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INLEDNING
Denna utredning syftar till att bedöma möjligheten att uppfylla dagsljuskrav inomhus genom
studie av dagsljus på fasad samt undersöka
kvaliteten på utemiljön genom beräkning av
soltimmar på mark i föreslagen nybebyggelse
enligt utkast till detaljplan från FOJAB.
Tillgång till dagsljus är en central egenskap i
bebyggelsen och regleras i BBR. Tillgång till
dagsljus är både en fråga om hälsa och en fråga
om trivsel. BBR ställer krav på dagsljus för rum
eller avskiljbara delar av rum där människor vistas
mer än tillfälligt. BBR-kravet anses uppfyllt om
alla vistelserum uppnår dagsljusfaktor DFpunkt eller
DFmedian ≥ 1,0%.
I tidiga skeden som detaljplan är det vanligtvis
inte möjligt att simulera dagsljusfaktor inomhus
eftersom det inte finns någon detaljerad 3D-modell
med planlösningar och fasadgestaltning, fönstersättning eller balkonger. Dagsljusexponering mot
fasader kan dock förutsägas i en enkel 3D-volymmodell med hjälp av beräkning av Vertical Sky
Component.
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Tillgång till solljus i utemiljöer är en grundkvalitet
för trivsel i byggda miljöer. I vårt klimat,
som präglas av långa perioder med låga
utetemperaturer, är det främst soltillgång som
avgör om en uteplats blir flitigt använd eller ej.
I Sverige har vi en särskild utmaning att få
ner solljus på innergårdar genom vår nordliga
placering på jordklotet, vilket ger generellt
mycket låga solhöjder jämfört med orter närmare
ekvatorn. Solhöjden i Västerås kl 12 (soltid) är ca
54 grader vid sommarsolståndet, ca 30 grader vid
höst- och vårdagjämningen, och endast 7 grader
vid vintersolståndet.
Tillgången till solljus på mark finns ej reglerat
i dagens PBL eller BBR men vi kan jämföra
beräknade resultat med äldre regler och
rekommendationer.
I BBR finns även ett krav på solljus i bostäder
men detta har vi ej studerat i denna rapport.
Beräkningarna avser tillgången till solljus på
mark.

VERTICAL SK Y COMPONENT

SOLTIMMAR PÅ MARK

Beräkning av Vertical Sky Component [VSC]
indikerar hur den egna och/eller grannskapets
byggnader påverkar mängden dagsljus som når
byggnaders fasader. Metoden är lämplig som en
översiktlig analys i tidiga skeden. Målet är att se
till att fasader i alla planerade rum/vistelseytor
i projektet kommer få tillräcklig tillgång till
dagsljus och samtidigt indikera vilka områden där
fönsterytan kan behöva ökas och där balkongplacering och planlösningar kan behöva anpassas.

Vad gäller solljustillgång på mark/gårdar finns
idag inget lagstadgat krav men det finns tumregler
i äldre litteratur. På Boverkets hemsida refereras
till skriften Solklart, Boverket 1991. Här citeras
äldre regler ang soltillgång utomhus. Det anges
att äldre krav var minst 4-5 timmars sol mellan kl
9 - 17 vid vår- och höstdagjämning i bostaden och
minst 5 h på närmiljöns lekytor och sittplatser.
Vidare anger skriften att avsteg från denna
tumregel enbart bör göras om det i stället finns
andra mycket höga miljökvaliteter.

VSC beskrivs av det brittiska byggforskningsinstitutet (BRE) som förhållandet mellan den
direkta belysningsstyrkan på en vertikal yta, till
den samtidiga horisontella belysningsstyrkan
under en oavskärmad mulen himmel. Ljuskällan
är CIE standard overcast sky, vilken är densamma
som för dagsljusfaktorberäkning inomhus. VSCberäkningen blir då oberoende av geografiskt läge,
väderstreck och årstider. Maxvärdet på en takyta
är 100% och knappt 50% på en vertikal vägg.
I detta uppdrag har VSC-beräkningar utförts med
Radiance/Grasshopper/Honeybee. Beräkningen
tar hänsyn till avskärmning från omgivande
byggnader och skuggande byggnadsdelar.

VSC-resultaten har delats in i fyra nivåer:
•
> 29%, där tillgången till dagsljus bedöms
vara god eller optimal. Rumsdjup upp till 6 m,
ev 8 m, är möjligt.
•
22 - 29%, kan uppnå tillräckligt med dagsljus
om rumsdjupet begränsas till 5 m*.
•
15 - 22%, kan uppnå tillräckligt med dagsljus
om rumsdjupet begränsas till max 4 m*
•
< 15%, där vi anser att mängden dagsljus är
otillräcklig.
* Rumsdjupet bör innehålla djupet av eventuella balkonger

Rum innanför ytor i den undre kategorien
kommer förmodligen ha svårigheter att uppnå
dagsljusfaktor 1%. Det betyder att DF inomhus
riskerar vara för låg oavsett fönsterstorlek om
rummet enbart har fönster åt ett håll.

