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Abstract 
Purpose: As urbanization increases, the need for household grows significantly. As a 
solution, dense urban environment has become a social trend for promoting an 
ecologically and socially sustainable society and a strategy for the housing shortage. As 
densification reduces segregation and increases security in residential areas, it entails 
difficulties and challenges in housing planning. Daylight constitutes a large part of it. 
Meanwhile, research has shown that daylight access has positive effects on humans’ 
physical and mental health. However, a large part of Swedish households does not meet 
the required daylight levels. It is argued that municipalities do not want to address the 
problem because the lack of knowledge and engagement. At present, the connection 
between density and daylight is not regulated in the detail planning which increases the 
importance of a distinct definition of daylight requirements. In order to allow city 
growth, it is important to address the problem and raise awareness among the involved 
actors. It is important in order to enable density among homes without these 
endangering each other's daylight access. The purpose with this study is to investigate 
how well daylight and densification can coexist in dense residential areas. 

Method: The study uses a combination of qualitative and quantitative research. Data is 
collected through literature studies, interviews and a case study. 

Findings: Densification has a considerable effect on the daylight access, specifically 
on the ground floor dwellings. Different typologies contribute to varied light conditions 
and should be planned at an early stage. Approach to daylight planning differ between 
the developer, architect and municipality where the opinions of each actor are 
characterized by the position. In order to not jeopardize the daylight access in dense 
neighborhood areas, great emphasis should be placed on obstruction angle and sill 
height of the windows with an obstruction angle no more than 50°.    

Implications: It is important that all the actors involved share an equal approach to 
daylight planning. Daylight planning is possible in the detailed planning and should be 
done to avoid later problems. If the coexistence of daylight and densification is to be 
seen, daylight requirements should be lowered or demanded at the residential level. If 
this is not possible, a density limit should be introduced so that densification can take 
place correctly without jeopardizing the daylight. 

Limitations: The result of the study is applicable to the specific case of the study, 
however, it can be implemented in a neighborhood area with similar conditions and 
thus be generalized. 

Keywords:  daylight, urban density, urban planning, daylight simulation, obstruction 
angle, sill height 

Content is described in Swedish below.
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Sammanfattning 
Syfte: I takt med urbaniseringen ökar bostadsbristen avsevärt. Som en lösning har 
förtätning blivit en samhällstrend för att främja ett ekologiskt och socialt hållbart 
samhälle. Samtidigt som förtätning minskar segregation och ökar tryggheten i 
bostadsområden, medför det svårigheter och utmaningar vid bostadsprojektering där 
dagsljus utgör en stor del av det. I samband med detta har forskning visat att 
dagsljustillgång utgör positiva effekter hos människors fysiska och psykiska hälsa 
vilket gör detta till en viktig aspekt. Dock konstateras det att en stor del av svenska 
hushåll inte uppfyller dagsljuskraven. Som följd av bristande kunskap och engagemang 
hävdas kommuner inte vilja ta sig an problemet. I dagsläget regleras ingen koppling 
mellan dagsljus och förtätning i detaljplaneringen vilket ökar betydelsen för en 
tydligare definiering av dagsljuskrav. För en stadstillväxt är det viktigt att 
uppmärksamma detta problem och öka medvetenheten hos de involverade aktörerna för 
att möjliggöra täthet bland bostäder utan att dessa äventyrar varandras dagsljustillgång. 
Syftet med studien är att undersöka hur väl dagsljus och förtätning kan samexistera i 
täta bostadsområden.  
 
Metod: Studien tillämpar en kombination av kvalitativ- och kvantitativt inriktad 
forskning där frågeställningarna besvaras genom litteraturstudier, intervjuer och 
fallstudie.  

Resultat: Förtätning har en avsevärd effekt på dagsljustillgången där bostäder i 
bottenplan ofta är de mest utsatta. Olika kvartersstrukturer bidrar till varierade 
dagsljusförhållanden där detta bör planeras i tidigt skede. Värderingar kring 
dagsljusplanering skiljer sig mellan byggherre, arkitekt och kommun där varje aktörs 
åsikter präglas av yrkesroll. För att dagsljustillgången inte äventyras i täta 
kvartersområden bör stor vikt läggas på avskärmningsvinkel och bröstningshöjd där  
avskärmningsvinkeln får maximalt uppgå till 50°. 

Konsekvenser: Det är viktigt att samtliga involverade aktörer delar likvärdigt 
förhållningssätt till dagsljusplanering. Planering av dagsljus är möjligt i 
detaljplaneringen och bör ske för att undvika senare problematik. Om samexistens av 
dagsljus och förtätning ska se bör dagsljuskraven sänkas eller bedömas på bostadsnivå. 
Om detta inte är möjligt, bör en täthetsgräns införas för att täthet kan ske korrekt utan 
att äventyra dagsljuset.  

Begränsningar: Resultatet i studien är tillämpbart för studiens specifika fall, dock kan 
det implementeras i ett kvartersområde med liknande förutsättningar och därmed 
generaliseras.  

Nyckelord: dagsljus, stadsförtätning, samhällsplanering, dagsljussimulering, 
avskärmningsvinkel, bröstningshöjd
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Ordlista 
AF-metod Förenklad metod för beräkning av fönsterglasarea. Enligt BBR 

bör fönsterglasarean utgöra 10% av golvarean i ett rum för att 
uppnå 1,0 % dagsljusfaktor  
 

Avskärmningsvinkel Vinkeln α mellan ett horisontalplan och en linje från fönstrets 
mittpunkt till högsta avskärmande punkt på en grannbyggnad 
 

BABS Byggnadsstyrelsen anvisningar till byggnadsstadgan 

BBR Boverkets byggregler 

BH Bröstningshöjd, avståndet mellan golv och fönstrets nedre del 

DF Dagsljusfaktor, mått på ljusstyrkan inomhus i förhållande till 
utomhus med en standardgrå himmel [%] 

e-tal Exploateringstal, mått på täthet i bebyggelse [ingen enhet] 

Illuminans 
 
lux 
 

Ljusflöde per areaenhet på en yta [lux] 
 
Enhet för Illuminans, 30 000 lux utomhus ger 300 lux inomhus 
som är motsvarigheten till 1% dagsljusfaktor 
 

MB Miljöbyggnad, svenskt miljöcertifieringssystem 

Reflektansvärde Ett värde som beskriver hur mycket av den infallande 
strålningen som reflekteras tillbaka [ingen enhet]  
 

SBUF Svenska Byggindustrins Utvecklingsfond 

SS Svensk Standard 

VSC Vertical Sky Component, beräkningsmetodik som indikerar 
mängden dagsljus som når byggnadernas fasader 
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1 Inledning 
Rapporten avhandlar ett examensarbete på 15hp i programmet Byggnadsutformning 
med arkitektur inom Byggnadsteknik vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet är 
utfört i samarbete och med handledning av Arkitekthuset AB. 

