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BAKGRUND
Kungälvs kommun har påbörjat en detaljplan för att pröva möjligheten att flytta det punkthus som i detaljplanen för Kongahälla Östra fått namnet kvarter 14. Den inledande tanken från exploatören var att
uppföra en byggnad inom ramarna för den byggnadshöjd, 16-18 våningar (54-60 meter hög), som sedan
tidigare fastställts i detaljplanen för Kongahälla Östra. I bearbetning av förslaget har det framställts önskemål om att pröva att uppföra en byggnad upp till 22 våningar (72 meter hög).
För att redogöra för konsekvenserna av en utökning av byggnadshöjden har följande studie av skuggpåverkan och påverkan på stadsbilden genomförts.
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KONSEKVENSER AV UTÖKAD BYGGNADSHÖJD
Möjligheten att uppföra ett punkthus i upp till 18 våningar finns i gällande detaljplan för området. Det har
därmed redan bedömts som lämpligt att uppföra ett högt hus på platsen med de konsekvenser som det
innebär. Följande studie har därför studerat skillnaden i alternativen:
o 18 våningar på samma plats som i gällande detaljplan
o 22 våningar (72 meter) på ny föreslagen plats
I den gällande detaljplanen för Kongahälla östra har inte byggnadshöjden reglerats i antalet meter utan
istället har antalet tillåtna våningar angetts. Detta ger upphov till en viss osäkerhet kring hur hög byggnaden kan bli då ett relaterande till våningsantal öppnar upp för olika tolkningar om hur hög en våning är.
Som en fingervisning brukar tre meter per våningsplan vara ett rimligt antagande. Ibland eftersträvas
högre takhöjd i entréplan; publika utrymmen, restaurang, affärslokaler med mera vilket gör att byggnaden
blir högre. Boverkets rekommendation, vilket kommer att användas i den nya detaljplanen för punkthuset,
är att istället ange hur hög byggnaden får vara, angivet i antal meter. Därmed tas tolkningsutrymmet bort
och det blir även lättare att studera konsekvenserna av höjden då det går att förutsäga hur hög byggnaden
som högst kommer att bli.
Höga hus påverkar sin omgivning genom skuggbildning och påverkan på stadsbilden och gaturummet.
Dessa parametrar har belysts i denna studie för att kunna bedöma skillnaden mot vad som är möjligt att
uppföra idag.
Effekter och förändringar av vindflödet har inte beaktats i denna bedömning. En hög byggnad tar ner vinden från hög höjd och bildar virvlar vilket ökar vindhastigheten nere på gatan. Om avståndet till närmaste
hus är mindre än husets höjd kommer vinden förstärkas ytterligare. Med hjälp av åtgärder som att bygga
ut sockelvåningen, sätta upp skärmtak etc. kan vinden brytas eller minskas (Höga hus i Mölndalsåns dalgång, Göteborgs stad, 2015, s.8).

Bild 1. Avstånd till omkringliggande bebyggelse från det föreslagna punkthuset.
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Överlag är det i centrala stadsmiljöer viktigt att försöka aktivera bottenvåningen med publika verksamheter för att skapa liv och rörelse. Kring stora byggnader, såväl höga som i utbredning på marken, finns
det en risk att miljön blir storskalig och tråkig vilket kan leda till en upplevd otrygghet. Det är därför extra
betydelsefullt att arbeta för en inbjudande gatumiljö som upplevs trygg och säker.
Nedan följer en studie av byggnadens påverkan på skuggbildning samt därefter dess påverkan på stadsbilden.