Målet för solljus är därför inställt på i första
hand 5 timmars solskenstid (timmar med direkt
solljus) på kvarterens innergårdar vid vår- och
höstdagjämning och med ett lägsta mål på 3 h.
Beräkningarna illustreras i färger som anger
antalet möjliga soltimmar på studerade ytor vid en
ideal solig dag vid studerat datum. Beräkningen
har utförts med Radiance i Grasshopper/
Honeybee/Ladybug. För markerade delområden
har vi även mätt upp hur stor andel av ytan som
har minst 3 h, 5 h resp 6 h solskenstid.
Beräkningarna har utförs för:
• vår- och/eller höstdagjämningen.
• ortens latitud: 59,3°N.
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Vy över DP Kokpunkten
Byggnaderna har numrerats för referens till
resultatbilder på kommande sidor. Nya byggnader
är markerade i rött.

SLUTSATSER
Resultat från den övergripande VSC-analysen
återfinns på nästa sida. Den visar att majoriteten
av fasaderna i det aktuella projektet får mycket
god tillgång till dagsljus (VSC>29%). Några fasader
har begränsat med dagsljus, och det är av naturliga
skäl lägst tillgång på bottenvåningen där avskärmningen är stor störst. Enstaka delar av fasader
hamnar i kategorin ”otillräckligt dagsljus”.
De områden som har låga eller något låga
VSC-värden har identifierats och illustreras
ytterligare på sidan 5. I vissa fall där dagsljuset
är begränsat kan man sannolikt ändå uppfylla
dagsljuskraven inomhus om rum även kan få
dagsljus från ett annat håll, t.ex. via annan fasad
men rummet måste då ligga nära byggnadshörnet.
Dagsljus via takfönster kan i enstaka fall vara
ett annat sätt. Det kan också vara möjligt att
klara kraven om rumsdjupet är begränsat eller
våningshöjden är ovanligt hög. Där detta inte är
möjligt bör funktioner som inte kräver dagsljus
(icke-vistelserum) placeras. Generellt gäller att
där VSC-värdena är som allra lägst bör man
överväga att placera funktioner för biytor såsom
kommunikation, trapphus, förråd, teknik,
miljörum etc.

VSC OCH SOLTIMMAR PÅ MARK

K V.1

Resultaten från beräkning av solskenstid vid
höst- och vårdagjämningen visas på sida 6-7. På
sidan 8 visas en översikt vid några andra datum på
sommarhalvåret.
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Kvarter 1 har mycket god solljustillgång.
Placeringen av förskola i Kvarter 1 ser ut att
ge goda möjligheter till soliga utemiljöer för
förskolebarnen.
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Solljustillgången är väsentligt lägre i Kvarter 2.
Innergårdsytorna närmast den nya bebyggelsen
har låg solljustillgång vilket beror av husens höjd
och placering främst söder om gården. Torgytan
söder om Kvarter 2 har god solljustillgång.
Befintlig skola mitt i området får mer skolgårdsyta
genom rivning av befintlig byggnad. Detta gör
också att norra delen av skolgårdsytan blir
avsevärt soligare och har god solljustillgång.

3
2

K V.2

10

6

5

8

7

9

13

Som en allmän slutsats föreslås att fuktbeständiga
material ska användas på skuggade områden.
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RESULTAT VSC
Nedan visas övergripande resultat från VSCberäkningen i tre vyer A-C vars läge framgår av
illustrationen nedan.

K V. 2

K V.1

Områden med lägre tillgång till dagsljus illustreras
ytterligare på nästa sida.
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RESULTAT VSC
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Ett antal områden har identifierats där dagsljustillgången är begränsad eller otillräcklig. Dessa
områden illustreras närmare i bilder till höger.
I områden med grön kulör (22%<VSC<29%) är
dagsljuset något begränsat. Här kan dagsljuskrav
sannolikt uppfyllas för rumsdjup max 5 m inklusive ev. balkong eller loftgång vid normal rumshöjd i bostäder. Områden med ljusare blå kulör
(15%<VSC<22%) har begränsat med dagsljus. Här
kan dagsljuskrav sannolikt uppfyllas för rumsdjup
max 4 m inklusive ev balkong eller loftgång men
endast med större fönster än normalt.
Rum bakom ytor med mörkblå kulör (VSC<15%)
bedöms ha ytterst små chanser att klara BBRs
dagsljuskrav oavsett fönsterstorlek. I vissa lägen
kan det ändå vara möjligt att klara kraven men