1.1 Bakgrund 
Som följd av en urbanisering under det senaste seklet råder det bostadsbrist i Sverige 
(SCB, 2015). Genom att förtäta städer har bostads- och invånarantalet kunnat ökas och 
bidra till en lösning. Enligt Boverket är förtätning en utvecklingsstrategi för svenska 
städer som bidrar till hållbarhet och funktionsblandning. Begreppet avser ett tillskott av 
byggnader och funktioner, närhet till arbete och socialt liv samt underlag för service 
och kollektivtrafik (Boverket, 2017). Genom att bygga staden inåt motverkas anspråk 
av värdefull mark, minskad segregation och ökad trygghet bland bostadsområden 
(Boverket, 2016a), dock förknippas begreppet med låg dagsljustillgång, hög 
bebyggelse och bekostnad av grönområden (Boverket, 2017). Forskning har visat att 
det finns en koppling mellan dagsljus och hälsa då ljuset styr människans dygnsrytm 
och bidrar till positiva faktorer såsom ökad prestationsförmåga och immunförsvar. Det 
är därmed viktigt att bevara goda dagsljusförhållanden i sådant samhälle där förtätning 
utgör en trend (Figueiro, et al, 2017).  
 
Dagsljusregleringen föreskrivs idag i Boverkets Byggregler (BBR) i avsnitt 6:322 
(Boverket, 2016b). Avsnittet hänvisar till Svensk Standard SS 914201 som är ersatt av 
en europeisk standard SS-EN 17037:2018 sedan december 2018 (Swedish Standards 
Institute, 2018). 

1.2 Problembeskrivning 
Enligt Boverket förväntas en ökning av 600 000 bostäder till år 2025 i Sverige (2018a). 
Siffran stiger kontinuerligt och landets storstäder blir tätare där tillgång till dagsljus, 
grönområden och fria ytor minskar. Förtätning har blivit en naturlig aspekt i 
stadsplanering men medför utmaningar vid planering av sol- och dagsljustillgång 
(Boverket, 2016a). I samband med detta är det vetenskapligt bevisat att dagsljustillgång 
har positiva effekter på människans fysiska och psykiska hälsa. Dagsljuset reglerar 
bland annat hormonproduktionen, vakenheten och den kognitiva perforeringen 
(Amundadottir, Rockcastle, Sarey Khanie & Andersen, 2015). I Boverkets publikation 
Rätt tätt – en idéskrift om förtätning av städer och orter betonar dagsljusspecialisten 
Marie-Claude Dubois betydelsen av god dagsljustillgång i bostäder. Dagsljuset 
påverkar människans dygnsrytm som är grunden för hälsa, välbefinnande och ett 
effektivt immunförsvar. Samtidigt konstateras det att den svenska befolkningen 
tillbringar ca 90% av sin tid inomhus vilket stärker sambandet mellan dagsljus och 
välmående (Boverket, 2018b). Trots detta uppfyller flera bostäder i stadskärnor inte den 
svenska dagsljusregleringen vilket pekar på ett aktuellt problem i täta stadsmiljöer 
(SBUF, 2015).  
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Trots stort intresse för dagsljusaspekten har kommuner en bristande kunskap inom 
området (Boverket, 2016a). I dagsläget regleras ingen koppling mellan täthet och 
dagsljus i detaljplaneringen vilket ökar betydelsen för en tydligare definiering av 
dagsljuskrav (Wingård, 2016). Det har utvecklats referensramar för dagsljusplanering 
som kommuner kan använda i detaljplaneskedet för att generera bättre resultat och 
mindre oförutsägbara problem (Saratsis, Dogan & F. Reinhart, 2017), dock är detta inte 
aktuellt i Sverige. Samtidigt har Swedish Standards Institute publicerat en europeisk 
standard SS-EN 17037:2018 Dagsljus i byggnader (2018) vilket tyder på rådande 
dagsljusproblematik. Att standarden har ersatt SS 914201 Byggnadsutformning - 
Dagsljus - Förenklad metod för kontroll av erforderlig fönsterglasarea (1988) som 
hänvisas i Boverkets byggregler pekar på att dagsljusregleringen är i behov av en 
framtida revidering och modernisering (SBUF, 2018).  
 
För att stadstillväxt ska ske är det viktigt att uppmärksamma detta problem och öka 
medvetenheten hos involverade aktörer. Det är därmed viktigt att undersöka 
förhållningssättet till dagsljusplanering och möjliggöra förtätning bland bostäder utan 
att dessa äventyrar varandras dagsljustillgång.  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att undersöka hur väl dagsljus och förtätning kan samexistera i täta 
bostadsområden.  
 

1. Hur påverkar förtätning dagsljustillgången?  
2. Hur förhåller sig byggherre, arkitekt och kommun till dagsljusplanering? 
3. Vad är viktigt att ta hänsyn till för att tätbebyggda bostäder inte äventyrar 

varandras dagsljustillgång? 

1.4 Avgränsningar  
Undersökningen tar ingen hänsyn till krav och regleringar utanför Sveriges principer, 
dock nämns internationella rekommendationer i studien. Likaså diskuteras energi- och 
ekonomiaspekter men tas inte hänsyn till vid undersökningen. Fönsterform, ytors 
reflektansvärden och kulörer är viktiga faktorer för dagsljustillgången, dock beaktas 
inte dessa aspekter vid dagsljussimulering.  
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1.5 Disposition 
Kapitel ett presenterar problemområde och bakgrund samt målet och 
frågeställningarna för studien samt rapportens disposition. 
 
Kapitel två beskriver utvalda metoder och genomförande för respektive frågeställning 
i undersökningen. Kapitlet avslutas med arbetsgång och diskussion kring metodens 
reliabilitet och validitet.  
 
Kapitel tre redogör det teoretiska ramverket av arbetet där de utvalda teorierna 
presenteras och kopplingar mellan teori, frågeställningar och empiri. 
 
Kapitel fyra behandlar insamlad empiri från valda metoder som redogörs i kapitel två. 
 
Kapitel fem redovisar analys och resultat som återkopplas till det teoretiska ramverket 
och den insamlade empirin. 
 
