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Insyn och skuggor. Uppdatering.

Insyn

2019-08-28

Antaganden.
1. Insyn från gondol är en större olägenhet än insyn från station.
2. Med insyn menas att se personen/personerna i bostaden, där
ögonkontakt är ”värst”.
3. Insynen har prövats för 4 bostadshus med avseende på gondoler
och 2 bostadshus med avseende på station.
4. Om avståndet mellan gondol och bostadsfönster understiger 40-50
m så bör resenären inte se en person som är längre än c:a 0,5 m in i
bostaden. Alla avstånd är ungefärliga.
5. När insynen bedömts vara för stor så har torn höjts eller flyttats.
Principsektion.
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Sträckan Västra Ramberget-Wieselgrensplatsen.

Insyn i de bostadshus som är närmast gondoler.
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Sträckan Västra Ramberget-Wieselgrensplatsen.

Insyn i de bostadshus som är närmast gondoler.
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Sträckan Västra Ramberget-Wieselgrensplatsen.

Insyn i de bostadshus som är närmast gondoler.
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Kring stationen på Lindholmen.
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bostadshus nordöst
om stationen.
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Exempel från befintlig stad

Insyn från spårvagn till bostad vid Vågmästareplatsen (nedan till
vänster) samt avståndsexempel dagtid.
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fönster

c:a 45 m till
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c:a 40 m till
fönster

bostad
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Allmänt.
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en skuggstudie för att studera
vilken påverkan linbanan förväntas ha på omkringliggande byggnader,
med fokus på bostäder. Skuggpåverkan har bedömts dels utifrån fasta
konstruktioner (station respektive torn), och dels utifrån gondoler
(snabba skuggor).
Skuggstudierna har genomförts i Sketchup och Cityplanner.
Stationernas skuggor har bedömts var och en utifrån en tumregel för
dagsljusfaktorn.
Påverkan från linbanans torn- och gondolskuggor har bedömts med
hjälp av ett ”värsta fall-scenario”. Det mest skuggutsatta bostadshuset har
prövats. Antalet skuggtimmar per år har uppmätts. Linbanans skuggor
innebär färre än 8 skuggtimmar per år för det mest utsatta bostadshuset.
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”Värsta-fall-testet”.
Första steget var att titta på de bostadshus som ligger närmast
linbanetorn. (Ju närmare desto större och mörkare skuggor).
Torn:
Lindholmen, södra tornet.
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C:a 270 m till bostadshus.
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C:a 30 m till 2 bostadshus.
(Gropegårdsgatan 1 och
Inlandsgatan 29). Inlandsg
29 skuggas ej alls under
1-2 månader iom tidig
solnedgång). Gropegårdsg 1
är således mer utsatt.
C:a 30 m till bostadshus.
(Virvelvindsgatan 24).
Skuggas dock ej iom.
väderstrecket (rakt söder om
tornet).

Tre bostadshus är c:a 30 m från ett torn. Mest skuggutsatt är det
Gropegårdsgatan 1, väster om tornet norr om Västra Ramberget.

ngen har inte rättsverkan.
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”Värsta-fall-testet”.
En skuggstudie genomfördes.
Värdena justerades sedan för molnighet. Justeringen skedde med
hjälp av Landvetters mätdata.
Skala 1:5000
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Enligt Landvetters mätdata så är molntäcket totalt 50% av tiden
(= inga skuggor). (Under april-oktober är molntäcket totalt 30% av
tiden).

Skuggstudie
förNilsson
Gropegårdsgatan
1.
Robin
(GDA):
”Här är också en första test med det skivhus som ligger närmast linbaKryssen markerar
mätpunkter
där det blir fler skuggtimmar än 8 per år, men
nan på sträckan
Rondellen-Wieselgren.
detta förutsätter solklart väder året runt. Efter att ha justerat för Landvetters
Kryssen markerar mätpunkter där det blir fler skuggtimmar än 8 men
mätdata molnighet
så skuggas ingen mätpunkt mer än 8 timmar per år.
det förutsätter att det är solklart hela året. Om man tittar på landvetters
mätdata ser man att 50% av tiden är molntäcket totalt och då blir det
det totalt molntäcke 30% av tiden
Mätningeninga
är skuggor.
utfördUnder
medapril-oktober
ett solittärtorn;
eftersom tävlingsvinnarnas
och justerar man siffrorna med hänsyn till det så kommer man inte
8 timmar.”
fackverk såupp
äri skuggsimuleringen
något överdriven.

Det mest skuggade huset klarade testet.

Kartredovisningen har inte rättsverkan.
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”Värsta-fall-testet”.
Nästan all skugga som faller på Gropgårdsgatan 1 är från torn
och gondoler. Skuggor från station är nära 0 h. Nedan: en solklar
vårdagjämnings skuggor från station Västra Ramberget.
Gryning

Skymning

Eftermiddag

En solklar lunchtid kring
vintersolståndet så kommer
stationens skugga tangera
bostadshuset under några
minuter.

Då den samlade gondolskuggan är drygt 20 minuter på ett år
så faller lejonparten av skuggan från tornet. (Se nästa sida för
redovisning av gondolskuggor).
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”Snabba skuggor”.
Ett test gjordes för de bostäder som är närmast en gondol. Gondolskuggan passerar då ett bostadsfönster på c:a 0,5-1 s.
Principiellt exempel:
* en gondolskugga passerar de närmaste
bostadsfönstren c:a 10 gånger under
c:a 3,5 minuter på vårdagjämningen
enl. test i Sketchup/Cityplanner.
* det ger en skugga ungefär var
20:e sekund under 3,5 minuter.
* det ger sammanlagt c:a 5-10 sekunder
per fönster under 3,5 minuter på en
solklar vårdagjämning.

skugga

skugga
fönster 0,5-1 s
senare

0,5-1 s

183 dagar gånger 7.5 sekunder ger 23 minuter. Det är en viss
överskattning då halva året inte är helt solklart.
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Stationsskuggor.
För skuggor från stationer har tumregeln nedan använts (BAU/Paul
Rogers).

lägsta
fönsterraden

Principen gäller för gator. Linbanestationerna står friare än i ett vanligt
gaturum. Den nödvändiga vinkeln blir således inte lika flack.
Vinkeln mäts från lägsta fönsterraden. Den antas vara c:a 1 m upp om
inget annat anges.
När byggnaderna har olika höjd tas ett medelvärde. (Om byggnaderna är
10 respektive 22 m höga så tas 9+21/2 = 15m som hushöjder).
Exempel:
Medelhushöjd blir (10-1) + (22-1) = 15 m
2
c:a 22 m
ovan mark
c:a 10 m
ovan mark

s. 13

stationen

c:a 38 m

Avståndet mellan husen är 38 m. Vinkeln blir således
15/38 = tan21.5 . C:a 22 .
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Stationsskuggor.
Station Wieselgrensplatsen
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c:a 25 m
31
Medelhushöjd c:a 19 m ger c:a
Dock träd emellan, samt öppet gaturum.

Bilaga: insyn och skugga vid
Castellum.
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Castellum ställde frågor om bla. skugga och insyn i samrådet. Iom.
fokuset på bostäder så har Castellum inte behandlats ovan.
Insyn: avståndet mellan gondolfönster och norrfasadens översta fönster
är aldrig mindre än c:a 30 m. Avståndet motsvarar ett 10-våningshus.
Huset skuggas mycket lite av torn eller station iom väderstrecket.
Tornskuggor når husets norrfasad sena kvällar månaden kring
midsommar.
Skuggor från gondoler understiger totalt 20 min per år.
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