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SKUGGAVARP FRÁ FYRIRHUGAÐRI ÍBÚÐARBYGGÐ NÓNHÆÐAR
Fjölbýlishús á 2 - 4 hæðum
Skuggvarp frá byggingum á skipulagssvæðinu er kannað. Skoðað er skuggavarp á eftirfarandi tímasetningum:

Sumarsólstöður kl. 09:00, dags. 21.06 Sumarsólstöður kl. 14:00, dags.21.06

Jafndægur kl. 09:00, dags. 20.03/23.09

Sumarsólstöður kl. 16:00, dags. 21.06 Sumarsólstöður kl. 18:00, dags.21.06

Jafndægur kl. 14:00, dags. 20.03/23.09 Jafndægur kl. 16:00, dags. 20.03/23.09 Jafndægur kl. 18:00, dags. 20.03/23.09

Uppfært: 29.11.2017
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uppfært:             29.11.2017

SKUGGAVARP FRÁ FYRIRHUGAÐRI ÍBÚÐABYGGÐ NÓNHÆÐAR
Fjölbýlishús á 2-4 hæðum
Skuggavarp frá byggingum á skipulagssvæðinu er kannað.  Skoðað er skuggavarp á eftirfarandi tímasetningum:

Upplýsingar um sólarupprás fyrir hvern dag er að finna á eftirfarandi slóð:
http://www.timeadate.eu/pages/is/sunrise-calc-is.html

Fyrir fjölda sólarstunda í tilgreindum mánuði 2016 er stuðst við upplýsingar frá Veðurstofu Íslands:
http://www.vedur.is/vedur/vedurfar/daglegt/reykjavik/

15. janúar 2016

sólarupprás: 10:55

fjöldi sólarstunda í janúar:   22,2

kl. 8:00

kl. 10:00

kl. 12:00

kl. 9:00

kl. 11:00

kl. 14:00 kl. 16:00
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Upplýsingar um sólarupprás fyrir hvern dag er að finna á eftirfarandi slóð:
http://www.timeadate.eu/pages/is/sunrise-calc-is.html

Fyrir fjölda sólarstunda í tilgreindum mánuði 2016 er stuðst við upplýsingar frá Veðurstofu Íslands:
http://www.vedur.is/vedur/vedurfar/daglegt/reykjavik/

SKUGGAVARP FRÁ FYRIRHUGAÐRI ÍBÚÐABYGGÐ NÓNHÆÐAR
Fjölbýlishús á 2-4 hæðum
Skuggavarp frá byggingum á skipulagssvæðinu er kannað.  Skoðað er skuggavarp á eftirfarandi tímasetningum:

uppfært:             29.11.2017

15.febrúar 2016

sólarupprás: 9:24

fjöldi sólarstunda í febrúar:       86,5

kl. 8:00

kl. 10:00

kl. 12:00

kl. 9:00

kl. 11:00

kl. 14:00 kl. 16:00
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uppfært:             29.11.2017

SKUGGAVARP FRÁ FYRIRHUGAÐRI ÍBÚÐABYGGÐ NÓNHÆÐAR
Fjölbýlishús á 2-4 hæðum
Skuggavarp frá byggingum á skipulagssvæðinu er kannað.  Skoðað er skuggavarp á eftirfarandi tímasetningum:

Upplýsingar um sólarupprás fyrir hvern dag er að finna á eftirfarandi slóð:
http://www.timeadate.eu/pages/is/sunrise-calc-is.html

Fyrir fjölda sólarstunda í tilgreindum mánuði 2016 er stuðst við upplýsingar frá Veðurstofu Íslands:
http://www.vedur.is/vedur/vedurfar/daglegt/reykjavik/

kl. 8:00

kl. 10:00

kl. 9:00

kl. 11:00

kl. 14:00 kl. 16:00

20. mars 2016
-vorjafndægur

sólarupprás: 07:26

fjöldi sólarstunda í mars:      85,6

kl. 12:00

kl. 18:00
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uppfært:             29.11.2017

SKUGGAVARP FRÁ FYRIRHUGAÐRI ÍBÚÐABYGGÐ NÓNHÆÐAR
Fjölbýlishús á 2-4 hæðum
Skuggavarp frá byggingum á skipulagssvæðinu er kannað.  Skoðað er skuggavarp á eftirfarandi tímasetningum:

Upplýsingar um sólarupprás fyrir hvern dag er að finna á eftirfarandi slóð:
http://www.timeadate.eu/pages/is/sunrise-calc-is.html