det gäller där dagsljus kan erhållas från ett annat
håll. Det gäller t ex då man ligger nära ett hushörn.
Detta är fallet i två av identifierade problemområden i Hus 12. Dagsljuset når dock sällan längre in
än 6 m, ev 8 m i ett enkelsidigt belyst rum. Först
efter denna sträcka från hörn blir dagsljustillgången därmed ett problem. Detta gör dock att omfattningen av dagsljusproblemen kan vara mindre än
vad illustrationerna antyder.

taklanterniner som då måste omhändertas i markmiljön ovanför lokalens
tak.

En förskola föreslås i läge 1 & 2 samt i bottenvåning av hus 3. Lokalerna i läge 1 & 2 är enkelsidigt
belysta från sydväst och denna fasad har även något begränsat dagsljus (VSC mellan 22-29%). Detta
kommer att begränsa det möjliga rumsdjupet för
vistelserum något. För att öka den dagsljusbelysta
zonen kan det komma att krävas takfönster eller

Otillräck lig dagsljustillgång.
Funktioner som trapphus,
kor r idorer eller andra biy tor
bör placeras här.
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I lägen nära innerhörn är dagsljuset
normalt begränsat eller lågt. Ett sådant
läge visas i innerhörn mellan hus 3 och
5. Här föreslås att icke-vistelserum
placeras.
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K V.2
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Planvy
En beg ränsad del av fasader na i hus 1 2 har
VSC<15% som innebär otillräck lig t dagsljus.
För r um som placeras i hör nläge kan dock
dagsljus erhå llas från en annan väg g i r ummet
som i bäg ge fa llen är vä lbelyst. Det ta bet yder at t
dagsljuset i pra ktiken endast är otillräck lig t på
et t avstånd av ca 6 m från hör net.
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RESULTAT SOLTIMMAR PÅ MARK
Solskenstiden simulerades för 21 sept. som representerar
både höst- och vårdagjämningen. Dagen har 12 soltimmar
mellan kl. 01 - 24. Beräknat antal soltimmar för varje punkt
illustreras i färg där mörkblått motsvarar noll timmar
och mörkrött motsvarar 6 h. Skalan är vald för att tydligt
illustrera tillgången till sol på mark i spannet 0 till 6 h per dag
som är mer realitiskt att nå i en tät stadsmiljö.
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K V. 2 : del ”h”
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K V. 2 : del ”c+d+g”

14,3%

≥ 3h solskenstid

b

h

För del ”c+d+g” i kvarter 2 har endast ca 30% av totala ytan
3 eller fler soltimmar. Den soliga ytan är lokaliserad framför
befintligt hus inom område c samt torgytan söder om hus 1011. Även för område ”e+f” är det endast 30% som har minst
3 h solskenstid, trots att denna yta är en upphöjd gårdsyta
ovanför ett parkeringshus. Del ”h” mellan befintliga hus
har god solljustillgång. Här har ca 400 m2 tillkommande
skolgårdsyta tillskapats genom rivning av befintlig byggnad
(norr om hus 12), vilket också gjort ytan soligare.

85,2%

3

1

Innergårdar i Kv. 1 har här benämnts a resp b. Delar av dessa
ytor antas behövas som utemiljöer för föreslagen förskola i
Hus 3 samt i läge 1 & 2 (under mark mot gata). Dessa gårdar
har mycket god solljustillgång (ca 90% har 3 soltimmar eller
fler) vilket gör att förskolans placering bedöms som lämplig
mht solskenstid på mark. Ev. behöver gården utformas för
att kunna erbjuda lokal skugga under soliga och/eller varma
dagar.

≥ 3h solskenstid

K V.1
a

Kvarter 1 har mycket god soljustillgång. Kv. 2 har avsevärt
lägre soltillgång, i synnerhet gårdarna norr om hus 9-12.
På kartan har vi markerat några olika delområden med vit
streckad linje. I tårtdiagrammen nedan redovisas hur stor
andel av dessa områden som har mindre resp mer än 3
timmars solskenstid.

K V. 1 : del ”a+b”

I kvarter 1 har 86% av gårdsytan
(område a+b) mer än 3 timmars
solskenstid. Ungefär 66% av
gårdsytan (a+b) har mer än 5
timmar sol på en solig dag den 21
sept.

