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Abstract

Abstract
Purpose: In human nature, it has been the body’s own day and night watches for
centuries, which controlled the daily rhythm. However, electricity and todays modern
way of life have meant a change in the daily rhythm, which the humans have not yet
been able to adapt to. Urban densification is a trend that has been added in the way of
building cities. However, the efficiency of land area means a conflict with factors such
as light. In the analysis object, the handling of the daylight question has been studied,
in hope to see where in the process it has failed. The aim of the study is to see what
daylight requirements can be put on a society where densification occurs.
Method: The main method for collecting empirical data is interviews, these are
supplemented with a document analysis. A case study is performed on an analysis
object containing the two methods. The study practice a qualitative approach.
Findings: Surrounding buildings are the most crucial factor for the daylight. This must
be handled in the in the planning phase. Municipalities must work with the daylight
when drawing detailed plans to be able to make demands in the building permit process.
Vertical Sky Component is a digital tool that can be used to prevent projects with
insufficient daylight conditions. As a result from the material from the analysis object,
dense construction rights in the detailed plan were a major factor in the fact that the
project did not meet the daylight requirements for Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad
has recently allowed a reduction of the daylight factor with evidence in recent research.
They have no further plats to lower the daylight requirements.
Implications: The earlier you work with the daylight question, the greater the impact
on the end result. Daylight simulations in the planning phase provide better conditions
for meeting the daylight requirements. Participants in the industry should adapt to
current daylight requirements and not the contrary. Urban planning guidelines such as
turning building volumes, chamfer corners, sufficient street depths and not too deep
building plans should be applied to allow light to hit facades. The geographical situation
governs a projects prerequisites and must be considered in the urban planning. The
ambition to accommodate homes with good daylight conditions is something that
should permeate all parties involved in a project.
Limitations: The biggest limitation for the study was time. With more time, more
interviews could be held and more projects could be studied to get a more reality-based
representation of the current situation. More reasons for unfulfilled daylight
requirements could also have been identified. The original constructor for the analysis
object could have made statements about the project and its handling of daylight. Only
one certification system has been studied, again due to the time limit.
Keywords: Keywords during the course of the study are daylight, shielding angle,
densification, health, urban planning, the building permit department and the planning
department.
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Sammanfattning
Syfte: I människans natur har det sedan tusentals år tillbaka varit kroppens egna dagoch nattklockor som styrt dygnsrytmen. Elektricitet och dagens moderna levnadssätt
har betytt en förändrad dygnsrytm som människan inte hunnit anpassa sig till.
Förtätning är en senare trend som tillkommit i sättet att bygga städer på. Effektivisering
av markytan innebär dock en konflikt med faktorer som exempelvis ljus. Genom
studiens analysobjekt har hantering av dagsljusfrågan studerats, i hopp om att se vart i
processen det brister. Studiens mål är att se vilka dagsljuskrav man kan ställa på ett
samhälle där förtätning sker.
Metod: Huvudsaklig metod för insamling av empiri är intervjuer. Dessa kompletteras
med en dokumentanalys. En fallstudie genomförs på ett analysobjekt innehållande de
två metoderna. Studien tillämpar ett kvalitativt angreppssätt.
Resultat: Omkringliggande byggnader är den mest avgörande faktorn för dagsljuset.
Det måste hanteras i planeringsskedet. Kommuner måste arbeta med dagsljuset vid
framtagning av detaljplaner för att sedan kunna ställa krav i bygglovsprocessen.
Vertical Sky Component är ett digitalt verktyg som kan användas för att förebygga att
projekt med bristfälliga dagsljusförhållanden förekommer. Som resultat från studien
var för täta byggrätter i detaljplanen den avgörande faktorn till att analysobjektet inte
klarade dagsljuskravet i Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad har nyligen tillåtit en
sänkning av dagsljusfaktorn med belägg i senare forskning. De har inga planer på att
sänka dagsljuskraven ytterligare.
Konsekvenser: Ju tidigare man arbetar med dagsljusfrågan desto större påverkan har
det på slutresultatet. Dagsljussimuleringar i planeringsskedet ger bättre förutsättningar
för att kunna klara dagsljuskrav. Aktörer i branschen bör anpassa sig till gällande
dagsljuskrav och inte tvärtom. Riktlinjer vid stadsplanering så som vrida
byggnadsvolymer, avfasning av hörn, tillräcklig gatubredd och inte för djupa
byggnadsplaner bör tillämpas för att tillåta att ljus träffar fasader. Det geografiska läget
reglerar ett projekts förutsättningar och måste beaktas vid fysisk planering. Ambitionen
att tillgodose bostäder med goda dagsljusförhållande är något som bör genomsyra alla
parter iblandade i projektet.
Begränsningar: Den största begränsningen för studien var tid. Vid mer tid till
förfogande skulle fler intervjuer kunna genomföras och fler projekt skulle kunna
studeras för att få en mer verklighetsbaserad bild av dagsläget. Fler orsaker till
ouppfyllda dagsljuskrav hade också då kunnat identifieras. Ursprunglig byggherre för
analysobjektet hade kunnat gjort uttalande angående projektet och dess hantering av
dagsljus. Endast ett certifieringssystem har studerats.
Nyckelord: Nyckelord under studiens gång är dagsljus, avskärmningsvinkel,
förtätning, hälsa, samhällsplanering, bygglovavdelningen och planavdelningen.
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Ordlista

Ordlista
Avskärmningsvinkel

Vinkeln (a) mellan ett horisontalplan och en linje från
fönstrets mittpunkt till högsta punkt på exempelvis
grannbyggnader (Författarnas egen figur, 2018)

a
Dagsljusfaktor (DF)

Mått på ljusstyrkan inomhus i förhållande till utomhus vid
en standardgrå himmel och anges i %

Direkt dagsljus

Ljus genom fönster direkt mot det fria

Direkt solljus

Solljus som lyser in i rum utan att ha reflekterats

E-tal

Exploateringstal. Mått på täthet i ett område och ges av
förhållandet mellan bruttoarean och markytan inom det
givna området

Förenklad metod

Metod för att uppfylla dagsljuskravet i BBR.
Förutsättningar för förenklad metod återfinns i SS 91 42 01.
Rummets fönsterglasarea måste vara minst 10 % av
golvarean

Indirekt dagsljus

Ljus från det fria som kommer in i rum utan fönster mot det
fria

Luminans

Mängden ljus som i en viss riktning strålar från en yta

Illuminans

Mängden ljus som en viss yta belyses med

Lux

SI-enhet för illuminans

LT

Ljustransmission. Anger hur stor del av den infallande
ljusstrålning som glaset släpper igenom

LEED

The
LEED
Green
Building
Rating
System.
Miljöbedömningssystem utvecklat av U.S Green Building
Council

Utblick

Egenskaper i ett rum som ger möjlighet att ha kontakt med
omgivningen

VSC

Vertical Sky Component. Andel av himmelsljuset som
kommer från en mulen himmel som träffar respektive yta
(Författarnas egen figur, 2018)
20 % VSC
100 % VSC
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Rapporten är ett examensarbete på 15 hp skrivet vårterminen 2018, vid avdelning för
Byggnadsteknik, Jönköping University.

1.1 Bakgrund
Bostadsbrist råder i Sverige, och det som hjälper är att bygga. Det handlar inte bara om
att bygga utan att bygga bostäder som utgör en god miljö för de som bor, verkar och
vistas där. Med det kommer flera utmaningar. Förtätning är ett återkommande begrepp
när man talar om stadsutveckling och man menar att det är ett ledord i lösningen på
bostadsbristen. Redan i översiktsplaneringsskedet används förtätning som en strategi
för att förena olika delar av staden, minska segregation och ge utrymme för aktiviteter
och möten. Ytterligare argument för förtätning är att en tät stad utnyttjar den tekniska
infrastrukturen mer och bidrar till minskad bilanvändning (Boverket, 2016b). Men hur
tätt kan man låtas bygga innan det blir för tätt? När försämras livsmiljön och
livskvalitén så mycket att attraktiviteten försvinner och invånarna istället börjar söka
sig bort från städerna?
Myndighetskrav reglerar endast lägsta nivån som byggnader skall uppfylla, kraven
återfinns i Boverkets Byggregler (BBR). Dessa grundar sig i Plan- och bygglagens
bestämmelser om människors hälsa i de grundläggande tekniska egenskapskraven för
ett byggnadsverk (Boverket, 2017a). Ett av kraven handlar om dagsljus. Dagsljus i
bostäder har alltid haft betydelse för människors hälsa, då det påverkar människans
dygnsrytm och välmående (Boverket, 2016b).
Miljöcertifieringar för byggnader har blivit allt mer vanligt eftersom både krav och
intresset för miljö och hållbarhet ökar. En miljöcertifiering är en garanti på att
byggnaden har uppnått krav på energianvändning, material och innemiljö.
Miljöcertifieringar för byggnader har upplyst branschen om dagsljuskraven och är ett
viktigt steg mot ett hållbart samhälle (Boverket, 2016a). Miljöbyggnad är en svensk
miljöcertifiering som ägs, utvecklas och hanteras av Sweden Green Building Council
(SGBC). Den är speciellt anpassad enligt Sveriges bygg- och myndighetsregler och
svensk byggpraxis (Sweden Green Building Council, 2018).
1.1.1 Munksjöstaden
Munksjöstaden är en ny stadsdel som ligger utmed Munksjöns västra strandkant i
centrala Jönköping, se figur 1. Området har en rik industrihistoria som har stor
betydelse för staden men industrierna har idag flyttats från platsen. Det utvecklas nu i
ett samarbete mellan fastighetsbolagen Tosito, Lustgården, Riksbyggen och
Kommunal. Stadsdelen förväntas vara färdigställd år 2025 och ska då omfatta ca 1500
bostäder, 10 000 kvm kontor och 10 000 kvm handel (Lustgården AB, 2017). Studien
undersöker ett projekt i denna nya stadsdel som färdigställdes hösten 2017.
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Figur 1. Visar Munksjöstadens geografiska läge (Jönköpings kommun, 2014).

1.2 Problembeskrivning
Trender inom arkitektur och samhällsplanering förändras med tiden, till skillnad från
människans behov av sol- och dagsljus. I tusentals år har det legat i människans natur
att leva efter kroppens egna dag- och nattklockor. Med elektricitetens genomslag har
också en förändrad dygnsrytm kommit till. Detta utan att människan och dess kropp
hunnit anpassa sig (Boverket, 2016b). I en studie där man undersökt välmående
hos personer i en kontorsbyggnad har man funnit större tendenser till huvudvärk hos
personer på nedre våningsplanen (Aarts, Aries & Van Hoof, 2013).
Vid förtätning uppstår en risk för att faktorer så som ljus, ljud och allmänna utrymmen,
som anses vara kvalitéer, drabbas om det inte sker på ett bra sätt. Grönytor bebyggs och
för att utnyttja marken effektivt byggs hus högre. Höga byggnader gör att
dagsljuskraven i bostäder blir svårare att uppnå. Det krävs också utrymme för att
tillgodose ökat antal invånare med samhällsservice och de funktioner och krav som
tillhör exempelvis förskolor, skolor, idrottsanläggningar, lekplatser och vårdcentraler.
För att uppnå mindre bilanvändning måste man inte bara bygga tätare utan minska
bilens framkomlighet och lämna plats för gång-, cykel- och kollektivtrafik (Boverket,
2016b). Höga markpriser ger följaktligen höga bostadspriser, vilket kan leda
till gentrifiering och därmed motverka social hållbarhet (Boverket, 2016b).
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) är en organisation som verkar för
att utveckla byggbranschen genom att bland annat finansiera forskning och utveckling
som rör branschen. En genomgång av svenska dagsljus krav (2015) är en förstudie för
kommande slutrapport Moderniserad dagsljusstandard som förväntas att publiceras
under våren 2018. Målet med förstudien var att först ge en övergripande bild av de
problem som upplevs med dagens dagsljuskrav och för att sedan se vilka möjligheter
och behov som finns för fortsatt utveckling.
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I rapporten presenteras fördelarna med förtätning, så som ökade skatteintäkter och
minskad infrastruktur. Även nackdelarna med förtätning redovisas där ibland hur
detaljplaner medger förtätningar som gör det svårt att uppfylla kraven från BBR. Figur
2 visar ett exempel från Norra station i Stockholm, ett område som är mycket tätt
planerat och har ofta avskärmningsvinklar som överstiger 60º och därmed medför
begränsad dagsljustillgång (Bialecka-Colin, Mars, Rogers & Tillberg, 2015).

Figur 2. Avskärmningsvinkel på 76° (Bialecka-Colin et al., 2015).
I studien kommer analysobjektet, Brf X i Munksjöstaden att studeras. Studien kom i
kontakt med projektet genom beställaren, vars ambition för projektet var att uppfylla
Miljöbyggnads krav för betyg Silver. Miljöcertifieringsansvarig för projektet ansåg att
ambitionen inte gick att uppnå. Beställaren bekräftar i efterhand att certifieringen inte
gick att genomföras.

1.3 Mål och frågeställningar
Målet är att undersöka vilka dagsljuskrav man bör ställa på ett samhälle där förtätning
sker.
Studiens frågeställningar lyder;
1. Hur kan man bygga tätt och samtidigt få tillräckligt med dagsljus i lägenheter?
2. Vilken är den största anledningen till att studiens analysobjekt inte uppfyllde
kraven för dagsljusindikatorn i Miljöbyggnad Silver?
3. Hur ser utvecklingen ut för Miljöbyggnads dagsljuskrav?

3

Inledning

1.4 Avgränsningar
Projektet avgränsades till att fokusera på flerbostadshus, då denna typ av bostad är mest
relevant när man talar om förtätning. Studien omfattar därför inte småhus. Vid analys
av analysobjektet studerades endast den lägenhet på bottenvåningen som man vet inte
klarade dagsljuskraven. Studien begränsades geografiskt till Munksjöstaden i
Jönköping.
Studien har endast kontrollerat Miljöbyggnads krav på dagsljus i lägenheter och
utesluter därmed andra certifieringar och indikatorer. Studien begränsades till svenska
regler och lagar, dock studerades vetenskapliga referenser från hela världen.
Antalet intervjuer begränsades till sju stycken, då det viktiga var att kunna hantera den
data som erhölls och låta analysen av den ta tid. Endast bygglovsavdelningen och
planavdelningen i Jönköpings kommun medverkade i studien, ingen annan kommun
deltog. Studien omfattade intervjuer med forskare och experter inom dagsljus för att ge
en generell bild över problemet.

1.5 Disposition
Figur 3 visar rapportens disposition.
1.
Bakgrund &
problemformulering
2.
Metod &
genomförande
3.
Teoretiskt
ramverk
4.
Empiri
5.
Analys &
resultat

6.
Diskussion &
slutsats

Figur 3. Rapportens disposition (Författarnas egen figur, 2018).
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2.1 Undersökningsstrategi
Studien genomfördes med hjälp av intervjuer och dokumentanalys. Båda
forskningsmetoder bygger på kvalitativ data. Till skillnad från kvantitativ data
fokuserar denna studie inte på att resultera i mängder av data utan mindre data av
kvalitativt format.
Genom att använda en kvalitativ forskningsmetod anses att forskarens bakgrund,
värderingar, identitet och övertygelse har betydelse för datan som samlas in och senare
analyseras (Denscombe, 2016). Med det kvalitativa angreppsättet var det extra viktigt
att författarna var pålästa och väl förberedda inför intervjuer.
En fallstudie genomfördes av studiens analysobjekt Brf X. Fallstudier görs för att få
inblick i den verkliga miljön och få förklaring till varför vissa händelser inträffar.
Strategin lämpar sig för att avgränsa ett brett forskningsområde till ett mer greppbart
forskningsämne och kan omfatta alla metoden som är lämpliga för undersökningen
(Denscombe, 2016). Fallstudien innefattade intervjuer och dokumentanalys.

2.2 Koppling mellan
datainsamling

frågeställningar

och

metoder

för

Frågeställning 1: Hur kan man bygga tätt och samtidigt få tillräckligt med
dagsljus i lägenheter?
Frågeställningen besvarades genom kvalitativa intervjuer. Intervjuerna genomfördes
med öppna frågor som uppmuntrade respondenten att svara fritt och följdfrågor tillåts
ställas.
Frågeställning 2: Vilken är den största anledningen till att studiens analysobjekt
inte uppfyllde kraven för dagsljusindikatorn i Miljöbyggnad Silver?
Frågeställningen besvarades med hjälp av en dokumentanalys av de relevanta
dokument runt projektet så som ritningar. För att besvara frågeställningen krävdes även
en intervju med den arkitekt på Arkitekthuset som står bakom arkitekturen på
byggnaden. Intervjun genomfördes främst för att få ett helhetsperspektiv och svar på
tankar kring hanteringen av dagsljuset för projektet.
Frågeställning 3: Hur ser utvecklingen ut för Miljöbyggnads dagsljuskrav?
Frågeställningen besvarades genom en intervju med Miljöbyggnads chef Catarina
Warfwinge. Där fick författarna en inblick i de krav som Miljöbyggnad ställer på
dagsljus i de byggnader som certifieras. Intervjun besvarade hur utvecklingen ser ut och
hur Miljöbyggnad förhåller sig till BBR och de nationella regler som råder.

2.3 Litteraturstudie
För att få en vetenskaplig förankring i arbetet genomfördes en litteraturstudie löpande
under projektets gång. De databaser som har används för sökning är Scopus, Sience
direct och Google Scholar. Sökorden har begränsats till Urban density + Dayligt samt
Daylight + City planning + Health. Utgivningsåren för artiklarna begränsas från 2014
till 2018, för att reducera sökningen ytterligare har sökningar gjorts efter artiklar som
är utgivna mellan 2016-2018. I tabell 1 presenteras de sökningar som har gjorts samt
resultaten från respektive databas.
5
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För att sedan utveckla ämnen och följa upp artiklar har sökningar via relevanta artiklars
referenser följts upp och finns på så sätt med som en referens i studien.
Tabell 1. Redovisad litteraturstudie med ingående databaser och resultat
(Författarnas egen tabell, 2018).

2.4 Valda metoder för datainsamling
2.4.1 Intervjuer
Den huvudsakliga insamlingen av empiri utfördes genom semistrukturerade intervjuer.
Denna struktur innebär att den som intervjuar formulerar en lista med ämnen som ska
behandlas, dessa ämnen är det primära men svaren tillåts vara öppna och den
intervjuade har chans att utveckla sina tankar och synpunkter (Denscombe, 2016).
Studien begränsade antalet intervjuer till sju. Det är viktigt att antalet intervjuer inte blir
för stort då bearbetningen av resultatet viktigt och måste få ta tid. Samtidigt måste
materialet som samlats in genom intervjuer vara av en sådan kvalité att det ger
tillräckligt med underlag för analys och bearbetning (Dalen, 2011).
2.4.2 Dokumentanalys
Studien omfattades av en dokumentsanalys där en systematisk genomgång av
dokument genomfördes. Syftet var att registrera data i kvalitativa dokument som var
relevanta för problemformuleringen (Grønmo, 2006).

2.5 Arbetsgång
2.5.1 Intervju
Innan intervjuerna genomfördes skickades upplägget för intervjun ut till
respondenterna. Vid intervjutillfället beskrev författarna examensarbetets
frågeställningar och avgränsningar. Intervjuer som genomfördes via Skype, telefon
eller personligt möte spelades in, inspelning gjorde det lättare för intervjuaren att
fokusera vid själva intervjun samt att det blev lättare att få med respondenternas egna
ord vid sammanställning. Författarna transkriberade sedan materialet för att få en tydlig
bild över vad som sagts samt för att stärka analysprocessen (Dalen, 2011).
Vid intervju med Bygglovsavdelningen på Jönköpings Kommun deltog flera
respondenter. Resterande intervjuer genomfördes med endast en respondent.
Respondenter valdes efter noggrann kartläggning av experter med olika koppling till
ämnet. Intervjuer genomfördes via Skype, telefon, e-post eller genom personligt möte.
6

Metod och genomförande
Båda författarna medverkade vid alla intervjuer och förde anteckningar under hela
intervjun.
Personliga intervjuer gav respondenten störst möjlighet att uttrycka sina synpunkter och
därför ansågs detta vara det mest relevanta upplägget för att samla in data till studien.
Intervjufrågorna anpassades till varje respondent för att få svar på studiens
frågeställningar.
2.5.2 Dokumentanalys
Det var viktigt att ha förståelse och vara inläst på ämnet innan
intervjun genomfördes därför pågick dokumentgranskning löpande under projektets
gång och blev mer intensiv inför intervjuer. Dokumentanalysen innefattade framförallt
granskning av idéskrifter, lagar och regler inom ämnet.
Studien tog del av ritningar över studiens analysobjekt. Ritningarna användes som
underlag för att analysera avskärmningsvinkel till huset, studera planlösningar och
gatubredder. Studien fick också tillgång till en fysisk modell över Brf X, som
komplement till resterande underlag.
I tabell 2 presenteras de dokument som speciellt studerades inför varje intervju.
Tabell 2. Dokument som studerats inför varje intervju (Författarnas egen tabell,
2018).