Skuggbildning
En byggnads placering och form påverkar hur dess skugga påverkar omgivningen. En smal hög byggnad
har ett mindre skuggavtryck och skuggar varje plats under en kortare tid än om byggnaden exempelvis
skulle vara hög och avlång. Avståndet till den andra bebyggelsen avgör också hur skuggan påverkar.
Skuggbildningen varierar över året och dygnet där det är solens läge över horisonten som ger vilken vinkel
solinstrålningen träffar en byggnad som avger en skugga. I Sverige ger även lägre bebyggelse skugginverkan under vinterhalvåret då solen står lågt.
Kungälv har omkring 1700 soltimmar/år. Men det är stora variationer över året där juni uppvisar omkring
270 soltimmar att jämföras mot decembers cirka 40 soltimmar. Sommartid befinner vi oss i regel mer utomhus och använder oss av uteserveringar, parker, uteplatser/balkonger med mera. Vintertid blir det istället viktigt att på bästa sätt ta tillvara på det ljus vi får. Båda ytterligheterna måste beaktas där det dels handlar om kvalitén på vår utemiljö och möjligheten till utevistelse och dels att inte bygga för det lilla ljus som
når oss på vintern.
I en stadsmiljö som centrala Kungälv, där kommunen har tagit ett strategisk ställningstagande om att arbeta för att förtäta staden, får fastighetsägare, hyresgäster, verksamhetsutövare etc. räkna med att det kan
komma ske förändringar som kan leda till en viss negativ inverkan på den enskildes intressen. Till detta
räknas exempelvis förändrade skuggförhållanden. Däremot får dessa förändringar inte leda till en påtaglig
skada på den enskildes intressen. I fråga om hur skuggpåverkan ska bedömas har parametrar som gällande
sol och skuggförhållande ställts mot den nya påverkan och hur länge skuggan påverkar och vid vilken tid
på dygnet med mera.
Analys av förslagets påverkan med skuggbildning har studerats genom att använda Kungälvs kommuns
3D-modell över Kungälv samt 3D-modelleringsprogrammet Sketchup. Förslagen 18 respektive 22 våningar, på en ny placering, har lagts in i modellen och jämförts med varandra samt med den byggrätt som
är möjlig i gällande plan. Alla solstudiens bilder har samlats i bilaga 1. Nedan följer en genomgång av resultatet från solstudien.
Dagsljus och solljus
Dagsljus och solljus i bostäder och andra utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt bidrar till hygien, hälsa och välbefinnande med ökad livskvalitet. Direkt solljus ska kunna nå något utrymme där människor vistas mer än tillfälligt i bostäder, förutom i studentbostäder om högst 35 m2. Även kraven på dagsljus är något lägre för studentbostäder. (Boverket 2016, Kunskapsbanken, http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/bbr/avsnitt-6/63-ljus/)
Direkt dagsljus
Direkt solljus
Indirekt dagsljus

Ljus genom fönster direkt mot det fria
Solljus som lyser in i rum utan att ha reflekterats.
Ljus från det fria som kommer in i rum utan fönster mot det fria

4(21)

Studie av utökad byggnadshöjd för punkthuset kvarter 14 – Kongahälla

Höst och vår
Månad

Mars (20e)
September (22e)

Uppgång
Ca 06
Ca 07

Nedgång
Ca 18:30
Ca 19

Höst- och vår representeras i solstudien av två undersökta tillfällen i slutet mars respektive september.
Mitt på dagen sträcker sig skuggan av 22 våningar norrut över Uddevallavägen och når byggnaderna på
vägens andra sida.

Bild 2, mars kl. 12. Alternativ 22 våningar.
Lite senare på eftermiddagen, vid 16-tiden har solen vandrat och sträcker sig bortåt huvudentrén till Mimers och Trollhättevägen. Därefter når skuggan bebyggelsen på södra sidan om Trollhättevägen och har
fram till 18-tiden nått kvarteret närmast korsningen med Uddevallavägen. Samtidigt ses att även den övriga bebyggelsen, exempelvis Mimers, börjat kasta långa skuggor och gatumiljön ligger helt i skugga.

Bild 3, september kl. 16. Alternativ 22 våningar.
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Bild 4, 22 september kl. 18. Alternativ 22 våningar.

Bild 5. 22 september kl. 18. Alternativ 18 våningar.
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Sommar
Sommarhalvåret är då vi har mest soltimmar och vistas mest ute. Solen står högt på himlen vilket resulterar i kortare skuggor.
Reparatören 5 kommer att beröras av skuggan från punkthuset under eftermiddag, från kring 16:30 och
framåt kvällningen. Studien visar att fasaden mot Trollhättevägen kommer att ligga helt i skugga omkring
17:30. Den första delen av fasaden mot Uddevallavägen börjar skuggas från omkring 17:30. Helt borta
från fasaden mot Uddevallavägen är skuggan först vid 20-tiden. Dock har denna fasad med sin sydvästra
orientering haft gott om solljus tidigare under dagen.
Uppskattningsvis skuggas en och samma del av fasaden på Reparatören 5, till följd av punkthuset, i strax
över 1 timma upp till 1 ½ timme (beräknat vid tre tillfällen under sommarmånaderna juni, juli och augusti)

