg i tidigare projekt för att visa upp 
sina planer och ställa ut modeller för allmänheten och är en av kommunerna som 
använder moderna metoder flitigt i sitt arbete med lyckat resultat. Därför sökte de även 
denna gång efter möjligheten att ställa ut sina förslag i 3D för allmänheten. Detta för att 
det tidigare visats sig lättare att förankra förändring med en illustrativ modell än en 
pappersritning.   

1.2 Syfte 
 
Syftet är att granska hur man kan använda en 3D visualisering som verktyg inom 
kommunernas planeringsprocess för utveckling och förnyelse i bostadsområden. Dels 
för att förankra ett projekt till allmänheten och dels för att enkelt kunna få en överblick 
hur områden kan komma att se ut och vilka förändringar som är möjliga att göra. 
Studien ska även spegla hur man med hjälp av de lagar och bestämmelser gör en 
visualisering från grunden. Där man tar hänsyn till omgivningen, miljön och lokala 
krafter. 

1.3 Frågeställning 
  Hur fungerar kommunens planeringsprocess?  På vilket sätt påverkar acceptansprocessen planeringsprocessen?  Vad kan Visualisering av ett nytt område bidra med i acceptansprocessen? 
 

1.4 Avgränsning 
 
Eftersom arbetet innehåller 2 huvuddelar. En empirisk studie över området och en 
visualisering behövs det avgränsningar. Jag har valt att ha 2 avgränsningar, en empirisk 
avgränsning som bestämmer hur mycket material som påverkar rapporten. Den andra 
avgränsningen reglerar det geografiska området som ska visualiseras. 
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Geografisk avgränsning 
Det geografiska området kommer vara avgränsat till Varamons badstrandsområde kring 
restaurang Sjövik med omnejd. (Se fig1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig1. Geografiks avgränsning. 1 
  

                                                        
1 Motala kommun, Idéprogram Varamobaden, 2009-06-15. 
 



Vision Varamon, Kristian Johansson, 2014-02-10. 
 

 

 
[Skriv text] 

 

  

5 

Avgränsning inom empiribildande material 
Den empiriska delen grundas på material från Motala kommun som är framtaget före 
datumet 2011-11-08. Det material som finns har tagits fram av Motala kommun i 
samarbete med lokalbefolkningen. Materialet består av flertalet rapporter där 
förutsättningar för framtida exploatering sammanställts.  
 
Det material som arbetas fram efter detta datum kommer inte tas till hänsyn i arbetet 
om det inte har kritisk betydelse för utformningen av visualiseringen.  
 

1.5 Metod 

1.5.1 Arbetssätt 

 
Arbetet kan delas upp i två delar, en teoretisk inläsning och analyserings del och en 
praktisk del. Den teoretiska delen innebär inläsning av underlaget (se bilaga 1) och 
analysering. Utifrån den teoretiska analysen kommer en 3D visualisering växa fram.   
Det praktiska arbetet, visualiseringen, kommer ske med hjälp av datorprogram och utgå 
från den teoretiska delen. Om förutsättningarna ändras i den teoretiska delen kommer 
även modellen att behöva ändras. 
 

1.5.2 Verktyg 
 
För att kunna genomföra ett sådant här projekt krävs en del verktyg i form av 
datorprogram. En del datorprogram som alla använder i vardagen och en del mer 
avancerade program.  
De programvaror jag använt för att genomföra detta projekt är. 
Microsoft Word 2011. 
Ordbehandlingsprogram från Microsoft.  
Adobe Acrobat Reader. 
Förhandsgranskningsprogram för filformat PDF. 
Autodesk Auto cad 2011. 
Ritprogram från autodesk.  
Autodesk 3Dsmax 2011. 
3d modelleringsprogram från autodesk. 
Adobe Photoshop. 
Bildredigeringsprogram från Adobe. 
 

1.6 Källkritik 
 
Visualisering är ett relativt nytt begrepp inom byggindustrin som växer fram. Det 
innebär att det ännu inte finns några avhandlingar eller rapporter om ämnet, därför 
kommer källorna ur artiklar. Artiklarna är gjorda av tidningar och intressegrupper. De 
tillfrågade är personer inom industrin med kunskap om ämnet. 
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Källorna för den teoretiska delen i denna rapport kommer ifrån Motala Kommuns 
hemsida och material jag har fått utdelat av dem. Dessa handlingar har vunnit laga kraft, 
vilket betyder att källan är säker.  
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Planeringsprocessen 
 
Planeringsprocessen kallas den metod som kommunerna använder för att planera nya 
områden. Alla kommunerna har något som heter översiktsplan och sedan gör man 
detaljplaner för mindre områden inom kommunen.   

2.1.1 Översiktsplanering 
 
Enligt plan och bygglagen måste alla kommuner ha en översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. Översiktsplanen finns till för att ge kommunen riktlinjer och 
vägledning när man tar beslut om hur marken inom kommunen ska utvecklas. 
En översiktsplan ska redovisa hur kommunen planerar att bevara riksintressen och 
miljökvalitetsnormer. Den kan också innehålla kommunens visioner för framtiden. 
En översiktsplan är inte juridiskt bindande. 2 
 

2.1.2 Detaljplan 
 
Detaljplanen är ett verktyg för att visa hur mark och vatten ska användas och hur 
områden inom kommunen ska utvecklas.  
En detaljplan måste upprättas när något nytt ska byggas. 3 

 
En detaljplan redovisas som ett avgränsat område på en karta, de bestämmelserna inom 
området är juridiskt bindande. I detaljplanen står det vad som får byggas och i vilket 
område det får ligga inom området.  Till en detaljplan tillhör det en planbeskrivning, den 
förklarar syftet och innehållet i detaljplanen. Det finns även en beskrivning vad som 
behövs göras för att planen ska bli verklighet.4 
 
Kommunen måste enligt plan och bygglagen bedöma om planen medför någon 
miljöpåverkan. Om den gör det måste en miljökonsekvens-beskrivning vara med i 
detaljplanen. 5

                                                        
2 Boverket, översiktsplanering, 2011-09-02. 
3 Boverket, detaljplanering, 2012-02-03. 
4 Ibid. 
5 Boverket, MKB, 2012-02-03. 



Vision Varamon, Kristian Johansson, 2014-02-10. 
 

 

 
[Skriv text] 

 

  

8 

 

2.2 Strandskyddslagen 
 
Stränder anses som en naturtillgång och måste bevaras. Stränder och vattendrag är 
mycket betydelsefulla för allmänheten men väldigt betydelsefulla för det växt och djurliv 
som är beroende av vattenmiljöer. Strandskyddet tillkom 1950 och syftet var då att 
bevara allmänhetens friluftsliv. Strandskyddslagen har därefter förnyats varav det 
senaste strandskyddet tillkom 2009. Strandskyddet syftar nu även på att bevara land 
och vattenområden som anses biologiskt värdefulla. Det är tack vare strandskyddet vi 
kan bada, fiska, åka skridskor och promenera längs stränderna.6 7 
 
Det generella strandskyddet är 100 m och gäller både 100 m in på land och 100 m ut 
ifrån land och gäller även undervattensmiljöer. Strandskyddet gäller alla vattendrag, 
sjöar och kuster oavsett storlek. På vissa platser har man ett utökat strandskydd som 
gäller 300 m åt vartdera hållet.8 9 

 
Inom ett strandskyddat området är det förbjudet att:  Bygga nytt eller förändra befintliga byggnader så att det kan användas till ett nytt 