2.6 Trovärdighet
Vid intervjuer via e-post blir validiteten hög på så sätt att data är nedskriven. Det råder
därmed inget tvivel om vad den intervjuade uttrycker i skrift och tolkningen av
intervjun blir rätt. Nackdelen med intervjuer kan vara att de bygger på vad människor
säger, ibland kan handling och uttryck inte stämma överens och därför per
automatik inte förväntas återspegla verkligheten (Denscombe, 2016). Validiteten i
denna studie ökades genom att respondenterna hade möjlighet att utföra en
deltagarkontroll,
detta
innebär
att
respondenten får
tillgång
till
det transkriberade intervjumaterialet och har möjlighet att korrigera missuppfattningar
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och
göra
förtydliganden. För
att ytterligare stärka
validiteten
i
projektet genomfördes interjuver med personer med olika relation till problemet,
så kallad källtriangulering (Infovice, 2002). För att fastställa validiteten i dokument är
det viktigt att kontrollera när dokumentet skrevs och om det möjligtvis har gjort andra
upptäckter efter dokumentet gick i tryck. Dokument som hämtas från
internet övervägdes mycket noggrant beträffande upphovsman, trovärdighet och
autenticitet (Denscombe, 2016).
Denna studie utgick från kvalitativt insamlad data, vid detta angreppssätt
är reliabiliteten präglad av författarnas betydelse. Antingen kan författarna
hantera deras inverkan på materialet genom att redogöra för hur personliga erfarenheter
och sociala bakgrund har format forskningsprogrammet eller väljer författarna
att distansera sig från sina normala och vardagliga övertygelser så länge forskningen
pågår (Denscombe, 2016). I denna studie tillämpas det senare alternativet. De personer
som intervjuas valdes ut med stor noggrannhet, detta är specialister och experter inom
området som ska belysas. Detta gör att deras uppgifter har en mycket hög trovärdighet.
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Studien har fokuserat på fyra teoriområden; Dagsljus och hälsa, Utformningsalternativ,
Samhällsplanering och Reger och certifieringar. Utifrån de valda teoriområdena har
information hämtats ifrån vetenskapliga artiklar. Kopplingar mellan empiri, problem
och teoretiskt ramverk presenteras i figur 4.

3.1 Koppling mellan empiri, problem och teoretiskt ramverk

Figur 4. Koppling mellan empiri, problem och teoretiskt ramverk
(Författarnas egen figur, 2018).

3.2 Dagsljus och hälsa
Aarts et al. (2013) har i sin artikel sammanställt en rad olika studier som undersöker
sambandet mellan dagsljus och människans hälsa. Flera av de studier som presenteras
hittar korrelationer mellan exempelvis fler antal kontorsarbetare med huvudvärk och
minskad tillgång till dagsljus. Likadant kan synfel korrelera med tillgången till
dagsljus. Aarts et al. (2013) avslutar med att påpeka att dagsljus och dess
konsekvenser bör undersökas vidare och i fler miljöer för att kunna gälla för den
generella befolkningen. Med mer vetenskapliga bevis kan utformning av byggda
miljöer med hänsyn till dagsljustillgång i framtiden inte vara en rekommendation utan
en skyldighet.
I Folkhälsomyndighetens nyligen publicerade rapport Ljus och hälsa - en
kunskapssammanställning med fokus på dagsljusets betydelse för inomhusmiljön
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sammanställs vetenskaplig litteratur som påvisar dagsljusets betydelse för människans
hälsa och välmående. I rapporten framkommer att för lite dagsljusexponering på grund
av en ljusfattig boendemiljö kan leda till sömnbesvär som påföljd av rytmstörningar,
depressiva problem, möjlig kognitiv nedsättning och försämrad koncentrationsförmåga.
Det presenteras också den positiva effekt dagsljus kan ha vid exempelvis
läkningsprocesser och på den kognitiva förmågan. Stadsplaneringens utformning och
förtätning av den urbana miljön nämns som orsaker till utebliven tillgång till dagsljus i
bostadsmiljöer (Folkhälsomyndigheten, 2017).

3.3 Utformningsalternativ
Planering av stadsnätet och byggnaders gestaltning är grundläggande faktorer som
avgör vilka dagsljusförhållanden som kommer att råda. Väl genomförd stadsplanering
med avseende på dagsljus kan i förlängningen också bidra till lägre driftkostnader
(Sundborg, 2016). Nedan ges en genomgång av resultat som påvisar fördelarna som
olika utformningsalternativ kan medföra.
3.3.1 Stadsplanering
I tät bebyggelse är ljusmöjligheterna begränsade men Sundborg (2010) menar att den
täta staden kan bli ljus och luftig med hjälp av ljusstråk. För att ljusstråken ska kunna
leda in sol i den täta bebyggelsen måste stråken och därmed gatorna hållas raka. Raka
gator ger inte bara goda ljusförhållanden utan också långa siktlinjer. Vid utformning av
gator bör anpassning till omgivningen och väderstreck beaktas. Olika väderstreck ger
särskilda kvalitéer. Stråk i västöstlig riktning för med sig en rad olika fördelar,
exempelvis att solen belyser stråket vid två tillfällen under dagen. Medan ett nordsydligt
stråk gör det möjligt för den låga vintersolen att belysa stråket. Även den geografiska
placeringen gör skillnad för dagsljusförhållandena då solen står högre i Malmö än
exempelvis Östersund. Ett gatunät med raka gator bidrar också till gaturum med längre
siktsträckor och mer dagsljus jämfört med ett gatunät bestående av böjda gator.
Sundborg menar också att gruppering av husen spelar roll i hur vissa kvalitéer blir i den
färdiga byggnaden. Ljusinfall och utblick både inifrån byggnaden och ute på gatan blir
bättre vid en diagonal uppställning av punkthus utmed med rak gata gentemot en
parallell uppställning enligt figur 5 nedan.

Figur 5. Utblick inifrån byggnad vid parallell och diagonal uppställning.
De svarta pilarna illustrerar utblickarna inifrån byggnaden
(Författarnas egen figur, 2018).
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Sundborg (2016) beskriver vidare i sin licentiatuppsats vikten av ett väl utformat
gatunät samt höjden på byggnader som viktig för mängden tillgängligt dagsljus i täta
städer. Avhandlingen utreder hur man med hjälp av god stadsplanering och bättre
användning av dagsljuset kan reducera energibehovet hos byggnader. Resultatet visar
att raka gator kan ge större energibesparingar än vid böjda gator. Författaren berör dock
svårigheten av att utforma en rak gata på grund av terräng och befintlig bebyggelse.
Många gånger kan det också uppfattas som mer estetiskt tilltalande med en böjd gata
framför en rak. En böjd gata motverkar också monotoni i gaturummet, och därför
bygger man ofta böjda gator trots sämre utgångspunkt för dagsljuset (Sundborg, 2016).
3.3.2 Byggnaders geometri
Byggnadsform och omgivningens densitet är två faktorer som påverkar tillgången till
dagsljus och energiprestandan. Denna typ av villkor för en byggnad är svåra och om
inte omöjliga att ändra i efterhand. Sattrup & Strømann-Andersen (2013) menar att
man i tidigt skede av projektet måste ta hänsyn till dessa faktorer och att man så tidigt
som möjligt ser effekterna av dem i byggnadens verksamhet. Studien ser på typiska
skandinaviska urbana miljöer med Köpenhamn som referens. Utifrån det har de
simulerat ett stadsnät och använt sig av en och samma tomt. Sedan jämfördes olika
typer av geometrier på byggnaden och dess energiprestanda och dagsljustillgång. På så
sätt kunde de urskilja vilka geometrier som var fördelaktiga för dagsljus och energi, se
de olika typerna i figur 6. Studien visar att densiteten på byggnaden inte går linjärt med
dagsljustillgången. Byggnader med störst tillgång till dagsljus enligt studien är
punkthus (Typ F i figur 6), hus byggda som ett omslutande kvarter (Typ C i figur 6) har
nästan samma tillgång men betydligt större massa. De menar att det inte finns en
universellt optimal geometri, utan att det är kopplat till klimatförhållanden och
stadsgeometri.

Figur 6. De olika typer av undersökta geomterier (Sattrup & Strømann-Andersen,
2013).
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I en mer aktuell men liknande studie presenterar Dogan, Reinhart & Saratsis (2016)
studier på kvarter med olika utformningar. Dagsljusanalyser genomförs på en befintlig
byggnad för att undersöka hur man använder marken på bästa sätt för att få tillgång till
dagsljus. Som resultat har man tagit fram förslag på en byggnad med bättre
dagsljusförhållanden men bibehållit samma massa som på den befintliga byggnaden.
Figur 7 visar olika de utformningarna under studiens gång, där A visar den befintliga
byggnaden, B visar förslaget och B’ visar en ytterligare förbättring av förslaget med
atriumgårdar.

Figur 7. Figurer som visar den befintliga byggnaden samt förbättringarna av den
(Dogan, Reinhart & Saratsis, 2016).

3.4 Samhällsplanering
På grund av byggnadens långa livscykel och svårigheten att ändra byggnadsgeometrier
i efterhand skriver Sattrup & Strømann-Andersen (2013) att dagsljus borde bli särskilt
uppmärksammat redan i planeringsskedet. Speciellt i norra Europa där tillgången till
dagsljus, under vinterhalvåret, är kraftigt begränsad. Sattrup & Strømann-Andersen
(2013) menar att det inte finns någon mall efter vilken geometri som ska användas.
Även om det finns oändliga kombinationer av väderförhållanden bör miljösimuleringar
göras på kvarter för att få en visualiserad bild av täthetens påverkan. Även Paul Rogers,
författare i Rätt tätt, menar att simuleringar är lämpliga i början av planeringsprocessen
(Boverket, 2016b).
Hamza och Lau (2016) undersöker olika tekniker på hur dagsljus tas ner vertikalt
mellan höga byggnader. De argumenterar för hur viktigt det är att definiera minsta
mängd synlig himmel för att garantera tillgängligheten på dagsljus för de lägre
våningsplanen. De vidareutvecklar också ett sätt att mäta dagsljus på, anpassat till en
tätt bebyggd miljö.
När man talar om hållbarhet, talar man ofta om att effektivisera. Detta har många gånger
resulterat i höga hus. Emmanuel, Futcher, Korolija, & Millis (2017) talar om en
problematik där husen behandlas som fristående enheter, där hänsyn till
omkringliggande hus glöms bort. När stadens densitet ökar bidrar höga byggnader till
att tillgången på dagsljus minskar. Författarna menar att det finns ett behov av att
samarbeta för byggnaders ömsesidiga interaktioner i ett tätt bebyggt samhälle.
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3.5 Regler och certifieringar
Boverkets byggregler är det nationella regelverk som styr dagsljuskraven, i kapitel
6:322 presenteras denna regel med tillhörande allmänt råd enligt figur 8.

Figur 8. Dagsljuskraven enligt BBR, (Boverket, 2018b).
Boverkets dagsljuskrav hänvisar till SS 91 42 01 som förenklad metod för att räkna ut
dagsljusfaktorn och beräkning av fönsterglasarea (Swedish Standards Institute, 1987).
För att få använda att den förenklade metoden får avskärmningsvinkel inte överstiga
30˚ och rumsdjupet inte överstiga 6 m. Standarden hänvisar i sin tur till Räkna med
dagsljus för en mer utförlig beräkningsmetod (Statens institut för byggnadsforskning,
1978).Gunilla Fagerström, arkitekt vid Boverket talar om hur Boverket i nuläget arbetar
med dagsljusfrågan. SS 91 42 01 som hänvisas till i allmänna råd planeras att ersättas
med prEN 17037, en ny europeisk standard. De pågår även en förstudie på uppdrag av
Boverket för att se om dagsljusreglerna behöver justeras och ge förslag på en sådan
reglering (Boverket, 2018a). Miljöbyggnads dagljuskrav är kopplade till BBR´s krav
och även i Miljöbyggnads manual 3.0 hänvisar man till den förenklade
beräkningsmetoden (Sweden Green Building Council, 2017).
Hsie & Noonan (2017) undersöker vilka konkurrensfördelar man kan vinna med
miljöcertifieringar. Studien undersöker betydelsen av den ”gröna” signaleringen som
byggnadscertifieringar innebär. Studien innefattar byggnader som är certifierade enligt
LEED mellan 2000-2012.
Hösten 2017 kom en uppdaterad version av Miljöbyggnads indikatorer, Miljöbyggnad
3.0. Ändringar i den nya manualen utifrån dagsljusindikatorn medför att simulerad
dagsljusfaktor kan minska kravet med 0.20%-enheter. Bedömningen görs enligt
bedömningskriterier i figur 9 (Sweden Green Building Council, 2017). För att certifiera
enligt Miljöbyggnad kan dagsljustillgången bestämmas genom fyra olika metoder;
förenklad metod, simulering av dagsljusfaktor i en punkt, handberäkning av
dagsljusfaktor i en punkt och simulering av medianvärde av dagsljusfaktorn. Dessa
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metoder presenteras närmre i bilaga 1. Studiens analysobjekt uppfyllde inte
bedömningskriteriet för nivå Silver. Detta innebär att flerbostadshuset inte uppfyllde
kravet på dagsljusfaktor > 1.2 %.

Figur 9. Dagsljuskraven för respektive certifieringsnivå (Sweden Green
Building Council, 2017).

3.6 Sammanfattning av valda teorier
De fyra teoriområden; Dagsljus och hälsa, Utformningsalternativ, Samhällsplanering
samt Regler och certifieringar, som studien behandlar är kopplade till varandra på olika
sätt. I figur 10 presenteras denna koppling.
Dagsljus och hälsa studeras för att underbygga problemets grund och för att få en
klarhet i varför byggbranschen bör ta hänsyn till denna aspekt. Teorin visar på vikten
av tillräckligt med dagsljus. För att uppnå detta presenteras olika utformningsalternativ.
Geometrier kan vridas för största tillgång på dagsljus. Ljusstråk och volymer påverkar
utformningen, dagsljusinsläppet och i förlängningen hälsan.
Sattrup & Strømann-Andersen (2013) påvisar att beroende på geometri kan man uppnå
olika mängd dagsljusinsläpp. Detta ser man efter att ha gjort simuleringar på områden,
utan simuleringar kan detta antas genom att veta väderstreck och på så sätt skuggning.
Men när man använder simuleringar i planeringsskedet knyts utformningsalternativ,
samhällsplanering och dagsljus och hälsa samman. De tre teorierna knyts även samman
då stadsplaneringens utformning nämns som en orsak till ljusfattiga inomhusmiljöer,
som i förlängningen ger negativa hälsoeffekter.
Regler och certifieringar har ingen vidare koppling till utformningsalternativ.
Regelverk och manualer från certifieringar reglerar inte hur byggnader ska utformas
och utan snarare hur de ska prestera.
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Om det görs dagsljussimuleringar redan i tidigt skede, kan detta bli en process för att
förbygga att dagsljus byggs bort. På så sätt kopplas de två teorierna dagsljus och hälsa
och regler och certifieringar samman. Miljöbyggnads dagsljuskrav har sänkts på grund
av precision i simuleringsresultat av dagsljusfaktor, på så sätt kan samhällsplanering
kopplas samman med regler och certifieringar. Om dagsljussimuleringar endast görs i
efterhand av projektet, blir detta inte ett sätt att använda sig av simuleringar för bättre
inomhusmiljö. Då finns ingen koppling mellan teorierna.

Figur 10. Samband mellan teorier (Författarnas egen figur, 2018).
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Empiri har samlats in genom sju olika intervjuer, en samanställning av varje intervju
presenteras i bilaga 2-8. Respondenter och intervjuers varaktighet presenteras i tabell
3. I text benämns respondenterna vid efternamn eller befattning enligt tabell 4.
Ritningar på studiens analysobjekt har studerats i en dokumentanalys, detta presenteras
under kapitel 4.2.1. Empirin presenteras enligt det teoretiska ramverkets struktur.
Tabell 3. Sammanställning av intervjuer (Författarnas egen tabell, 2018).

Tabell 4. Benämning av respondenter i text (Författarnas egen tabell, 2018).
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4.1 Dagsljus och hälsa
Dagsljus påverkar på olika sätt, Dubois förklarar att det finns två sätt, genom huden och
genom ögat. Hon uttrycker att det är dessa två sätten att ta in dagsljus som är etablerade,
men att vidare forskning kan ge mer kunskap och kanske nya upptäckter.
Dubois förklarar att människan producerar D-vitamin vid exponering för solstrålning.
Vitamin D påverkar humöret och immunförsvaret vilket påverkar vår kapacitet att
bekämpa sjukdomar. Människan är bara mottaglig för vitamin D när huden exponeras
för solstrålningen. Glaset i fönster absorberar UV B-strålningen vilket gör att vitamin
D inte är tillgängligt inomhus. Vidare förklarar Dubois att dagsljusets biologiska
påverkan på människan handlar om att ljuset hamnar på näthinnan bakom ögonen och
genom elektriska signaler producerar en stimulans i hjärnan. Denna stimulans
produceras speciellt av det blåvågiga ljuset som dagsljus är mycket rikt på. På
morgonen är det extra viktigt att få mycket blåvågigt ljus för att aktivera hjärnan. Detta
ljus stoppar utsöndringen av sömnhormonet melatonin och signalerar till hjärnan att det
är dags att vakna. På så sätt bibehålls en bra dygnsrytm. Man vet att många typer av
cancer är länkat till dålig dygnsrytm.
Dubois menar att det i teorin skulle fungera att kompensera dagsljuset med artificiellt
ljus. Men för att stimulera den biologiska reaktionen behövs cirka 1000 lux, vilket är
ungefär två gånger mer än den belysning som normalt belyser ett kontorsrum. Det skulle
krävas enormt med energi för att uppnå 1000 lux, en annan aspekt är att man också
skulle bli bländad. Om man vistas ute en molnig dag är det minst 10000 lux ute, pupillen
anpassar sig eftersom det är så mycket ljus utomhus. Inomhus blir ljuset så koncentrerat
och det är stor risk för bländning.

4.2 Utformningsalternativ
Omkringliggande byggnader och fönsterstorlek anses som viktiga faktorer för
dagsljuset. Men detta påstår Rogers endast är möjligt om tätheten är på en rimlig nivå.
Om ljuset inte träffar fasaden spelar det ingen roll hur stora fönster man har. Därför är
omkringliggande byggnader den mest avgörande faktorn i sig och bör behandlas redan
i planeringsskedet. Därefter rangordnas balkonger och rumsdjup, som behandlas i ett
senare skede av byggprocessen. Sedan menar Rogers att fönstertyp och invändiga
material ingår i sluttampen och är detaljarbete som inte påverkar dagsljus i så stor
uträckning som de tidigare nämnda faktorerna.
För att visa hur arkitekter arbetar med dagsljus när lägenheter utformas förklarar
Åkerlund att man enkelt, redan i skisstadiet, kan kontrollera att man uppfyller 10 %
glasarea av rummets kvadratmeter. Man kan tidigt fundera på balkongbredd och man
brukar se till att förenklad metod fungerar. Han menar att ambitionen är att kunna visa
för kunden att man uppfyller regeln. Ibland händer det att dagsljusregeln inte uppfylls,
det är ofta för att förutsättningarna är omöjliga. Han menar också att man vill ha
kundens godkännande av fasaden innan man kontrollerar dagsljustillgången. Åkerlund
förklarar att kommunen är ansvariga för detaljplanen och kan alltid hävda att det är
möjligt att klara dagsljuskraven. Det resulterar ofta i märkliga planlösningar eller att
man inte kan utnyttja hela byggrätten som detaljplanen medger. Det uppstår ofta en
konflikt då byggherrar kalkylerar för att kunna bygga på hela byggrätten. Det är sällan
byggherrar drar ner på byggnadsarean för att få tillfredsställande dagsljusförhållanden,
då det påverkar projektets ekonomiska vinning.
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Bygglovschefen i Jönköping menar att den största anledningen till att BBR´s krav inte
uppfylls är omkringliggande hinder, d.v.s. tätheten. Detta bekräftas av Dubois som
anser att vi måste fråga oss ”hur tätt är bra?”. Det finns studier som visar att tätheten är
bra till en viss nivå, om man ökar det ytterligare kostar det mer energi än det man sparar.
När man bygger tätt sparar man transporterna för energi, men man ökar samtidigt
energianvändningen inuti byggnaden, i form av elektrisk belysning. Dagsljus och
energi har ett tätt samband. Den bästa lösningen för minskad energiförlust skulle vara
att ha en fönsterlös byggnad, men man vet att människor mår dåligt i en sådan miljö
och behöver tillgång till dagsljus och utblick. Dubois har forskat i denna fråga och
studien resulterade i att 30-40 % glasarea i fasaden är optimalt för balansen mellan
energiförbrukning och ljusinsläpp.
Rogers menar att det krävs fingertoppskänsla för dagsljus hos de som utformar och
planerar. Man kan enkelt kolla på befintlig bebyggelse och titta på dess
dagljuspersonlighet och sedan jämföra med det man själv ritar eller planerar.
Hagastaden är ett område med e-tal som närmar sig 5. Se figur 11, som visar
analysresultat av VSC, där de mörkblå partierna troligtvis har svårt att klara
dagsljukraven. Ett sådant område gör det svårt, om inte omöjliga att klara dagsljuset.
Det befintliga bostadsbeståndets täthet ger det dagsljus vi har idag. Vill man bygga
tätare och komma upp i exploateringstal som 2 eller högre måste man jobba med
dagsljusfrågan och använda sig av dagsljussimuleringar.