Bild 6. Juni 17:30

Bild 7. Juni 17:30
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Bild 8, juni 19:30

Bild 9, juni 19:30
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Vinter
Vintertid är lika med mindre dagsljus och att solen inte kommer upp så högt över horisonten. Detta resulterar i längre skuggor som slår över ett större område. Att ta tillvara på det ljus som når oss blir viktigt att
bevaka. Solen går upp strax innan klockan 9 och går ner igen omkring 15:30. Solstudien presenterar en tidpunkt, 13:30, för att visa på hur långa skuggorna är även när solen står som högst. Vid denna tid på året är
det kvarteren kring Mimers som påverkas mest av punkthuset. Generellt sett påverkas och generar den
mesta bebyggelsen skuggor som påverkar sin omgivning.

Bild 10, december 13:30

Konsekvenser skuggbildning
Skillnaderna i skuggbildning mot vad gällande detaljplan kan ge upphov till är marginella men kommer
oundvikligt att vid ett utökande till 22 våningar att påverka fler än de lägre förslagen. Punkthusets placering är i sammanhanget gynnsam då det är förhållandevis långt till närmaste bostadshus och skuggan har
ett begränsat avtryck genom att byggnaden är förhållandevis smal vilket leder till att den under en begränsad tid uppehåller sig på en plats.
Tiden kring soluppgång och nedgång, när skuggorna sveper som längst, påverkar även den befintliga bebyggelsen och terrängen omgivningen och det går inte att säga att endast punkthuset ger en negativ påverkan. Men återigen kan enskilda platser/fastigheter komma att drabbas negativt i förhållande till nuläget.
Förslaget bedöms ur skugghänsyn inte leda till en väsentlig försämring gentemot gällande detaljplan eller
vad som kan anses skäligt i en central stadskärna.
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Påverkan på stadsbilden
Höga hus får olika uttryck och påverkan beroende på i vilket sammanhang de placeras. Enstaka solitära
byggnader i en annars låg bebyggelse blir ett tydligt landmärke men har på avstånd ingen direkt relation
med sin omgivning och blir en kontrast. En samling högre byggnader ger möjlighet att skapa variation i
höjder och även trappa ner mot den lägre bebyggelsen, byggnaderna hamnar i en kontext. Flera högre
byggnader, samlade, löper dock risk att få en större avskärmande verkan mot det bakomvarande landskapet och ge totalt en större inverkan. Landskapet byggnaden ligger i påverkar också hur den uppfattas
och hur synlig den blir.
En byggnad behöver dock inte vara mycket högre än sin omgivning för att bli ett landmärke. Med en
framstående arkitektur kan även en byggnad som inte avviker i höjd från sin omgivning bli ett tydligt landmärke.

Förutsättning – landskaps- och terrängförhållanden
Centrala Kungälv ligger i ett kuperat landskap som börjar lågt utmed Nordre älvs strand och stiger något
men ligger fortsatt relativt lågt i dalgångar mellan flera högre terrängpartier. Alla höjdpartier kring staden
är skogbeklädda vilket ökar deras upplevda höjd. Fontinberget i östra Kungälv är den största och mest
framträdande höjden och har en terräng som ligger på omkring 40-50 meter utmed kammen mot Gamla
staden. Därtill finns höjdpartier längre bort från kanten på mellan 60-90 meter. Kanten av Fontin som ligger närmast busstorget har en höjd på omkring 50 meter.
Även norr om planområdet höjer sig landskapet och bakom sjukhuset har berget en högsta höjd om cirka
70 meter. Öster om Kongevi idrottsplats är terrängen cirka 45 meter hög och lite längre bort, nordost om
brandstationen, finns höjdpartier uppåt 80 meter. Åseberget väster om E6:an är cirka 60 meter högt.
Antalet höjdpartier som på olika avstånd omger planområdet är påtagliga och det saknas längre siktlinjer.
Det bedöms därmed i första hand vara på lokal nivå som punkthuset kommer upplevas och få en påverkan. Vidare redogörs för påverkan på Bohus fästning och Kungälvs stadsbild.

