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Fotomontagen som studerar hur de planerade byggnaderna kommer att påver1<a landskapet är framtagna med
visualiseringsprogrammet 3D Studio Max. Arbetsgruppen har haft tillgång till en CAD-modell i två dimensioner
som täcker stora delar av Tumba samt en CAD-modell i
tre dimensioner som täcker den bergsrygg där byggnaderna föreslås .
Byggnaderna har fotograferats från fem kritiska punkter i landskapet. Då CAD-modellen inte innehöll höjddata
för dessa punkter, tog kart- och mätenheten i Botkyrka
kommun ut hOjdangivelser för just dessa punkter (tex
Avägen + 3 m). Med hjälp av detta har virtuella kameror
monterats i rätt läge I 3D Studio Max. Projektgruppen har
valt att redovisa bilderna med hjälp av konturlinjer, för all
tydliggöra de förslagna byggnademas utsträckning . Folomontagens felmarginal bedöms ligga kring 1 meter.

Bak.grund

Avigen

Storvreten

Skorstenar och andra lätta bY9gnadselementföreslås tillåtas utöver angiven maximal byggnadshOjd.
Däremot bör stÖfre byggnadselement som fläktrum ,
högdelar eller liknande ej vara tillåtna, då dessa riskerar
alt ge visuell påver1<an på det omgivande landskapet.

Metod vid framtagande av fotomontage
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Om byggnaderna
Största tillåtna byggran föreslås bil max 40.000 kvm,
och avser fyra huskroppar med en högsta tillåtna
nockhOjd på max + 70 m.O.h.

De valda fotopunktema har valts mot bakgrund av de
platser som ansetts mest kritiska att studera med avseende på visuell påverkan. I det första skedet gjordes analyser av landskapets höjdpunkter i plan. Detta visade att
det skulle bli nödvändigt alt studera den aktuella platsen
från flera punkter, inom en radie av ca 2-4 km.
De föreslagna byggnaderna kommer oavsett höjd att
vara synliga från de lägenheter i Storvreten som vetter
mot norr, eftersom de planerade byggnadernas golv riskerar att ligga högre i landskapet än lägsta golv på Branta
Backen. Branta Backen är den del av Storvreten som vetter ut mot Tumbaåns dalgång. Entreema på Branta
Backen 15-17 är belägna på en markhöjd om ca + 54 och
+SSmöh.
Fotomontagen ar framtagna av SWECO FFNS
Arkitekter genom Anders Brunmark i samråd med Willy
Hermansson.