Figur 11. Hagastaden med exploateringstal på cirka 5 (Boverket, 2016b).
Sundborg menar att i tätt byggda miljöer kan man inte alltid få in det direkta solljuset i
lägenheter, då blir det desto viktigare att ha bra dagsljusförhållanden. Det är också
viktigt att se hur byggnader förhåller sig till varandra. Om man vrider fasader får man
en utblick längre bort och det kortaste avståndet mellan byggnaderna blir i sig mycket
kortare. På så sätt kan man uppnå luftigare och ljusare miljö trots samma
byggnadsvolymer. Även avfasning av hörn på huskroppar möjliggör att ljusets bana
inte bryts. Det viktigaste enligt Sundborg är att man tittar på öppningar mellan
byggnader och att man utnyttjar väderstreckens riktningar i stadsbebyggelsen.
Öppningar så som gator eller parkstråk som flankeras av byggnader måste ha tillräcklig
bredd och att byggnaderna inte får vara för höga. En lång sådan öppning i östvästlig
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riktning belyses bra trots då ljuset står lågt. Nackdelen i den situationen blir att om något
bryter ljuset bana, blir det istället en väldigt lång skugga.
4.2.1 Analysobjekt
Från analys av ritningar över en lägenhet som inte klarade dagsljuskraven, framgår
rumsdjupen i lägenheten. Även avstånd till omkringliggande byggnader kan hämtas
från underlaget. I kombination med mätningar i den fysiska modellen som studien fått
tillgång till räknas avskärmningsvinkeln ut.
I intervju med Åkerlund framgår att avsteg från den ursprungliga fasadutformningen
inte var aktuellt. Han talar om dagsljusförhållandena i Munksjöstaden som bristfälliga.
Det är flera år sen detaljplanen upprättades och han menar att dagsljusfrågan inte
behandlades på det sättet som den borde. Man var ute efter att bygga kvartersstad men
med en gatubredd på 10-11 m är det svårt att klara dagsljuskraven på de lägre
våningsplanen. Han menar att den enda åtgärden som skulle möjliggöra god tillgång till
dagsljus i Munksjöstaden hade varit att minska byggrätterna i detaljplanen eller att
byggherren minskade boytan. För att på sätt öka avstånden mellan byggnadsvolymerna.
Bygglovschefen menar att det som är det största problemet när det gäller studiens
analysobjekt, är att det handlar om omkringliggande byggnader och skuggning från
befintlig bebyggelse. Man borde tänka på att vrida byggnadsvolymerna för maximalt
ljusinsläpp. Hon menar också att Munksjöstaden, i ett storstadsperspektiv, inte är så tätt
byggt, det är hög exploatering för att vara Jönköping.
Förtätning är ett återkommande begrepp i det ramprogram som togs fram i uppdrag av
Stadsbyggnadsvisionen 2.0 (Jönköping Kommun, 2008). Ramprogrammet är en
fördjupning av översiktsplanen. Här återfinns riktlinjerna för hur utvecklingen kring
södra Munksjön kan ske (Jönköpings Kommun, 2012). Även i detaljplanen återkommer
förtätning som ett sätt att förändra landskapsbilden runt Munksjön (se figur 12).
Framkommer i detaljplanen gör också att de e-tal som rekommenderats från
ramprogrammet har frångåtts (se figur 13). Någon anledning till de höjda e-talen
framförs inte. Man menar att man vid framtagning av detaljplanen har prövat de
gestaltningsprinciper som givits och att byggnadsvolymer har anpassats till dem
(Jönköpings Kommun, 2014).
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Figur 12. Illustrationsplan från detaljplan för södra delen av Munksjö
fabriksområde (Jönköpings Kommun, 2014).

Figur 13. Avsteg från de antagna e-tal i ramprogrammet redovisas inom
parantes i figuren (Jönköpings Kommun, 2014).
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4.3 Samhällsplanering
För att hantera dagsljustillgången redan i planeringsstadiet anser Dubois att det gäller
att ha grunda byggnadsplaner och att göra dagsljussimuleringar. Hon tror att det är
nödvändigt att införa stadsplaneringsregler för att få restriktiva mått för att
dimensionera byggnadskroppar. Dubois menar att vi försöker lösa dagsljus
problematiken på rumsnivå, detta är något som borde hanteras på stadsnivå för att ge
rättvisa åt de som utvecklar byggnaderna. Däremot tror Sundborg att generella
stadsplaneringsregler skulle vara svåra att tillämpa eftersom de lokala förhållande
skiljer sig så mycket från ett projekt till ett annat. Man måste ha ambitionen att så många
människor som möjligt ska få så bra bostäder som möjligt, det ska vara tillräckligt
incitament för att behandla dagsljusfrågan. Åkerlund menar att stadsplaneringsregler
skulle kännas tvingande och vara begränsande för en stadsplanerare men att principer
och idéer att förhålla sig till borde finnas. Detaljplanen ska ritas så att det går att uppfylla
BBR, om det inte är möjligt tyder det på brister i detaljplanen.
Sundborg menar att det idag finns verktyg som ArchiCAD, Sketchup och andra CADprogram som ger oss tillgång till stora mängder information. Sundborg hävdra att det
är en fråga om att kunna sovra och använda den viktiga informationen snarare än en
brist på den. Många gånger görs inte de kontroller som behövs från kommunens sida.
Sundborg anser att dagljusfrågor rationaliseras bort i kommunen eftersom det ska gå så
snabbt som möjligt och därför finns det mycket brister i det som byggs idag. Det är ett
stort ansvar och man måste tänka på helheten som blir i slutändan.
När man bedömer vad som är viktigt för att få tillräckligt med dagsljus i lägenheter
menar Rogers att man bör tänka i skalan: ju tidigare i projektet man arbetar med frågan
desto större skillnad gör det i slutresultatet. Om man redan i planeringsskedet analyserar
områdets volymer och dess placering i förhållande till varandra, kan man se om det
eventuellt skulle bli dåliga dagsljusförhållanden. Därifrån skulle man kunna reglera
våningshöjder och avstånd mellan byggnader för att eliminera sådana kritiska lägen.
Planchefen bekräftar att bygglov- och planavdelningen samarbetar i planskedet, där
diskuteras bland annat gatubredder, höjder och placering av hus. Planavdelningen i
Jönköpings kommun arbetar inte med dagsljussimuleringar. Däremot utförs
skuggstudier på i princip alla planer, både på ny och intilliggande befintlig bebyggelse.
I intervju med bygglovsavdelningen i Jönköping framkommer att man inte har funderat
på att kräva dagsljussimuleringar vid bygglov men uppger att man har krävt in
solstudier i enstaka fall om det rör sig om höga hus på befintlig plan.

4.4 Regelverk och certifieringar
När ett ärende kommer in till bygglovsavdelningen räknar handläggare på 10 %
fönsterarea, som anges i BBR´s allmänna råd för dagsljus. När handläggaren räknar på
den angivna fönsterarean tar man inte hänsyn till glastyp, rumsutformning eller
omkringliggande hinder. Kommunen anser att man generellt sett är noga att kontrollera
storleken på fönster vid bygglovsansökningar. Om detaljplanen medger en byggrätt och
byggnaden som bygglovet gäller hamnar inom volymen som detaljplanen medger, är
detta utgångspunkten för ett beviljat bygglov.
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Något man kan reglera i bygglovsprocessen är rumsdjup, även om man uppfyller 10 %
fönsterarea tenderar djupa rum att bli mörka. För rum djupare än 6 m måste en
dagsljusfaktor beräknas och redovisas, exempelvis med simuleringar. Detta är någon
man diskuterar att begära in inför byggstart i Jönköpings kommun. Planerare,
bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer gör olika saker och utgör olika faser.
Rogers menar att ett beviljat bygglov kan stoppas av byggnadsinspektören vid ett senare
skede och då har processen ofta redan gått väldigt långt. Hos kommunerna behövs bättre
kunskap, annars finns det risk att projekt som inte bör godkännas, får både bygglov och
startbesked. Från en bygglovshandläggare till en annan, kan det skilja mycket i vad som
beviljas, beroende på hur mycket de vet och hur mycket de bryr sig om frågan.
Bygglovsavdelningen anser att det är byggherrens ansvar att BBR´s krav uppfylls,
kommunen gör dock stickprov. Bygglovschefen framhåller vikten av att följa nationella
krav, hon menar att det ska säkerställas i kontrollplanen. Planen upprättas av en
certifierad kontrollansvarig. Den anpassas utifrån projektet och de kritiska punkterna
ska finnas med i denna plan, ibland inkluderas dagsljus.
Dubois anser att dagsljuslagar måste bevaras och att samhället ska anpassa sig till de
lagar som råder, inte tvärtom. Hon anser att dagsljusfaktorn 1 % inte är extrem. Rogers
presenterar i den kommande rapporten Moderniserad dagsljusstandard en idé där man
tittar på vistelseytor och ser till funktionen i en zon istället för varje enskilt rum. Han
uttrycker i intervjun:

Dubois ser zon-idén som en möjlig lösning, samtidigt som man måste ta hänsyn till att
exempelvis tonåringar tillbringar mycket tid i sovrum och att det på ett sätt blir deras
arbetsrum. I intervju med Warfvinge framkommer att Boverket pratar om att man skulle
kunna tänka sig acceptera att något rum i varje lägenhet inte klarar kraven och att man
ser till vad det är för typ av rum. Att man exempelvis har kök och vardagsrum i den
ljusa delen av lägenheten och sovrum i en del som är mindre belyst. Det finns dock inte
i nuläget några omedelbara planer att ändra några regler. Åkerlund berättar om ett
projekt där man kan klara dagsljuskraven men på grund av insynsproblematik har man
bett kommunen göra ett avsteg från BBR. Han talar om ett sovrum som vetter ut mot
en loftgång. Rummet skulle i teorin kunna klara kraven men en sådan justering inte
skulle tillfredsställa slutkunden på grund av insyn. Han menar att man som arkitekt
hamnar i konflikt mellan kundens önskemål och de regelverk som styr dagsljuset.
Miljöbyggnad ger certifiering i tre nivåer; Guld, Silver och Brons, där Brons ligger i
linje med de myndighetskrav som ställs i BBR. Warfvinge menar att anledningen till
att man lägger den lägsta certifieringsnivån enligt myndighetskrav är att tillsynen i
Sverige inte fungerar som den ska. Hon menar att kommunen inte kontrollerar att hus
faktiskt uppfyller myndighetskrav. Därför har Miljöbyggnad också som del i sin
certifieringsprocess att följa upp indikatorerna två år efter färdigställandet av
byggnaden. Warfvinge påtalar också en kunskapsbrist i branschen. Hon menar att
branschen inte riktigt har vetat hur BBR fungerar och att man på kommunerna inte har
kontrollerat dagsljuset tidigare. Sundborg menar att miljöcertifieringar är en bra början
och en morot för beställare att komma fram till en process där dagsljus är mer
inkluderat.
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Den senaste versionen av Miljöbyggnad visar en sänkning av dagsljuskraven.
Warfvinge förklarar att forskning visar att en datorberäkning av dagsljusfaktorn med
resultat på 0.8 % motsvarar en handberäkning med 1.0 som resultat. Eftersom
simuleringar har mycket större precision, räcker det att uppnå en dagsljusfaktor på 0.8
och man hade i slutändan fått lika ljust som vid en handberäkning med 1.0.
Dagsljuskraven för Miljöbyggnad planeras inte att sänkas något mer. Den senaste
ändringen är det lägsta man kan sträcka sig.

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri
Empirin som berör dagsljus och hälsa bidrar till insikt om hur dagsljus påverkan på
människan, skillnaden mellan dagsljus och artificiellt ljus samt förståelse för den
hälsoproblematik som uppstår vid för lite dagsljusexponering.
Sedan presenteras olika metoder exempelvis vrida byggnadsvolymer, planera för
öppningar mellan byggnader m.m. som huvudsakligen tillämpas tidigt i projekt. Dessa
metoder bör med fördel tillämpas av arkitekter, stadsplanerare, bygglovshandläggare
och inspektörer för att säkerställa att dagsljus tillgodoses i alla skeden från
detaljplanering till startbesked. På så sätt kan man åstadkomma en process där man
förebygger bristfälliga dagsljusförhållanden.
Miljöcertifieringar är ett sätt att belysa att byggandet i Sverige ska anpassa sig till de
rådande lagar och regler som finns och inte tvärtom. Det fungerar också som drivkraft
för att även byggherrar ska eftersträva god dagsljustillgång i sina projekt.
Med kunskap från insamlad empiri från intervjuer och dokumentanalys av underlag från
analysobjektet kan brister i dagsljushanteringen av projektet identifieras. Därför ger
studiens insamlade empiri värdefull vetskap om hur liknande projekt förhindras.
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5.1 Analys
5.1.1 Intervjuer
Respondenternas svar har kategoriserats för att skapa underlag och utrymme för analys
(se tabell 5-7). Eftersom intervjuerna är semistrukturerade och tillåter öppna svar har
både frågor och svar varierat. Detta gör att alla kategorier inte berörs av samtliga
respondenter antingen för att frågan är obesvarad eller inte ställd. Tabellerna fungerar
som underlag för analys och presenterar därför inte en fullständig bild över intervjuerna.
Kategorier valdes genom att hitta gemensamma ämnen i insamlad data, dessa delas in i
tre olika tabeller som bygger på; Vad, Varför och Hur.
Tabell 5. Sammanfattning av empiri gällande vad anledningen är till att det bli
för mörkt i lägenheter (Författarnas egen tabell, 2018).

Tabell 6. Sammanfattning av empiri gällande varför det tillåts hända att det blir
för mörkt i lägenheter (Författarnas egen tabell, 2018).

Tabell 7. Sammanfattning av empiri gällande hur man kan få tillräckligt med
dagsljus i lägenheter (Författarnas egen tabell, 2018).
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Tabell 5 och 7 resulterar i fler svar från enskilda respondenter. Medan tabell 6 har mer
jämt spridda svar. Enskilda dagsljusexperter har svar på hur man kan göra för att
förbättra dagsljustillgången samt hur man kan planera den fysiska miljön för att få
tillräckligt med dagsljus. De spridda svaren i tabell 6 visar att fler i branschen tycker
sig veta var vad anledningen är till att det blir för dåliga dagsljusförhållanden. I
efterhand kan man se vad som borde gjorts annorlunda och förhoppningsvis ta lärdom
till framtida projekt.
Tätt placerade omkringliggande byggnader medför att avskärmningsvinkeln blir hög,
detta blir därför den avgörande faktorn för att kunna tillfredsställa området med
dagsljus. Träffar inte ljuset fasaden spelar det heller ingen roll vilket balkongdjup,
storlek på fönster eller fönsterglas byggnaden har. Hamza och Lau (2016) understryker
vikten av att definiera minsta mängd synlig himmel för att säkerställa tillgången till
dagsljus på bottenplanen. Viktigt är också att byggnadsplaner hålls på en rimlig nivå
för att tillåta ljuset att nå så långt in i lägenheterna som möjligt, och på så sätt undvika
för mörka kärnor i byggnadens mitt.
Genom att ta lärdom av tidigare byggda projekt ökas kunskapsnivån vad gäller
sambandet mellan förtätning av städer och tillgången av dagsljus. Efterkontroller kan
göras för att lära av tidigare ”misstag”. Att följa nationella krav borde ses som en
självklarhet, men hittills har branschen visat sig inte varit tillräckligt införstådda med
dagsljusets betydelse för god inomhusmiljö. Bygglovsavdelningen är de som skulle
kunna stoppa att man bygger bort dagsljuset. De förlitar sig på byggherren, som i sin
tur ska se till att projektet uppfyller BBR. Om inga efterkontroller görs uppstår heller
inga konsekvenser om reglerna är ouppnådda. Detta kan vara anledningen till att fler
projekt får bristfälliga dagsljusförhållanden. Miljöcertifieringar är ett sätt att både
uppmärksamma och bibehålla krav, här görs efterkontroller för att säkerställa att
projektet uppfyller kraven även efter ett par års brukande. Avsteg från Miljöbyggnad
kan accepteras med godkännande från kommun. Även här förutsätts att kommunen är
medvetna om dagsljusets betydelse och att de är kritiska i sina beslut för avsteg.
Genom att genomföra dagsljussimuleringar redan i detaljplaneringen kan man se hur
ny och befintlig bebyggelse interagerar. Sattrup & Strømann-Andersen (2013) menar
att byggnadsform och områdets densitet är svåra att ändra i efterhand. Därför är det
extra viktigt att dagsljus uppmärksammas i tidigt skede. Dogan, Reinhart & Saratsis
(2016) framhåller att tidiga simuleringar gör att man ser bästa sätt för utnyttjande av
mark och samtidigt att tillräcklig mängd dagsljus träffar fasaden.
Ett beviljat bygglov innebär att byggnaden hamnar inom den byggrätt och byggvolym
som detaljplanen medger. Om detaljplanen inte ger förutsättningar för att nationella
krav kan uppfyllas blir det upp till byggherren att minska byggnadsarea för att ge plats
för dagsljus. Eftersom kommunen inte avslår ett bygglov om byggnaden hamnar inom
detaljplanens riktlinjer erhåller byggherren bygglov men riskerar att inte kunna uppfylla
dagsljuskraven. Kvantitet går då före kvalité och det blir en fråga om projektets
ekonomiska vinst.
Med stöd i Folkhälsmyndighetens nyligen publicerade rapport Ljus och hälsa
framkommer hur viktigt dagsljuset är för människan. Boverkets krav för dagsljus är inte
extrema. De nuvarande kraven kan ur ett hälsoperspektiv anses vara för låga för att
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kunna säkerställa en god inomhusmiljö (Folkhälsomyndigheten, 2017). Däremot kan
det finnas en viss okunskap i branschen samt att det kan vara svårt att tyda BBR´s krav.
Utifrån-in-teorin bygger på att man arbetar i skala, man tänker ur ett större perspektiv
till att börja med för att sedan arbeta sig inåt. Det är viktigt att se helheten, så som
volymer och ljusstråk och inte försöka lösa problemet med dagsljus på rumsnivå. Raka
gator, avfasning av hörn och grupperingar av hus anger Sundborg (2010) som några
exempel på hur man kan tänka när städer ska planeras. Det är också viktigt hur man
vrider byggnader i förhållande till väderstreck.
Sattrup & Strømann-Andersen (2013) menar att dagsljussimuleringar är mycket viktiga
eftersom alla miljöer skiljer sig åt och att dagsljustillgången kan variera mycket
beroende på geografiskt läge. Emmanuel, Futcher, Korolija, & Millis (2017) anser att
hus i områden med hög densitet inte kan behandlas som fristående enheter. För att
kunna skapa täta urbana miljöer måste man samarbeta och ta hänsyn till alla
omkringliggande byggnader. Det har också betydelse hur geometrier ser ut, Dogan,
Reinhart & Saratsis (2016) presenterar hur olika massor ger olika tillgång till dagsljus.
Därför är det viktigt att testa sig fram för att maximera tillgången.
5.1.2 Dokumentanalys
Jönköpings kommun har som ambition att förtäta i staden och utnyttja fördelarna med
förtätning så som minskat bilanvändande, minskad stadsutbredning, bättre utnyttjande
av infrastruktur och service, liv och rörelse i nya gaturum (Jönköping Kommun, 2012).
I Munksjöstaden arbetade man inte tillräcklig med dagsljus som är en av de utmaningar
som kommer med förtätning.
När detaljplanen för Munksjöstaden gjordes och antogs tänkte man inte på
dagsljuskraven på samma sätt som är aktuellt i flera kommuner idag. Den antagna
detaljplanen hanterar solljus men inte dagsljus. Den godkänner också högre e-tal än vad
ramprogrammet för området medger. Hög exploatering d.v.s. e-tal uppemot två och
högre, gör det svårt att klara dagsljuskraven. Vid sådana projekt måste man arbeta tidigt
med dagsljussimuleringar för att förse lägenheter med goda dagsljusförhållanden.
Enligt detaljplanen för det delområde där analysobjektet ingår uppger ett e-tal på 2.9,
vilket indikerar att man i tidigt skede skulle ha gjort kontroller för att säkerställa
dagsljus i bottenvåningarna. Höjningen av e-talet från 2.6 till 2.9 innebar fler tillåtna
våningar samtidigt som man anger att avstegen i exploateringen inte ska påverka
tillgången till dagsljus. Detta innebär en konflikt eftersom högre e-tal innebär högre
avskärmningsvinklar och därmed sämre tillgång till dagsljus.
Analys av fysisk modell och planlösningar har resulterat i avskärmningsvinklar enligt
figur 15 och 16. Orientering av sektioner presenteras i översiktsfigur 14. Åt båda
intilliggande byggnader blir avskärmningsvinkeln för stor för att säkerställa god
tillgång till dagsljus. För att få använda sig av Förenklad metod för kontroll av
erforderlig fönsterglasarea enligt standarden SS 91 42 01 får avskärmningsvinkeln inte
överstiga 30 ˚. De avskärmningsvinklar som framkommit av analysen indikerar att en
simulerad DF skulle redovisas för projektet.
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Figur 14. Orienteringsfigur med sektionspilar (Författarnas egen figur, 2018).