Bild 11. Karta över Kungälv med terrängskuggning. Planområdet lokalisering är markerat med röd punkt. De mindre blå
punkterna redovisar varifrån bild 12-13 och 15-30 på kommande sidor är tagna.
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Bohus fästning och Gamla staden
Ur ett kulturmiljöperspektiv är de mest värdefulla kulturmiljöerna i centrala Kungälv kopplade till Bohus
fästning och Gamla staden. Området är klassat som riksintresse för kulturmiljövård. Påverkan på kulturmiljön har studerats i nedanstående analys där utblickar mot fästningen och eventuell negativ påverkan på
upplevelsen av fästningen varit i fokus. Anledningen till att studien utgått från fästningen är att den är ett
tydligt landmärke som bedömts eventuellt kunna påverkas mest av punkthuset, som utgör ett nytt landmärke. Riksintressets andra delar med bland annat bebyggelsen längs Västra Gatan bedöms inte påverkas
lika mycket då denna del till stora delar ligger lägre och i sluttningen mot Fontin där punkthuset inte kommer att vara synligt. I Västra Gatans norra del, närmare Västra Tullen (rondellen vid stadshuset), kommer
punkthuset att vara synligt, se bild 15-16 sida 13. Huset ligger cirka 500 meter från där gatan börjar.
Punkthuset ligger cirka två kilometer från fästningen och tillsammans med rådande terrängförhållanden är
det inte många platser där både fästningen och punkthuset hamnar i samma vy. Från de högre delarna av
fästningen kommer punkthuset att vara synligt och sticker upp bakom foten på Fontinberget.
Gällande förslag om 18 våningar har inte ansetts påverka riksintresset negativt. En utökning till 22 våningar bedöms inte medföra sådana skillnader att det därmed skulle komma i konflikt med riksintresset.

Bild 12. Utsikt från Bohus fästning mot centrala Kungälv - alternativ enligt gällande detaljplan; 18 våningar

Bild 13. Utsikt från Bohus fästning mot centrala Kungälv - alternativ enligt ny detaljplan; 22 våningar
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Kungälvs stadsbild
Bebyggelsen i Kungälv har en förhållandevis låg skala med våningsantal kring 2-4 våningar. Enstaka högre
byggnader finns men de håller sig i sammanhanget på en betydligt lägre skala än det nya punkthuset. En
del bebyggelse klättrar med terrängen, exempelvis mot Fontin, och blir på så vis mer tydlig i landskapet.
Även sjukhuset har en placering i terrängen som gör att det kan ses på håll. Men byggnaderna har fortsatt
ett relativt lågt våningsantal.

Bild 14. Gamla och Nya staden i Kungälv.
Kungälv består av olika stadskaraktärer som har olika förutsättningar att förhålla sig till när ny bebyggelse
tillförs. Som nämnts i avsnittet tidigare har de äldre delarna, Gamla staden, bedömts som mer känsliga för
högre bebyggelse medan de senare tillkomna delarna, i kartan ovan benämnt Nya staden, bedömts vara
bättre platser för att möjliggöra eventuella högre byggnader.
För förbipasserande trafikanter på E6:an ges en utblick över Kungälv när man passerar Nordreälvsbron
och vidare norrut förbi Kungälvsmotet. I höjd med Kongahällatomten kommer stadsbilden att genomgå
en större förändring de kommande åren. En ny handelsanläggning längs E6:an kommer att skärma av mot
det nya Kongahällaområdet och skymma sikten in mot Vita Fläcken. Den nya bebyggelsen i Kongahälla
har ett högre våningsantal än omkringliggande bebyggelse och kommer att utgöra ett nytt inslag i Kungälvs stadsbild. Punkthuset blir en del i denna nya del av Kungälv. Det planeras även för en förtätning av
centrala Kungälv kring Liljedal, Strandgatan och Västra gatan.
Kongahälla ligger i början av en dalgång som sträcker sig åt nordost bortåt Tveten och Ängegärde. Punkthuset kommer på vissa platser i dalgången att bli synligt på ett längre avstånd.
Oavsett om punkthuset uppförs i 18 eller 22 våningar kommer byggnaden bli ett nytt inslag i Kungälvs
stadsbild som skiljer sig mycket mot befintlig bebyggelse. Byggnaden är placerad i en del av den ”nya” staden som har en blandad karaktär och som genomgår och kommer fortsätta genomgå större förändringar.
Dels genom Kongahälla men även i kommande utveckling av området kring Mimers, busstorget och sjukhuset.
Härefter följer en genomgång av perspektivbilder som visar på hur förslag till bebyggelse upplevs från
olika platser i Kungälv. För jämförelse redovisas vy-punkterna med två bilder;
• Gällande detaljplan, 18 våningar
• Förslag till detaljplan, 22 våningar
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Bild 15. Vy norrut från Västra gatan – 18 våningar

