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Skuggstudie alternativ 1. 

Figur 1. Bilden visar skuggor den 1 aug kl. 17:30. Skuggornas slagsida 
berör delvis tomterna och delvis intilliggande bebyggelse. 

 

Föreslagen byggnadsplacering enligt sökande. Punkthusen i sydöst skapar många 
och långa skuggor så att både framtida boende i den förslagna bebyggelsen och 
befintliga boende i sydöst kommer att påverkas av skuggorna under stora delar av 
året. Solen kommer endast att nå bostäderna dagtid under sommarmånaderna. 
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Skuggstudie alternativ 2. 

Figur 2. Bilden visar skuggor den 1 aug kl. 17:30. 
Skuggorna nära tomtgränsen på intilliggande bebyggelse. 

 

Vårdboendet är den byggnadskroppen som består av tre våningar format som ett L. 
Genom en placering av vårdboendet på områdets sydöstra del, trots en så indragen 
placering som möjligt, kastas skuggor på intilliggande befintlig bebyggelse. 
Skuggstudien visar att skuggorna slagsidor berör intilliggande bebyggelse under 
stora delar av året bortsätt från dagtid under sommarmånaderna. Kvällstid blir dock 
skuggorna så långa att solen skyms av vårdboendet. 
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Skuggstudie alternativ 3. 

 

 
Figur 3. Bilden visar skuggor den 1 aug kl. 17:30. 

Skuggorna berör inte intilliggande tomter eller bebyggelse. 

 
Placeringen av punkthusen har flyttats om för att hitta bättre placeringar för att 
minska skuggor på befintliga och tillkommande bebyggelse. Genom att minska 
antalet huskroppar till fem istället för sex ökas luftigheten och så även möjligheten för 
solen att ta sig mellan. Att även placera ett av 6 våningshuset i väster minskar 
skuggorna på befintlig intilliggande bebyggelse. Studien visar att skuggornas 
slagsidor landar på befintlig bebyggelse mellan september och mars och på tomten 
något tidigare på hösten och längre in på våren. På så vis berörs befintlig bebyggelse 
minst av att nya hus tillkommer likt placering i figur 3. 
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Skuggstudie alternativ 4. 

 

Figur 4. Bilden visar skuggor den 1 aug kl. 17:30. 
Skuggorna berör inte intilliggande tomter eller bebyggelse. 

 
En placering med färre antal huskroppar skulle ge en bättre miljö ur solljussynpunkt. I 
ovanstående förslag minskas skuggorna på intilliggande bebyggelse samt på den 
nytillkommande. Studien visar att skuggornas slagsidor landat på befintlig 
bebyggelse tidig vår eller sen höst.  
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