Figur 15. Sektion A-A visar avskärmningsvinkel från Brf X (Författarnas egen figur,
2018).

Figur 16. Sektion B-B visar avskärmningsvinkel från Brf X
(Författarnas egen figur, 2018).
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5.2 Resultat
5.2.1 Frågeställning 1
Hur kan man bygga tätt och samtidigt få tillräckligt med dagsljus i lägenheter?
Omkringliggande byggnader är den mest avgörande faktorn när man pratar om för lite
tillgång till dagsljus. Att arbeta med volymer av byggnader i tidigt skede är det som
påverkar dagsljuset mest, i ett senare skede kan balkongdjup och fönstersättning spela
roll. Genom att förtäta städer ökar man exploateringen, ofta byggs husen höga och
därmed ökar e-talet. När man kommer upp i e-tal som är över två måste man arbeta
aktivt med att hantera dagsljuset för att inte riskera att bygga bort det. Vid för höga etal blir det lätt för stora avskärmningsvinklar och detta leder till att ljuset inte kan tas
ner vertikalt.
För att utnyttja marken och samtidigt uppfylla de krav som gäller för dagsljus måste
byggnadsvolymer tillåtas vridas, man kan även släppa in ljuset genom öppningar
mellan hus och arbeta med olika byggnadsvolymer. Det är viktigt att tänka på hur
byggnader förhåller sig till varandra och till olika väderstreck.
För att bygga tätt och samtidigt få tillräckligt med dagsljus krävs därför en noggrann
planering av detaljplanen, gärna med hjälp av dagsljussimuleringar. Att få riktlinjer för
hur breda gator i förhållande till huskroppar bör vara, skulle kunna presenteras som ett
sätt att hantera att ljuset släpps ner vertikalt. Att samarbeta inom kommunen och på så
sätt hantera frågan ur ett brett perspektiv för att sedan se över detaljer i ett senare skede.
Som arkitekt är det lätt att kontrollera 10 % glasarea, detta är däremot inget som visar
på att man får tillräckligt med dagsljus inne i lägenheten, då rumsdjup och
omkringliggande byggnader inte hanteras när man använder detta sätt att räkna.
5.2.2 Frågeställning 2
Vilken är den största anledningen till att studiens analysobjekt inte uppfyllde
kraven för dagsljusindikatorn i Miljöbyggnad Silver?
Anledningen till att man inte klarade dagsljuskravet enligt Miljöbyggnad Silver i
analysobjektet var för täta byggrätter i detaljplanen, som byggherren ville utnyttja till
fullo, vilket innebar skuggning från närliggande byggnader.
Även om detaljplanen medger fullt utnyttjande av byggrätter skulle byggherren på eget
initiativ kunna minska byggnadsvolymerna för att få bättre dagsljusförhållanden.
Kommunen kan hävda att det alltid är möjligt att bygga enligt BBR men att det kan
betyda att man inte utnyttjar byggrätten till fullo. Det innebär att byggherrar måste
minska sin bruttoarea vilket leder till att projektets ekonomi påverkas negativt och
dagsljus prioriteras bort.
5.2.3 Frågeställning 3
Hur ser utvecklingen ut för Miljöbyggnads dagsljuskrav?
Den senaste utvecklingen av Miljöbyggnads dagsljuskrav genomfördes hösten 2017.
Den nya manualen Miljöbyggnad 3.0 innebar en tillåten sänkning av dagsljusfaktorn
från 1.0 ner till 0.8. Med grund i senare forskning, menar man att handberäkningar är
för grova och att en lägre simulerad dagsljusfaktor kan accepteras på grund av sin
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precision. Framåt sett går det inte att sänka kraven ytterligare. Så fort det finns
intilliggande byggnadsvolymer eller vinkel på husen, ser man inte himmelen och det
finns inte längre möjlighet att förse lägenheterna med dagsljus.
Miljöbyggnad arbetar i linje med Boverket och i nuläget finns inga planerade ändringar
i BBR. Det diskuteras om man ska anta en zon-idé som kommer att presenteras i en
forskningsrapport senare under våren. Förslaget bygger på att man beräknar zoner i
lägenheter istället för alla enskilda rum. Den förenklade metoden, 10 % glasarea av
rumsytan anses inte tillräckligt för att tillgodose bra dagsljus. Men en lagändring i BBR
kommer att dröja.
Ett ökat intresse för miljösmart tänkande medför en morot för byggherrar att
miljöcertifiera byggnader. En certifiering innebär inte bara garanterat god
inomhusmiljö och bra materialval men också konkurrensfördelar med den
miljömedvetenhet som det medför. Med hjälp av certifieringar blir det tvingande att
arbeta med dagsljusfrågan och förhoppningsvis förekommer färre byggnader med
dagsljusproblem i framtiden.

5.3 Koppling till målet
Målet är att se vilka dagsljuskrav man bör ställa på ett samhälle där förtätning
sker.
Omkringliggande byggnader är den mest kritiska faktorn för dagsljuset. För att hantera
denna problematik måste man tidigt i planeringsskedet utnyttja simuleringsmetoder, för
bästa samverkan mellan exploatering och dagsljusförhållande. Varje enskilt projekt har
olika förutsättningar vilket gör att dagsljuset tillåts hanteras på olika sätt. I urbana
miljöer överstiger avskärmningsvinklarna ofta 30º, vilket gör att enligt SS 91 42 01,
skall en beräkning av dagsljusfaktorn redovisas. Kommuner bör innan startbesked
begära den information som krävs för att säkerställa att kraven i BBR uppfylls. Större
miljömedvetenhet hos allmänheten gör att intresset för certifieringar ökar och högre
krav på byggnader efterfrågas. En certifiering medför minst myndighetskrav och blir
tvingande för byggherren att säkerställa ljusinsläppet både inför byggnation och efter
några års brukande.
Enligt Folkhälsomyndigheten bör dagsljuskraven höjas ut ett hälsoperspektiv. Boverket
antyder dock ingen planerad lagändring gällande dagsljuskraven. Detta innebär att det
blir desto viktigare för kommunerna att samarbeta mellan avdelningar vid framtagning
av detaljplaner. De måste vara pålästa om dagsljus och dess hälsoeffekter, vara hårda i
sin beslutsprocess eftersom det inte finns någon annan instans som kontrollerar att
kraven följs. Byggherrar har ofta i slutändan den ekonomiska vinsten som främsta
intresse. I kombination med den rådande bostadsbristen, som innebär att exploatering
ligger i kommunernas intresse, gör att tillsyn krävs för att säkerställa en god bebyggd
miljö.
Vill man förtäta staden måste man arbeta med de utmaningar som kommer med
förtätning. Lägsta standarden på boenden i Sverige måste vara hög, för att inte segregera
befolkningen. Om det inte finns regler och lagar att förhålla sig till, finns det risk för att
det byggs boenden med olika status. Utgångspunkten för alla aktörer i branschen bör
vara god tillgång till dagsljus i samtliga lägenheter.
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Diskussion och slutsatser

6.1 Resultatdiskussion
Målet med studien är att se vilka dagsljuskrav man bör ställa på ett samhälle där
förtätning sker. Frågeställning 1 har bidragit till att uppfylla studiens mål genom att ge
en övergripande bild av hur olika faktorer som påverkar dagsljus är sammankopplade.
Formuleringen av frågeställningen var korrekt då den gav studien en nödvändig
förståelse för effekten av utformning på byggnader och kvarter. Som bakgrund till
frågeställningen gjordes även en kartläggning av dagsljusets påverkan på människans
hälsa. Detta för att visa hur dagens sätt att bygga påverkar samhället samt för att styrka
resultatets trovärdighet. Vid förtätning uppstår en konflikt mellan samhällets strävan att
bygga hållbart och samtidigt bygga så mycket bostäder som möjligt. Frågeställning 2
innebär en analys av studiens analysobjekt. Analysen visar en process där
dagsljusproblematik tydligt framgår. Den visar också att man måste behandla frågan i
tidigt skede för att klara dagsljuskraven. Frågeställning 3 ger en bild av Miljöbyggnad
och vilka krav man kan ställa på ett miljösmart byggande. Enligt resultat av
frågeställningen kommer dagsljuskraven inte sänkas. Ytterligare reducering av
dagsljuskrav hade indikerat att samhället anpassar sig till ekonomiska mål istället för
god inomhusmiljö. Man måste göra ett aktivt val i hur man vill bygga ett samhälle, då
spelar nationella regler och miljöcertifieringar stor roll. Frågeställningen är nödvändig
för att se hur man förhåller sig till dagsljusfrågan från certifieringssidan och på så sätt
se hur dagsljus kan tänkas hanteras i framtiden.
Studien är grundad i en litteraturstudie som kopplas ihop med insamlad empiri, detta
ger studien tillförlitlighet. För att höja trovärdigheten ytterligare bygger resultatet för
studien på intervjuer av noggrant utvalda respondenter med olika koppling till ämnet.
Transkribering av intervjuer har genomförts så tätt inpå intervjun som möjligt,
respondenterna har sedan erbjudits ta del av materialet för att kunna göra ändringar,
detta stärker studiens reliabilitet.
Resultatet är användbart då studien har resulterat i en sammanställning med
utgångspunkt i vad det är som gör att det blir för lite dagsljus i lägenheter, varför det
förekommer och hur man kan förebygga det. Med dagens sätt att bygga kan det
förutspås att dagsljusfrågan kommer att behöva prioriteras. Efter intervju med flera
experter inom området kan man med hjälp av studiens resultat planera för ett samhälle
med bättre dagsljusförhållanden. Empirin stärker teorin om värdet av att arbeta aktivt
med simuleringar under hela detaljplaneringen. Då kan man tydligt se förhållandet
mellan gatubredd och hushöjder. Om avskärmningsvinkeln är för stor finns det ingen
möjlighet för ljuset att träffa fasaderna, då är det för tätt för att uppnå tillfredställande
mängd dagsljus. Resultatet lägger vikt i att alla medverkande i samhällsbyggandet bör
ha ett kvalitetstänk med dagsljus inkluderat.
För att få en bättre uppfattning av hur arkitekter hanterar dagsljusfrågan skulle fler
verksamma arkitekter ha intervjuats. Man hade även kunnat analysera analysobjektet
ur den ursprungliga byggherrens perspektiv för att få djupare förståelse för deras sätt
att hantera eller bristen på att hantera dagsljusfrågan. För ett bättre resultat skulle andra
kommuner kunna omfattas av studien, då det framkommit av dagsljusexperter att
kommuner jobbar olika mycket med dagsljusfrågan. Det hade också varit av intresse att
undersöka städer som omfattas av förtätning i större utsträckning än Jönköping.
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6.2 Metoddiskussion
Datainsamlingsmetoder för studien innefattar intervjuer och dokumentanalys.
Metodvalen anses vara korrekta för studien och dess mål. En litteraturstudie har
genomförts för att kartlägga det aktuella forskningsläget. Fallstudien innebar en
djupdykning i analysobjektet som anses ha gett värdefull information om
dagsljushanteringen. Metoden lämpade sig för studien då information av sådan
detaljerad karaktär inte skulle kunna identifieras med annan metod.
Frågeställning 1 besvaras genom flera intervjuer. Semistrukturerade intervjuerna ger
respondenterna utrymme för att ge öppna svar. Den valda intervjustrukturen är
nödvändig då intervjufrågorna anpassas till intervjutillfället eftersom varje respondent
har olika koppling till ämnet. Resultat från frågeställning 1 ligger till grund för
frågeställning 2, tillsammans med fallstudien. Kombinationen av metoderna ger en
helhetsbild över projektet och gör resultatet trovärdigt. Frågeställningen skulle kunna
besvaras mer teoretiskt med hjälp av intervjuer men med dokumentanalysen ökar
reliabiliteten i resultatet. Frågeställning 2 är studiespecifik och vid en repetition av
studien med ett annat analysobjekt skulle analysens omfattning bero på vilket underlag
man får tillgång till. Frågeställning 3 är tydligt formulerad mot Miljöbyggnad och
besvaras därför genom intervju med sakkunnig inom organisationen. Detta är
ursprungskällan och därför anses resultatet ha hög validitet.
Tillförlitligheten i resultatet för vald intervjustruktur bygger på att författarna
distanserar sig från sina normala och vardagliga övertygelser så länge forskningen
pågår. Intervjustrukturen ger utrymme för öppna svar och spontana följdfrågor som lätt
kan präglas av författarnas personliga åsikter. Författarna har med arbetets gång
förbättrat förmågan att distansera sig och förberett eventuella följdfrågor. Om studien
hade använt sig av strukturerade frågor hade analysen blivit betydligt enklare att
genomföra. Med öppna frågor har kategorier analyserats som kanske inte har berörts av
alla respondenter. Av den anledningen kan kategorierna misstolkas. Semistrukturerade
intervjuer har dock varit nödvändigt på grund av att respondenterna har haft olika
förhållande till ämnen och frågorna har behövts anpassas till de olika rollerna.
Intervjun som genomfördes per telefon gjorde att författarna hade svårare att tolka
respondenten jämfört med intervjuer genomförda via Skype. Därmed blev bearbetning
av empirin också mer problematisk. Respondenten fick i efterhand justera
intervjusammanställningen för att förtydliga sitt budskap, vilket höjde intervjuns
trovärdighet. Eftersom intervjun med Bygglovsavdelningen innehöll flera respondenter
blev det svårt att transkribera materialet. Det var väldigt tidskrävande att från
inspelningen tyda vem som hade sagt vad.

6.3 Begränsningar
Studiens resultat begränsas på grund av tid. Om längre tid hade erhållits skulle fler
intervjuer med verksamma arkitekter och byggherrar genomförts. I studien analyseras
ett analysobjekt. Om fler projekt hade studerats hade studiens resultat bättre speglat
verkligheten. Vid varje enskilt projekt som inte uppfyller nationella krav finns det olika
anledningar, dessa kan variera från projekt till projekt. Om fler projekt hade studerats
kunde fler anledningar observerats. Projektet som studerats köptes färdigprojekterat
från en ursprunglig byggherre. Ett utlåtande från denna hade varit intressant för
resultatet. Tidsomfattningen har även gjort att endast en kommun har intervjuats. Vid
intervju med flera kommuner kunde en bredare uppfattning av hur dagsljus hanteras
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rikstäckande. Endast ett certifieringssystem, dock det mest använda i Sverige, har
studerats. Olika certifieringar har olika sätt att hantera dagsljus och därför väljs endast
Miljöbyggnads dagsljusindikator att studeras.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Människans hälsa påverkas både psykiskt och fysiskt av dagsljuset, därför är tillräcklig
mängd dagsljus en viktig del för vårt välbefinnande. Att ha detta som bakgrund då man
planerar städer ses som en förutsättning för att uppmärksamma dagsljus på det sätt som
man borde. Det finns mycket att tillgodose vid stadsplanering och för att allt ska stämma
överens bör man arbeta i ett stort perspektiv för att sedan skala ner till detaljnivå. På
grund av bostadsbrist måste kommuner göra avsteg för att anpassa sig till de som
bygger. Enligt Rogers uppfyller endast 8 av 100 undersökta byggnader dagsljuskraven.
Bostäder med bristande dagsljusförhållanden bör inte accepteras i bygglovsprocessen.
Studien har resulterat i hur man kan tänka för att planera för tillräcklig mängd dagsljus.
Nedan sammanfattas studiens slutsatser och rekommendationer:

6.5 Förslag till vidare forskning
Med studiens resultat ges förslag på vidare forskning där man undersöker sambandet
mellan e-tal och dagsljustillgång för att kunna se när täthet ger en försämrad
stadskvalitet. Det vore också intressant att studera hur beslutprocesser hanteras. Studien
ger en inblick i hur kommunen hanterar dagsljusfrågan, det visar sig att det ibland
brister i kunskap och ambition att uppfylla dagsljuskrav. I en fortsatt studie skulle fler
kommuner kunna studeras för att kartlägga hur alla samhällskrav uppfylls för att få ett
optimalt samhälle. I tidigare forskning har samband mellan arbetsmiljö och tillgången
till dagsljus studerats, denna typ av forskning borde tillämpas på bostäder för att bättre
förstå hur vi påverkas av dagsljus.
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Miljöbyggnads metoder för att räkna ut dagsljusfaktor
Förenklad metod (AF), denna beräkningsmetod kan endast användas för att uppfylla
kriterier för brons och silver. Metoden har vissa begränsningar och får endast användas om
glasets dagsljustransmission är större eller lika med 0,63, om avskärmningsvinkeln är mindre
än 45⁰ samt om rummet är rektangulärt med ett djup som inte överstiger 6 meter. AF beräknas
genom att dela fönsterglasarean med rummets golvarea sedan multiplicera resultatet med 100.
Avskärmningsvinkeln räknas från fönstrets mittpunkt till högsta avskärmande punkt enligt
nedan.

Simulering av dagljusfaktor i en punkt (DFpunkt), dagsljusfaktorn är ett mått på den
ljusstyrkan inomhus i förhållande till ljusstyrkan utomhus. För att beräkna dagsljusfaktorn
måste vissa aspekter inkluderas bland annat fönstrets storlek och placering, glasets
transmission och rummets utformning. För att få så exakt resultat som möjligt ska även
omkringliggande hinder tas med i beräkningar för dagsljusfaktor. Om dagsljusfaktorn
beräknas i en punkt ska den mörkaste punkten av de två följande väljas; en punkt belägen 0,8
meter över golv, en meter från den mörkaste sidoväggen och på halva rumsdjupet alternativt
ska punkten beräknas på den mörkaste arbetsytan på halva rumsdjupet.
Handberäkning av dagsljusfaktorn i en punkt (DFpunkt), för att handberäkna dagsljusfaktor
i en punkt används Att räkna med dagsljus.
Simulering av medianvärde av dagsljusfaktorn (DFmedian), detta beräkningssätt beräknar
medianvärdet för det specifika rummet. För denna beräkningsmetod används
simuleringsverktyg genom att ange beräkningspunkter med ett avstånd på högst 0,5 meter från
varandra dessa punkter ska ligga i ett rutnät 0,8 meter över golv och minst 0,1 och högst 0,5
meter från rummets väggar.