ändamål.  Utöka din privata/hemfridszon genom att ställa utemöbler eller anlägga rabatter 
och gräsmatta på mark som är tillgänglig för allmänheten.  Gräva eller förbereda byggnationer.  Uppföra anläggningar eller anordningar utan tillåtelse i ett område som är 
tillgängligt enligt allemansrätten. Ingreppen får inte förändra livsvillkoren för 
djur och växter i området. Några exempel är bryggor, pirar, vägar eller fälla 
träd.10 11 

 
Man kan ansöka om dispens från strandskyddet. Som privatperson ansöker man om 
dispens från kommunen. Man måste ha särskilda skäl för att få dispens och beskriva 
syftet med sitt projekt, man ska även beskriva hur projektet inte kommer påverka 
allmänheten och miljöerna runt omkring. Ett exempel på ett särskilt skäl är att man 
måste utvidga sin verksamhet och det kan inte göras åt något annat håll. Ifall området är 
ett naturreservat, kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde eller annat typ av 
skyddsområdet så måste länsstyrelsen ta beslut om dispens.12 13

                                                        
6 Naturvårdverket, Natura2000. 
7 Rättkansliet, miljöbalken, 2012-09-07. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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2.3 Natura 2000 
Natura 2000 finns till för att värna om naturtyper och det biologiska livet samt miljön de 
lever inom. Natura 2000 är ett beslut inom EU, man har kommit överens om att de 
områden som märks med Natura 2000 är av intresse för alla EU medlemmar.  
Beslutet om Natura 2000 togs i EG:s habitat- respektive fågeldirektiv. Direktiven förs 
sedan över till de olika medlemsländerna som själva får lagstifta. 14 
 
I Sverige finns bestämmelserna i kapitel 7 i miljöbalken, en av de första bestämmelserna 
säger att det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som 
kan påverka miljön inom Natura 2000 området.  Tillståndskravet betyder att om en 
verksamhet eller åtgärd kan påverka miljön i området på ett negativt sätt så måste ett 
särskilt tillstånd utfärdas. Detta tillstånd måste ansökas av verksamhetsutövaren och 
om det föreligger risk för miljöpåverkan måste en miljökonsekvensbeskrivning bifogas. 
15 
 

2.4 Acceptansprocessen 
 
Med acceptansprocessen menar man den process som förankrar ett projekt till både 
allmänheten och andra aktörer. För att lyckas i den formella processen måste man även 
lyckas i den informella processen, det handlar till exempel om hur man behandlar 
allmänheten. För att nå framgång i processen måste man jobba inom 3 områden.16 
  Samråd och klargörande av förväntningar.  Formella beslut och tillstånd.  Beskrivning av anläggningens funktion och effekter.17 
 

2.4.1 Samråd och klargörande av förväntningar. 
 
Ett viktigt begrepp inom acceptansprocessen är förväntningar. I en stor del 
organisationer sägs kvalitet vara samma sak som att uppfylla förväntningar. Det är 
väldigt viktigt för processen att kommunikationen fungerar och att alla inblandade 
parter får utrycka sina önskemål och förväntningar. Motparterna måste också bekräfta 
att de förstått de förväntningar som finns. Om detta sker har man bra förutsättningar för att resten av processen ska bli bra och acceptans byggs upp. Att ╊aktören╊ lyssnar och 
förstår motparternas önskemål och förväntningar betyder inte att man måste uppfylla 
alla av dem. Det skulle vara omöjligt eftersom det oftast är många parter inblandande 
med många olika önskemål som inte alltid går hand i hand.18 
 

                                                        
14 Naturvårdverket, Natura2000. 
15 Ibid. 
16 Hylmö K, Skärbäck E, ACCEPTANS PROCESSEN, 2003-01-21. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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Förväntningsstadiet är inget nytt inom planering. Man använder i dagsläget detta som 
kvalitetssäkring. I dagens planering redogör beställare och utförare för sina 
förväntningar innan kontraktsskrivning. Man kan därför säga att kommunens tidiga 
planeringsprocess kan anses som en redogörelse av förväntningar mellan kommunen 
och samhället. Acceptansprocessen kan därför sägas vara samhällets kvalitetssäkring. 
Men i detta fall blir det mycket komplext. Ett samhälle består av många intressenter som 
vill ha sina önskemål, förväntningar och intressen uppfyllda. Det är lätt att det uppstår 
konflikter och förvirring i detta stadie, därför är det viktigt att kontinuerligt ge uppgifter 
om planeringsläget. Internet har blivit en stor informationsportal idag, vilket bör 
utnyttjas för att nå ut med information och få större acceptans.19 
 

2.4.2 Formella beslut och tillstånd 
 Ett vanligt problem inom processen är att de flesta ╊runtomkring parter╊ som inte är så 
insatta tror att planeringen hela tiden ligger längre fram en vad den kommit. Redan vid 
första kontakten tror de att det är i stort sett klart. Sedan kommer det fler inbjudningar 
till samråd, utställningar och överläggningar. Sedan tillkommer det ytterligare kontakter 
senare i planeringsskedet. Sedan när man kommer det till det avgörande tillfället när 
man ska lagbinda projektet och förankra det till samhället så uppstår det ett så kallat ╊vargen kommer syndrom╊. Det betyder att de mindre insatta har fått se fina ritningar 
och papper som de inte förstår, i deras ögon är det samma ritningar och papper varje gång. De har inte förstått de olika skedena i planeringen och när ╊vargen╊ sedan kommer 
och ska förankra projektet så är de redan trötta och irriterade av den komplicerade 
processen. Detta kan omkullkasta hela projekt som man trott det varit samförstånd i. 
Det är alltså viktigt att i varje möte med allmänheten vara tydlig med hur långt man 
kommit i planeringen och vad man förväntar sig att få ut utav mötet.20 
 

2.4.3 Beskrivning av anläggningens funktion och effekter 
 
En ny anläggning kan både ge positiva och negativa effekter för närmiljön och de boende 
i området. Därför är det viktigt att under hela planeringsprocessen diskutera med de 
inblandade hur området kommer förändras och vilka effekter den planerade 
anläggningen har. 21 
 

2.5 Visualisering 
 
Arkitekter och samhällsplanerare har länge använt sig av ritningar och olika typer av 
plast/trä modeller för att visa allmänheten vad man planerar. Ritningar kommer alltid 
behövas i byggprocessen men problemet är att förankra besluten till allmänheten. Det är 
inte alla som förstår vad en ritning betyder och alla som tittar på dem får olika 
uppfattningar om hur det kommer se ut.   

 

                                                        
19 Hylmö K, Skärbäck E, ACCEPTANS PROCESSEN, 2003-01-21. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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En visualisering med stillbilder och filmer är däremot svårare att misstolka, allmänheten 
får en klar bild vad man kan förvänta sig i framtiden. Man tror att detta kan förhindra 
sena överklaganden och man kan hitta fel i tidigare skeden vilket gör att man kan spara 
pengar.  
 

 
Fig2, visualiseringsprocessen. 22 
 
Visualiseringsprocessen kan beskrivas med denna bild. (Se figur 2). 
Steg1: Datainsamling, samla in all data och information som kan tänkas behöva för din 
visualisering. 
Steg2: Transformering till begriplighet, analysera och tolka data för att se hur den 
påverkar din visualisering. 
Steg3: Grafikmotor, använd din insamlade data och analyser för att göra en visualisering 
utifrån förutsättningarna. 
Steg4: Visuell & kognitiv bearbetning. Förfina resultat för beskådan av allmänheten. 
23 24  

                                                        
22 Visualisering sker i flera steg. 
23 Ibid. 
24 Husbyggaren nr2, 2008-02-02. 
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3. Situationen i Varamon. 
 