Fyrir fjölda sólarstunda í tilgreindum mánuði 2016 er stuðst við upplýsingar frá Veðurstofu Íslands:
http://www.vedur.is/vedur/vedurfar/daglegt/reykjavik/

kl. 8:00 kl. 10:00

kl. 12:00

kl. 9:00

kl. 11:00

kl. 16:00 kl. 18:00 kl. 20:00

21.júní 2016
-sumarsólstöður

sólarupprás: 2:55

fjöldi sólarstunda í febrúar:      132,1

kl. 14:00
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Upplýsingar um sólarupprás fyrir hvern dag er að finna á eftirfarandi slóð:
http://www.timeadate.eu/pages/is/sunrise-calc-is.html

Fyrir fjölda sólarstunda í tilgreindum mánuði 2016 er stuðst við upplýsingar frá Veðurstofu Íslands:
http://www.vedur.is/vedur/vedurfar/daglegt/reykjavik/

SKUGGAVARP FRÁ FYRIRHUGAÐRI ÍBÚÐABYGGÐ NÓNHÆÐAR
Fjölbýlishús á 2-4 hæðum
Skuggavarp frá byggingum á skipulagssvæðinu er kannað.  Skoðað er skuggavarp á eftirfarandi tímasetningum:

uppfært:             29.11.2017

kl. 8:00

kl. 10:00

kl. 9:00

kl. 11:00

kl. 14:00 kl. 16:00 kl. 18:00

23. september 2016
-haustjafndægur

sólarupprás: 07:13

fjöldi sólarstunda í september:      135

kl. 12:00
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Upplýsingar um sólarupprás fyrir hvern dag er að finna á eftirfarandi slóð:
http://www.timeadate.eu/pages/is/sunrise-calc-is.html

Fyrir fjölda sólarstunda í tilgreindum mánuði 2016 er stuðst við upplýsingar frá Veðurstofu Íslands:
http://www.vedur.is/vedur/vedurfar/daglegt/reykjavik/

SKUGGAVARP FRÁ FYRIRHUGAÐRI ÍBÚÐABYGGÐ NÓNHÆÐAR
Fjölbýlishús á 2-4 hæðum
Skuggavarp frá byggingum á skipulagssvæðinu er kannað.  Skoðað er skuggavarp á eftirfarandi tímasetningum:

uppfært:             29.11.2017

15. október 2016

sólarupprás: 8:18

kl. 8:00

kl. 10:00

kl. 12:00

kl. 9:00

kl. 11:00

kl. 14:00 kl. 16:00

fjöldi sólarstunda í október:    40,3
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uppfært:             29.11.2017

SKUGGAVARP FRÁ FYRIRHUGAÐRI ÍBÚÐABYGGÐ NÓNHÆÐAR
Fjölbýlishús á 2-4 hæðum
Skuggavarp frá byggingum á skipulagssvæðinu er kannað.  Skoðað er skuggavarp á eftirfarandi tímasetningum:

Upplýsingar um sólarupprás fyrir hvern dag er að finna á eftirfarandi slóð:
http://www.timeadate.eu/pages/is/sunrise-calc-is.html

Fyrir fjölda sólarstunda í tilgreindum mánuði 2016 er stuðst við upplýsingar frá Veðurstofu Íslands:
http://www.vedur.is/vedur/vedurfar/daglegt/reykjavik/

15. nóvember 2016

sólarupprás: 9:56

kl. 8:00

kl. 10:00

kl. 12:00

kl. 9:00

kl. 11:00

kl. 14:00 kl. 16:00

fjöldi sólarstunda í nóvember:   18,1
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Upplýsingar um sólarupprás fyrir hvern dag er að finna á eftirfarandi slóð:
http://www.timeadate.eu/pages/is/sunrise-calc-is.html

Fyrir fjölda sólarstunda í tilgreindum mánuði 2016 er stuðst við upplýsingar frá Veðurstofu Íslands:
http://www.vedur.is/vedur/vedurfar/daglegt/reykjavik/

SKUGGAVARP FRÁ FYRIRHUGAÐRI ÍBÚÐABYGGÐ NÓNHÆÐAR
Fjölbýlishús á 2-4 hæðum
Skuggavarp frá byggingum á skipulagssvæðinu er kannað.  Skoðað er skuggavarp á eftirfarandi tímasetningum:

uppfært:             29.11.2017

15. desember 2016

sólarupprás: 11:16

fjöldi sólarstunda í desember:   3,2

kl. 8:00

kl. 10:00

kl. 12:00

kl. 9:00

kl. 11:00

kl. 14:00 kl. 16:00