(Sweden Green Building Council, 2017)
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Sammanställning av intervju med Catarina Warfvinge
Vill du berätta lite bakgrund till varför ni har valt att ha med dagsljusparametern som en
indikator vid certifiering?
Det är tre områden då, det är energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnadssystemet
började tas fram och projektet initierades 2004 eller 2005. Tanken då var att
fastighetsägarna ville ha ett verktyg så att de kunde uppfylla Miljömålen som vi har i Sverige.
Ni vet att vi har 16 Miljökvalitetsmål? Och tittar man på nummer 15 som heter God bebyggd
miljö, så finns det en rad indikatorer där som Boverket mäter och kollar faktiskt hur illa det
är ställt i svenska byggnader. Och går man in på den här sidan som heter miljomal.nu så kan
man se att vi har alldeles för många hus med bullerproblem, med radonproblem, där
människor klagar på att det är för varm eller för kallt. Och tillexempel så är det en miljon
vuxna människor som bor i bostäder som är fukt- eller mögelskadade, 1.2 miljoner
människor tycker att det är så stora problem med inomhusmiljön att de uppfattar att det
påverkar dem negativt. Så att det finns ju en rad miljömål och indikatorer som vi ska hålla
reda på. Så att det, det var just det att klara dessa miljömål som fastighetsägarna drog igång
projektet att ta fram ett certifiering eller klassningssystem var det väl egentligen de ville ha
först. Och så fick de då fram Miljöklassad byggnad så dessa indikatorer som är med i
Miljöbyggnad, det är alltså värstingarna. Det är de man har störst problem med i svenska
byggnader. Tanken med Miljöbyggnad, det är att det ska vara ett certifieringssystem som
vem som helst ska mäkta med. Det kräver lite extra att använda LEED eller BREEAM i
byggnader eftersom det är så himla många indikatorer men Miljöbyggnad är lagom stort för
att man ska känna att man orkar med det.
Kan du beskriva hur det kommer sig att Miljöbyggnad Brons ligger i linje med BBR?
Men det är därför att det är så många hus där man inte uppfyller BBR kraven. För att BBR är
tuff i sin kravställning och hade det vart så att vi hade uppfyllt BBR i alla hus så hade vi inte
haft de problem som vi har nu. Då hade vi inte haft några fuktproblem, och vi hade inte haft
problem med dagsljuset eller för hög radonhalt för det står ju i BBR att radonhalten inte får
bli större än si och så. Så att det är tanken med Miljöbyggnad, det är det att det ska vara, att
i alla fall visa att du klarar BBR. Och det gör ju också att egentligen så ska ju alla byggprojekt
klara det här så att det, om man säger då att Miljöbyggnad det är så krångligt, det är det ju
inte egentligen därför att det här skulle du ju klarat av oavsett om du väljer att certifiera
eller inte.
Hur tror du kommunerna arbetar med dagsljusfrågan?
Egentligen så skulle ju byggnadsinspektörerna alltså kommunen som ni nu kommer prata
med så småningom, skulle ha ställt dessa frågor som vi ställer. Då skulle skulle de sagt att nej
men ni har faktiskt inte visat att ni klarar den här energiberäkningen, den är ju faktiskt inte
rätt gjord, ni har räknat med si och så, så det här huset kommer säkert att dra mer energi.
Men det är inte lätt att vara byggnadsinspektör för att det är byggnadsinspektören som
säger ja eller nej till om man ska få lov att starta ett bygge. Man måste skilja mellan bygglov
startbesked. Det är många, många i byggbranschen som har jobbat många år som inte vet
vad det är för skillnad på till exempel på bygglov och startbesked. Alltså när man ska bygga
ett hus så söker man bygglov i två etapper, eller ja man ska få godkänt i två etapper. Den
första etappen, det är själva bygglovet, då kollar man så att huset överensstämmer med det
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som står på detaljplanen. I detaljplanen finns ju anvisningar om att man inte får bygga högre
än tre våningar och här får det inte finnas några bostäder, taket ska vara rött, alltså ni vet allt
som har med det yttre att göra. Att det inte står för nära grannhusen och sådant man har
kommit överens om i planprocessen att såhär ska huset se ut. Så det kollar man i själva
bygglovet. Och sen kommer, innan man får sätta spaden i marken så ska man ha ett tekniskt
samråd som det kallas och då kollar man så att BBR är uppfyllt. Så det är då man tittar på att
det finns brandskydd att det räcker, huset verkar hålla för snö och vindlaster, man ska kolla
att energianvändningen inte kommer bli för hög, så att det liksom ett tvåstegs paket. Och
när så byggnadsnämnden eller byggnadsinspektören tycket att ja men nu uppfyller vi allting
så får man startbesked, då först får man sätta spaden i marken.
Hur upplever ni att byggherrar och certifieringssamordnare upplever kraven för dagsljus?
Ja de är ju olika. Och man kan säga att vår tolkning av brons den ligger rakt upp och ner med
vad som står i BBR, så att vår brons är ju egentligen inte mer besvärlig än vad kraven i BBR
är. Men det har tagit tid för branschen att förstå det, eftersom, dels har de inte vetat riktigt
hur BBR fungerar, och sen är man lite tagen på sängen för det är aldrig någon som har kollat
det här med dagsljuset tidigare, inga kommuner som har gjort det. Men regeln finns ju där,
så dagsljusregeln kom redan på 70-talet och de gjorde dem för då hade vi en energikris.
Det var ungefär när Miljöbyggnad började bli stort så var det jättemycket protester och ”ni
hårdrar BBR, ni ställer mycket tuffare krav än vad BBR gör” men det visade sig att det gjorde
vi ju inte, utan reglerna när man tog fram de för ungefär 10 år sen, de visste precis vad de
gjorde. Jag är ju själv högskolelärare och kombinationen av att vi inte lär ut hur BBR fungerar
och sen kanske att Boverket inte har vart jättetydliga med det. De skulle kunna vara mycket,
mycket tydligare när de förklarar hur BBR fungerar. De har blivit bättre och bättre, de lägger
ut väldigt mycket information nu och det är glädjande. Men man måste ju ha hjälp. Ställer
man upp regler måste man förklara hur det är tänkt att de ska tolkas.
Vad är anledningen till den sänkta gränsen av dagsljusfaktorn i nya Miljöbyggnad 3.0?
Vi sagt att antingen så räknar man i den här vanliga punkten som används i enligt
standarden, eller så kan man använda mediannivån och anledning till att vi vågade skriva
det, det är därför att det har gjorts en utredning, ett utvecklingsarbete, där man har jämfört
handberäkningsmetod med simulerade resultat med verkliga ljusförhållanden. Så det är tre
stycken, Magnus Österbring, Paul Rogers och Max Tillberg. De tre sökte och fick
utvecklingspengar för att se om det gick att räkna dagsljuset på ett annat sätt än så som det
står i BBR. Och vad de har kommit fram till att om man gör en simulering alltså en
datorberäkning av dagsljus så motsvarar ett resultat på 0.8, det motsvarar om man gör en
handberäkning och den klarar 1.0. Därför att de här handberäkningarna de är så himla
trubbiga och grova, och för att vara på säkra sidan då så har man sagt att ja men klara 1.0 så
är vi nöjda. Men simuleringar och beräkningsprogram, de är mycket säkrare och
noggrannare, och då visade det sig att då behöver man bara uppnå 0.8 och det kommer
ändå att bli lika ljust som om man gjorde en handberäkning och klarade 1.0. Så det är helt
enkelt den regeln som vi har åberopat.
Hur ser kraven ut framöver, kommer de sänkas mer?
Nej det gör vi inte, det går inte därför att så fort det finns ett grannhus på andra sidan gatan
eller om huset går i vinkel så ser man ju inte himmelen och då får man inte in så mycket
dagsljus så att nej jag tror att det här är max vad man kan göra. Men vad Boverket pratar
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om, till exempel skulle man kunna tänka sig att man accepterar att det är något rum i var
lägenhet, tex ett sovrum då som kanske inte klarar de höga kraven så att man har särskilda
krav, så det får arkitekterna som planerar rita lägenheterna så att den del av lägenheten som
det finns bra dagsljus att man har vardagsrum och kök där tex. Så funderar dem. Sen
funderar de också på att man kanske skulle titta på hela lägenheten istället för att titta per
rum. Men Boverket har inte några omedelbara planer som vi har förstått på att försöka lösa
det här utan nu är reglerna som de är, men vad vi kan se det är ju hittills har det varit så att
på kommunerna så har man de här som upprättar detaljplanerna de har inte riktigt tänkt på
att man inte kan sätta husen för tätt, höga hus för tätt. Så att det finns ju en del riktiga
problembyggnader och skräckexempel. Det är helt obegripligt. Det är alltså tjänstemän som
har gjort fel, därför att byggnadsinspektörerna som godkänner startbesked, de skulle säga
nej, det här uppfyller inte BBR.
Om man inte uppfyller BBR, vad är konsekvenserna?
Nej, jag vet faktiskt inte, det finns en del som har reagerat på det, arkitekter då. Jag tror att
det var någon som i DN gick ut och sa att man skulle kolla på beslutsprocessen.
Arbetsmiljöverket kontrollerar arbetsplatser men vilka kontrollerar bostäder?
När det gäller bostäder, kontrolleras det bara en gång och det är när huset byggs. Sen har
Folkhälsomyndigheten, det är de som ställer regler för befintliga bostäder, och de har inte
satt ner foten än, de här året som har gått så har de gjort en utredning om dagsljusets
betydelse. Den ligger faktiskt på deras hemsida. En genomgång av där man egentligen
kommer fram till hur viktigt det är.
Hur ställer du och dina kollegor er till förtätningsdebatten som pågår just nu?
Det är bra att förtäta, det är ju bra om man kan bo så nära varandra som möjligt, om man
ser det ut miljösynpunkt, därför att man tar inte så mycket mark i anspråk och allting blir
mycket närmre. Men alltså det blir ju en konflikt med god dagsljusmiljö, det blir ju det. Jag
tror att det är lite forskning som ska till. Bengt Sundborg har faktiskt lösningar som skulle
vara intressanta för er, han har jämfört vanlig stadsplanering och sen har han förskjutit
husen och vinklat dem lite, då ser han att det är många fler lägenheter som får in dagsljus.
Man får mycket billigare infrastruktur om man bygger tätt, men risken är om man inte
bygger bra, om inte alla hus når upp till de minsta kraven. Risken är att det växer fram A-hus
och B-hus, några hus som kommer bli billiga och några som inte vem som helst har råd att
bo i, så att det blir segregation så att det är ju också av politiska skäl som man måste se till
att alla hus håller en viss miniminivå.
Planavdelningen menar att de sätter upp volymer
Men till saken hör att de inte kan frågan, den ligger i luften nu när de har hört det men de
bestämmer alltså inte hur ljust det ska bli inne i rummen men de kan titta på tillgången till
dagsljus, alltså som träffar fasaden och det är precis vad det handlar om, man måste se till
att det finns möjlighet för dagsljuset att komma ner. Men det finns simuleringsprogram som
visar detta, så från BAU, Paul har några intressanta bilder som visar just hur stora är
möjligheterna att få in dagsljuset i, eller för dagsljus på fasaderna och sen är det ju upp till
husarkitekten att få in det i rummen. Men det är ju planarkitekten som ser till att det finns
tillgång till dagsljus på fasaderna. De ritar volymer men de kan ju inte sätta volymerna så tätt
intill varandra.
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Sammanställning av intervju med Paul Rogers
Vill du berätta lite vad du jobbar med?
Jag jobbar på BAU arkitekter. Vi är ungefär 80 personer anställda och har en
specialiserad avdelning som i princip bara jobbar med dagsljus och solvärmelast. Förra
året hade vi 105 uppdrag som externa konsulter och många flera inom BAU. Det är
ingen i Sverige som har utfört lika många dagsljusanalyser som vi - och de flesta är
bostäder. Efterfrågan på dagsljusberäkningar ökar trots att det ser ut som
bostadsmarknaden krymper. Intresset för dagsljus började med Miljöbyggnad för cirka
nio år sen men det är bara under de senaste två åren som det kommer upp
dagsljusfrågor i bygglovsprövningen. Just nu skriver jag en rapport ihop med Max
Tillberg och Marie-Claude Dubois som är en uppföljning av rapporten ”Förstudie
dagsljusstandard” och i studien har vi undersökt dagsljusnivåer i det befintliga
bostadsbeståndet.
Vi tittade på föredraget du höll på Almedalen i somras där tar du upp lite olika
faktorer som är viktiga för dagsljus i lägenheter. Du nämner omkringliggande
byggnader som det viktigaste
Ja det tycker jag. Fönster är ju så klart viktiga, men vi underskattar påverkan av
omkringliggande byggnader.
Men hur skulle du ranka tvåan, trean, fyran på den listan?
Om det bli för tätt av omkringliggande byggnader så spelar det ingen roll vad du har för
fönster. Det kommer att bli mörkt. Men om det inte är så tätt bebyggt så är det
fönsterstorleken som i stort sett bestämmer ljusinfallet. Du kan klara dig på 5 %
fönsterarea om du inte har omkringliggande byggnader eller balkong. Det som avgör då
är avskärmningsvinkeln. Vid 45 graders vinkel är fönsterarean fortfarande ganska viktig.
Balkongstorlek och rumsdjup är också viktiga men på en annan nivå än omkringliggande
byggnader. Efter det, skulle jag säga att invändigt material också kan påverka. Glastyp är
lite samma sak. Nu har de förbättrat ljusinsläppet på fönster ganska mycket de senaste
åren, för 5 år sedan fick vi 60 % ljustransmittans på glas i bostäder. Nu får vi ofta över
70%. Ljustransmittans på glas är kanske till och med viktigare än invändiga material, för
att om du inte släpper in något ljus så spelar det ingen roll var du har för invändiga
material!
Vill berätta lite för oss om det här med VSC som du också pratade om på Almedalen
VSC är en uppskattning av hur mycket dagsljus du har på fasaden med en CIE overcast
sky. CIE overcast sky är det samma som du använder för beräkning av dagsljusfaktor så
det är en bra uppskattning för BBRs syfte. Men det är viktig att förstå att CIE overcast
sky är en grov förenkling som inte tar hänsyn till dirketsol. Så länge Boverket fortfarande
använder dagsljusfaktor kan VSC vara ett bra mättal för tidig planering. Det finns mer
sofistikerade klimatbaserade metoder för att räkna dagsljus men Boverket använder
inte dem i nuläget.
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Du nämnder när du håller föredrag i Almedalen att man kanske kan se till hela
lägenheten och uppfylla 50 % av kravet i rum, är det nått som BBR kommer ta hänsyn
till?
Ja, det är vad vi kommer att föreslå i det senaste SBUF-projektet. Det vi tror att vårt
förslag speglar är vad vi har i vårt befintliga bostadsbestånd. I rapporten visar vi att 92 %
av byggnaderna som vi studerat inte klarar kraven med dagens regler. Med detta förslag
så skulle mer än en tredjedel av befintliga byggnaderna klara kraven. Det låter
problematisk fast det är tre eller fyra gånger så många som godkänns jämfört med
nuvarande regelverket. Enligt vårt förslag kan du ha en mörk sida och en ljus sida i
bostaden. Man kan då sätta sovrum mot innergården och vardagsrum mot gatan. Om
Boverket inte godtar förslaget är jag lite osäker exakt hur vi kan gå vidare. En sänkning
till 0.8 %, som vi har gjort i Miljöbyggnad; ger faktiskt inte så många fler byggnader som
klarar reglerna. Nästan alla byggnader har rum som har en ganska låg dagsljusfaktor (0.4
eller 0.5 eller 0.6) så jag menar att om vi sänker ett generellt krav till 0.8 så löser det få
problem. Fast jag vill inte att folk springer till kommunen varje gång de har ett rum som
är 0.9. Mest orolig är jag över de rummen som har dagsljusfaktor 0.5, 0.4, eller mindre.
Om du går in i ett rum och det har dagsljusfaktor 1 % och så går du till nästa rum som
har 0.9% så märker du att det är en ganska subtil skillnad. Men om du går in till ett rum
som har dagsljusfaktor 0.5 %, då hajar du till och tänker att det är mörkt. Det är de
rummen som är det största problemet. Det är till en viss del en ekonomisk fråga. Men
alla ska ha har rätt till frisk luft, rent vatten och tillräckligt dagsljus.
Vi ska träffa bygglovsavdelningen och planavdelningen här i Jönköping och prata om
det här, jag tänkte fråga dig om du tror att de tar hänsyn till, när de sätter
detaljplanen?
Det är en bra fråga! Jönköping är en av de stora kommunerna som jag inte har sett visa
någon omsorg om dagsljus. I jämförelse med andra kommuner som Sundbyberg,
Malmö, Solna mm har Jönköpings kommun faktiskt inte gjort nog för att se till att
dagsljuset skyddas. Jag skulle jättegärna vilja veta varför det är så.
När man bygger hus, då skuggar det befintliga byggnader, tror du att de tänker på det
i planarbetet?
Ibland. Planarkitekter kanske har hört att man har börjat att prata om dagsljus, men de
kanske inte direkt tar tag i frågan.
Vet du någon kommun som använder 3D volymer när de bygger upp detaljplaner?
Ja, jag har utfört studier för Sundbyberg och Upplands Väsby kommun och jag vet att
Malmö också har jobbat med VSC i planeringen. Men mest jobbar vi med VSC på
kundsidan. Oftast vill kunden få en tidig förståelse för dagsljusinfall i pågående projekt
så de kan förhandla om avsteg med kommunen.
Sen är det ju bygglov då som, det är ju de som kan stoppa det, som vi har förstått det?
Ja, det är två faser där de kan stoppa, bygglov är den vanligaste men dagsljus tillhör
egentligen byggstart. Mer och mer vill projekten ta upp dagsljusfrågor ihop med
bygglovet istället för att inte få problem i startskedet. De bra projekten testar rum tidigt
och träffar då kommunen och försöker att komma överens om antalet avsteg.
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En av våra frågeställningar är ju som man kan bygga tätt och samtidigt få tillräckligt
med dagsljus i lägenheter och vi såg där på ert diagram att ni ser en koppling mellan etal och VSC, även om man har högt e-tal så kan man få mer tillgång än dem med lägre
Ja, det blir svårare när exploateringsgraden går upp och min fingertoppskänsla säger att
med exploateringstal om ungefärligt 2 börjar dagsljusfrågan att bli en utmaning. Och
med en exploateringsgrad av 5, som vi har i Hagastaden i Stockholm, är det omöjligt att
undvika problem med dagsljus.
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Intervju med Bygglovsavdelningen på Jönköpings kommun
Medverkande: Bygglovschef, handläggare, byggnadsinspektör.
Vi kan väl börja med om någon av er vill berätta lite hur och om ni hanterar dagsljus i
bygglovsprocessen?
De vi gör i bygglovet är att tittar om det finns en byggrätt i detaljplanen. Så visst tittar vi på en del av
ljusinsläppet men vi beräknar egentligen ingenting.
Ni kräver inga simuleringar?
Datasimuleringar, nej utan det ska hanteras i detaljplanen. Under planprocessen ska man visa på ett
möjligt alternativ för att bygga och har då högre krav än vad BBR säger vad gäller ljusinsläppen så är
det ju ingenting som vi kan kräva i bygglovet så att säga.
Ställer ni inga krav på en procent dagsljusfaktor eller 10 procent fönsterarea?
Jo, arean då tittar vi ju på, men inte dagsljusfaktorn.
Men då tänker jag på när ni räknar på den, tar ni hänsyn till glastyp, rumsutformning och
omkringliggande hinder?
Nej. Man kollar ju vad det är för typ av utrymme i och med att det inte är alla utrymmen som
behöver ha tillgång till dagsljus utan det är ju sådana utrymmen som man är i mer än tillfälligt då,
kök, vardagsrum och sovrum, så det tittar vi på. Men vi tittar ju aldrig vilken typ av glas det är så att
säga utan det kommer ju under den tekniska delen i produktion.
Mm, ja för rumsdjupet spelar väldigt stor roll när det gäller ljusinsläpp och då kan man ju ha 10
procent fönsterarea men det kanske är väldigt djupa rum så då blir det väldigt mörkt. Men det
tittar ni inte på då?
Nej. Vi försöker vara noggranna med det när man granskar ritningarna så brukar man ju mäta
storleken på fönster och så då sen kollar man ju inte glaset och de, det har man ju inte uppgifter om i
bygglovet.
Har ni funderat på att ni skulle kunna ställa krav på dagsljussimuleringar vid bygglov?
Jag tror att man har krävt in en solstudie i enstaka fall tillexempel om det är höghus och sådär om
