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SKUGGMODELLERING FÖR DP 1054 UNIONEN
En studie har genomförts för området över hur den planerade bebyggelsen
påverkar befintliga byggnader vad gäller solljus och skuggning.
Studien är genomförd på den högsta tillåtna höjden för bebyggelsen i
detaljplanen. Det är således inte säkert att byggnaderna kommer att
uppföras till tillåten maxhöjd, det finns dock möjlighet till att göra det och
därav har studien utgått ifrån detta. De byggnader som illustreras med vitt
är planerade byggnader eller befintliga byggnader som kommer att få
utökade möjligheter vad gäller byggnadshöjd. Den grå bebyggelsen är
befintlig.
Under den mörkare tiden av året kommer den nya bebyggelsen inte att
påverka i lika stor omfattning som under den ljusare (sommar) tiden av
året. Detta med avseende på att antalet soltimmar redan är begränsat.
Nedan följer fyra bilder ur den skuggsimulering som genomförts. Bilderna
visar på skuggning till följd av full utbyggnad av DP1054 i januari kl. 12,
april kl. 12, juni kl. 12 samt juni kl. 20.

Skuggstudie, januari kl 12. Vy från väster.

Under eftermiddagarna kommer skuggbilden att flyttas i östlig riktning
vilket i grova drag innebär att det främst är innergårdarna inom fastigheten
Tierp 87:5 som kommer att beskuggas. Det är också inom denna fastighet
som den största andelen nya byggnader kommer att uppföras.
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Skuggstudie, april kl 12. Vy från väster.

Skuggstudie, juni kl 12. Vy från väster.

Skuggstudie, juni kl 20. Vy från väster.

Den befintliga bebyggelsen på fastigheterna Tierp 4:41 och Tierp 4:40,
Tierp 89:1 samt 89:2 kommer i viss utsträckning att påverkas av skuggning
från den nya föreslagna bebyggelsen på fastigheten Tierp 87:5, då främst
under kvällstid under sommarhalvåret.
Samhällsbyggnadsenheten

