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• Ny bebyggelse är illustrerad i högsta höjd som är tillåtet enligt plankartan.

• Ny bebyggelse är placerad så nära Påvels väg som det är tillåtet enligt plankartan.

En solstudie har tagits fram inom arbetet för de-
taljplan för Skepplanda 8:4, för att bedöma påver-
kan på befintlig bebyggelse. Mellan ny och befintlig 
bebyggelse sträcker sig Påvels väg och sydöst om ny 
bebyggelse sträcker sig en trädbevuxen höjdrygg. I 
solstudien har ett antal mindre träd placerats ut på 
höjdryggen för att visa på områdets karaktär. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att både plan-
området och närliggande, befintlig bebyggelse 
påverkas av höjdryggen under de mörkaste vinter-
månaderna. Ny bebyggelse påverkar befintlig bebyg-
gelse främst under vår- och höstmånaderna, under 
morgontimmarna. Under eftermiddagen sträcker sig 
ljuset in i området från sydväst och hindras därför 
inte av höjdryggen.
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