Kapitel sex redogör diskussioner och slutsatser av undersökningen samt föreslår 
områden för vidare forskning.
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2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
Undersökningen är en kombination av kvalitativt- och kvantitativt inriktad forskning 
där litteraturstudier, intervjuer och fallstudie användes som datainsamlingsmetod. 
Kvalitativa metoder syftar till att ge en djupare förståelse i ett ämnesområde och 
undersöka företeelser. Kvantitativ undersökning lämpar sig däremot för att beskriva och 
bevisa samband mellan utvalda faktorer. En kombination av dessa metoder resulterar i 
triangulering för att täcka olika infallsvinklar och tillföra varierad information till 
arbetet (Eliasson, 2018). Figur 1 redovisar kopplingen mellan frågeställningar och 
metodval.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Figur 1. Koppling mellan frågeställning och metod (Iskandarova & Svensson, 2019). 

2.2.1 Hur påverkar förtätning dagsljustillgången?  
Frågeställningen besvarades genom litteraturstudier som gav en djupare förståelse och 
kunskap i ämnesområdet samt inför intervjuer och fallstudien. För att kunna 
åstadkomma en intervju med relevanta och djupgående frågor samt tolka datan var det 
viktigt att ha god kännedom om dagsljusregleringar och övriga föreskrifter.  

2.2.2 Hur förhåller sig byggherre, arkitekt och kommun till 
dagsljusplanering? 
Frågeställningen besvarades genom semistrukturerade intervjuer. För att undersöka 
förhållningssättet till dagsljusplanering i byggbranschen var det nödvändigt att välja 
lämpliga aktörer.  

Litteraturstudie 

Intervju 

Fallstudie 

Hur påverkar förtätning dagsljustillgången? 

Hur förhåller sig byggherre, arkitekt och 
kommun till dagsljusplanering? 

Vad är viktigt att ta hänsyn till för att 
tätbebyggda bostäder inte äventyrar 

varandras dagsljustillgång? 
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2.2.3 Vad är viktigt att ta hänsyn till för att tätbebyggda bostäder inte 
äventyrar varandras dagsljustillgång? 
Frågeställningen besvarades genom intervjuer och fallstudie. För en analys och djup 
förståelse studerades ett tätbebyggt kvarter före och efter undersökningen. Syftet var att 
mäta dagsljusfaktorn vid manipulering av två faktorer – avskärmningsvinkel och 
bröstningshöjd. Detta utfördes för att studera hur dagsljusförhållanden påverkas i 
samband med förändringar för att uppfylla målet. Sakkunnig expertis bidrog till djupare 
kunskap kring viktiga faktorer som spelar roll för dagsljustillgången.  

2.3 Litteraturstudie 
Litteraturstudier utfördes löpande för att ge studien en vetenskaplig och reliabel 
förankring. Databaserna Scopus, Science Direct och Google Scholar användes där 
sökningen omfattade titel, sammanfattning och nyckelord (tabell 1). Sökningen 
begränsades till utgivningsår mellan 2014–2019 för att erhålla valida 
vetenskapsartiklar- och tidskrifter för ämnesområdet. 
 
Tabell 1. Litteratursökning (Iskandarova & Svensson, 2019). 

 

2.4 Valda metoder för datainsamling 

2.4.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudier genomfördes för att erhålla information och kunskap om 
ämnesområdet samt för att förstärka argument som beskrivs i arbetet. Sådan kunskap 
hämtas från teorier och modeller samt tidigare undersökningar som hjälper till att hitta 
väsentligheten i ett problemområde (Patel & Davidson, 2011). Datainsamling ska ske 
systematiskt där granskning av texter värderas löpande för dess relevans för studien 
(Grønmo, 2006). 

Databas Publiceringsår Sökord Antal träffar

Scopus 2013 - 2019 Daylight + Health 112
2014 - 2019 Daylight + Health 14
2014 - 2019 Daylight + Health + Dens* 687
2014 - 2019 Daylight + Architect + Dens* + Urban Dens* + High-dens" + Urban planning 14

Science Direct 2013 - 2019 Daylight + Health 222
2013 - 2019 Daylight + Health + Urban density 50
2013 - 2019 Daylight + Health + Urban density + Multi-family 4
2013 - 2019 Daylight + Dens* + Urban density + Shade + Shading 355
2013 - 2019 Daylight + Dens* + Urban density + Shade + Shading + Multi-family 139
2013 - 2019 Daylight + Urban density + Shade + Shading 35

Google Scholar 2014 - 2019 Daylight + Health 23 900
2014 - 2019 Daylight + Dens* + Urban planning + High density + Multi-family 52
2014 - 2019 Daylight + Dens* + Urban planning + Daylight simulation 45
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2.4.2 Intervju 
För att generera detaljerad data är intervjuer en lämplig metod för att utveckla och 
förändra undersökningens inriktning under arbetets gång. Respondenten har 
möjligheten att förklara sina ståndpunkter, uppfattningar och idéer. Metoden möjliggör 
en fördjupning i ämnet där kunskap och åsikt är baserad på erfarenhet och position 
(Denscombe, 2018). För att föra en djup diskussion och täcka flera områden kan 
intervjuer utformas semistrukturerat och på detta sätt uppnå utförligt resultat (Eliasson, 
2018). 

2.4.3 Fallstudie 
Fallstudier syftar till att upptäcka och beskriva information för att kunna fördjupa sig i 
ett specifikt fall och förstå bakomliggande orsaker som observerats i studien. Metoden 
möjliggör jämförelse mellan olika aspekter i en situation där detaljerad kunskap kan 
erhållas. En fallstudie lämpar sig till att förstärka eller testa en existerande teori i en 
verklig miljö (Denscombe, 2018).   

2.5 Arbetsgång 

2.5.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudier utfördes för att besvara första frågeställningen. Som tidigare nämnt i 
kapitel 2.3 användes varierade databaser för att erhålla lämpligt resultat för frågan. 
Dessa omfattade vetenskapliga artiklar, myndighetsrapporter och tryckta källor. All 
litteratur granskades kritiskt då det var viktigt att källorna var valida och trovärdiga. 

2.5.2 Intervju  
Inför samtliga intervjuer erhöll respondenterna en kort presentation om ämnet och 
frågor avsedda för intervjutillfället. Sammanlagt intervjuades sju personer där 
kommunikationssätten varierade beroende på tid och möjlighet. Samtliga respondenter 
valdes efter yrkesposition för att ge korrekt insikt i ämnesområdet för de avsedda 
perspektiven. En byggherre intervjuades från ett privat bolag och en från ett kommunalt. 
Intervjuer med dagsljusspecialister gav studien en fördjupad förankring i ämnet och 
ökade trovärdigheten. Från kommunen intervjuades en person från plan- och 
bygglovsavdelningen för att undersöka likheter och skillnader.  

