




Synlighetsanalysen pekar ut platser där den planerade 

byggnaden på fastighet Brunnsäng 1:1 kommer att vara 

synlig om den byggs efter Bergkrantz Arkitektur förslag. 

Denna rapport gör sig bäst i tryckt stående A3-format 

med dubbelsidig utskrift och pärmhäftining. 

Detta möjliggör att en översiktlig jämförelse kan göras 

mellan alternativen med eller utan vegetation. 



Siktlinjeanalys med vegetation 
Ny bostadsbyggnad enligt Bergkrantz Arkitektur förslag 

METOD 

Två resultat har beräknats med binär siktlinjeanalys. Ett som tar 

hänsyn till mark-, byggnads- och vegetationshöjder och ett som 

endast utgår från mark- och byggnadshöjder. Analysen baseras 

på en ögonhöjd om 160 cm ovan respektive höjddatamodell. 

Rödmarkerade platser bör tolkas som att en person med ögonhöjd 

på l,60 meter ser någon del av den planerade byggnaden. 

Observera att en rödmarkerad plats kan vara toppen av ett tröd 

eller ett hustak. 

DATA 

Mark-, byggnads- och vegetationshöjder baseras på 

laserskanning från april 2017 som omsamplats till lxl-meters 

upplösning. I omsamplingen har det högsta värdet för varje lxl 

meters ruta användts. För att uppskatta markhöjd under 

byggnader har regularized spline interpolation with rension 

använts (RST). Laserskanningen har rensats från extremvärden 

manuellt. Underlaget är en generaliserad ögonblicksbild av 

verkligheten och bör endast användas i vägledande syfte. 

• Punkter för siktlinjeanalys 

- Förslag på byggnadens placering 

D Gräns för planområde

- Plats där del av byggnaden är synlig
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METODKRITIK 

Siktlinjeanalysen är en ögonblicksbild av verkligheten från april 2017 och bör därför endast 

användas i vägledande syfte. Förutom att vegetation förändras med årstider (lövbeklädnad, 

vind etc) och därigenom släpper igenom siktlinjer som inte analysens generaliserade modell 

kan fånga upp, försämras även validiteten av rasterformatets 2,5D-begränsning. 

Rasterformatet kan enbart lagra ett höjdvärde per lxl-metersruta vilket blockerar siktlinjer i 

hålrum under träd. Kontroll i verkligheten kan påvisa att det planerade bostadshuset är synlig 

från margiellt fler platser än de som redovisas i resultatet. Resultatet stämmer generellt bättre 

under sen vår och sommar än höst och vinter då synligheten sannolikt ökar. 

Å B 

A) Illustrerar ett träd i profil (grönt) som under trädkronan kan släppa igenom siktlinjer.

B) Illustrerar hur samma träd i rasterformatets 2,5D-representation inte släpper igenom siktlinjer under

trädkronan (ljusgrönt)

SLUTSATS 

Hur synlig den planerade bebyggelsen kommer vara beror främst på hur mycket av 

vegetationen som sparas. Om planarbetet kommer fram till att behålla vegetationen norr om 

byggnaden är reslutatet i analys A mest relevant. Om planarbetet resulterar i att vegetationen 

norr om byggnaden avverkas är resultatet i analys B mest relevant. 

FELKÄLLOR 

Vid framtagningen av underlaget för endast mark- och byggnadshöjder i analys B har 

höjderna på öarna som är placerade centralt i kanalen sorterats bort felaktigt. Av 

tidstekniska skäl har beslut tagits att ändå använda underlaget eftersom detta inte påverkar 

resultat i närområde. På översiktskartan för siktanalys A är dessa öars höjder med i 

underlaget av höjder och är med i siktlinjeanalysen. 