3.1 Översiktsplan 
 
Motala kommuns översiktsplan är från 2006. Översiktsplanen består utav 17 kapitel. 
Eftersom alla kapitel inte är relevanta för arbetet har analysen begränsat till utvalda 
delar av översiktsplanen. 
De kapitel jag kommer att analysera är  Kapitel 2, nulägesbeskrivning.  Kapitel 10, natur, kultur, fritid och rekreation.25 
 

3.1.1 Nulägesbeskrivning 
 
För att kunna arbeta fram ett nytt Varamon är det viktigt att skaffa sig en bild om hur 
Motala ser ut i nuläget. Motala kommun ligger i nordvästra Östergötland(se fig3.), i 
kommunen bor det ungefär 42 000 invånare (2006). Ungefär 30 000 bor i Motala och 
2700 i Borensberg i övriga boendeområden bor det runt 200-600 personer. Motala 
kommun är den tredje största kommunen i länet och Motala stad är den tredje största 
staden. 26 
 
Från att ha varit ett framstående industrisamhälle så blåser förändringens vind i Motala. 
Man har satsat mycket på serietillverkning och den metoden tappar nu mark, bara de 
industrier som producerar med kunskap ser ut att överleva inför framtiden. En växande 
arbetspendling visar att näringslivet ändras och att människor är redo att röra mer på 
sig. 27 
 
Motala ligger i anslutning till Vättern, men även Motala ström och Göta kanal möts här. 
Detta gör att Motala med omnejd är ett vattenrikt område med goda möjligheter för 
rekreation och turistnäring. Inom detta område hittar man de flesta naturtyper och ett 
stort mångfald av djur och växter. En av de största turistattraktionerna är Varamon med 
sin halvmilslånga strand. Den lockar till sig mängder med människor varje dag under 
sommarhalvåret, under vinterhalvåret är den inte lika attraktiv dock åker en del 
långfärdskridskor. 28 29 

                                                        
25 Motala kommun, Översiktsplan kap2 del1, 2006. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Motala kommun, Översiktsplan kap2 del2, 2006. 
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Fig3: Motala i relation till Linköping.30  
 
 

3.1.2 Natur, Kultur, Fritid och rekreation 
 
Motala Kommun har tillgång till många naturområden med sjöar och 
rekreationsområden. De flesta av dem är tillgängliga för allmänheten och kommunens 
inriktning är att allmänhetens tillgång till stränder inte ska försämras.  
När en ny detaljplan tas fram bör målsättningen vara att förbättra tillgängligheten till 
stränderna genom nya stråk och gångvägar som ansluter till befintliga eller leder direkt 
ner till stranden. Vissa äldre detaljplaner innehåller förslag där man ska fylla ut vattnen 
för att få nya stråk. Dessa ska inte genomföras.31 
 
Motala kommuns sjöar och områden skyddas av strandskyddslagen samt en del 
områden är Natura 2000 områden. Områden som är utmärkta med Natura 2000 ska 
skyddas mot åtgärder som kan skada eller påverka områdets naturmiljö. Detta betyder 
att planer på att bebygga eller förändra miljön måste ske till hänsyn av Natura 2000 
skyddet.32 
 
Varamon strandområde är klassat som ett Natura 2000 skyddat område. Detta betyder 
att särskilda tillstånd måste sökas innan nya verksamheter kan upprättas. 33 

Idéprogram för Varamon 
 
Idéprogrammet arbetades fram sommaren 2009 av White arkitekter.  Arbetet utfördes 
av en konsultgrupp bestående av landskapsarkitekter och arkitekter. Deras uppdrag var 
att från ett utomstående oberoende perspektiv ge tankar och visioner om hur Varamon 
                                                        
30 Karta infogad från Google maps. 
31 Motala Kommun, Översiktsplan kap10 del1, 2006. 
32 Ibid. 
33 Motala Kommun, Översiktsplan kap10 del2, 2006. 
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kan utvecklas. Syftet var att ge idéer och vägledning till kommunens fortsatta arbete 
med Varamon. Detta program har banat väg för arbetet med detaljplanprogrammet för 
turist och näringsverksamhet och även detaljplanprogrammet för badstrandsvägen. I 
planeringsprocessen ligger det före detaljplanen i tiden.34 
 
Eftersom idéprogrammet innehåller mycket idéer som sedan återanvänds i de två 
efterföljande programmen har jag valt att lägga fokus på behov och åtgärdsanalysen.   
Vilka behov har området och hur ska man tillfredsställa dem. De idéer till åtgärder som 
tagits fram tas upp senare i kapitel 3.2.4 . Viktigt för området är också landskapet, det 
befintliga landskapet och känslan som också måste bevaras vid en förnyelse. 
Programmet har spelat stor roll när det gäller att få acceptans för förnyelse inom 
området, vid de möten kommunen haft med allmänheten har många varit skeptiska till 
att förändra Varamon. Den största rädslan har varit att området ska förlora sin charm 
och känsla. När detta idéprogram presenterades insåg många att det inte var fallet 
istället tvärtom, förnyelsen kommer förstärka känslan inom området. Inom 
acceptansprocessen är det viktigt att alla målgruppers förväntningar hörs, inom detta 
program finns det en väl utarbetad behovsanalys som gör att ingen känner sig 
utelämnad. 35 
 

3.1.3 Landskapet 
 
Varamons strandlandskap ingår i ett Natura2000 område och är ett riksintresse, 
stranden är halvmilslång och består av finsand. Botten består av sand och det har uppkommit bränningsrevlar som gör att botten går i ╊vågor╊, det är även väldigt 
långgrunt. Botten är väldigt känslig för byggnation. Stranden och strandvallarna är 
bevuxna med tallar och strandråg, detta är ett signum för Varamon och ska bevaras. 
Tallarna är likåldriga och i framtiden bör man planera att ersätta dem med nya tallar om 
miljön ska bevaras. Delvis har strandvallarna ersatts med en strandpromenad. 
Strandpromenaden ligger strax ovanför strandlinjen.36 (Se fig4.) 
 

 
Fig4. Varamon sandstrand och tall landskap. 37  

                                                        
34 Motala kommun, Idéprogram Varamobaden, 2009-06-15. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Bild över varamon. 
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3.1.4 Behovsanalys 
 
White arkitekter som har gjort denna behovsanalys har delat upp analysen i målgrupper 
som på något sätt har med Varamon att göra. De har sedan tagit reda på hur de olika 
målgrupperna tycker att Varamon ska utvecklas. Dessa målgruppers intressen går inte 
alltid hand i hand. En del nämnare är olika men det finns också en hel del gemensamma 
nämnare som flera målgrupper vill utveckla. För att inte gå för djupt in i analysen 
kommer jag titta närmare på dessa gemensamma nämnare. De målgrupper som det har 
tittats på är, besökare och turister, motalabor, Varamobor, sommarboende, sport och 
båtfolk, näringsidkare. 38 
 Den första punkten som nästan alla målgrupper har varit överens om är att ╊identiteten-
Varamon╊ måste bevaras. Känslan man får när man kliver in i Varamon området måste 
bevaras, detta betyder att naturen ska bevaras och om förändringar ska ske måste 
förnyelsen gå i linje med det gamla. Denna punkt är viktig om man ska få acceptans hos 
allmänheten att göra förändringar. 39 
 
Nästa punkt som flera av målgrupperna påpekade var vikten av en ordentlig infart till 
området. Många tycker att det är viktigt att Varamobaden får ordentlig skyltning fram 
till infarten och att den får en riktig entré men informations plats. De offentliga 
byggnaderna ska också vara väl utmärkta och synas i området. 40 
 