Samtliga intervjuer utförda via telefonsamtal och personligt möte spelades in med 
tillstånd av respondent och sammanställdes till en transkribering som respektive person 
fick ta del av för korrigering och godkännande.  

2.5.3 Fallstudie  
Fallstudien omfattade ett tätbebyggt kvarter där ritningsunderlag tillhandahölls av 
samarbetsföretaget. Kvarteret bestående av fyra nyproducerade flerbostadshus är 
lokaliserat i en ny stadsdel i Jönköping som följer en kvartersstruktur (figur 2). Efter att 
ha studerat samtliga avskärmningsvinklar i kvarteret valdes hus A och B då vinkeln 



Metod och genomförande 

7 

 

mellan byggnaderna var störst i kvarteret. Hus A påverkas av 65° och hus B av 70° 
(figur 3). Därefter avgränsades studien till tre kritiska lägenheter för att undersöka 
dagsljustillgången. Dessa valdes då lokaler i markplan äventyras i större utsträckning i 
jämförelse med övriga plan. Referensobjektet består av två lägenheter i hus A och en 
lägenhet i hus B (figur 4). Bröstningshöjden varierar mellan lägenheterna där detta 
redovisas i kapitel 4.3.1.  

 

   

 
Figur 2 & 3. Kvarter X, hus A&B (Iskandarova & Svensson, 2019; Arkitekthuset, 2018).  

 
Figur 4. Referensobjekt, hus A&B (Iskandarova & Svensson, 2019). 

70° 
65° 
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Studien uppdelades i tre fall där avskärmningsvinkeln och bröstningshöjden ändrades 
för att sedan integreras samman. Avskärmningsvinkeln genomgick förändringar för att 
se hur tätt byggnaderna kan stå utan att äventyra dagsljustillgången. Likaså ändrades 
bröstningshöjden för att studera hur dagsljusfaktorn förändras vid förändrad 
fönsterplacering. Samtliga ändringar i fallen utfördes i CAD-programmet Autodesk 
Revit 2018.2 för att därefter mäta dagsljusfaktorn i simuleringsverktyget VELUX 
Daylight Visualizer 3.0.22. Ett sammanställt tillvägagångssätt redovisas i bilaga 2.  

Då BBR inte hänvisar till reflektansvärden för dagsljusberäkningar användes 
rekommenderade värden från miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad 3.0 som 
används vid dagsljussimuleringar. Utifrån dessa värden valdes material och ytor i 
simuleringsverktyget som korrelerar med de rekommenderade värdena för respektive 
material.   

2.6 Trovärdighet 
Reliabilitet beskriver en tillförlitlighet i undersökningen som utförs. För att 
reliabiliteten ska vara hög är det viktigt att resultatet från undersökningen är likvärdigt 
med annat instrument. Validitet innebär att man mäter det som syftas till att mäta och 
undersöker relevans, noggrannhet och precision av insamlad data (Denscombe, 2018).  

Litteraturstudier grundade sig på vetenskapliga publikationer, avhandlingar och 
myndighetsrapporter. För att erhålla trovärdighet bör samtlig litteratur ha granskats och 
godkänts innan publikation (Denscombe, 2018).  

Genom att en intervjuare är väl förberedd under undersökningen samt att detta kan 
lagras i inspelningar kan trovärdigheten stärkas (Patel & Davidson, 2011). Samtliga 
intervjuer spelades därmed in och godkändes av respektive respondent. Validitet 
uppnås om frågor till intervjun är korrekt ställda och anpassade till respondenten 
(Denscombe, 2018), därmed utformades intervjufrågorna med hänsyn till 
yrkesposition.  

Resultat som erhålls av fallstudier kan inte betraktas som absoluta då studien behöver 
kompletteras och bekräftas genom övrig forskning för att kontrollera trovärdigheten 
(Denscombe, 2018). Fallstudien i sig kan anses trovärdig då referensobjektet återfinns 
i en liknande miljö i övriga fall. Simuleringsverktygen som användes till de olika fallen 
kan dock bedömas då det finns övriga, avancerade verktyg som kan generera 
noggrannare resultat. Fallen genomfördes dock med hjälp av samarbetsföretaget där en 
sakkunnig bidrog med handledning och rekommendationer för korrekt resultat. 
Faktorer som reflektansvärden, himmelsförhållanden och läge valdes för att erhålla 
trovärdigt utfall. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Följande kapitel redogör det teoretiska ramverket där koppling mellan frågeställningar 
och teoriområde illustreras i figur 5. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Koppling mellan frågeställningar och teori (Iskandarova & Svensson, 2019) 

3.2 Dagsljus och hälsa 
I rapporten Ljus och hälsa, utgiven av Folkhälsomyndigheten (2017), redovisas 
sambandet mellan dagsljusexponering och människans hälsa. Det synliga ljuset som 
ingår i det elektromagnetiska spektrum fördelas mellan våglängder som människan 
uppfattar i olika färger. Dagsljus innehåller blått ljus och förstärker den biologiska 
effekten vid ljusexponering. Ljus utgör 80% av människans sinnesuttryck där växlingen 
mellan ljus och mörker styr dygnsrytmen. En störning av dygnsrytmen har påföljande 
effekter som sömnsvårigheter, depression, potentiell kognitiv nedsättning och 
försämrad prestationsförmåga (Folkhälsomyndigheten, 2017). I Norden har människor 
en begränsad dagsljustillgång då ljuset under vinterhalvåret har en låg intensitet och 
lyser i ett fåtal timmar per dag. Detta innebär att dagsljusexponeringen varierar kraftigt 
beroende på säsong (Adamsson, Laike & Morita, 2017). Störd dygnsrytm kan även ge 
upphov till en så kallad årstidsbunden depression (SAD) (Boubekri, Shishegar & 
Khama, 2016) som vanligen inträffar under vintern och ger symptom i form av 
humörsvängningar och energibrist (Tregenza & Wilson, 2011; Christoffersen, 2011). 
Detta förekommer ofta på nordliga breddgrader där dagsljustillgången är svag under 
vintertid (Boubekri et al; Christoffersen). 
 
Trots att det ännu är okänt om vad som avser en hälsosam dagsljusdos (Veitch & 
Galasiu, 2012; Tregenza et al, 2011), utför byggnadsutformningen en stor betydelse för 
dagsljustillgången då människor tillbringar 80-90% av dygnet inomhus 
(Folkhälsomyndigheten, 2017). Studier har visat att klagomål gällande hälsa har varit 
20–25% mindre hos människor som har arbetat nära ett fönster jämfört med dem som 

Hur påverkar förtätning dagsljustillgången? 

Hur förhåller sig byggherre, arkitekt och 
kommun till dagsljusplanering? 

