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Vy från Övre Matrosgatan 6 (Olivedal 22:31)
 
 

 
Utsikten från entrén till Övre Matrosgatan 6 idag. 
 

 
Fotomontage med föreslagen påbyggnad på Jungmansgatan. Utsikten från entrén till Övre Matrosgatan 6.
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Solstudier
Underlag till konsekvensbeskrivning av detaljplan för 
påbyggnad av bostäder vid Jungmansgatan

Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad 

April 2010 



�	 	 Solstudier - Detaljplan för påbyggnad av bostäder vid Jungmansgatan

Vår- och höstdagjämning (21 mars/okt)
kl 9.00

Befintligt utseende

Fullt utnyttjad byggrätt enligt gällande plan

Påbyggnad i 2 våningar enl. nytt planförslag



�	 	 	 	 	 	 Solstudier - Detaljplan för påbyggnad av bostäder vid Jungmansgatan

Vår- och höstdagjämning (21 mars/okt)
kl 12.00

Befintligt utseende

Fullt utnyttjad byggrätt enligt gällande plan

Påbyggnad i 2 våningar enl. nytt planförslag



�	 	 Solstudier - Detaljplan för påbyggnad av bostäder vid Jungmansgatan

Vår- och höstdagjämning (21 mars/okt)
kl 15.00

Befintligt utseende

Fullt utnyttjad byggrätt enligt gällande plan

Påbyggnad i 2 våningar enl. nytt planförslag



�	 	 	 	 	 	 Solstudier - Detaljplan för påbyggnad av bostäder vid Jungmansgatan

Vår- och höstdagjämning (21 mars/okt)
kl 17.00
Klockan 18.00 är hela området skuggat i alla alternativ

Befintligt utseende

Fullt utnyttjad byggrätt enligt gällande plan

Påbyggnad i 2 våningar enl. nytt planförslag



�	 	 Solstudier - Detaljplan för påbyggnad av bostäder vid Jungmansgatan

Vår- och höstdagjämning (21 mars/okt)
Tid då skuggan når det närmaste huset på motsatt sida Jungmansgatan. 

Befintligt utseende. Kl 14.05

Fullt utnyttjad byggrätt enligt gällande plan. Kl 14.05

Påbyggnad i 2 våningar enl. nytt planförslag. Kl 13.45



�	 	 	 	 	 	 Solstudier - Detaljplan för påbyggnad av bostäder vid Jungmansgatan

Sommarsolståndet (21 juni)
kl 9.00

Befintligt utseende

Fullt utnyttjad byggrätt enligt gällande plan

Påbyggnad i 2 våningar enl. nytt planförslag



�	 	 Solstudier - Detaljplan för påbyggnad av bostäder vid Jungmansgatan

Sommarsolståndet (21 juni)
kl 12.00

Befintligt utseende

Fullt utnyttjad byggrätt enligt gällande plan

Påbyggnad i 2 våningar enl. nytt planförslag



�	 	 	 	 	 	 Solstudier - Detaljplan för påbyggnad av bostäder vid Jungmansgatan

Sommarsolståndet (21 juni)
kl 15.00

Befintligt utseende

Fullt utnyttjad byggrätt enligt gällande plan

Påbyggnad i 2 våningar enl. nytt planförslag



10	 	 Solstudier - Detaljplan för påbyggnad av bostäder vid Jungmansgatan

Sommarsolståndet (21 juni)
kl 18.00

Befintligt utseende

Fullt utnyttjad byggrätt enligt gällande plan

Påbyggnad i 2 våningar enl. nytt planförslag



11	 	 	 	 	 	 Solstudier - Detaljplan för påbyggnad av bostäder vid Jungmansgatan

Vintersolståndet (21 december)
kl 12.00
Klockan 9.00 och 18.00 är hela området skuggat i alla alternativ och re-
dovisas ej

Befintligt utseende

Fullt utnyttjad byggrätt enligt gällande plan

Påbyggnad i 2 våningar enl. nytt planförslag



1�	 	 Solstudier - Detaljplan för påbyggnad av bostäder vid Jungmansgatan

Vintersolståndet (21 december)
kl 15.00

Befintligt utseende

Fullt utnyttjad byggrätt enligt gällande plan

Påbyggnad i 2 våningar enl. nytt planförslag



Vy från Skansen Kronan

 
Vy från Skansen Kronan idag. 

 
Fotomontage med påbyggnad 2 respektive 1 våning (till höger). Vy från Skansen Kronan. 
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