Nästa mål går hand i hand med föregående punkt. Målgrupperna vill ha en tydlig 
infrastruktur inom området. Man måste utveckla vägarna så fordon rör sig i området på 
ett smartare sätt, gärna att de olika trafikslagen strömmar igenom området på ett bra 
sätt. Det måste bli fler parkeringsplatser, näringsidkarna vill också att det ska finnas 
speciella platser för lastning och lossning.  41 
 
De tre nästa målen som målgrupperna har gemensamt går ihop med varandra och har 
med miljön i området att göra. De tycker att området ska vara rent och snyggt, med det 
menar man inte bara rent från skräp, utan även stilrent och att byggnaderna ska vara 
beständiga, tåliga och enhetliga. Tillgängligheten till dessa byggnader är också viktig, 
tillgängligheten ska vara integrerad i byggnaderna. Med integrerat i byggnaderna menas 
anpassning för handikappade. Bra belysning är viktigt för området, dels för att skapa 
stämning och även för att förebygga trygghet. Ingen ska behöva vara rädd för att gå i 
Varamon strandområde på natten. 42 
 
Den sista gemensamma nämnaren är att man vill förlänga säsongen. Skapa 
väderoberoende aktiviteter, utnyttja stugorna med utsikt för att förlänga säsongen.43 
 

                                                        
38 Motala Kommun, Idéprogram Varamobaden, 2009-06-15. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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3.2 Detaljplanprogram för turist och näringsverksamhet 

3.2.1 Varamobadens strandskydd 
 
Varamobaden är belagt med ett strandskydd på 150 meter. Dock är hela Varamon 
planbelagt i den tidigare detaljplan där strandskyddet är upphävt vilket har gjort 
byggnation möjlig. 
 
År 2009 tillkom den nya strandskyddslagen vilket innebär att strandskyddet 
återinträder automatiskt när detaljplanen ändras, upphävs eller när en ny detaljplan 
planeras. Kommunen måste ta hänsyn till strandskyddet eller ge en ny dispens när ny 
detaljplan arbetas fram. Ett strandskydd får dispens om anspråket överväger intresset 
att skydda området. Skälet till att man vill ha dispens måste redovisas i beskrivningen av 
detaljplanen. Kommunen har befogenheter att ge dispens om de anser det nödvändigt.  
Det är sedan länsstyrelsens uppgift att undersöka om kommunens beslut går i strid med 
miljöbalken. Det är därför viktigt att i detta fall ha en tidig dialog med länsstyrelsen för 
att kunna ta detta beslut. Beslutet att upphäva strandskyddet för området är en 
förutsättning för att större förändringar ska kunna ske.44 
 

3.2.2 Tillbakablick 
 
Varamon blev motalabornas sommar uppehälle runt år 1910 då fler och fler började 
upptäcka stranden och 1930 hade området sin topp. Området var då så populärt att det 
anordnades speciella badtåg från Örebro, Stockholm och Linköping. Under denna period 
började området bebyggas med sommarstugor och flertalet caféer och restauranger 
började blomma upp. Utvecklingen fortsatte fram till ungefär 1980 då det avstannade 
och planering och utveckling har därefter varit väldigt avvaktande. 45 
 

3.2.3 Nuvarande verksamheter 
 
Det finns i nuläget två verksamheter inom visualiseringsområdet som kommer att 
påverkas av förnyelsen. Den ena är Restaurang Sjövik och den andra är Kona Nordic. 46 
 
Restaurang Sjövik har drivits av samma ägare sedan 2004 och enligt detaljplanen har 
man tillstånd att bedriva ╊handel╊. Man har också fått ett tillfälligt bygglov för ett ute tält, 
en kiosk och ett uterum. Fastighetsägarna vill att i den nya detaljplanen ska dessa 
tillfälliga bygglov bli permanenta. Man önskar även att Varamostrandens gångväg leds 
runt restaurangområdet.47 
 
Kona Nordic började bedriva sin verksamhet i Stockstugan för att sedan förvärva 
fastigheten Toppmurklan 6, som ligger på tomten intill. Den nuvarande detaljplanen för 
                                                        
44 Motala kommun, Detaljplaneprogram för turism- och fritidsverksamhet i 
Varamobaden. 2010-10-19. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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Toppmurklan 6 tillåter bara bostadsändamål. Ägaren har i väntan på ny detaljplan 
ansökt om tillfälligt lov för ändrad verksamhet för idrott och handelsändamål. Lovet 
överklagades och upphävdes. Kona Nordics önskemål är att deras verksamhet får 
tillstånd att bedrivas på Toppmurklan 6. Man vill även att området genomgår en 
förnyelse där vattensporter främjas. 48 

3.2.4 Passage Sjövik 
 
Förslaget till passage Sjövik föddes i Idéprogrammet och ur Restaurang Sjöviks 
önskemål att leda bort fotgängarna från restaurangens område. Som det är nu så måste 
man gå rakt igenom restaurangen för att komma fram vilket gör att det är en jämn ström 
med människor som passerar igenom dagligen. Man föreslår att gångvägen ska ledas 
runt fastigheten i en upphöjd konstruktion. Målet är att det inte ska kännas som en 
omväg utan som en del av Varamon och ge en positiv känsla till området. Ett av kraven 
för att möjliggöra en sådan passage är att människors tillgång till stranden inte 
påverkas. Man ska fortfarande kunna använda all strandyta som finns tillgänglig i 
dagsläget. 49 
 
Man har också tänkt ge vattensportsverksamheterna någon form av flytande plattform 
för sjösättning. På så sätt samlar man alla vattensporter till ett område på stranden 
istället för att de breder ut sig och tar upp stora delar av den.50 
 

3.2.5 Toppmurklan 6 och vattensport 
 
Förutsättningar för att bedriva vattensport i Toppmurklan 6 är ideala. Tomten ligger 
nära till vattnet och den del av stranden som det inte är några badande vid. Det ligger 
även väldigt nära Restaurang Sjövik och Stockstugan. Stockstugan bedrivs det redan 
vattensportverksamhet i. 51 
 
Man vill att i den nya detaljplanen ska området kring Sjövik, Stockstugan och 
Toppmurklan 6 omprövas och utvecklas för att anpassas till just restaurang och 
vattensportsområdet.52 
 
Vattenområdet strax utanför Sjövik kommer då att avgränsas och bara vara tillgänglig 
för vattensport. Med vattensport avser man vindsurfing/surfing/standup 
paddle/trampbåtar och andra icke motordrivna fordon. 53 (Se fig5.) 
 