Vad är viktigt att ta hänsyn till för att 
tätbebyggda bostäder inte äventyrar 

varandras dagsljustillgång? 

Dagsljus och hälsa 

Förtätning 

Dagsljusplanering 

Svensk 
dagsljusreglering 
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hade en arbetsplats djupare i rummet. Detta visar att närhet till dagsljus och utblick är 
viktigt vilket även ökar fönstrets betydelse markant (Boubekri, 2008).  

3.3 Förtätning 
Sverige växer snabbast i västvärlden och orsakar urbanisering som i samma takt skapar 
stadsförtätning (Littorin, 2015). Ur stadsbyggnadssammanhang är förtätning ett 
komplext begrepp och benämns enligt Boverket som utvecklingsstrategi i ”Vision för 
Sverige 2025” som syftar till att städer ska växa “[...]genom strukturerad och planerad 
förtätning med helhetssyn.” Begreppet innefattar tätare innerstad, bättre 
markhushållning och ökat exploateringstal (Örebro kommun, 2010). Tätheten gynnar 
hållbar utveckling genom att skapa närhet och möjlighet till god kollektivtrafik samt 
näringsliv. Begreppet sätts i relation till hållbarhet som bör finnas i översiktsplanen som 
ett sätt att förbinda städer, öka tryggheten och minska segregationen. För kommuner är 
förtätning en strategi och mål för att förbättra service och kulturutbud genom attraktiva 
livsmiljöer. Genom att låta staden växa inåt och använda sig av förtätningsstrategier 
strävar kommuner efter att klara klimat- och miljökrav som ställs (Boverket, 2016a). 
Förtätning medför dock förorenad luft, höga bullernivåer samt trängsel och slitage för 
stadens grönområden (SKL, 2015). Detta medför påtagliga utmaningar för att bevara 
grönområden, plats för rekreation och förhindra skuggning av byggnader (Boverket, 
2016a).  
 
Vid stadstillväxt förespråkas varierade stadsformer där kvartersstad är en vanligt 
förekommande typologi, dock är det svårt att leda diskussioner om en hållbar förtätning 
vid bristande kunskap om stadsformer (Marcus & Berghauser Pont, 2016). En 
kvartersstad består ofta av ett gatunät med räta hörn och har dominerat stadsformer i 
flera år. Rutnätet består av korta sträckor och är ekonomiskt hållbart för flöde mellan 
platser. I samband med stadsförtätning är det dock viktigt att ha en välplanerad och 
långsiktig utformning av en stadsmiljö där människan och naturen står i fokus. En 
kvartersstad är dock ingen generell lösning eftersom varje plats har olika förutsättningar 
och behöver anpassas (Kallstenius, 2017). Kvartersstruktur med kringbyggda gårdar 
ger dock en trygghetskänsla och tillhörighet om längre andel av gården är exponerat 
mot det offentliga rummet. Användningsfrekvensen på gården är längre om trycket och 
människoantal som förväntas dela den ökar. Stråk genom gården kan skapa låg 
tillhörighet och många boende upplever det problematiskt med utomstående på gården 
då det blir oklart om vem gården tillhör (Minoura, 2016). För att öka tryggheten är ett 
alternativ att ha bebyggelse med blandat innehåll såsom service och annan verksamhet 
på markplan för en levande bebyggelse över dygnets alla timmar. Arbetsplatserna 
medför hög aktivitet vilket gör att bostäderna står tomma under vardagar och tvärtom 
under helger (Sundborg, 2010). 
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3.4 Dagsljusplanering  
För goda dagsljusnivåer är planering av fönster en väsentlig del i dagsljusplanering vid 
täta stadsförhållanden där antal, storlek och placering av fönster måste bestämmas 
(Sundborg, 2010). Studier visar att kvadratiska fönster ger högre dagsljusfaktor närmast 
fönstret och lägre djupare in i rummet. Beräkningsresultat visar att ett centrerat 
vertikalfönster ger sämre dagsljusnivåer än ett centrerat fönster med samma area i 
kvadratform (figur 6) (SBUF, 2015). Större fönster höjer dagsljusfaktorn men då sker 
ljusspridningen huvudsakligen i området nära fönstret. Dagsljusfaktorn är cirka tio 
gånger lägre längst in rummet än närmast fönstret vilket innebär att djupa rum 
förhindrar goda dagsljusförhållanden. I samband med detta utgör bröstningshöjden en 
viktig del vid dagsljusplanering. Fönster placerade i centrum högre upp i fasaden 
resulterar upp till 20% ökning av dagsljusfaktor (Acosta, Munoz, Angel Campano & 
Navarro, 2015). Glasytor under 0,6 meter ger även en liten inverkan på dagsljusnivån 
vilket pekar på att fönster från golv till tak utformas främst av estetiska skäl (SBUF, 
2015). Utöver fönsterplacering, storlek och form har även reflektans på olika material i 
rummet en betydelse för dagsljusinsläppet (Acosta, et al).  

 
Figur 6. Förhållandet mellan fönsterform- och placering och DF (SBUF, 2015). 

3.4.1 Dagsljussimulering 

Handberäkningar av dagsljusfaktorn är tidskrävande och medför låg noggrannhet vid 
praktisk användning. Dagsljusfaktorn mäts i en enstaka punkt vilket innebär att 
resultatet kan ändras drastiskt om punkten förflyttas i rummet. AF-metoden är ett snabbt 
verktyg men tar ingen hänsyn till skuggande byggnader, balkonger och väderstreck 
(SBUF, 2015). Solstudier kan utföras för att se skuggningens påverkan på ny- och 
befintlig bebyggelse där komplexiteten varierar beroende på detaljering (figur 7a-b). 
  
  
  
  
 

Figur 7a-b. Komplexiteteten mellan solstudier (Jönköpings kommun, 2017; 
Norrköpings kommun, 2018). 
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Det har tillkommit simuleringsverktyg som genererar ett noggrannare resultat för 
dagljusfaktorsnivåer där dagsljus kan beräknas som medel- och medianvärde över en 
yta vilket ger ett mer skäligt resultat. De aktuella kraven är begränsade av 
stadsförtätning vilket innebär att kraven bör anpassas på en yta i stället för en lämplig 
punkt för att undvika problem med avvikande rumsgeometri (SBUF, 2018).  