man har en befintlig plan.
Är byggnadsinspektören den som i så fall ska hantera de då?
Jag antar att det är sagt att det ska vara uppfyllt.
Ni räknar med att dom som ansöker har uppfyllt kraven när ni får in det?
Vi gör ju stickprov kan man väl kalla det för, byggherren ska ju se till att egenansvaret uppfylls.
Byggherren ska se till att allt uppfylls, så vi ska ju kontrollera att dom gör rätt egentligen men
ansvaret ligger hos byggherren.
Går ni tillbaka och ser vad som kan ha blivit fel vid projekt som inte uppfyller kraven?
Finns det en byggrätt så kan inte vi neka dom det.
Vi har en frågeställning som lyder ”Vilken är den största anledningen till att studiens analysobjekt
inte uppfyllde kraven för dagsljusindikatorn i Miljöbyggnad Silver?” när det gäller dagsljus, vad tror
ni är den största anledningen att den inte gör de?
Ja alltså det är ju skuggning och så, så man får ju titta och vrida på byggnadsvolymerna så att det blir
optimalt ljusförhållande och sådana saker de va man ju väldigt duktig på förr i tiden om man säger så.
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Allmänheten kanske upplever att det är väldigt mörkt i Munksjöstaden, som vi har förstått det
Det är nog egentligen inte så mörkt det stora är ju att det har blivit så hög exploatering i det området
jämfört med övriga områden i Jönköping så det är väl snarare så. Skulle man satt de här kvarteren i
en större stad exempelvis Stockholm eller Göteborg så skulle man inte få samma diskussioner men
här är det ju en helt ny stadsdel vi bygger och det kommer ju bli ganska tätt även på skeppsbron
också.
Är BBR´s krav lite förlegade och inte anpassade efter vårt sätt att bygga?
Men alltså BBR´s krav ska ju uppfyllas, så är det ju. Men som sagt det är ju byggherren som ska
säkerställa att kraven uppfylls också, det ska ingå i kontrollplanen att BBR uppfylls. Kontrollplanen
görs ju av en konsult som kallas certifierad kontrollansvarig som är utsedd av byggherren det är inte
entreprenörernas kontrollant om man säger så, utan en fristående
Ingår dagsljus där då?
ja de kan det ju göra, de bror ju på, man anpassar ju kontrollplanen utifrån projekten och det är ju de
kritiska punkterna som ska vara med i planen och det bör det ju vara med. I ett sådant här projekt
(som analysobjektet) så är ju dagsljus ett kriterier kan jag tycka sen har jag inte tittat på de här
kontrollplanerna. Det kommer vi att titta på framöver, titta lite noggrannare på det.
Så då är det kontrollansvarig då som ska se till att kontrollplanen som beskriver detta?
Ja, och då så sätter man check på den när man har uppfyllt
och då är det dom som ska i såfall ta i simuleringar?
Byggherren ja, men vi kan ställa krav på kontrollplanen.
Paul Rogers säger att i vissa fall när ansökan kommer det till bygglov så ser man att det här uppfylls
det inte så dom stoppar eller kanske speciellt då i ditt skede (bygginspektör) har man kunnat
stoppa bygget helt när man ser hur mörkt det blir?
Bygglov är två delar, dels är det ju hur planenligt, gestaltning och rumsutformning och sedan är det
andra tekniska delar och dagsljus är ju en tekniska förutsättning. Man ju säkerställa det inför ett
startbesked, man kan ju få bygglov men det är inte säkert att du kan få ett startbesked. Det ligger
under projekteringen att man ska simulera att allt fungerar.
När ni arbetar ihop med plan i det här hur jobbar ni då?
Under detaljplan så är ju bygglovsingenjörerna med för att säkerställa att det går att bygga. I vissa
ärenden har vi ju haft synpunkter på dagsljus och vi har pratat om bland annat hälsan där så där har
man tagit in särskilda beräkningar för dagsljuset om jag inte minns fel.
Är det någon annan som tänker något om dagsljus? Ni jobbar ju ändå med detta hela tiden.
Nä men det är väl att vi ganska generellt är noga med det ändå, vi kollar ändå storleken på fönster
och i alla utrymmen, men just att medge detaljplanen en byggrätt och en höjd att man placerar
byggnaden på en speciell plats då är utgångspunkten att man ska få ett bygglov. Sen kan man ju styra
över att man kan kolla så dom har fönster och så i dom utrymmena
Hur upplever ni BBR´s krav då? Är dom för höga för dagens sätt att bygga?
Nä, det är väl relevant tycker jag. Allmänna råd är ju 10 procent motsvarade golv arean, så det är ju
det eller liknande då. Sen är det ju det som vi märker att från att det projekteras under detaljplanen,
för det projekteras mycket noggrant så har man ofta ett helt annat hus som man söker bygglov på
vad det gäller antal lägenheter och sådana saker. Vi hade ett ärende för inte så länge sedan i planen
så hade man räknat med 38 lägenheter och det blev väl 54. Så byggherrarna förtätar ju själva mellan
plan och bygglov om man säger så. Man håller sig inom volymen men bygger istället flera små
lägenheter. Många gånger är det inte samma arkitekter som ritar i planskedet som lämnar in sen och
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antas i bygglovshandlingarna så det projekteras om flera gånger också mellan detaljplan och bygglov.
Är det någon som har något annat att tillägga när det gäller dagsljus?
Det man kan säga generellt också det är ju om man bygger till uterum och så hamnar det ofta utanför
ett kök eller vardagsrum, där brukar vi poängtera då att ”tänk på dagsljuset” eftersom det blir en
volym utanför. Så att vi är ju ändå inne och informerar och petar i lite detaljer men vi kan inte liksom
styra vissa grejer då om man har rätt att bygga. Byggherren är ansvarig sen kontrollerar vi genom
kontrollplan att man följer det. Vi projekterar ju ingenting för vi är ju en myndighet och ska bara
kontrollera att det lagen säger uppfylls.
Hur går det till då om det inte uppfylls?
Dagsljuset måste man visa på beräkning att det inte uppfylls eller tvärtom men vi förutsätter att man
har gjort dom beräkningarna men man skulle kunna kräva in en dagsljusberäkning innan startbesked.
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Sammanställning av Intervju med Marie-Claude Dubois
Vill du börja med att berätta på vilket sätt dagsljuset är viktigt för människan?
Ja, det finns två sätt som dagsljus påverkar människan det är genom ögat och genom huden, som vi
vet nu, men det kan hända att vi kommer att forska i den frågan och få veta andra sätt. Men just nu
är det de som är etablerat. Genom ögonen är det den visuella aspekten och den biologiska aspekten.
Genom huden är det länken med vitamin D utsöndring i huden. Både vitamin D och reaktionen med
ögonen har en påverkan på vårt välbefinnande, kan man säga. Vitamin D påverkar vårt humör och
vårt immunförsvar vilket påverkar vår kapacitet att kämpa mot sjukdomar, men vitamin D får vi inte
inomhus för det är beroende på UV B-strålning och glaset absorberar den strålningen. Så att vi får
ingen eller nästan inget vitamin D när vi är inomhus, så att för att kunna får vitamin D så måste man
gå ut. Men det finns för lite vitamin D på vintern i alla fall, för lite strålning på huden, för det beror
också på lite stålning från himlen men också att vi har mycket kläder på oss. Så för lite hud exponeras
i solen. Så vi måste äta mat som innehåller vitamin D eller ta tillskott. När man tittar på den påverkan
som ljus har genom den biologiska påverkan då är det genom ljuset som hamnar på näthinnan
bakom ögonen och genom elektriska signaler producerar en stimulans, inte en bild, kan man säga. En
elektrisk stimulans i hjärnan och särskilt det blåvågiga ljuset, vilket dagsljuset är väldigt rikt på,
blåljus. Så det är därför vi inte påverkan likadant av elektrisk belysning som av dagsljus, det är inte
bara frågan om intensitet utan också om färg. Elektrisk belysning var tillverkad från början för visuellt
seende och inte för biologiskt seende, eller biologisk effekt. Man har upptäckt efter 2000 ungefär att
man har en tredje receptor i näthinnan som reagerar mot ljus men inte formar en bild i hjärnan utan
den är där för att stimulera hjärnan så att man får en stimulans som ger information till hjärnan om
vad det är som är dag är gör nu. Exempelvis på morgonen när man får mycket blåljus så aktiveras
hjärnan och man vet att det är dags att stå upp och gå för att leta efter mat och aktivera sig. Det
stoppar melatoninutsöndring, melatonin är sömnhormon. När vi får sämre nivåer av ljus, blåljus, på
kvällen då börjar melatoninutsöndringen öka och då ges det en signal till hjärnan att nu är det dags
att gå och lägga dig och sova och vila dig. Sömn är väldigt viktigt för välmående, får man inte sömn så
mår man inte bra heller. Vi förstår mer och mer nu om rollen av sömnen, under sömnen så reparerar
sig kroppen alla döda celler och kemiska reaktioner försvinner så det är en slags ställning man gör i
kroppen kan man säga. Melatonin, sömnhormonet, hjälper reparationer av våra celler och hjälper
kroppen att återhämta sig. Så det är därför man tror att exempelvis sjuksköterskor som jobbar nattid
har högre risk för bröstcancer, för att dom har mindre melatonin i kroppen så dom har inte den
skyddande melatonineffekten. Det är ganska väletablerat och man vet att många former av inre
cancer är länkat till en dålig dygnsrytm, det har att gör med att melatonin skyddar mot dålig
cellreproduktion kan man säga. Det finns andra sjukdomar som är länkade till en förstörd dygnsrytm
som depression, Alzheimers och man pratar även om fetma, men jag förstår inte riktigt hur det
hänger ihop.
Kan dagsljuset kompenseras med artificiellt ljus?
Ja det kan man, i princip, men vi behöver ungefär 1000 lux för att stimulera den biologiska
reaktionen. 1000 lux är två gånger mer än den belysning som vi får i ett kontorsrum om man skulle
använde den lux-nivån i våra byggnader såå skulle det kräva enormt med energi. Den andra aspekten
är att man skulle bli bländad. Anledningen till att vi inte blir bländade utomhus är att det finns
mycket ljus omkring oss så att pupillen stänger sig och vi har en adaptationsnivå av
utomhusbelysning. Om du går ut en molnig dag som det är idag så är det mins 10000 lux ute, men du
känner inte den där bländningssituationen och det har att göra med att pupillen stängs så att det är
bara lite av det där ljuset som kommer in genom ögat. Men om man sitter inomhus och försöker få
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lika mycket ljus så är det stor risk för bländning av elektriska ljuskällor. Sen är det stor
energianvändning och det måste vara likt dagsljuset alltså mycket rikare på blåljus och kontinuerligt
spektrum, det finns inte så många ljuskällor som har dessa egenskaper. Så det bästa är att ha ett
fönster och att sitta nära fönstret, som jag gör nu
Dagsljus och energi hänger ihop lite när man vill sätta in stor fönster som ofta leder till stora
energiförluster, finns det någon enkel balans mellan dagsljus och hur stora fönster man kan
använda innan det blir för stora energiförluster?
ja, vi vet att det bästa energilösning är att ha noll fönster. Om man har ett klimatskal som är
välisolerat och utan fönster så spar man mycket energi. Men människor mår väldigt dåligt i en
fönsterlös miljö och delvis för att vi behöver kontakt men naturen och ha kontakt med utomhusmiljö.
Vi behöver ha miljöinformation men också, när vi jobbar med datorer, kunna vila ögonen på en punkt
som ligger långt borta. Så det är ingen lösning att inte ha några fönster, men frågan är behöver vi ha
enormt stora fönster? Och svaret är nej, de flesta studier som jag har läst och som jag har gjort själv
visar att när man har 30-40 procent glas av fasaden så räcker det. Då har man den maximala
ljuspotential man kan behöva och om man ökar den glasarean ytterligare då är det ända man får är
mer värmebehov och mer kylbehov men man får inte mer användbart dagsljus kan man säga. När
man har 40 procent han man redan den maximala potential dagsljus man behöver i ett rum, så allt
man ökar är i onödan. Man får mer ljus men man behöver det inte för att utföra våra visuella
aktiviteter.
Du som jobbar med dagsljus, märker du att branschen har fått upp ögonen för dagsljusets
betydelse mer sista tiden?
Ja absolut och anledningen till att det är så är mycket på grund av byggnadsregler som har infört en
procent dagsljusfaktor i en punkt. Det har gjort att människor har blivit nervösa när dom ska söka
bygglov för att dom måste visa att deras byggnad har en viss slags nivå. Men det är samma för
exempel buller, där man har en lag i byggnadsregler och om man inte kan visa att man respekterar
den lagen då kan man inte få bygglov. Så i Sverige har det varit väldigt betydande att ha det i
byggnadsregler.
Vad anser du att man kan göra i ett tidigt skede för att uppfylla de här dagsljuskraven? Jag tänker
från kommunens sida.
Det viktigaste är att först titta på klimat och kontext, om man bygger på landet eller mitt i staden så
är det helt olika parametrar. Om man vet vilken tomt man har så måste man titta lite på hur man kan
orientera byggnaden på bästa sätt. Sen gäller det också att ha ganska grunda byggnadsplanen så att
man får ljus, för i dom här djupa planen är det väldigt svårt att få dagsljus i mitten speciellt om du har
flera våningar. Om du har två våningar så kan du ha ljus från taket men om du har 5, 6, 7 eller 15
våningar då kommer det inget ljus i mitten längst ner. Så att inte ha alldeles för djupa byggnader eller
alldeles för höga byggnader heller, för att det är en problematik som vi har idag i Sverige är att vi har
glömt bort om här stadplaneringsregler som fanns innan som gav oss lite restriktiva mått för att
dimensionera byggnadskroppar. Dessa regler gäller inte längre utan det är ekonomiska
förutsättningar som bestämmer hur våra städer ska se ut, utan hänsyn till om detta är möjligt att
utföra eller om detta leder till sämre inomhus klimat. Det börjar komma studier som visar att det här
ät omöjligt och jag tror att så småningom, inom ett 5 årsperspektiv, att vi kommer att inför
stadsplaneringsregler. Det måste vi göra för att som det är nu, jag arbetar väldigt ofta med
byggnader som är 15 våningar i höjd och 20 meter till nästa byggnad då innebär det att det 6 första
vårningarna inte får något dagsljus och då är det väldigt allvarligt
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Anser du då att kommunen måste göra simuleringar redan i planskedet? För det verkar inta vara
något alla gör
Nej, men det är också delvis för att när man simulerar en hel stad så kräver det datakraft eller
hastighet kan man väl säga också kräver det också en hel del datakunskap, det fanns inte innan så att
nu börjar det komma människor som kan hantera detta. Samtidigt som folk i kommuner börjar inse
problematiken, det har intensifierats mycket de senaste fem åren kan jag säga. Det blir fler och fler
byggnader som inte klarar bygglovet. Det är planerat så pass tätt så när de ska räkna sin
dagsljusfaktor så är dom långt ifrån det kravet som dom har. Ibland har jag sett 0,2 procent
dagsljusfaktor istället för 1 procent, så 20 procent av det minimala som krävs. Så när som kommer dit
så inser dom att ”oj, det här går inte”. Vårt problem tror jag är att vi försöker lösa, på rumsnivå, ett
problem som finns på stadsnivå. Det är där problematiken ligger, för det är inte rättvist mot dom
som utvecklar dessa byggnader eller dom som planerar dom. Att införa en regel som är så pass
detaljerad när man kunde ha undvikit att komma dit från början om man hade haft planerings regler.
Jag skulle vilja ge er ett exempel, men jag kommer inte på någonting nu.
Vad tror du är den största anledningen till att man inte får in tillräckligt med dagsljus?
Det är ju förtätning, det har också många studier visat att det är den där hindersvinkeln som är kritisk
det är det som är den dominerande faktorn, att man inte har något dagsljus som kommer på fasaden
då kan man inte ha dagsljus som kommer genom fasaden
Går det då att bygga tätt och samtidigt uppfylla BBR´s krav, är det ens möjligt?
Det går att bygga tätt upp till en viss nivå den frågan som vi måste ställa oss är ” hur tätt är bra?”, för
det finns studier som visar att tätheten är bra till en viss nivå om man ökar det ytterligare så kostar
det mer energi än det man sparar. När man bygger tätt så sparar man transporterna för energi, men
man ökar energianvändning inuti byggnader samtidigt. Så frågan är vad det är som är bäst, vart vill vi
spendera energi? Och det finns många studier som har visat att när du ökar tätheten så sparar du
transportenergi men ökar byggandens. Sen kommer du till en punkt när du inte sparar mer och det
finns en optimal täthet som vi måste söka vi har inte ett svar på den frågan än för att det kräver
otroligt mycket beräkningar, vi håller på med det men vi har inte kommit till det än om du ökar
tätheten i princip, så minskar du dagsljus och då måste du använda elektrisk belysning. Det kan
innebära att om du har en lägenhet i centrala Stockholm så har du belysning på hela tiden under
dagen för att du får inget annat ljus. Sen finns det andra konsekvenser att förtäta när man pratar om
värmebehovet tillexempel. Man minskar energibehovet om man har tätare byggnadskropp men
samtidigt så förlorar man passiva solvärmelaster. Så att det finns plus och minus där. När man ökar
förtätning så ökar man också koncentration av värme, det ha konsekvenser för övervärme så man
måste tänka på hela, man ökar skuggandet från byggandet så det finns väldigt många direkt och
indirekta effekter. Om man ska ta hänsyn till alla dessa effekter så måste man ha jätte komplex
beräkningsmodell som kan ta input från alla dess effekter och räkna det som en stor maskin. Man
måste göra en enormt stor parameter studie på detta och det är ingen som har gjort det ifrån Sverige
och det skulle kräva enorm dator kapacitet vilket vi inte har än tycker jag.
Eftersom det är så viktigt med dagsljus, tycker du att BBR´s krav är tillräckliga eller behöver de
anpassas till dagens sätt att bygga?
Anledningen till att Boverket vill att vi ska anpassa dem är för att det är så många aktörer som inte
klarar kravet nu. Om vi ska ändra lagar så att det passar våra ekonomiska mål, vi kan också strunta i
lagar som gäller buller också tillexempel. Om det är störigt att ha en lag som skyddar oss mot buller
då tar vi bort buller och vi tar bort lagar om luftkvalité och vi tar bort lagar om radon och vi tar bort
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alla lagar och bara bygger så att vi tjänar pengar. Det är också ett sätt att bygga samhälle, vilket man
gör på många ställen runt om i världen att man struntar i miljöaspekter och hur människor mår i sina
hus. Jag har varit med om projekt i Vietnam tillexempel där man bygger betonglägenheter som är 25
meter djupa och det finns en enda fasad som har fönster. Då har man 25 meter djupt med betong
och på baksidan finns en annan lägenhet som är 25 meter djup. Så det är precis som en skolåda, folk
lever där som små kaniner i sina lägenheter. Det är som om det är det man önskar för Sverige, då är
man rätt.
Då tycker du att lagarna ska ändras ifall det är det man vill?
Om man vill fortsätta som man gör nu, men om man vill istället skapa bra inomhusmiljöer och ta
hänsyn till hälsa vilket är jätteviktigt att ta hänsyn till. Då tror jag att man måste bevara dessa lagar
och vi vet ju att dagsljusfaktor en procent som man kräver nu i byggnadsregler inte är extrem. Det
ger det absolut lägsta värde om man vill ha dagsljus. Om man går längre ner i skalan så fpr man
oacceptabla dagsljusförhållanden.
Vad tror du om att anpassa en lägenhet, så att exempelvis sovrummen kanske inte behöver en
procent dagsljusfaktor och att man i så fall ser till en hela lägenheten?
Ja det har vi också diskuterat och det är en möjlig lösning. Samtidigt så vet jag som har tonåringar att
dom brukar hela sitt liv i sitt sovrum så det blir deras arbetsplats på något sätt, deras
levnadsstandard. Så om man slutar i sovrum så är det en stor risk att ungdomarna hamnar där, dom
som är 12, 13 och 14 år gamla. Så jag säger inte att det är omöjligt, jag säger bara att man måste
tänka på det också.