 
 
 

                                                        
48 Motala kommun, Detaljplaneprogram för turism- och fritidsverksamhet i 
Varamobaden. 2010-10-19. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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Fig5. Stockstugan, Sjövik och Kona surfcenter.54 

3.2.6 Miljökonsekvenser 
 
Enligt PBL 5:18 ska man följa bestämmelserna i miljöbalken om det föreligger 
betydande miljöpåverkan. För att avgöra om betydande miljöpåverkan föreligger ska 
man utifrån förutsättningarna göra en behovsbedömning. Om resultatet blir att det 
föreligger miljöpåverkan så ska man därifrån göra en 
Miljökonsekvensbeskrivning(MKB). 55 

3.2.7 Miljöpåverkan 
 
De nya verksamheter som man planerar att utveckla inom området anses har rimliga 
störningsnivåer får de boende i området. Dock kan det förväntas en viss ökning av trafik 
eftersom nya verksamheter öppnas och säsongen förlängs.56 
 
Natur-och kulturvärden som finns inom området ska tas vara på vid en framtida 
utbyggnad. Därför bör man ta i akt redan i ett tidigt stadie vad de nya byggnationerna 
kan ha för påverkan för området. Krav kommer därför att ställas vid planläggning och 
bygglovsprövning. 57 
 
Det som anses ha störst miljöpåverkan är passagen förbi Sjövik och den gemensamma 
sjösättningsplatsen för vattensporter. Den kommer att ge en lokal förändring i vatten 
och bottenförhållandena. Hur det påverkas och hur mycket kan inte fastställas i 
dagsläget, utan kräver att man gör en grundlig geologisk undersökning.58 

                                                        
54 Motala kommun, Detaljplaneprogram för turism- och fritidsverksamhet i 
Varamobaden. 2010-10-19. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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Friluftslivet i området kommer inte att påverkas negativt av dessa förslag, de konflikter 
som uppstår mellan badande och vattensportsaktivister kan behöva utredas grundligare 
i framtiden.59 
 
Den ökade trafiken som kan drabba området anses inte vara tillräckligt stor för att störa 
de boende. Det på grund av att man med ny skyltning och bättre parkeringsplatser 
kommer leda trafiken på ett bättre sätt genom området.60 
 
Enligt detta anses inte utvecklingen av Varamobaden ha betydande miljöpåverkan i 
nuläget. Man bör dock ta i akt störningsrisken som kan förekomma och även titta 
tillbaka och revidera denna miljöbedömning i framtiden. En aspekt som inte tagits 
hänsyn till är de ökande avgaserna, detta bör undersökas i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning. 61  
  

                                                        
59 Motala kommun, Detaljplaneprogram för turism- och fritidsverksamhet i 
Varamobaden. 2010-10-19. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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4. Visualisering. 

4.1 Visualisering.  
 
Genom att följa de fyra stegen i visualiseringsprocessen har en 3D modell vuxit fram. 62 

4.1.1 Insamling av material. 
Steg 1 i visualiseringsprocessen är att samla in material. I mitt fall handlar det om 
befintligt ritningsunderlag och topologiska kartor, även tidigare 3D visualiseringar som 
jobbats fram med hjälp av arkitektbyrå.  
 
För att få fram detta material så bokade jag ett möte med ansvarig på Motala kommun, 
under detta möte diskuterades vilket material jag skulle behöva och vilka 
förutsättningar för visualiseringen var.  Vi kom även fram till vilket område som det 
skulle lägga mest energi på och vilka områden som var mindre viktiga. Kommunens 
geografiska område var orealistiskt stort vilket har gjort att jag var tvungen att i 
efterhand minska ner den geografiska begränsningen.  
Efter mötet kom vi fram till att jag skulle få tillgång till allt befintligt material som de 
jobbat fram, dock för att få använda det så skrev jag på ett noll spridningsavtal. Detta 
innebär att jag får använda materialet och redovisa det men aldrig sprida filerna eller 
ritningarna vidare.63 64 

4.1.2 Behandling av material. 
Steg 2 i visualiseringsprocessen är att behandla materialet och sålla ut det som inte 
påverkar det geografiska området. Eftersom jag fick tillgång till en hel del material var 
detta en tidskrävande process, dels den empiriska(detaljplaner etc.) som påverkar 
visualiseringen och dels den mer praktiska delen (ritningar, topografiska kartor, etc.) 
som påverkar visualiseringens utseende på ett mer direkt vis. 65 
 
Det som kom att påverka hur min visualisering ser ut är direktkontakten med de krafter 
som finns på plats det vill säga restaurang Sjövik och Kona vindsurfing som ligger mitt i 
den geografiska begränsningen.  Deras krav var att det skulle vara nyskapande och 
tyckte även att jag skulle använda det material som White arkitekter hade arbetat fram 
som referens.66 
 
Det material som i slutändan kom att påverka mest var den topografiska kartan. En 
CAD-ritning (digital ritning från ett program som kallas Auto CAD) med all höjddata för 
området utplacerat i rätt höjd och läge. Efter en import av denna ritning in i 3dsmax 
kunde jag lätt ta bort det som inte påverkade mig och annan skräpdata som följde med. I 
slutändan fick jag ett en bra trådmodell över områdets topografi.67 68 

                                                        
62 Visualisering sker i flera steg. 
63 Ibid. 
64 Möte med kommunen, bilaga 1, 2011-10-27. 
65 Visualisering sker i flera steg. 
66 Motala kommun, Idéprogram Varamobaden, 2009-06-15. 
67 Motala kommun, Idéprogram Varamobaden, 2009-06-15. 
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Materialet med White arkitekters förslag kom att bli en stor del av min vision. De har 
lyckats sammanföra restaurang, strand och surfing på ett bra sätt i sitt arbete. Från 
deras vision kommer många av mina idéer och förslag.69 70 

4.1.3 Modellering  
Det tredje steget i visualiseringsprocessen är att utifrån det material man bearbetat ta 
fram en 3D modell. För att ta fram modellen har jag använt ett program som heter 
3Dsmax. Det är en programvara som levereras av Autodesk och används i stor 
utsträckning i världen.71 

3Dsmax 
3Dsmax är ett 3D program där man jobbar med solider(lådor) och booleanska 
operationer(ta bort och lägga till material). T.ex. Kan en rektangel med bredd, höjd och 
djup representera en vägg. Därefter kan man skära ut hål som kan representera fönster. 
Vidare bygger man upp hela hus och miljöer på detta vis. Det finns även en del mer 
avancerade funktioner i programmet som kan användas, dock kräver detta en mer 
ingående beskrivning. 
Eftersom 3Dsmax arbetar med solider så blir det inget bra program att ta fram ritnings 
material ifrån utan det är ett renodlat visualiseringsprogram. 

Modellering 
I detta kapitel kommer jag beskriva tillvägagångsättet för att ta fram min 3D modell. 
Kapitlet blir ingående på funktioner och tankesätt vid framställningen som ledde fram 
till resultatet. 
 
Det första steget för att få en bra 3D-modell är att ha bra modeller för omgivningen. I 
mitt fall blir det Varamon strand och de höjdskillnader som finns i området. Eftersom jag 
hade fått bra utgångsmaterial av kommunen så kunde jag få en bra bild.  
Jag importerade den höjddata jag fått av kommunen och bearbetat själv. Detta gav mig 
en bra trådmodell över stranden och mitt geografiska område. Tyvärr har jag skrivit på 
ett icke spridningsavtal och får inte visa trådmodellen på grund av sekretess. För att 
kunna få ╊mark╊ att bygga vidare ifrån skapade jag ett tunt plan som täckte hela 
området.  Beroende på hur detaljerat man väljer att planet ska vara blir det uppbyggt av 
4 till miljontals punkter. Alla dessa punkter kan man flytta till valfritt läge i 
koordinatsystemet, i mitt fall flyttar jag punkt efter punkt till samma nivå som 
motsvarande höjdkurva, vilket gav en godtycklig omgivning att bygga vidare på. Denna 
modell förenklades sedan genom att jämna ut marken och göra den plattare, detta görs 
för att spara tid och dessutom göra det fortsatta arbetet med modellen lättare. 
  