Bild 16. Vy norrut från Västra gatan – 18 våningar
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Bild 17. Vy norrut från Åsgatan – 18 våningar

Bild 18. Vy norrut från Åsgatan – 22 våningar
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Bild 19. Vy västerut från Trollhättevägen – 18 våningar

Bild 20. Vy västerut från Trollhättevägen – 22 våningar
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Bild 21. Vy från Romelandavägen – 18 våningar

Bild 22. Vy från Romelandavägen – 22 våningar
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Bild 23. Vy från Trankärrsvägen – 18 våningar

Bild 24. Vy från Trankärrsvägen – 22 våningar
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Bild 25. Vy österut från Kongahällagatan, Komarken – 18 våningar

Bild 26. Vy österut från Kongahällagatan, Komarken – 22 våningar
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Bild 27. Vy från E6, Nordreälvbron – 18 våningar

Bild 28. Vy från E6, Nordreälvbron – 22 våningar
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Bild 29. Vy söderut från E6, Kungälvsmotet – 18 våningar

Bild 30. Vy söderut från E6, Kungälvsmotet – 22 våningar
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Gatumiljö och stadsliv
Med ett högre bostadshus ökar tätheten av människor som bor och vistas på platsen vilket ger ett ökat underlag för handel, service och nöjesliv. Fler människor som rör sig i området är också en effekt, men det
finns samtidigt en risk att hög bebyggelse inte uppmuntrar till utevistelse om inte det finns bra friytor i anslutning till byggnaden.
Inom planområdet finns begränsade möjligheter att rymma en högkvalitativ närmiljö för barn och unga.
Inom Kongahälla, omkring 250 meter väster om planområdet, uppförs ett parkstråk med bland annat en
större lekplats. Olika platser erbjuder olika förutsättningar för vilken boendemiljö som går att åstadkomma. Likvärdiga förhållanden går inte att uppnå på alla platser. Det står samtidigt varje människa fritt
att bosätta sig på en plats som motsvarar de krav hen ställer. Efterfrågas möjligheten för ens barn att fritt
kunna leka och vistas ute är centrala stadsmiljöer kanske inte de bäst lämpade boendemiljöerna. Men bostäder i dessa lägen uppfyller å andra sidan kraven från andra individer.

SLUTSATSER
Genomförd konsekvensbedömning visar på:
• Förändrad skuggbildning blir marginell mot redan godkänd byggnadshöjd.
• Den förändrade skuggbildningen rör sig över ett större område men påverkar enskilda platser under en förhållandevis kort period av dygnet. Värst drabbas marken i byggnadens direkta närhet,
där det främst är en gatumiljö som inte har funktion att vara en plats människor långvarigt uppehåller sig på.
• Byggnaden ligger inom en del av Kungälv som representerar det nya Kungälv. Det är redan möjligt att uppföra ett högt hus, som blir ett landmärke, på platsen genom gällande detaljplan.
I en stadsmiljö som centrala Kungälv, där kommunen har tagit ett strategisk ställningstagande om att arbeta för att förtäta staden, får fastighetsägare, hyresgäster, verksamhetsutövare etc. räkna med att det kan
komma ske förändringar som kan leda till en viss negativ påverkan, exempelvis förändrade sol-/skuggförhållanden.
Skillnaderna i skuggbildning mot vad gällande detaljplan kan ge upphov till är marginella men kommer
oundvikligt att vid ett utökande till 22 våningar att påverka fler. Husets placering är i sammanhanget gynnsam med förhållandevis långt till närmaste bostadshus och skuggan har ett begränsat avtryck genom att
byggnaden är förhållandevis smal vilket leder till att den under en begränsad tid uppehåller sig på en plats.
Tiden kring soluppgång och nedgång, när skuggorna sveper som längst, påverkar även den befintliga bebyggelsen och terrängen omgivningen och det går inte att säga att endast punkthuset ger en negativ påverkan. Men återigen kan enskilda platser/fastigheter komma att drabbas negativt i förhållande till nuläget.
Förslaget bedöms ur skugghänsyn inte leda till en väsentlig försämring gentemot gällande detaljplan eller
vad som kan anses skäligt i en central stadskärna.
Punkthuset kommer bli ett nytt inslag i Kungälvs stadsbild som skiljer sig mot befintlig bebyggelse. Byggnaden är placerad i en del av den ”nya” staden som har en blandad karaktär och som genomgår och kommer fortsätta genomgå större förändringar. Dels genom utbyggnaden av Kongahälla men även i kommande utveckling av området kring Mimers, busstorget och sjukhuset. Punkthusets placering i Kungälv
bedöms vara en lämplig plats för att pröva en högre bebyggelse.
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BILAGA 1 – SOLSTUDIE
Studie av utökad byggnadshöjd för
punkthuset kvarter 14, Kongahälla