Bilaga 6: Intervjusammanställning: Bengt Sundborg

Sammanställning av intervju med Bengt Sundborg
Skulle du kunna berätta övergripande vad du jobbar med?
Ja, jag har jobbat med stadsplanering och trafikplanering under många år, och jag har ju haft
de här tankarna om ljuset med mig ganska länge. Men så har jag liksom förstått att det där
finns ju inte med i tänket längre. Man gjorde det ett tag på 70-talet, att man skulle spara
energi och då ville man ett tag också att man inte skulle ha några fönster alls därför att då
förlorar man jättemycket värme. Men då var det viktigt att de fönster som fanns, att de var
väl placerade och då gjorde man solstudier och sen tittade man rätt mycket naturligtvis på
hur det såg ut utomhus, lekplatser och sådant, då var man väldigt inriktad på att det skulle
vara regler för allt. Nu är det inte så längre, man är lite trött på regler och tycker det är
jobbigt och politikerna gillar de inte och regler är inte alltid bra och så måste man göra
undantag och så där. För min del var det mest för frustrerande att när jag började intressera
mig för det här och det var lite senare, det var i mitten på 90-talet som jag började att tycka
att det här var riktigt brännande hett för mig. Det passade för jag hade mest arbetat på med
trafik och sen skulle jag titta på stadsplanering, och då vart det trafik plus miljöfrågorna,
ekonomifrågorna och byggfrågorna och teknikfrågor och allt möjligt. Man skulle väva ihop
allting och då såg jag att det fattades en pusselbit och det var just det här med ljuset. Det
hade man ju ändå tänkt på tidigare men då var det ju grafiska metoder och de metoder man
hade då på 70-talet, de tog ganska lång tid och man jobbade liksom med linjaler och det
kändes väldigt omodernt och då så var det liksom bortspelat helt enkelt. Men sen har ju som
ni vet kommit verktyg så att i de flesta program och i Archicad och andra cadprogram och i
Sketchup och överallt så finns det ju ljusprogram som man kan få reda på det mesta. Man
kan få veta så mycket att man aldrig kommer bli färdig. Det är en fråga om att kunna sovra
den viktiga informationen också, och eftersom ni har läst min bok så har ni sett att jag till
exempel har en solcirkel, och det är ett sätt att kunna ha enkla hjälpmedel, om man har den
där solcirkeln och om man har en overheadplast och lägger den på en karta så kan man lätt
se ungefär vilka väderstreck och det är inte så självklart som alla tänker därför att en nordligt
inriktad fasad kan vara riktigt bra sommartid, och det om man nu tittar på utevistelse så är
det ju viktigt om man nu tänker en balkong till exempel. Då kan den där balkongen vara
skuggad mitt på dag när solen bränner men på kvällen så kommer solen in och på morgonen
kommer också solen in på den balkongen och det där är ju, det finns ju ett antal sådana, vad
ska man säga, missuppfattningar eller paradoxer som man börjar titta på, om man inser att
det är inte alltid som man trott och den där nordliga balkongen. Ni ska inte använda det som
en regel nu bara för att jag har sagt det. För det första kan ni ju mäta och kolla hur det
verkligen är, och då så kommer ni upptäcka att det beror ju också på när solen står lågt så
blir det ju någonting som står i vägen, så blir det ju en lång, lång slagskugga istället och då är
det inte alls roligt längre. Och så är det ju ofta, så man måste titta på de lokala förhållandena
och för det andra är det ju det att det är andra aspekter också som kommer med i bilden.
Man ska vara lite försiktig med tumregler de är bra att ha men man använder dem med en
viss eftertanke.
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Paul Rogers hade ju ett seminarium i Almedalen i somras, då tar han upp olika faktorer
som är viktiga för att få tillräckligt med dagsljus. Vad anser du är det absolut viktigaste i
stadsplanering?
Det viktigaste är att man tittar på öppningar mellan byggnaderna och att man tittar långt.
Och speciellt ska man titta på östvästliga riktningen i stadsbebyggelsen. Om ni tänker en gata
eller ett parkstråk och sen är det hus på varje sida om det här parkstråket så är det ju viktigt
att de byggnaderna som flankerar det här parkstråket, att de inte är jätte, jätte höga och att
avståndet, bredden på parkstråket är tillräckligt bra. Men är det, för att om det är östvästligt
och det är tillräckligt bra öppning eller bredd då, då betyder det ju att solen kommer att
kunna belysa det här parkstråket eller gatumiljön under i stort sett hela, inte under den ljusa
tiden, men från morgon till kväll. Det är väldigt enkelt då att tänka så här att om det är
östvästligt så löser man ju problemet både på morgonkanten att det låga ljuset kommer in
för då lyser det ju igenom öppningen på gatan eller parkstråket, lyser den in och belyser hela
vägen långt, långt in i parkstråket. På kvällen när det är det låga ljuset som ligger i väster, då
belyser det in i hela parkstråket från det hållet så att det blir ju, den gör nytta den här långa
öppningen, den gör nytta två gånger per dag. Och den gör nytta då ljuset verkligen står lågt.
Motsatsen är då att det är någonting i vägen, då blir det en jättelång skugga, eftersom solen
står lågt då. Men mitt på dagen så står solen högre. Och då betyder det att om den där
öppningen bara är, när bredden då är bara lite hyffsat stor, ungefär 45 grader, då klarar man
ju sommarbelysningen. Man får tänka på att det direkta solljuset gör som mest nytta när det
är tillfällen då man kan sitta ute, det kan man inte för att det bara blåser och är det skugga
så är det ingen idé alls i Sverige. Men, det är väldigt lätt att kolla och mäta, och tänka själv,
hur är det på balkongen hemma om det är så att solen skiner. Men samtidigt vill du ju inte
ha vind. Så att sol och vind, sen finns det ytterligare en faktor och det är luftfuktighet men då
blir det så komplicerat så att det ska vi inte komplicera bilden med. Men det finns
förutsättningar, nu har jag varit lite extra utförlig här men jag tycker att det är viktigt att man
tänker på utemiljön och tittar man då på förste maj till i mitten på augusti nånting, tittar
man på den perioden och om man får ett bra utfall, en bra uteplats, en bra lekplats och så,
då har man lyckats väl. Jag är väldigt fokuserad kring just det här med direkta solljuset och
våra behov av att kunna sitta ute. När man tittar på den täta miljön då är det ju så att då kan
man inte alltid få in det direkta solljuset, det kanske inte är någon gång under dagen, och då
blir det ju mer viktigt att man har åtminstone ett bra diffust ljus, så att man åtminstone har
ganska mycket himmel. Har man mycket himmel så kommer det in i inomhusmiljön, då har
man ändå en anständig miljö och det är den biten som är viktigt. Men designmässigt så är
det östvästliga stråk och öppningar, öppningarna gör ju att det blir mer himmelsljus och sen
så får man ju den riktiga kvalitén om man lyckas få det i rätt väderstreck och att man kan få
in solljuset också även in i byggnaderna så är det ju jättebra men många gånger är det
tillräckligt bra om man kan få in det diffusa dagsljuset, himmelsljuset i byggnaderna. Så hela
tiden handlar det om det där ute. Hur byggnaderna är grupperande, det är det som är mitt
svar. Att öppningarna är avgörande.
Har du någon uppfattning om hur kommunerna arbetar med dagsljus?
Ja, jo men jag har ju själv suttit och jobbat med det, som planarkitekt och nu ska det ju gå
fort, och det är rationellt och då är det ofta så att kommunerna egentligen inte gör de här
kontrollerna. Om HSB eller någon stor uppdragsgivare vill ha någonting byggt ställer de inte
de frågorna till arkitekterna, och om arkitekterna inte får frågorna så gör de inte extra jobb,
för de får de inte betalt för. Så att det är rationaliseras bort och sen så kommer man till
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kommunerna och kommunerna idag, förr så gjorde man mycket mer på kommunerna men
nu gör man inte lika mycket utan nu gör man inte ens de kontroller som man borde göra. Så
att då det blir det mycket brister i det som byggs och det är inte så mycket att göra åt, ni till
exempel när ni kommer ut nu så vet ni det här mycket bättre än de flesta. Så att om ni då
lyckas övertyga de som är med i ert projekt då den gången att det här är viktigt också det
kommer bli mycket mer nöjda kunder. Om det är Riksbyggen som säger det, ja men låt oss
testa det här det kostar några kronor mer med det är på lång sikt mycket bättre för det
kommer att bli ett mycket bättre projekt. Så det gäller ju att sälja in det och tala om det för
de aktörer som är, och oftast är det ju kanske mest framgångsrika, lyckas man övertala själva
beställaren att det här är viktigt, då kommer det med i projektet.
Är det kommunens ansvar från början att se till att det uppfylls redan i planskedet?
Ja det tycker jag definitivt. Ni har läst de artiklarna som jag skrev, det var någon bild som jag
har för mig, det var några balkonger från Vallastaden. Byggarna och arkitekterna och
kommunen har ansträngt sig till det yttersta för att visa upp det bästa som byggsverige har
idag. Det är en hel del som är bra, men om man nu tänker att de nu verkligen har satsat så
blir man ju lite bekymrad när man ser att det är så många saker som de inte har riktigt tänkt
på. Och det handlar lite om hur man grupperar husen och hur man ställer fasaderna mot
varandra. Från den ena fasaden till den andra så är det precis det kortaste avståndet emellan
och där så får du en dålig utblick för du ser bara nästa hus. Istället att du vänder på det
litegrann så bli det en vy någonstans och man får, alltså själva tillgången till himmel blir
bättre om de är lite snedställda. Det har man inte tänkt på och sen så har man de där dyra
betongbalkongerna som är vända så att det man ser är inte det längst med gatan som där du
öppnar upp och man får in ljuset och man få utblick. Utan där har man ju de här stora
betongväggarna som är i vägen, och det ska man få betala för och då kan man ju bli lite
besviken att där är det ju helt fel att sätta den typen av balkonger. Och varför har det blivit
på det viset? Jag hade en genomgång med Linköping, först en studie som vi levererade, jag
och några andra kollegor för att de visste att den här frågan var viktigt. Och sen så hade jag
en genomgång med detaljplanefolket i Linköping, men de personerna, de har ju inte kunnat
sprida den här kunskapen vidare. Personerna som var ansvariga i Vallastaden var tyvärr inte
med på den här genomgången som jag och mina kollegor gav. Då har de inte den kunskapen
så jag menar att det var så nära att det blev rätt.
Varför tror du det blir så att dagsljuset prioriteras bort?
Jag har ställt mig den frågan många gånger, är det så att man är nonchalant, är det så att
man är intresserad av att göra karriär. Om karriär innebär att man effektuerar så många
antal lägenheter som möjligt varje år, och planlägger och då får man ett avancemang i, med
högre lön. Det skulle kunna vara så att detta tänk helt enkelt genomsyrar förvaltningen så
mycket, att man ska vara duktig. Nu är det bostadsbrist och då fixar man det här med
bostäder, åå vad duktigt, ja men Kristina och Kalle de är jättebra, de har fixat så många nya
bostäder i de området och det området. Sen om cheferna inte har det här
kvalitetsmedvetandet sätter de lön bara baserat på kvantitet.
Upplever du att det byggs bort kulturhistoria och grönområden vid förtätning?
Ja, det går ju inte nästan aldrig att få tillbaks det gamla. Man får du ju aldrig tillbaks det, du
kommer aldrig att få tillbaks samma bergsparti, lite mossa och lite tallar och sådant. Det
kommer aldrig kunna bli just på det viset. Så att det är ett jättestort ansvar och man måste
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tänka på helheten. Ja, så det är en pusselbit som fattas och sen så är det ett litet tillägg till
det här jag sa med öppningar och i rätt väderstreck, det får ju inte bli så att det blir väldigt
monoton miljö. Man måste väcka till det litegrann. Om man lägga på några burspråk på
några fasader så betyder det att man hjälper ljuset i lägenheten. Det är jättebra för att har
du ett burspråk, skjuter det ut lite, då kan man se bättre längs med fasaden. Men visserligen
ger det burspråket, det kommer ju ge en viss skugga utefter det här ljusstråket. För om jag
nu sa det att man skulle ha ett sådant här långt ljusstråk där allt ljus bara flödade in så skulle
det här burspråket vara lite i vägen. Så att man måste jobba med fönster för att det är liksom
det avgörande elementet på sluttampen för att få ihop det med inomhusljuset. Fönster
måste vara vända och placerade och rummen är planerade på ett sånt sätt så att ljuset
verkligen kommer in. Så att det jag pratar om är mycket design, ljusdesign, och det är inte så
många som intresserar sig för det ännu. Utan de flesta gör ungefär som Paul Rogers eller
Marie Claude Debois, läser av värden och säger att såhär och såhär blir det. Och det behövs
också, man behöver bli duktig på att kunna mäta och beskriva. Men jag menar att man
måste bli duktigare på att skapa miljöer också, jag menar att det ska vara riktigt bra och då
är det mycket högre värden. Då är de här riktvärden, alldeles för låga och för dåliga för att
man ska vilja titta på dem.
Handlar det mycket om pengar vid beslutsprocesser i byggbranschen?
Ja det gör det ju. Det handlar oftast väldigt mycket om pengar, men vilka pengar är det man
pratar om då? Det är alltså, det är klart att det är om pengar som byggherren kan få in,
byggherren är ju intresserad och vet ju att det här kommer generera pengar för den. Men då
finns det ju en annan byggherre någonstans i en annan del av Stockholm som skulle vilja
bygga där istället och vill få hem de pengarna istället. Så att det är ju inte så att pengarna
försvinner bara för att det inte blev på mitt projekt där i Vasastan. Det är bara det att det är
andra intressenter, andra markägare och andra fastighetsägare som får hem pengarna om
det byggs lite längre ut. Och sen är det ju någonstans så att nu är allting så bråttom och det
ska byggas billigt och då ska det helst finnas gatunät och allt sådant. Och då blir ju alla de här
nyexploateringsprojekten, de blir inte så intressanta för att de ska bli så jättebilligt. Jag tror
att man biter sig själv lite i svansen. Det finns så många fördelar med att man bygger nytt
jämfört med de problem när man förtätar. Man får inte in så många lägenheter, om man
förtar på en liten gård, får man in ett gårdshus så blir det kanske 20 lägenheter det är inte
mycket. Och det är jättemycket jobb att planera det där och det är inte ens säkert att man
får ihop det för att det blir protester och sen så blir det ingenting. Så att det är olika politiska
strategier så det blir mycket politik, det är pengar men det är också mycket politik.
Finns det någon gräns för hur tätt man kan bygga?
Jag ska presentera min forskning kring hur man kan gruppera på ett bra sätt i Hongkong och
då ska jag bo på airbnb, i en lägenhet i den mest täta miljön som finns i världen. Så efter de
två veckorna kanske jag kan svara på hur tätt man kan tänkas bo. Men det är riktigt, riktigt
tätt. Alltså det handlar om luftkvalité och om ljus, och utblickar och sen handlar det väldigt
mycket om det visuella. Om formerna på husen och placering på fönsterna är finurligt
gjorda, så kan det upplevas mycket mer öppet. Samma byggnadsmiljö kan bli mycket
luftigare och den typen av finurlig byggnation den är ju inte den vanliga. Så det betyder att
det finns rätt mycket att göra och då kan jag ju tycka det att jaha kan man göra så att man
med samma antal lägenheter göra att det känns som att det är luftigare så är det ju värt
nånting. För det är ju kanske så att, då har man fått den där expoateringsekonomin som gör
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att det blir rimligt för folk att bo till ett bra pris. Men samtidigt blir det luftigt och det är ju
ingen som säger, aa det är ett exploateringstal på 2.5 det är jättehemskt, det är ju ingen som
tänker så. Utan de tänker ju oj vad fint det är, jag kan se över till torget där på andra sidan
gatan, åå vad kul det är lite som rör på sig där och trots att jag bor så tätt så kan jag se det
här. Då är det nog mer det, än att det råkar vara 2.5 e-tal. Det är mycket man kan göra. Det
är fråga om att man är en specialist i design.
Anser du att det är kommunen som har ansvar för kontrollera att BBR uppfylls?
Jag kan ju bara tycka, jag är ju inte specialist på regler, det är inte min grej, jag är specialist
på dagsljus och dagsljusdesign. Däremot kan jag ju tycka att i min värld så skulle det ju inte
ens hända, det skulle inte bli fel. Därför att alla aktörer är med i tidiga skedet på ett projekt,
så det blir inte fel. Sen så när det väl, handlingarna kommer in och det blir ett
detaljplaneprojekt, när det kommer in till stadsbyggnadskontoret, då är allting så bra, man
kanske bantar bort en våning eller så i planprocessen när man har detaljplanesamråd och
har en samrådsplan och så blir den, blir det den slutgiltiga planen, då har man tagit bort
något våningsplan därför att man insåg att det var så mycket protester och då får man göra
det lite luftigare. Sen är allt ok och sen så tittar man på siffrorna, tittar man på lägenheterna
och allting. Allting är ju för, man kan ju räkna på allt det här, om man väl har ritningarna och
man har lägenheterna så kan man beräkna, man vet allting. Och då ska man ju ta det tillfället
i akt och köra att de grejerna istället för att man ska gå omkring med en luxmeter och kolla
att ja det här var alldeles för mörkt i den här lägenheten. Så att det som händer efteråt är ju
inte, det är liksom inte i den ändan man ska ta det. Bestraffa och sånt här det fungerar inte.
Tycker du att kommuner ska göra 3D-simuleringar med dagsljusanalyser för att se om det
absolut inte kommer ner något dagsljus på fasader?
Det är klart att man ska göra det, jag tycker det är självklart.
Kan man bygga tätt och samtidigt på tillräckligt med dagsljus i lägenheter?
Det är en ganska stor fråga, jag har tittat på hur kan man göra med gator, en rak gata är
alltid bättre än en krokig gata. Men om gatan måste vara krokig då kan man, jag tror att det
framgick i någon av de här artiklarna som ni fick att en krokig gata man kan lägga lite
öppningar utefter gatans huvudriktning och då får man ju en bättre ljusfördelning.
om det är slutna kvarter så är det svårt att få in direkta solljuset och särskilt om man pratar
om vinterhalvåret, då är det riktigt, riktigt svårt. Om ni går även i Jönköping i
rutnätskvarteren där så kan ni se att på vintern så är det ju mest ute på gatorna som ljuset,
om man ska ha något direkt så är det på gatorna, inne på gårdarna så blir det skuggor.
Många lägenheter får inte direkt solljus så det är ju lite svårt men man kan göra vad man
kan. Man kan använda olika typer av avfasade hörn och olika nivå på höjden på husen
tillexempel. Och det är precis just det jag jobbar med och därför ska jag inte ge några
slutgiltiga svar men jag vet lite grann om vad man kan göra men hur bra och hur mycket man
kan få det att fungera. Det är liksom det jag håller på med nu så det är bara preliminärt,
alltså det finns mycket man kan göra.
Tror du att stadsplaneringslagar kommer att lösa dagsljusproblematiken?
Nej, jag tror inte det skulle funka. Jag tror att det här är, det här säljer man in med att man
visar att det kan bli så mycket bättre. Det är väl mycket bättre incitament att man gör,
dessutom är det ju så att de lokala förhållandena styr ju och det kommer alltid vara några
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lägenheter som inte faller i den ramen, men de måste ju byggas de också. Men samtidigt så
är det ju så att ambitionen bör vara att få det att bli bra för så står del av produktionen som
möjligt. Den som tänker så att ok vi bygger kvartersstad och då är det klart att då blir det ju
några som kommer få det bra, ja visst men det tycker inte jag är tillräckligt. Utan det måste
vara att de flesta kommer få det bra. Jag tror inte på regler, därför att jag vet att det är så
svårt att få igenom regler och sen så kommer det bli massa protester och undantag och
allting sådant.
Tror du att certifieringar kan bidra till att dagsljuset prioriteras i framtiden?
Ja alltså certifieringar är ju liksom kanske det första steget. Sen så, är certifieringen en bra
certifiering så ska det betyda att det blir jättebra att bo där också. Sen om det blir jättebra
att bo där, kommer det bli jättepopulärt och då kommer alla andra att prata om det. Så att
certifieringarna är bra, det är en morot och det är en väg till någonting bättre.
Tror du att det är just dagsljus som många faller på vid certifiering?
Det vet inte jag men vill man bygga ekonomiskt och man har ont om mark så blir det ju så att
man bygger tätt och då är det ju dagsljuset en av de mest kritiska faktorerna, så att på det
viset är det ju väldigt troligt att det är just där problemen ligger.
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Sammanställning av Intervju med Andreas Åkerlund
Hur tänker ni angående dagsljus och hur hanterar dagsljus när ni utformar lägenheter?

En tumregel är 10 procents-glas kravet, det försöker vi ligga över och det är ju ganska lätt att kolla
redan när man skissar och när man vet hur stort rummet är och man vet ungefär hur stort fönstret
är. Så där kan man göra en snabb huvudräkning bara så man vet att man ligger rätt. Nu så har ju den
här frågan blivit på aktualiserad, så fort man gör något som är lite udda, som inte är liksom ett
punkthus ute på en åker då börjar man ju ganska tidigt fundera på om detta kommer att fungera. Det
beror ju lite gran på, vi säger såhär, om man ritar helt fritt vilket nästan aldrig händer. Då kan man
placera husen tillräckligt långt isär så man får tillräckligt med dagsljus. När man inte har den
möjligheten utan att den yttre konturen av huset är given i planen, då är det ju egentligen
fönsterarean och möjligtvis balkongbredden som man kan fundera på. Framförallt så brukar vi väl
göra så att vi ser till att förenklad metod fungerar. Så fort det är lite konstiga, inåtgående hörn
tillexempel, där är det ju nästan omöjligt att klara med dagsljusfaktor. Förenklad metod är bara rakt
ut och man behöver inte ta hänsyn till att det är något precis vid sidan. Så där kan man klara ganska
mycket då som inte annars hade gått. Även om det inte blir bättre dagsljus för att man klarar
förenklad metod så är de ju bra att kunna säga både till kunden och kommun att vi uppfyller regeln
åtminstone. Det händer ju tyvärr att vi inte gör det. Det är ofta för att förutsättningarna är omöjliga.

Hur väl anser du att branschen känner till dagsljuskraven och hur man räknar på
exempelvis dagsljusfaktor?

Det har ju gått exponentiellt uppåt senaste åren faktiskt. I och med att dom hade ett krav i
Miljöbyggnad så skulle det kontrolleras och bevisas att man klarade de, så har det ju aldrig varit med
dagsljuset förut. Mer än att det såg rimligt ut på ritningen och att man kunde vid en kontroll visa att
man hade 10 procent av glasarean. Då var den ingen som hade läst den här standarden som BBR
hänvisar till. Och ingen som tänkte på att man skulle räkna med balkonger och dylikt. Så det har ju
gått väldigt mycket uppåt, sen är de så att byggherrarna är väl inte riktigt med på tåget. Dom lyssnar
ju på oss och vad vi säger med det är inte så att dom tänker på de själva riktigt. Kommunerna har väl
börjat komma nu sista halvåret känns det som. Vi har hart projekt där dom har velat ha rapport på
dagsljus till byggnaden. Det är ju lite snårigt för att med vår detaljplan så finns det ju rum som inte
går att klara i princip. Allt går ju, de är de som är kommunens försvar så att säga. Det går ju alltid att
klara det om man ritar ett 2 meter djupt rum längs fasaden och sen ha en jättestor klädkammare
innanför eller liknande. Om man hittar på planlösningar konstiga planlösningar så går det ju att klara
just dagsljuset, men då är det mycket annat som havererar istället. Ska man rita lägenheter som dom
brukar se ut och inte göra något speciellt och ändå inte klarar de så kan man tycka att det rimligtvis
är planens fel så att säga.