                                                                                                                                                                             
68 Visualisering sker i flera steg. 
69 Ibid. 
70 Motala kommun, Idéprogram Varamobaden, 2009-06-15. 
71 Visualisering sker i flera steg. 
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Nästa steg var att modellera fram befintlig bebyggelse och ny bebyggelse på området. 
Metoden jag använde mig av var att först skapa volymmodeller av alla hus som jag skulle 
behöva. En volymmodell är en solid av huset i riktig skala, de används för att se läge och 
plats. Sedan i mån om tid och val av detaljrikedom bygger man vidare på dessa modeller. 
De hus som jag valt att ha mer detaljer på är Restaurang Sjövik och Vindsurfingcentret 
och dess omgivning.  
 
För att skapa ett hus börjar man med att modellera väggar och tak med hjälp av solider 
för att sedan använda booleanska operationer för att skära ut hål till fönster och dörrar.   
För att skapa ett mer realistiskt hur lägger man sedan till fönsterkarmar, fönsterrutor 
och andra smådetaljer, detta görs också med olika solider. 
 
Det tredje steget är att lägga till detaljer i miljön som gör helheten mer realistisk. T.ex. 
parkbänkar, gatlyktor, buskar och träd.  För att spara tid har jag valt att inte modellera 
mina egna smådetaljer. Jag har importerat befintliga modeller från en hemsida som 
heter Turbosquid. På denna sida kan andra 3D modellerade dela med sig av sina egna 
skapelser. Jag har importerat en mängd material från denna sida för att använda i min 
modellering. Dessa modeller är oftast väldigt detaljrika, speciellt trädmodeller och tar 
väldigt mycket datorkraft att använda. Därför lägger man in dem i slutskedet av 
modelleringen. 
 
Det sista steget för att få en realistisk modell är att skapa ett solsystem och lägga till 
material på alla modeller. Ett solsystem skapas i 3Dsmax, man ställer in solsystemet 
efter stad och årstid och även klockslag.  
 
Materialsättning är den delen som tar mest tid i en 3D modellering, det finns tre typer av 
material i 3Dsmax. Den första typen är de förinställda materialen för t.ex. väggfärg, 
asfalt, betong och andra konstruktionsmaterian. De andra är de material man skapar 
själv genom att fota t.ex. en fasad och använda den bilden för att få ett realistiskt 
resultat. Nackdelen med variant två är att det kan vara svårt att få djup och realism i 
materialet, oftast ser det bra ut på håll med vid en närmare titt är det platt.  
Den tredje varianten är att skapa materialet helt själv från början. Detta är väldigt svårt 
och kräver mer kunskaper om 3Dsmax än vad jag besitter. Jag har använt både variant 1 
och variant 2 i denna visualisering.  
 
Avslutningsvis ╊fotas╊ modellen med hjälp av ぬDsmax renderare. Den simulerar solljus 
och använder datorns processor för att simulera hur solstrålarna reagerar med 
materialvalet. 
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Tidsaspekt & nackdelar 
  
Visualiseringsmetoden ger en modell som är enkel att förändra om förutsättningarna 
förändras. Nackdelarna är att startsträckan är lång, att få fram en grundmodell kräver 
dyra programvaror, dyra datorer och personal som är utbildade i dessa programvaror.  I dagens läge är det få kommuner som har sin egen ╊visualiserings avdelning╊ utan man 
köper istället in tjänsten från specialiserade arkitektkontor, eftersom arkitektkontoren 
vill ha avkastning på sin investering brukar priset bli därefter. 
 
Att få fram en grundmodell kan ta allt från 1 vecka till 1 månad beroende på hur bra 
utgångsmaterial som finns att tillgå, i mitt fall fanns det väldigt bra material och det tog 
ändå ca 2 veckor att gå ifrån trådmodell till en yt-bild av verkligheten. Ett annat problem 
med dessa yt-bilder är att de är väldigt detaljerade, idag jämnar man ut modellen för att 
få en förenklad bild. Detta kan uppfattas som att 3D modellen blir för perfekt och blir ╊platt╊. Detta måste tyvärr göras för att spara tid och göra fortsatt modellering enklare. 
 
När denna förenklade grundmodell tagits fram kan jobbet med en visualisering börja. 
Beroende på den detaljnivå som är överenskommet med kunden kan man jobba med allt 
ifrån en volymbaserad visualisering där man visa vilka ytor som förslaget tar upp ända 
upp till en fullfjädrad verklighetstrogen bild. Tidsaspekten här är allt ifrån 2-3 dagar till 
3 månader beroende på detaljnivå. 
 
När en visualisering är färdigställd och börjat visats upp för allmänheten kan man börja 
räkna hem fördelar. Det är lätt att förändra och göra justeringar i modellen och det går 
att göra snabbt. Problemet är dock att man fortfarande behöver ha bra datorer och 
personal som har utbildning i rätt programvaror.  
 
I mitt fall har hela visualiseringen tagit 4 månader att ta fram. Dels för att jag har haft en 
dator som har varit för svag och mina kunskaper inom programvaran har varit 
undermåliga. Jag har fått spendera åtskilliga timmar att lära mig nya metoder.  
Tyvärr kan jag inte visa upp de viktiga stegen med trådmodell och yt-modell på grund av 
sekretesskäl. 
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Alternativa visualiseringsmetoder 
 
Det finns flera andra visualiseringsmetoder som används i dagsläget. Många kommuner 
använder fortfarande trämodeller, frigolitmodeller och pappersmodeller för att visa upp 
sina projekt. Det finns både fördelar och nackdelar med dessa emot en 3D visualisering. 
 
Fördelarna med en trämodell, frigolitmodell och pappersmodell är att det är väldigt 
illustrativt att ställa ut. Allmänheten kan lätt vandra omkring modellen och se hur de 
olika byggnaderna påverkar omgivningen, en förutsättning är att modellerna är 
skalenliga. En annan fördel är att det totalt sett är ett billigare alternativ i dagens läge, på 
grund av de stora investeringskostnaderna som krävas initialt för att göra en 
visualisering. Dess kostnader avskräcker en del kommunen som väljer andra metoder 
istället. En av de större nackdelarna är att de oftast är otympliga och svåra att förflytta, 
speciellt pappersmodellen som har en tendens att vara ömtåliga. Det är även svårt att 
skapa en detaljrik bild som är bra färgsatt och det har visat sig bli svårare och svårare 
att hitta hantverkare som utför yrket. 
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5. Vision Varamon 
 

5.1 Resultat. 
Resultatet av visualiseringsjobbet är 6 bilder. I Dessa bilder gestaltas Varamon 
strandpromenad kring den geografiska avgränsningen. Utifrån materialet i tidigare 
kapitel har detaljnivå och idéer vuxit fram. I detta kapitel presenteras dessa bilder med 
kommentarer kring detaljnivå och utformning. 
 

 

Fig6. Restaurang Sjövik, solterass.  

Fig. 6 & 7. 
I fig. 6 & 7 ser vi restaurang Sjövik med omnejd. Fokus ligger på den nya ute servering 
med sol-terrass. Här har jag valt att lägga detaljnivån som högst, medan stockstugan och 
nuvarande restaurang Sjövik är ersatta av volymmodeller. Bakgrunden till detta val är 
att Stockstugan är K-märkt och får inte ändras, därför valde jag att inte lägga fokus på att 
visualisera den i detalj. Restaurang Sjövik är i bakgrunden och ligger inte i fokus, för att 
spara datorkraft valde jag att ha en vit volymmodell.  Alla träd i vyn är detaljnivån 
nedsatt.  
 