3.5 Svensk dagsljusreglering  
Under 1920-talet ökade betydelsen för människors levnadsförhållanden där ljus, luft 
och hygien var betydande faktorer för bostadsbyggandet (Hjertén, Mattsson & 
Westholm, 2001), dock förekom inga dagsljusregleringar förrän i BABS 1960 (57:26, 
s. 261). Dagsljusplanering ansågs som ett fundamentalt kriterium och självklarhet för 
arkitekter, dock förekom ingen problematik kring dagsljustillgång under dessa och 
kommande decennier vilket anses vara anledningen till avsaknad av tydliga krav 
(SBUF, 2015). Till följd av oljekrisen under 1970-talet publicerade Svensk Byggnorm, 
SBN 75, det första kvantitativa gränsvärdet för dagsljustillgång i form av 1% 
dagsljusfaktor. En maximalt tillåten fönsterstorlek fastställdes för att upprätthålla 
energiförbrukningen (SBN, 75:2, 1978:1). I samband med slutet av oljekrisen, 
eliminerades kravet.  
 
Den aktuella kravställningen utgår från Boverkets byggregler (BBR) som är en samling 
av regler, föreskrifter och allmänna råd ämnade för svenska byggnader. I kapitel ”6:3 
Ljus” redogörs krav för dagsljus, direkt- och indirekt solljus samt utblick (figur 8) 
(Boverket, 2016b).  

Figur 8. Krav och allmänt råd för dagsljus (Boverket, 2016b). 

Standarden SS 914201 (1988) förutsätter att avskärmningsvinkeln till intilliggande 
byggnad ligger mellan 0≤α≤30° men om detta inte gäller, är AF-metoden inte längre 
aktuell och en handberäkning enligt Räkna med dagsljus (Löfberg, 1987) bör utföras. 
Standarden är dock upphävd sedan december 2018 och ersatt av europeisk standard, 
SS-EN 17037:2018. Dokumentet innehåller beräkningar och tröskelvärden för 
dagsljusets villkor, utblick, exponering av solljus och skydd mot bländning. EU-

6:322 Dagsljus 
Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och 
orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till 
rummets avsedda användning. 

I gemensamma utrymmen enligt avsnitt 3:227 räcker det dock med tillgång till indirekt dagsljus. 
(BFS 2016:6). 
 
Allmänt råd 
För beräkning av fönsterglasarean kan en förenklad metod enligt SS 91 42 01 användas. Metoden 
gäller för rumsstorlekar, fönsterglas, fönstermått, fönsterplacering och avskärmningsvinklar enligt 
standarden. Då bör ett schablonvärde för rummets fönsterglasarea vara minst 10 % av golvarean. 
Det innebär en dagsljusfaktor på cirka 1 % om standardens förutsättningar är uppfyllda. För rum 
med andra förutsättningar än de som anges i standarden kan fönsterglasarean beräknas för 
dagsljusfaktorn 1,0 % enligt standardens bilaga. (BFS 2014:3). 
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standarden har föreslagit två beräkningsmetoder där beräkningar tar hänsyn till 
himmelluminansfördelning, fönster och interna reflektioner såsom ytor och fasta objekt 
(Swedish Standards Institute, 2018).  
 
I samband med stadstillväxt har det tillkommit ett förslag om en omformulering av 
aktuella dagsljuskrav där bedömning av dagsljusfaktorn bör utföras på bostadsnivå 
(figur 9). För att undvika begränsning av stadsförtätning hade sådana krav underlättat 
dagsljusproblematiken och möjliggjort flexiblare planlösningar (SBUF, 2018).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Figur 9. Jämförelse av kravbedömning mellan rums- och bostadsnivå (SBUF, 2018). 
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3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Sambandet mellan dagsljus och hälsa har fått ökad uppmärksamhet för att stärka 
medvetenheten hos byggnadsaktörer och skapa sunda bostäder. Samtidigt har trenden 
för förtätning intagit en roll i samhället för att främja hållbarhet och lösa bostadsbristen 
men drabbar dagsljuset i många fall. För dagsljusplanering tillhandahålls 
byggnadsaktörer en variation av verktyg såsom handberäkningar och avancerade 
simuleringsprogram. I samband med detta har svensk dagsljusreglering varierat kraftigt 
i takt med förändrad samhällsutveckling. Samtliga teoriområden knyts samman (figur 
10) – dagsljusets hälsoeffekter utgör en grund för genomtänkt dagsljusplanering i 
bostäder men med en förtätningsstrend behöver dagsljus och förtätning kombineras för 
att åstadkomma ett hållbart och sunt samhälle. Dagsljusplanering- och reglering utgör 
en viktig roll i planerings- och projekteringsskedet och behöver därmed beaktas. De 
aktuella dagsljuskraven anses föråldrade och är i starkt behov av förändring.  

 

 

  

 

 

 

 

  
 

Figur 10. Koppling mellan valda teorier (Iskandarova & Svensson, 2019). 
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4 Empiri 

4.1 Litteraturstudie 

4.1.1 Dagsljus i tät stadsmiljö  
Det har skett en drastisk förtätning i takt med ökad befolkningsmängd i Sverige och 
med den stadstillväxten som nutida detaljplaner strävar efter försvåras hanteringen av 
dagsljusförhållanden (SBUF, 2015). En trygg och trivsam miljö skapas genom 
ljusstråk, utblick från bostäder och siktlinjer. Byggnader anpassade till dagsljus ökar 
trivseln, gynnar hälsan och minskar kostnader för belysning  (Thomas, Walton & Lamb, 
2010). 

Samtidigt har det konstaterats att dagsljus har en positiv inverkan på människans hälsa 
och välmående vilket ökar betydelsen av en välplanerad och hälsofrämjande stad 
(Boverket, 2016a). Forskning har visat att det finns ett samband mellan 
dagsljusfaktorsvärden och byggnadstypologi där slutna och halvslutna kvarter ger 
sämre dagsljusfaktor i jämförelse med höga punkthusgrupper och semiöppnade kvarter. 
Typologier som undersöktes har till stor del en kvartersstruktur där 40 av 54 bostäder 
inte uppfyller den svenska dagsljusregleringen. Om städer ska förtätas bör kraven 
omformuleras (Bournas & Dubois, 2019). I en studie har ett designverktyg tagits fram 
för att i tidigt skede kunna uppskatta dagsljusprestandan för höghusbyggnader i täta 
områden. Designverktyget visar att det finns kopplingar mellan DF, 
avskärmningsvinkel och fönsterglasarea. Studien visar att hög andel fönsterglas och 
hög avskärmningsvinkel kan ge samma dagsljusnivå som de rummen med lägre andel 
fönsterglas och låg avskärmningsvinkel (E. Ng, 2002). Det finns även en koppling 
mellan avskärmningsvinkel och rumsdjup, med ett rumsdjup på 4,5 meter bör 
avskärmningsvinkeln vara mellan 0-15° och mellan 30-45° om rumsdjupet är 3 meter. 
En ökad avskärmningsvinkel ger en minskning på dagsljusnivåer medan 
avskärmningsvinklar lägre än 30° ger en god dagsljusprestanda (Cammarano, 
Pellegrino, Lo Verso & Aghemo, 2014). 