≥ 3h solskenstid

≥ 3h solskenstid

77,9%

< 3h solskenstid

Gården (h) i Kvarter 2 har god tillgång till
solljus. 78% av ytan har mer än 3 timmars
soltid en solig dag den 21 sept och en
större del har även fler än 5 h. Resultatet
beror på den öppna geometrien som
släpper in sol från söder och sydväst.

Gården inom område (c+d+g) i Kvarter
2 har låg tillgång till solljus. Endast 16%
av ytan har mer än 3 timmars soltid en
solig dag den 21 sept och den soliga ytan
befinner sig nära befintligt hus. Området g
närmast hus 11 & 12 har 0-1 h solskenstid.

Den upphöjda gården på taket i kvarter 2
(område e+f), har låg tillgång till solljus den
21 sept. Endast 15% av ytan har mer än 3
timmars solskenstid.

< 3h solskenstid
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21 September, en solig dag med 12 soltimmar mellan kl. 01 - 24
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K V.1
Beräknad area med olika solskenstid
för Kv. 1, delområde a & b.
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Beräknad area med olika solskenstid
för Kv. 2, delområde c+d+g
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1% av området har tillgång till minst 5

K VARTER 1

K VARTER 2

I Kvarter 1 har vi goda solförhållanden. De två
delområdena (a) och (b) i figur ovan har mer än 5
h soltid över 73% av ytan. Detta beror till stor del
på avståndet mellan byggnaderna i förhållande till
byggnadernas höjd och att gårdarna öppnar sig
mot sydväst.
Förskolans placering inom volym 1-3 skapar
näraliggande utemiljöer med goda förutsättningar
för sol.

VSC OCH SOLTIMMAR PÅ MARK

timmar av solljus.
0 % av området har minst 6 timmar av
solljus och 16% har minst 3 timmar.
Totalt område = 1741 m2

För förskolans utomhusområden kan arkitekterna använda material som är mindre känsliga för
fukt. Förskolegårdena utsätts för direkt solljus
som torkar upp och minskar t ex algpåväxt.

Beräknad area med olika solskenstid
för Kv. 2, delområde e+f

Beräknad area med olika solskenstid
för Kv. 2, delområde h

120

1200

100

1000

80

800

60

105

I Kvarter 2 står vi inför en mer problematisk situation. I område (c+d+g), har endast 1% av gården
mer än 5 timmars sol. De mest skuggade ytorna är
mindre lämpliga för uteplatser. Den soligaste ytan
är relativt nära fasader för befintliga byggnader.
Ovanför parkeringsplatserna ligger en upphöjd
gårdsyta, del (e+f). I den delen har endast 14% av
området mer än 3 timmars sol och 86% av området har minst 0-1 timmar.
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73% av området har tillgång till minst 5
timmar av solljus.
60% av området har minst 6 timmar av
solljus och 95% har minst 3 timmar.
Totalt område = 1769 m2
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0% av området har tillgång till minst 5

timmar av solljus.
14% av området har minst 3 timmar av
solljus. Detta område är ganska mörkt vid
höst- och vårdagjämningen.
Totalt område = 709 m2
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> 6h solskenstid
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66% av området har tillgång till minst 5
timmar av solljus.
40 % av området har minst 6 timmar av
solljus och 78% har minst 3 timmar.
Totalt område = 1256 m2

Gården (h) vid befintliga hus är avsevärt soligare.
Här nås 66% av ytan av minst 5 timmars sol.
De mest skuggade områdena blir mer fuktiga
och torkar upp sämre vilket ökar risken för t.ex.
algpåväxt. Detta bör beaktas vid val av markbeläggningsmaterial.

K V.1
K V.2
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SOLTIMMAR PÅ MARK ÖVERSIK T ANDR A DATUM
Här nedan visas även soltimmar på mark för
sommarsolståndet den 21 juni, samt 1 resp 2
månader före/efter sommarsolståndet.
Då solbanorna är symmetriska runt
sommarsolståndet så motsvarar 21 juli även den
21 maj. Den 21 augusti motsvarar den 21 april.

21 Juni, en solig dag mellan kl. 01 - 24

21 Maj, en solig dag mellan kl. 01 - 24

21 Augusti, en solig dag mellan kl. 01 - 24

Soltimmar för sommarsolståndet den 21 juni.
Notera att där vi redovisar mörköd färg är
antalet soltimmar över 6, men vi ser inte hur
mycket mer med vald färgskala.

Soltimmar för 21 maj/juli.
Notera att där vi redovisar mörkröd färg är
antalet soltimmar över 6, men vi ser inte hur
mycket mer med vald färgskala.

Soltimmar för 21 april/augusti.
Notera att där vi redovisar mörkröd färg är
antalet soltimmar över 6, men vi ser inte hur
mycket mer med vald färgskala.
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