Innehållsförteckning
Inledning

sida 2

Mars

sida 3

Juni

sida 6

September

sida 10

December

sida 13

Detaljstudie
kvarteret
Reparatören

sida 14

Mars

sida 15

Juni

sida 19

September

sida 25

Orienteringskarta

Bild 1. Orienteringskarta som visar punkthusets lokalisering.
Inledning, sammanfattning och reflektioner
Solstudien är gjord i programmen Cityplanner och Sketchup. Den första delen av solstudien är från
Cityplanner där området ses ovanifrån och visar påverkan på planområdets närmaste omgivning. Den
andra delen av solstudien lägger fokus på kvarteret Reparatören 5 för att visa på hur kvarteret påverkas av
det nya punkthuset. Båda delarna av solstudien jämför och redovisar två olika placeringar/utformningar av
punkthuset; 18 våningar placerat enligt gällande detaljplan samt 22 våningar på förslag till ny placering.
Skuggbildningen kommer att vid ett utökande av tillåten byggnadshöjd att påverka ett större område än
det gällande lägre förslaget. Punkthusets placering är i sammanhanget gynnsam då det är relativt långt till
närmaste bostadshus och skuggan har ett begränsat avtryck genom att byggnaden är förhållandevis smal
vilket leder till att den under en begränsad tid uppehåller sig på en plats.
Tiden kring soluppgång och nedgång, när skuggorna sveper som längst, påverkar även den befintliga
bebyggelsen och terrängen i omgivningen och det går inte att säga att punkthuset ensamt ger en negativ
påverkan. Men enskilda platser/fastigheter komma att drabbas negativt i förhållande till nuläget. Förslaget
bedöms, i jämförelse med gällande detaljplan, ur skugghänsyn inte leda till en väsentlig försämring.

2(28)

MARS

Bild 2A. Mars, kl.08. Gällande plan, 18 våningar

Bild 2B. Mars, kl.08. Ny placering, 22 våningar

3(28)

Bild 3A. Mars, kl.12. Gällande plan, 18 våningar

Bild 3B. Mars, kl.12. Ny placering, 22 våningar

4(28)

Bild 4A. Mars, kl.16. Gällande plan, 18 våningar

Bild 4B. Mars, kl.16. Ny placering, 22 våningar

5(28)

JUNI

Bild 5A. Juni, kl.08. Gällande plan, 18 våningar

Bild 5B. Juni, kl.08. Ny placering, 22 våningar

6(28)

Bild 6A. Juni, kl.12. Gällande plan, 18 våningar

Bild 6B. Juni, kl.12. Ny placering, 22 våningar

7(28)

Bild 7A. Juni, kl.16. Gällande plan, 18 våningar

Bild 7B. Juni, kl.16. Ny placering, 22 våningar

8(28)

Bild 8A. Juni, kl.19. Gällande plan, 18 våningar

Bild 8B. Juni, kl.19. Ny placering, 22 våningar

9(28)

SEPTEMBER

Bild 9A. September, kl.08. Gällande plan, 18 våningar

Bild 9B. September, kl.08. Ny placering, 22 våningar

10(28)

Bild 10A. September, kl.12. Gällande plan, 18 våningar

Bild 10B. September, kl.12. Ny placering, 22 våningar

11(28)

Bild 11A. September, kl.16. Gällande plan, 18 våningar

Bild 11B. September, kl.16. Ny placering, 22 våningar

12(28)

DECEMBER

Bild 12A. December, kl.13:30. Gällande plan, 18 våningar

Bild 12B. December, kl.13:30. Ny placering, 22 våningar

13(28)

Detaljstudie kvarteret Reparatören 5
På följande sidor presenteras bilder som visar på skuggpåverkan av vad föreslagen detaljplan medger, och i
jämförelse med vad som idag är möjligt att uppföra på platsen; 18 våningar.