Vid analys av fem byggnadstypologier med olika volymändringar har det framkommit 
att ju mer tätheten ökar desto mer minskar dagsljustillgången, framförallt på markplan 
(figur 11) (Saratsis, Dogan & F. Reinhart, 2017). Det blåa fältet i figuren illustrerar låga 
dagsljusnivåer medan nivåerna ökar längre upp i byggnaden. Sådana analyser kan 
användas som referensram för stadsplanering och projektering. Simuleringsstudien kan 
hjälpa kommuner att utveckla välplanerade städer där förtätning kan kombineras med 
goda ljusförhållanden (Saratsis, et al).  
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Figur 11. Dagsljustillgång i utvald typologi beroende på byggnadshöjd (Saratsis, 
Dogan & F. Reinhart, 2017). 

Det norska entreprenadföretaget Spacemaker har skapat ett digitalt verktyg som genom 
artificiell intelligens (AI) kan simulera och generera förslag för en planerad tomtyta. 
Verktyget ger matematiska kombinationer för ett önskat bostadsantal och beräknar 
därefter ett optimalt utvecklingsförslag. Kunder kan värdera de kvaliteter som anses 
viktigast såsom exempelvis dagsljustillgång, utblick och buller. Därefter sorterar 
verktyget lösningar och ger fastighetsutvecklare det lämpligaste förslaget. Byggherrar, 
arkitekter och kommuner kan medverka i ett gemensamt arbetsflöde samt arbeta aktivt 
med dagsljusplanering i tidigt skede (Spacemaker, 2019).  
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4.2 Intervjuer 
Respondenternas roll, benämning och tidsvaraktighet redovisas nedan (tabell 2). För en 
sammanställning av samtliga intervjuer, se bilaga 3-9.  
 
Tabell 2. Information om intervjuns respondenter (Iskandarova & Svensson, 2019). 

Namn Yrkesroll Benämning Tid[min] Intervjuform 

Gustaf Hjertquist Byggherre 
Tosito AB 

Hjertquist - E-post 

Pierre Krusing  Byggherre 
HSB Göta  

Krusing  49 Personligt möte 

Thomas 
Hultegård 

Arkitekt,  
Arkitekthuset 

Hultegård 97 Personligt möte 

Marie-Claude 
Dubois 

Arkitekt, 
dagsljusspecialist, 
White Arkitekter 

Dubois 46 Telefonsamtal 

Paul Rogers Arkitekt, 
dagsljusspecialist,  
BAU  

Rogers 51 Telefonsamtal 

Liselott 
Johansson 

Planchef,  
Jönköpings kommun 

Johansson - E-post 

Diana Lindgren Byggnadsinspektör, 
Jönköpings kommun 

Lindgren 60 Personligt möte 

4.2.1 Byggherre 

Dagsljus och förtätning 
Att bygga attraktiva bostäder och lokaler är ett mål som byggherren strävar efter, enligt 
Hjertquist. Fokus bör ligga på gemensamma utrymmen såsom takterrasser och staden 
då en urban miljö är viktig ur ett psykosocialt perspektiv. Han tillägger att det är svårt 
att skärpa dagsljuskraven om kommunen strävar efter en förtätning i staden samtidigt 
som en lägre energiförbrukning efterfrågas. Krusing påstår att noggrann 
dagsljusplanering motverkar möjligheten till förtätning men anser att kommunen bör 
ha en tumregel som ser till att ett tätt bostadsområde inte äventyrar dagsljustillgången. 

Svensk dagsljusreglering 
För att nå målet behöver BBR:s krav följas och uppfyllas vilket byggherrarna förväntar 
sig att samtliga involverade aktörer gör. Då kraven blir svårare att uppfylla förklarar 
Hjertquist att de efterföljande byggnadskostnaderna utgör en utmaning i arbetet. 
Samtidigt är det viktigt att bevara en god balans mellan dagsljus och energieffektivitet. 
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Det är svårt att göra valen då det är både ökad ljustillgång och minskad 
energiförbrukning som eftersträvas i bostäderna.  
 
I samband med skärpta krav menar Hjertquist att ingen byggnation kan ske om 
kalkylerna inte går ihop. En mer kostsam byggprocess kan försvåra uppfyllandet av 
dagens krav. Krusing påstår att en sänkning av dagsljuskraven hade underlättat 
problematiken. I miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad accepteras en sänkning av 
0,20 procentenheter om DF simuleras digitalt vilket resulterar i 0,8% DF för minsta 
tillåtna nivå. Krusing menar att detta borde tillåtas även i BBR då han önskar att det 
aktuella dagsljuskravet sänks till cirka 0,7% DF. Människor kan inte se eller känna 
skillnaden mellan 0,7–1,0% DF och detta kan därmed anses som ett acceptabelt värde. 
Alternativt bör DF mätas på bostadsnivå. Krusing påstår att de aktuella kraven inte är 
rimliga i förhållande till dagens förtätning i städer. Förtätning handlar om att utnyttja 
befintlig infrastruktur och minska klimatpåverkan. Dessa målsättningar är därmed 
viktigare än höga dagsljuskrav.  

Dagsljussimulering 
Översiktliga solstudier som utförs i detaljplaneringen anser Hjertquist tillräckliga och 
menar att eventuella avsteg tas via byggnadsinspektören på kommunen. Krusing är 
däremot positiv till dagsljussimulering men menar att det är svårt att kontrollera 
dagsljustillgången när företaget inte är involverat i en detaljplanprocess. Om de är 
inblandade menar Krusing att husen kan ritas upp parallellt för att undvika 
överraskningar i senare skede.  

4.2.2 Arkitekt 
Dagsljus och hälsa 
Dagsljus har en positiv effekt på människors hälsa – vilket samtliga respondenter är 
överens om. Då forskning kring kronobiologi – relationen mellan människan och ljuset 
– har ökat, har starka kopplingar kunnat dras utifrån ljusets betydelse för välmående. 
Ljus påverkar främst utsöndringen av hormoner som melatonin och serotonin där dessa 
är de som styr människans biologi, menar Dubois. Dagsljus är rikt i det blåa området 
av ljusspektrumet där kroppen använder detta som en signal till olika substanser som 
styr kroppens dygnsrytm. Om utsöndringen av melatonin börjar för sent kan det orsaka 
sömnsvårigheter och det blir därmed svårare att nå djupsömn. Detta leder till att 
tröttheten återstår när man har vaknat.  
 