Idén med solterrass och vatten-terrass kom ifrån White arkitekter(Se Kapitel 3.2.4) som 
jag valde att utnyttja och utveckla vidare. Valet föll på en trä-terrass för att det finns en 
befintlig idag som går att återanvända material eller bygga ut ifrån. 
Målet var att skapa ett nytt modernt utseende som passar in i Varamons atmosfär men 
samtidigt leda om fotgängare. Därför skapade jag en ny inglasad cafeteria och solstolar 
med parasoll, tillsammans med nya terrasserna ger detta fler vägar för fotgängarna att 
gå. Detta skapar en utomlands känsla men passar även in i dagens Varamon.  
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Med solpaneler på taket blir det nya huset mycket energieffektivt och miljövänligt. 
Det passar även in med de lokala krafternas begäran om stor förnyelse med rätt känsla. 
Behovet av nya vägar tillgodoses. 
 
 
 
 

 

Fig7. Restaurang Sjövik, solterass 
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Fig8. Restaurang Sjövik, Solterass och Båt iläggning. 

Fig. 8 & 9. 
Denna del av visualiseringen har högre detaljnivå. Anledningen till att det är möjligt är 
på grund av materialvalet. Materialen i detta område kräver inte lika mycket beräkning 
av datorn för att det inte är några reflektioner. På grund av detta valde jag att ha högre 
detalj på modellerna även de i bakgrunden. Träden har samma detaljnivå som tidigare. 
 
Några av de lokala krafterna hade önskemål om att utveckla Varamon till ett vattensport 
område och öka omsättningen av människor kring det området. Tanken kring detta 
område var att skapa förutsättningar för vattensporter men samtidigt öppna upp vägar 
för fotgängare att röra sig på och öka tillströmningen av människor kring 
vindsurfingcentret och deras verksamhet. För att leda om fotgängarna föll valet på en 
bro över båt iläggningsplatsen, detta skapar en naturlig övergång som passar Varamons 
karaktär. 
Med en Sportbox och ett segelställ blir detta en naturlig samlingspunkt för alla i området 
som utövar vattensport, en sportbox är en förflyttningsbar låda där utövare kan förvara 
sitt material för lättare åtkomst. En bra isättningsplats som kan fungera som läktare 
skapar förutsättningar för att hålla tävlingar och ger även säkerhet för bad besökare då 
all vattensport är samlad till en del av stranden.  
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Fig9. Vattensportområde, Surfcenter. 

 

Fig. 10 & 11. 
Dessa bilder är tagna ovanifrån, detta för att ge en bra överblick på området. Tanken var 
att med dessa bilder kunna återkoppla hur visualiseringen påverkar människoflödena. 
Även se vilka möjligheter som finns att bygga vidare för att utveckla området vidare.  
Detta illustreras i Fig11, röda linjer visar befintliga gångvägar och även nya vägar som 
öppnas upp av förändringarna i visualiseringen. Gula linjer visar möjligheten att bygga 
ut för att öppna upp fler vägar för fotgängare. Vi ser direkt att det finns goda möjligheter 
att med enkla medel bygga ut och öppna upp fler vägar. De nya parkeringar som är 
planerade för området hamnar tyvärr utanför min geografiska avgränsning.  
 



Vision Varamon, Kristian Johansson, 2014-02-10. 
 

 

 
[Skriv text] 

 

  

29 

 

 

Fig10. Översikt Vision Varamon. 

 

Fig11. Översikt Vision Varamon. 
 

5.2 Analys 
Dessa bilder kan användas när kommunen jobbar med allmänheten. Man kan visa upp 
dem för att ta emot kritik och sedan förändra modellen utifrån kritiken. Vilket gör att 
allmänheten känner sig delaktiga i de beslut som tas, detta är enligt acceptansprocessen 
en stor fördel. Desto tidigare i planeringsprocessen allmänheten tas in och känner sig 
delaktiga desto större blir acceptansen.  



Vision Varamon, Kristian Johansson, 2014-02-10. 
 

 

 
[Skriv text] 

 

  

30 

 
Det finns dock en stor fara och nackdel i detta stadie. Ifall en detaljrik visualisering visas 
för tidigt med stora visioner kan det trigga vargen kommer syndromet och ge motsatt 
effekt. Allmänheten ser på en färdig visualisering och tror att beslut redan är tagna. 
Därför är det viktigt att visualiseringens detaljnivå överensstämmer med hur långt 
arbetet kommit i planeringsprocessen.  
 
I detta stadie är det enkelt att förändra saker eftersom grunden redan är gjord. Som vi 
ser i bilderna är dock verkligheten förvriden. Bilderna är väldigt ren och perfekta och 
dessutom är det väldigt platt. Detta är för att modellen är en förenklad bild av 
verkligheten. Detta är en fördel för den som modellerar men en nackdel när man jobbar 
med acceptans. Att presentera en platt bild kan skapa förvirring då allmänheten får en 
orealistisk bild av området som inte går att skapa i verkligheten. 
 
Det är även en fördel att jobba med lokala krafter och varumärken. I mitt fall Sportbox 
och Kona surf samt restaurang Sjövik. Detta skapar en känsla av att aktörer vill satsa i 
området och att arbetstillfällen skapas. Att samarbeta med de lokala krafterna främjar 
både kommun och område.  
 
Figur 10 och 11 är bra bilder att visa upp på tidiga planeringsmöten med allmänheten. 
De är illustrativa och man kan med enkla medel visa upp hur flödena i området 
förändras. I detta fall är det människoflöden men det kan i andra fall vara allt ifrån bil 
trafik till båt eller flygtrafik. 
 
En visualisering kan bidra med mycket till acceptansprocessen. Det är ett enkelt sätt att 
få visa upp förslag för allmänheten och använda bilder, filmer för att förklara vilka 
förändringar som går att göra. Den kan även användas för att visa ljusstudier och 
bullerstudier. Det är en enkel metod att visa hur stor plats nya byggnader tar i 
förhållande till befintlig byggnation och hur de nya byggnaderna kommer att förändra 
helhetsintrycket på området. 
 
Kommunen bör dock fundera på om det är rätt medium att använda. En visualisering tar 
tid att framställa och är en dyr process, det krävs rätt förutsättningar och rätt 
kompetens. Kommunen bör ta hänsyn till tidsaspekten är det bråttom kan en annan 
metod vara till fördel. Även ifall projektet är pressat ekonomiskt kan det vara idé att 
titta på andra metoder.  Ifall förutsättningarna tid och pengar kan uppfyllas är det ett 
bra alternativ att använda tillsammans med planering och acceptansprocessen.  
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5.3 Slutsats. 
 
Som fastställt i början var syftet ╊att granska hur man kan använda en 3D visualisering 
som verktyg inom kommunernas planeringsprocess för utveckling och förnyelse i 
bostadsområden. Dels för att förankra ett projekt till allmänheten och dels för att enkelt 
kunna få en överblick hur områden kan komma att se ut och vilka förändringar som är 
möjliga att göra. 
Rapporten ska även spegla hur man med hjälp av de lagar och bestämmelser gör en 
visualisering från grunden. Där man tar hänsyn till omgivningen, miljön och lokala 
krafter. 
  Hur fungerar kommunens planeringsprocess?  På vilket sätt påverkar acceptansprocessen planeringsprocessen?  Vad kan visualisering av ett nytt område bidra med i acceptansprocessen?╊ 
 
Dagens Varamon är ett komplicerat område att förändra. Det finns lagar, regler och 
lokala krafter som vill att utveckling går olika vägar. För att lagstadga och välja riktlinjer 
för området använder kommunen planeringsprocessen. I planeringsprocessen ingår 
översiktsplan och detaljplan. 
Översiktsplan och detaljplan är kommunens verktyg för att jobba med områdens 
utveckling. Idag har Varamon en översiktsplan från 2006 och en detaljplan från 2010, 
vilket är moderna i sammanhanget. I dessa dokument har kommunen jobbat fram vilka 
förutsättningar som finns och hur man ska utveckla området vidare.  Kommunen har 
hittills jobbat utifrån dessa dokument tillsammans med White arkitekter för att 
sammanställa olika alternativ till förändring. Däremot har ingen utarbetat 
miljökonsekvens beskrivning tagits fram. Detta måste göras för att kunna få dispens för 
strandskyddslagen och Natura 2000 lagen. Att få dispens är en förutsättning för att 
kunna förändra Varamon.  
 