Vad tycker du att kommunen kan göra i ett tidigt skede för att hantera den här frågan?

Dom borde titta på det mer i detaljplaneprocessen. Och räkna med VSC verktyget, det känns ju hyfsat
vettigt som ett snabbt överslag. Problemet med det kanske är att, personligen så tycket jag att det är
både bra och fint med tätt, så man kanske inte kan gå tillbaka till något miljonprograms lamellhus, 50
meter isår och åtta våningar sådär. Det är ju lite tråkigt om dagsljusfrågan gör att vi går dit liksom. Vi
borde ju fortfarande kunna bygga en stad, men då kommer vi förmodligen inte klara kraven helt.
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Tror du att det finns någon tydlig gräns för hur tätt man kan bygga innan det byggs igen?

Munksjöstaden är extremt tätt. Det är ju bra att det finns en regel kring dagsljuset. Sen kan jag tycka
att om man har ett normalt vardagsrum, så kan man möblera det vid fönstren. Det ett problem att
ljuset ska komma så långt in i rummet. Något annat sätt att mäta på att jag tyckt va bra, om man har
ett stort fönster så får man ju in dagsljus, som kravet är formulerat så blir det lite konstiga effekter.

Vad tycker du om att det borde finnas stadsplaneringsregler? Jag tänker exempelvis höjd
på hus i förhållande till gatubredd och sådana regler när man planerar städer.

Det borde vara som några slags principer och idéer att hålla sig vid lite grann. Men att ha det som en
regel som är tvingande känns lite konstigt. Det tror jag, precis som att vi tycker att det är lite jobbigt
med alla regler så tror jag att en stadsplanerare hade tyckt att de var lite begränsande att man aldrig
hade sätt att man kunde göra något som stack ut lite grann. Men jag tänker ändå att det finns ju, när
man gör en detaljplan så ska man ju rita den så det går att uppfylla BBR och missar man någonting
där, spelar ingen roll om det är buller eller sophämtningen eller vad det är så tycker jag att man inte
riktigt har gjort sitt jobb i detaljplanen. Utan då har man ju missat någonting, då borde man ju i alla
fall mäta dagsljus antingen med VSC-metoden eller sätta standard på ett rum, kanske fem meter och
storleken på fönstren och se om man klarar dagsljusfrågan. Ska man dra extra stora fönster och kräva
det borde ju det ingå som en parameter till byggherren som ska köpa tomten ofta av kommunen. Att
det här kommer att kosta lite mer för att uppfylla dagsljus

När ni ritar planlösningar gör ni simuleringar, dagsljussimuleringar, då?

Oftast om man håller på att ritar fasad och ta fram något slags system så kanske man inte sätter sig
halvvägs in i arbetet och gör en dagsljussimulering. Utan de gör man nog ofta efteråt eftersom det
kräver lite handpåläggning, men man vill stämma av med kunden först så att dom gillar fasaden och
tycker att det är bra så kanske man säger att man inte har kollat dagsljuset än men att man kanske
får fylla på med mer fönster någonstans. Så att vi gör beräkningar eller räknar med förenklad metod

När BBR inte uppfylls, vem ansvar är det? Är det kommunen som myndighet?

BBR är ju byggherrens ansvar ytterst. Sen om kommunen eller någon i processen påpekar att man
inte har uppfyllt BBR så är det byggherren som ska åtgärda det på något sätt. Då kan ju kommunen
godkänna avsteg från BBR alternativt att dom inte har kollat saker så att säga, att det liksom rinner
mellan fingrarna på något sätt. Sen är det ju en slutbesiktning på varje projekt och dom ska också
kontrollera att man uppfyller BBR och att det stämmer med ritningar osv. Men det är byggherrens
ansvar i grund och botten.

Hur se du på dagsljusförhållandena i Munksjöstaden?

Det är ju inte jättebra. I grund och botten så är detta en väldigt detaljerad detaljplan. Dom hade en
tävling om förslaget på Munksjöstaden, White vann. Detaljplanen visar väldigt detaljerade
byggrätter. När en byggherre köper mark eller utvecklar en detaljplan ihop med en kommun så
förväntar dom sig att det går att bygga, för det är ju det dom har med i sin kalkyl. Ska vi gå ihop på
det här projektet så måste vi bebygga den mark som beviljas. Nu var det väl så att dom har köpt den
är marken av någon annan men om man köpt av kommunen tillexempel så är det ju så att priset man
ger hänger tätt ihop med detaljplanen. Hur mycket bostäder man kan bygga. Så att byggherren vill ju
bebygga fullt. Vissa fasader ligger så nära att det blir i princip omöjligt att få tillräckligt med dagsljus.
Vissa hus är ganska tjocka och i kombination med extremt höga bullerkrav så ville kommunen att, för
att dom hade högre krav än vad lagen krävde, dom la till lite extra. Ett extra krav är att varje lägenhet
som ligger ut mot den bullriga gatan ska ha alla sovrum in mot gården. Mellanrummen mellan husen
är ibland för smala för att klara dagsljuskraven. Det här är ju tio är sedan denna detaljplanen gjordes
då va det mer det täta man va ute efter och man viset inte riktigt vad dagsljusfrågan va. Det är
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mycket här som är problem, så fort man bygger kvartersstad så blir det problem. Har du ett rum som
vetter ut mot gatan och du har en gatubredd på kanske 10-11 meter då klarar vi inte rummen på
bottenvåningen. Jag vet inte riktigt, nu känns det som, och det är väl lite där byggherrarna kommer in
att dom är väl inte riktigt beredda att göra dom utgifter som krävs för att man ska klara dagsljuset.
Det är kommunen som har sista ordet och visst dom kan rita mera gator men samtidigt så finns det
ju, om man tittar på gatorna runt om i samhället, så finns det någon slags idé om hur bred en
stadsgata är. Om den blir bredare så upplevs den av många som någon slags motorväg i staden
liksom snarare än en trevlig mysig lokalgata. Det är mycket tyckande. Men just ekonomiskt, man ska
ju inte försumma helt att kommunen också har ett ekonomiskt intresse så dom kanske inte vill ha för
lite exploatering på marken. Det är politiskt styre. Men som sagt i den här gamla planen tror jag inte
att dom har tänkt så mycket på dagsljuset, det kan dom inte ha gjort. För att det känns väldigt
konstigt.

Angående vårt analysobjekt, tror du att man hade kunnat uppfylla kraven om man
ändrade ex planlösning? Om man har kvar detaljplanen som den är. Eller tror du att det är
helt omöjligt?

Helt omöjligt är det väl inte, såklart. Nu är jag lite osäker på exakt hur dåligt det va här. Om man
säger såhär, här är det ju så tätt så här klara vi inte förenklad metod. För då ska man klara
dagsljusfaktor istället och då är det klart att hade man haft fönster från vägg till vägg här så hade
man, även på bottenvåningen förmodligen klarat detta 7 kvm sovrummet. Men det rummet som är
lite djupare blir svårt. Det hänger ju ofta på hur djupa rummen är. Även om det är lika ljust framme
vid fönstret så har man en mörk bakdel så flyttas punkten längre bak. Har man ett djupt vardagsrum
så hade man egentligen velat lägga något här bak som skiljer av. Men hade man frågat den
genomsnittliga köpare om man ville ha 2/3 så stort vardagsrum och en stor klädkammare här eller
haft ett fullstort vardagsrum så hade förmodligen de flesta valt bort den där klädkammaren.
Processen på Munksjöstaden va ju lite stökig. Just den här lägenheten vi ser här va två lägenheter
från början i tävlingsförslaget men sen ville beställaren lägga ihop dom och den som hade godkänt
tävlingsförslaget och se sålt vissa delar till beställaren. Ursprunglig byggherre ville ju inte veta av
några ändringar i fasad. Så därför är det ju två balkonger till denna lägenheter tillexempel. Och det är
inte för att vi har lyxat till det utan det är för att det va två lägenheter förut. Så det finns ju vissa spår
av sådana grejer som gör att dom har fått anpassa sig till den rådande situationen lite.

Har du varit inne i denna lägenheten se den byggdes? Beställaren säger att den
lägenheten som inte klarade BBR´s krav känns väldigt ljus och luftig.

Jag tror inte att jag varit inne i just den. Det sämsta rummet i hela Munksjöstaden är detta (Andreas
visar ett rum i ett hörn med ett annat hus tätt framför) när vi gjorde dagsljusberäkningarna. Men när
man går in i det rummet så upplever man det mörkt, för all del, men normalljust för att vara ett
sovrum i den storleken. Man har förväntningen att det ska vara mörkt men sen märker man att det
var inte så farligt. Jag har lite svårt att relatera kraven till verkligheten för att ögat anpassar sig både
efter förväntningar och funktionen av rummet, om det är ett sovrum tillexempel, och på storleken.
Om du har ett stort rum, ett vardagsrum tillexempel så förväntar man sig att det ska vara ljust. Men
har man ett sovalkovsliknande sovrum så kanske man inte reagerar lika starkt på att det är lite
mörkare än normalt.
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Paul Rogers håller på med att skriva Moderniserad dagsljusstandard, där pratar de om att
man ska titta på en zon, att man tittar på hela lägenheten. Vardagsrummet klarar kraven
bra och sovrummet kanske har 0,8 i dagsljusfaktor. Samtidigt som andra som vi har pratat
med tycker att sovrum används av tonåringar som spenderar mycket tid där. Då kan man
se det som deras arbetsplats och då ska dom ha tillgång till dagsljus.

Sovrum tycker jag är svåra, för där är det ju en insyns problematik också. Jag har ett projekt i Gbg nu
där vi har loftgångar och jag har ett sovrum i ett inåtgående hörn i loftgången. Gör vi 30 cm bröstning
så klarar vi det sovrummet. Men det vill ju inte kunden göra. Så vi har gått in till kommunen med det
att vi kan klara kraven men vi vill inte. Så får vi se hur dom reagerar om dom tycker att det är okej att
göra ett undantag. I detta fall så är det insyn rakt över, så skulle man glasa upp det hörnet eller
väggen till det sovrummet så hade det känts udda också kanske. De flesta hade ju säkert bara dragit
för någonting istället och då hade det ändå inte varit bra dagsljus.

Så du tror att de ändå skulle kunna var möjligt om man ändrade lite i planlösningen för
analysobjektet och att klara kraven på just den lägenheten?

ja de borde det ju vara det är ju lite känsligt mitt på här. Här skulle du kunna ha fönster åt båda
hållen och här öppnar det upp sig lite grann i och med att det är indraget här. Men mitt på är det nog
svårt. Man kan ändra planlösningen lite grann men man har ju samtidigt då en ganska stor mörk
kärna. Även om man har badrum och klädkammare är det inte alltid de funktionerna räcker till för att
fylla den mörka kärnan om man ska utnyttja hela byggrätten. Detta är en stor lägenhet, det är
extremt sällan vi ritar så stor lägenheter. Beställaren chockerade oss nästan när dom ville ha så stor
lgh som dom ville. Men det finns väl en annan marknad, i Stockholm, Malmö och Göteborg är ju
prisbilden en annan. Det är få som har råd att köpa 120 kvm men i Jönköping kanske det fortfarande
går.

Men för att verkligen klara det tror du att husen hade behövt vridas för att släppa in ljus
på det sättet?

Ja man måste ju inte, det finns inget krav från kommunens sida att man ska fylla ut hela byggrätten
så att det är ju det en kommun alltid kan hävda att man skulle kunna dra in den lite. Men då är man
tillbaka i det där att det vill ju inte byggherren göra och det är ju byggherren som är vår kund. Då får
vi ta hänsyn till det och kompromissa oss fram till en lösning som alla tycker är bra. Men det är också
det underförstådda ekonomiska avtalet som finns när man gör detaljplanen. Att man har lovat att
där man kan bygga ska man också kunna bygga. Vi kan hamna som någon slags budbärare och säga
att det går inte att bygga som kunde ville bygga och då blir det helt plötsligt vårt fel att inte kunde
kan tjäna massa pengar. Så att vi brukar flagga mycket för det och prata med kunden om det.

Är det mycket beroende på vilken byggherre det är, om hen tar till sig det som ni säger? Ja

det är det ju. Ska man ge ett opartiskt råd till byggherren så får man säga att BBR inte uppfylls med
det här om vi ska uppfylla BBR så måste vi ha så här stora fönster och vill dom inte ha det så tar vi en
risk när vi lämnar in bygglov att det blir underkänt. Ja men vi chansar säger dom kanske då.

Har du varit med om någon gång att ni har fått tillbaka bygglovet?

Nej, vi har två projekt i Malmö och Göteborg där vi håller på att färdigställa bygglov på där
kommunen har sagt att man vill komma dagsljusfaktor. Men aldrig i Jönköping.
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Vad tycker du generellt om Munksjöstaden om du skulle få ändra något, just i detta
kvarter ur dagsljussynpunkt?

Hade man ritat med dagsljuset, vi viste ju inte att det va miljöbyggnad när vi ritade tävlingen och
även om det har ritats om en del sedan dess så är det ju stommen i planlösningen som finns kvar.
Hade det varit en parameter från början så hade man nog tänkt annorlunda men jag vet inte om man
hade gått så långt och dragit in det och gjort mellanrummen bredare. Det blir väldigt mycket kvm
som går till spillo. Men man kanske hade jobbat lite annorlunda att man hade haft ett rum som var
djup i annan ledd och kanske flyttat väggar. Och kanske inte hade lagt balkonger på de viset, så dom
skymmer. Det finns lite små justeringar som hade gått att göra. Ritat större fönster för att
kompensera tävlingsförslagsiden, det är svårt när man har sålt in ett utseende. Man hade säkert fått
mer dagsljus om man satt hörn på diagonalen. Gårdarna är ju väldigt små och där av ganska mörka.
Öppningen och utsikten mor Munksjön är positiv, så att även om det är mörka gårdar så vänds ju
ändå blicken utåt. Så jag tycker inte att man lider av det inne på gården. Men visst det är ju inte
mycket sol som kommer ner. Men ja, ideen va ju att man skulle ha genomgående gator, och saxar
man hus så förändrar man ju gaturummet eftersom det blir små torgbildningar. Det beror ju lite på
vad man är ute efter. Hade jag ritat detta detaljplanemässigt från scratch och tänkt på dagsljuset så
hade jag, de här tre byggrättena är ju lite onödigt tjocka. I synnerhet här, om man har så mycket
buller så man måste ha genomgående lägenheter och så gör man en byggrätt i planen så att man inte
kan ha de storleksmässigt då bygger man in ett problem som gör det svårt för en arkitekt att lösa.
Och sen då att man hade haft större mellanrum emellan hade ju varit jättebra för dagsljuset, men ett
traditionellt kvarter hade varit ihop byggt och det hade inte funnits något mellanrum och då hade
man haft en annan problematik.

Marie som vi har pratat med menar att vi försöker lösa det här problemet på rumsnivå
som egentligen ska lösas på stadsnivå och att det blir arkitektens problem, för att ni blir
drabbade av det. Hur känner du?

Ja, man blir ju drabbad av det på så sätt att man känner att det går att lösa med lite krystade och
extrema sätt. Helglasade fasade till ett sovrum eller att man liksom har konstiga planlösningar och
sådär. Då blir det att man liksom känner sig dålig åt båda hållen. Man kanske har klarat
dagsljuskraven men har dåliga planlösningar.
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Sammanställning av intervju med chef på planavdelningen, Jönköpings
kommun
Bygger ni upp detaljplanen i 3-D program?
I de flesta planer jobbar vi med sketchupmodeller, ibland även med trämodeller
I så fall, görs det dagsljussimuleringar över 3-D modellen?
I de flesta detaljplaner görs skuggstudier
Tar man hänsyn till orientering av husen i detaljplanen, med tanke på dagsljus?
Det är många faktorer som påverkar ett områdes gestaltning och helhets utformningen av
stadsdelen så att man löser alla frågor med husens placering, hushöjder och gestaltningsidéer,
möjlighet till bra ljusförhållanden minimera skuggor, möjlighet att placera solfångare, dagvatten,
höjdsättning, geoteknik, markföroreningar, vatten och avlopp, el, transformatorstationer,
fjärrvärme, entréer, sophämtning, handikapplatser, gårdsmiljöer, kajstråk, parkytor, och gator,
gårdsgator, gång cykelvägar, vändytor mm. Det är ett bollande fram och tillbaka i arbetsgrupperna
där alla (både kommunens arbetsgrupp och exploatören samt hans konsulter) måste vara med och
kompromissa för att få fram en så bra helhetslösning som möjligt, som samtidigt är ekonomiskt
genomförbar. Generellt när man jobbar med att gestalta ett område försöker man få till bra
storlekar på kvarteren så att man får bra gårdsytor och lämplig bredd på gator som gynnar
ljusinsläpp i lägenheter, men ofta finns det begränsningar i höjdsättning av området, anpassning
till tidigare bebyggelse eller andra element i omgivningen som gör att man får kompromissa, man
anpassar bredden på gaturummen iförhållande till husens höjd och vilken karaktär man vill uppnå.
Ofta håller man en bashöjd i området, tillåter sedan att vissa delar skjuter upp för att markera
något, ge variation eller för att ge ett gestaltningsgrepp, man kan även dra in överstickande
våningsplan ovanför bashöjden för att markera skalan i rummet. Buller påverkar utformningen av
kvarteren så att man inte kan få helt slutna kvarter, ofta får man göra släpp i byggnaderna
eftersom det inte går att lösa buller i kvartershörn med dagens lagstiftning. Vi gör skuggstudier i
detaljplanen. Däremot görs inga dagsljusberäkningar eftersom inte lägenheterna är ritade i de
översiktliga byggnadsskisser som finns under detaljplaneskedet och vi styr inte var balkonger och
fönster placeras hur många de är om de får inglasas eller att det ska vara ljus fasadfärg – detta är
bygglovfrågor. Däremot jobbar vi mycket med proportionerna i gaturummet och utformningen av
gaturummet för att de ska upplevas som bra, och få ner ljus. Det finns ju en jättegammal tumregel
att husen ska vara gatans bredd + 1,5-2,5 meter, ibland använder jag denna som argument om jag
vill få ner hushöjderna i någon detaljplan men ibland är andra gestaltningsgrepp eller
helhetslösningar viktigare.
Om det görs dagsljussimuleringar, reglerar man då de volymer i detaljplanen på de områden
som inte få tillräckligt med dagsljus?
Nej vi gör inga simuleringar, däremot styr vi byggnadsvolymer i olika delar av kvarteren.
Det finns program som visar mängden dagsljus som kommer ner på volymerna för att redan i
tidigt skede mäta VSC (vertical sky component), och på så sätt se hur mörka kvarteren kommer
att bli. Är det något ni använder er av eller skulle vilja använda er av?
Nej vi använder inte detta, vissa konsulter använder det på byggherrens begäran.
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Nya byggnader medför skuggning av befintlig bebyggelse, kontrolleras den befintliga
bebyggelsen i detaljplanen så att dagsljuset inte byggs bort?
Vi gör skuggstudier i princip alla planer på både ny bebyggelse och intilliggande befintlig
bebyggelse.
Har ni fått vetskap om kvarter där BBR-kraven inte uppfylls på grund av omkringliggande
hinder? I så fall hur hanteras detta av er på planavdelningen?
Vi hanterar inte frågor när planskedet är klart, det gör andra avdelningar
Samarbetar Bygglovavdelningen med Planavdelningen i planprocessen?
Ja bygglovhandläggare ingår i detaljplanearbetsgruppen
I så fall, kan du beskriva det samarbetet ur dagsljussynpunkt? (hur ni diskuterar själva
dagsljusfrågan)
Vi diskuterar ljusinsläpp och skuggor och diskuterar gatubredder, placering av hus och höjder på
husen på en översiktlig nivå i arbetsgruppen, detaljplanen styr inte hur lägenheter ser ut i husen,
var fönster och balkonger placeras hur många de är om de får inglasas eller att det ska vara ljus
fasadfärg – detta är bygglovfrågor.
Vem anser du har ansvar för att BBR´s krav på dagsljus efterföljs?
Bygglovskedet har myndighetsansvaret för att kontrollera att BBR krav beaktas, naturligtvis bör
planen ge förutsättningar för att de bör gå att lösa. Dock har en detaljplan inte den
detaljeringsgraden, så många frågor får man förutsätta att de kan lösas i bygglovskedet.
Anses det rent generellt att det går att bygga tätt och samtidigt få tillräckligt med dagsljus i
lägenheter?
Det är olika i olika fall, beror på utformning av området.