Orienteringskarta som visar ungefärlig blickpunkt och riktning på kommande bilder 13A till 26B.
Bilderna är tagna från Kongahälla i riktning mot sydöst och kvarteret Reparatören 5. Busstorget ses i övre
högra hörnet och toppen av det nya punkthuset ses i nedre högra hörnet.

14(28)

Mars (20 mars)
Vårdagjämning
Soluppgång: 06:14
Solnedgång: 18:25
Dagslängd: 12h 11 min

Kl.15:30

Bild 13A. Ovan, ny tillåten byggnadshöjd enligt förslag till detaljplan.
Bild 13B. Nedan, 18 våningar enligt befintlig detaljplan

15(28)

Kl.16:30

Bild 14A. Ovan, ny tillåten byggnadshöjd enligt förslag till detaljplan.
Bild 14B. Nedan, 18 våningar enligt befintlig detaljplan

16(28)

Kl.17:30

Bild 15A. Ovan, ny tillåten byggnadshöjd enligt förslag till detaljplan.
Bild 15B. Nedan, 18 våningar enligt befintlig detaljplan

17(28)

Kl.18:15

Bild 16A. Ovan, ny tillåten byggnadshöjd enligt förslag till detaljplan.
Bild 16B. Nedan, 18 våningar enligt befintlig detaljplan

18(28)

Juni (25 juni)
Midsommar
Soluppgång: 04:14
Solnedgång: 22:15
Dagslängd: 18h 01 min

Kl.15:30

Bild 17A. Ovan, ny tillåten byggnadshöjd enligt förslag till detaljplan.
Bild 17B. Nedan, 18 våningar enligt befintlig detaljplan

19(28)

Kl.16:30

Bild 18A. Ovan, ny tillåten byggnadshöjd enligt förslag till detaljplan.
Bild 18B. Nedan, 18 våningar enligt befintlig detaljplan

20(28)

Kl.17:30

Bild 19A. Ovan, ny tillåten byggnadshöjd enligt förslag till detaljplan.
Bild 19B. Nedan, 18 våningar enligt befintlig detaljplan

21(28)

Kl.18:30

Bild 20A. Ovan, ny tillåten byggnadshöjd enligt förslag till detaljplan.
Bild 20B. Nedan, 18 våningar enligt befintlig detaljplan

22(28)

Kl.19:30

Bild 21A. Ovan, ny tillåten byggnadshöjd enligt förslag till detaljplan.
Bild 21B. Nedan, 18 våningar enligt befintlig detaljplan

23(28)

Kl.20:30

Bild 22A. Ovan, ny tillåten byggnadshöjd enligt förslag till detaljplan.
Bild 22B. Nedan, 18 våningar enligt befintlig detaljplan

24(28)

September (22 september)
Höstdagjämning
Soluppgång: 06:58
Solnedgång: 19:09
Dagslängd: 12h 10 min

Kl.15:30

Bild 23A. Ovan, ny tillåten byggnadshöjd enligt förslag till detaljplan.
Bild 23B. Nedan, 18 våningar enligt befintlig detaljplan

25(28)

Kl.16:30

Bild 24A. Ovan, ny tillåten byggnadshöjd enligt förslag till detaljplan.
Bild 24B. Nedan, 18 våningar enligt befintlig detaljplan

26(28)

Kl.17:30

Bild 25A. Ovan, ny tillåten byggnadshöjd enligt förslag till detaljplan.
Bild 25B. Nedan, 18 våningar enligt befintlig detaljplan

27(28)

Kl.18:00

Bild 26A. Ovan, ny tillåten byggnadshöjd enligt förslag till detaljplan.
Bild 26B. Nedan, 18 våningar enligt befintlig detaljplan
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