En förutsättning för en lyckad detaljplan och planering av området är att jobba med 
acceptansprocessen, planeringsprocessen och acceptansprocessen går hand i hand. 
Misslyckas kommunen med det ena kommer även den andra processen att fallera. Ett 
projekt kan bära eller brista beroende på hur bra kontakt med allmänheten kommunen 
har. En detaljplan måste ställas ut för allmänheten innan den godkänns, under denna tid 
har allmänheten möjlighet att överklaga. Har kommunen slarvat med 
acceptansprocessen och kontakten med allmänheten ökar risken för en överklagan. En 
överklagan måste behandlas vilket gör att detaljplanen kan behöva arbetas om eller i 
värsta fall omkullkastas helt. I fallet Varamon finns det indikationer på att det finns 
motsättningar hos allmänheten och många viljor, detta tyder på att kommunen inte 
jobbat tillräckligt med allmänheten och det har skapats en farlig ╊vi och dem╊ känsla.  En 
negativ syn från allmänheten är väldigt svårt att vända och blir ännu svårare desto 
längre projektet går.  
 
Ett verktyg som har visats sig underlätta arbetet med acceptansprocessen är en 
visualisering. Även om visualisering är ett relativt nytt verktyg inom 
planeringsprocessen har fler och fler kommuner börjat använda den. Visualiseringar har 
börjat byta ut de tidskrävande och dyra trä och frigolitmodellerna av flera anledningar.  
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Det går fort att ta fram en modell och när du väll har en grundmodell är det lätt att byta 
färger och göra förändringar. Det gör att visualisering är ett väldigt starkt verktyg när 
kommuner jobbar med acceptansprocessen, de kan visa upp en modell vid ett möte med 
allmänheten och ta upp synpunkter. För att nästa vecka ha fört in ändringar och visa upp 
en ny modell.  Detta gör att allmänheten känner sig delaktiga i besluten som tas och de 
får en chans att påverka genom hela planeringsprocessen.  
Ifall kommunen tar vara på denna möjlighet och arbetar vidare med 
planeringsprocessen samt denna visualisering har man goda möjligheter att vända den 
negativa trend som uppstått och göra Varamon området till en av Sveriges främsta bad 
och vattensportområde. 

Diskussion 
Mycket har hänt i Varamon sedan 2010 då detta exjobb påbörjades. En ny detaljplan har 
tagits fram och fått laga kraft, detta betyder att förutsättningarna för en visualisering har 
förändrats. Detta har inte tagits till hänsyn i detta examensarbete, dock skulle det kunna 
vara en fortsatt forsking inom området. Hur får man allmänheten att bli delaktiga i en ny 
visualisering och är det en fördel eller nackdel att behöva revidera en befintlig 
visualisering? Finns det metoder för att låta allmänheten göra egna modeller hemma och 
på så vis påverka kommunen?  
 
Jag tycker även det kan vara idé att återigen ta upp Natura 2000 och strandskyddslagen. 
Dessa två lagar går att överklaga och idag har man gjort det i Varamon och fått dispens, 
är det här rätt beslut kan man fråga sig. Det är en förutsättning för att kunna förändra 
området, men har länsstyrelsen tagit hänsyn till alla miljöeffekter som kan komma att 
påverka området?  
 
Jag tror själv att Varamon har stor potential att i framtiden bli ett av Sveriges bästa bad 
och vattensportsområdet. Däremot kommer det krävas mycket arbete för att komma dit. 
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http://www.motala.se/Documents/Dokument/Turister/Nyheter/presentation_090706
_1.pdf 
Hämtad: 2012-01-10 
 
Motala kommun, Detaljplaneprogram för turism- och fritidsverksamhet i Varamobaden. 
2010-10-19 . 
http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Bygga_bo/Planer_pa_gang/Sa
mrad/Toppmurklan/Program_turismofritid_godk%C3%A4nnande_l%C3%A5guppl.pdf 
Hämtad: 2012-01-10 
 Naturvårdsverket ╊Natura にどどど╊. 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/ 
Hämtad: 2012-03-07 
 
Regeringskansliet rättsdatabaser, ╊Miljöbalken╊, にどなに-09-07. 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM 
Hämtad: 2012-11-21 
 
Visualisering sker i flera steg. 
http://www.vipp.nu/vipp-
guiden/6_Vad__r_simulering/Visualisering_sker_i_flera_steg.htm 
Hämtad: 2012-08-13 

Bilagor och andra källor: Motala kommun, ╊Möte med kommunen╊ にどなな-10-27. 
Bilaga 1.  

Figur 3.  Bild över varamon. 
http://www.svenskaturistforeningen.se/PageFiles/7235/varamon_flygbild_790x403_re
digerad-1.jpg 
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Bilaga1. 
Möte Motala Kommun 2011_10_27. 
 
Närvarande: Kristian Johansson, Stefan Jonsson, Joachim Larsson. 
Mötet öppnas med att vi presenteras oss för varandra.  
Stefan berättar att han jobbar åt Motala kommun och har hand om planerna för 
Varamon badstrand och omnejd. 
 

1. Teoretiskt material. 
 
Det teoretiska material som finns består av: 
Program för detaljplan, gestaltningsprogram och översiktsplan för Motala och området. 
Någon detaljplan med tillhörande MKB finns för nuvarande inte utan ska påbörjas att 
arbeta fram. 
Den nya strandskyddslagen kommer att gälla inom området och beslut om hur det ska 
hanteras har ännu inte tagits. 
 

2. 3D Material/Kartmaterial. 
 
Befintlig kart och 3Dmaterial består av Dwg ritningar med höjddata av noggrannheten 
0.25m. 
Det finns en programkarta för området där förslag för olika användningsområden finns. 
Det kan finnas färdiga 3D modeller för vissa byggnader i området mer info om det 
kommer senare. 
 

3. Visualisering. 
 
Det området som ska visualiseras är om möjligt hela programområdet. Det som 
begränsar hur stort området som ska tas med är tiden. Vi kom överens om att 
strandpromenaden ska vara detaljerad och allt annat räcker det med volymmodeller för 
att man ska få en översikt hur det ska se ut. Viktigt att vatten och träd ser bra ut.  
Det viktigaste är strandpromenaden, ifall tid inte finns för det andra så kan området 
skäras ner. 
Stefan hade hört talas om något som heter 3D PDF. Det är en PDF fil som man öppnar 
sedan kan man åka runt i 3D modellen. Ifall det går skulle en sådan fil vara att föredra. 
 

4. Upplägg. 
Stefan gillar upplägget med att rapporten består av en teoretisk del där jag tar del av det 
material de har. Därefter ska en visualisering tas fram. När visualisering är klar ska det 
föregås av en konsekvens beskrivning.  
Stefan kom också som förslag att han och jag kunde ha en diskussion om 3D modeller 
och hur han tror att kommuner kan dra nytta av 3D i framtiden och tjäna pengar på det.  
Slutsatsen i den diskussionen skulle vara vilken nytta han kommer ha av det jobbet jag 
gjort. 
 
Mötet avslutas. 


