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VOLYMSTUDIE
Ändring av detaljplan för del av Bogesund 1:188 m fl.   
Berörda fastigheter: Fridhem 6 och 7. 

Volymstudie för ändring av detaljplan Bogesund 1:188 m fl. har 
gjorts i samrådsskedet med utgångspunkt i att analysera hur 
planändringen kommer påverka stadsbilden och siktlinjerna för 
platsen. 

I studien är vyerna tagna från strategiska punkter där den utökade 
nockhöjden kan antas ha en inverkan på stadsbilden och siktlinjer. 
Vy 1 är tagen från Fridhemsgatan, vy 2 är tagen från marknivå av 
fastighet Bogesund 1:187 och vy 3 är tagen från andravåningen av 
bebyggelsen på fastighet Bogesund 1:188. 

I samtliga bilder är bebyggelsen som planändringen avser att 
ändra nockhöjden för ritad i gul färg och vita tak, befintlig 
bebyggelse är ritad med grå färg och vita tak. Byggnaderna 
som ännu inte är uppförda men som omfattas av den gällande 
detaljplanen är ritad i blå färg med vita tak. Studien är en 
tolkning av verkligheten och innebär inte nödvändigtvis en direkt 
spegling av hur bostadsområdet kommer utvecklas i framtiden. 
Byggnadernas utformning och placering kan komma att förändras.
Syftet med studien har därmed varit att simulera den förändrade 
stadsbilden som en högre nockhöjd för det berörda fastigheterna 
skulle kunna resultera i. 

Volymstudien har simulerats i programmet Sketchup, och det 
undersökta nockhöjderna är:

Utan planändringen måste bebyggelsen för fastigheterna Fridhem 6 och 7 
förhålla sig till gällande detaljplans nockhöjd på +202,3 m ö.h. Detta innebär att 
bebyggelsen måste placeras längre ner på sluttningen för att möjligen kunna 
uppföras med bostäder med tillgängliga entréer, av detta riskerar karaktären 
för området att bli obalanserad. Risken är att bebyggelsen på Fridhem 10, 11 
och Bogesund 1:188 upplevs som överväldigande huskroppar längst upp på 
sluttningen när ingen närliggande huskropp förknippas med dem. 

En nockhöjd på +204,3 m ö.h. passar bra in i områdets topografi och samspelar 
väl med fastigheterna närmast Fridhemsgatan och Fridhemsbacken, vilket inger 
känslan av ett mer sammanhållet kvarter. 

Vid en nockhöjd på +205,5 m ö.h. kopplas höjdsättningen för Fridhem 6 och 7 
mer samman till det något högre byggnadsvolymerna för fastigheterna Fridhem 
10, 11 och Bogesund 1:188. Vilket bidrar till en mer sammanhållen stadsbild för 
hela området. 

En högre byggnadsvolym oberoende av vilken höjd den regleras till bidrar 
till en förändrad stadsbild och nya siktförhållanden för de omkringliggande 
fastigheterna. Det förändrade förutsättningarna som har undersökts i denna 
volymstudie bedöms dock som goda och antas inte tillskapa orimliga olägenheter 
för boende i området.

• +202,3 m ö.h. vilket är vad gällande detaljplan möjliggör för.
• +204,3 m ö.h. vilket är samma nockhöjd som grannfastigheten Fridhem 9 är reglerad till.
• +205,5 m ö.h. vilket är vad planändringen för Fridhem 6 och 7 möjliggör för. 
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VY FRÅN FRIDHEMSGATAN

+202,3 M Ö.H.

+204,3 M Ö.H. +205,5 M Ö.H.

Från den här vyn går det att utgöra hur planändringen kan förändra stadsbilden för 
området sett från Fridhemsgatan. Vid +202,3 m ö.h. går det att skymta taknockarna 
av bebyggelsen på Fridhem 6 och 7. Vid +204,3 och +205,5 m ö.h. syns större delar av 
huskropparna från Fridhemsgatan. En högre höjdsättning bidrar även till att en större andel 
av de bakomliggande huskropparna försvinner bakom bebyggelsen på  Fridhem 6 och 7. 
Från denna vy är bedömningen att en utökad nockhöjd bidra till en mer sammanhängande 
stadsbild av området då en högre bebyggelse stärker kopplingen mellan områdets 
varierande byggnadsvolymer. En utökad nockhöjd antas inte heller tillskapa några 
iögonfallande byggnadsvolymer sett från Fridhemsgatan. 
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VY FRÅN MARKNIVÅ, BOGESUND 1:187

+202,3 M Ö.H.

+204,3 M Ö.H. +205,5 M Ö.H.

Följande vy visar hur planändringen kan förändra siktlinjerna för fastighet Bogesund 1:187. 
Fridhem 6 och 7 är lokaliserade nordväst om Bogesund 1:187 och avskärmas delvis av 
vegetation. Vid +202,3 m ö.h. är bebyggelsen för Fridhem 6 och 7 reglerad till en lägre 
höjd i jämförelse med grannfastigheten Fridhem 9, som syns till vänster i bild. Detta 
bidrar till att byggnadsvolymerna upplevs som små och låga i relation till omkringliggande 
bebyggelse. Vid +204,3 och +205,5 m ö.h. uppfattas byggnadsvolymerna som större och 
mer sammanhängande till omkringliggande bebyggelse. Detta antas bidra till en mer 
sammanhållen bebyggelse och ett sammanhängande kvarter. När höjdsättningen ökar så 
påverkas siktlinjerna för fastighet Bogesund 1:187 mot nordväst genom reducerad andel 
sjöutsikt.

Den sammanfattade bedömningen av denna vy är att en utökad nockhöjd som rubricerad 
planändringen möjliggör för kommer påverka siktlinjerna för fastigheterna lokaliserade 
öster om Fridhem 6 och 7.  Samtidigt som högre byggnadsvolymer bedöms inordna sig väl i 
stadsbilden och bidra till en mer sammanhållen bebyggelse för kvarteret. 
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VY FRÅN BALKONG, BOGESUND 1:188

+202,3 M Ö.H.

+204,3 M Ö.H. +205,5 M Ö.H.

Denna vy visar hur planändringen kan påverka siktlinjerna för fastighet Bogesund 
1:188, sett från andravåningen. Vid +202,3 m ö.h. är huskropparna för Fridhem 6 och 
7 tillräckligt låga för att det ska gå att skymta taknockarna av bebyggelsen längs med 
Fridhemsgatan. Vid +204,3 och +205,5 m ö.h. påverkas denna siktlinje och bebyggelsen 
längs med Fridhemsgatan försvinner bakom huskropparna av Fridhem 6 och 7. Precis 
som i föregående vy så går det även utifrån denna vy att utgöra hur en högre nockhöjd 
för Fridhem 6 och 7 bidrar till att byggnadsvolymerna sammankopplas bättre till 
omkringliggande bebyggelse. 

Den sammanfattade bedömningen av denna vy är att planändringen kommer 
påverka siktlinjerna för fastigheterna Fridhem 10, 11 och Bogesund 1:188. Gällande 
detaljplan reglerar tidigare nämnda fastigheter till högst två våningar med tillhörande 
suterrängvåning, med en högsta tillåtna nockhöjd på +213,3 m ö.h. Detta innebär att det 
finns goda förutsättningar för att dessa fastigheter kan utformas med goda siktlinjer även 
med rubricerad planändring. Av den anledningen anses en utökad nockhöjd till +205,5 
m ö.h. för Fridhem 6 och 7 inte innebära några olägenheter gällande siktlinjer för dessa 
fastigheter.