Att dagsljus inte tas på allvar ur en hälsoaspekt tror Dubois bero på okunskap. Samtidigt 
menar Rogers att dagsljus har börjat få allt mer uppmärksamhet ur en hälsoaspekt då 
exempelvis Folkhälsomyndigheten har publicerat Ljus och hälsa. Hultegård menar 
dock att hälsorisker bör räknas med om människor väljer att bo i stadskärnan. Brist på 
god dagsljustillgång, buller och föroreningar är sådant som förtätning genererar. Det är 
däremot möjligt att skapa hälsosamma bostäder men när något vägs mot en ekonomi 
uppstår det svårigheter. 
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Dagsljus och förtätning 
Rogers anser att täta städer är positivt och viktigt men för att åstadkomma detta måste 
involverade aktörer i ett projekt vara överens om vilka konsekvenser som tätbebyggelse 
orsakar. Rogers menar att dagsljusfrågan ibland faller till tredje plats då energi- och 
ljudaspekter väger över eftersom dessa kan lättare bevisa på ekonomiska vinster. 
Samtidigt menar han att dagsljus är en viktig bastillgång för människor och borde 
jämställas i kombination med andra krav som ställs på en bostad. Dubois förklarar att 
det finns ett behov av förtätning i svenska städer då transportsträckor minskar och bidrar 
till mindre utsläpp. Att dagsljus nedprioriteras vid täthet anser Dubois orsakas av 
okunskap och ekonomiska aspekter. Då markpriset stiger önskar byggherrar att utnyttja 
tomtmarken för att kompensera för den höga investeringen och bygger därmed tätare 
och högre i våningsantal. Hon tillägger att det ligger i kommunens intresse att ha fler 
stadsinvånare och accepterar därmed nutidens täta stadsförhållanden. Detta stärker 
Hultegård då han menar att kommunen har en ideologi om en kvartersstad i städerna - 
vilket är en kvartersform som försvårar dagsljusplanering. För att uppnå goda 
ljusförhållanden bör lamell- och punkthus byggas vilket inte är eftersträvat ur 
ekonomiska och estetiska skäl.  
 
Trots den positiva inställningen till stadsförtätning, påstår Dubois att en täthetsgräns 
eller ett bestämt värde på exploateringstal måste utges. Dubois förklarar att Sverige inte 
har de förutsättningarna för att bygga höga byggnader med smala gatubredder och det 
måste stadsplaneringen anpassa sig till. Med en 60° avskärmningsvinkel är det omöjligt 
att uppnå god tillgång till dagsljus och det bör därför utges tillåtna tröskelvärden. 
Konsekvenserna berör inte bara dagsljus utan även energiaspekter. Med täta byggnader 
blir det svårare att få in passiv solvärme som kan utnyttjas för energibesparing. 

Dagsljussimulering 
För att uppnå god dagsljustillgång i täta områden behöver en omformulering av krav 
kombineras med ett förändrat arbetssätt hos de involverade aktörerna, i främsta fall 
kommunen, berättar Rogers och Dubois. Solstudier som utförs av kommunen i 
detaljplaneskedet ger vaga och svårtolkade resultat vars ansvar vilar på myndigheten. 
Med hjälp av simuleringsverktyg kan kommunen förhindra problematik kring dagsljus 
och förtätning redan i detaljplaneskedet. Genom att använda metodik som Vertical Sky 
Component (VSC) går det att analysera mängden dagsljus som når fasaden i förenklad 
geometri bestående av enbart volymer. Dagsljusspecialisterna är enade om att de 
handberäkningar som används idag bör moderniseras. Punktmetoden lämpade sig för 
tiden då människan saknade datorer och simuleringsverktyg. Med hjälp av dagens 
teknik kan man beräkna dagsljusfaktorn över en yta och simulera verkligheten på en 
högre nivå, menar Rogers. 

Svensk dagsljusreglering 
Hultegård förklarar att det är svårt att leverera ett projekt där alla krav beaktas. Bostäder 
i markplan anses vara mest utsatta och kan istället användas till garage eller 
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kommersiella ytor, men detta anses som ett dåligt val av övriga aktörer. För att 
kompensera brist på dagsljus i sådana bostäder sänks istället bostadskostnaden. 
Samtidigt är en kvartersstad uppskattad av invånare då ett slutet kvarter skapar en privat 
och trygg yta med samhörighet. Om man bygger glesare kvarter upphör dessa kvaliteter.  
Rogers påstår att intilliggande byggnader är den största utmaningen vid 
dagsljusplanering. Genom god planering kan till och med en fönsterglasarea med 5% 
av golvarean möjliggöra 1% dagsljusfaktor. Samtidigt är det viktigt att belysa att AF-
metoden en förenklad metodik som inte ger noggranna resultat.  
 
Dagsljusspecialisterna vågar tro att det går att uppfylla dagens dagsljuskrav genom tidig 
planering och moderniserad beräknings- och simuleringsmetodik. Rogers menar att det 
är viktigt att få in dagsljusplanering i detaljplaneskedet men för att aktualisera detta 
behöver Sveriges kommuner samarbeta och utbilda varandra. Hultegård påstår dock att 
denna aspekt berör samtliga aktörer och inte bara kommunen. Slutgiltig kontroll av krav 
är däremot kommunens ansvar. 
 
Kravställningen av dagsljus är i behov av en omformulering, enligt Rogers och Dubois. 
Dagens krav är svårtolkade då ” […]god tillgång till dagsljus” kan definieras på olika 
sätt. Dagsljusspecialisterna föreslår att kravställningen ska ske på bostadsnivå och inte 
rumsnivå som det är idag. En rimlig formulering är att ”hälften av en bostad måste ha 
en viss procent dagsljusfaktor”. Detta skulle innebära att vissa rum tillåter lägre 
dagsljusfaktor och mörkare rum än andra samtidigt som kravuppfyllningen kvarstår. 
Dubois och Rogers förklarar att flexiblare krav kan skapa variation mellan rummen och 
kan ge samma mängd ljus som dagens krav på rumsnivå. Samtidigt anser Hultegård att 
ändrade krav kan resultera i dyrare bostäder i markplan som idag tillåts vara billigare 
på grund av bland annat svagare dagsljustillgång.  
 
Trots en föråldrad beräkningsmetodik tror dagsljusspecialisterna att den europeiska 
standarden SS-EN 17037:2018 kan medföra en positiv förändring i beräkningen. Den 
beräkningsmetod som standarden erbjuder kan underlätta problematiken kring dagsljus 
och förtätning. Båda dagsljusspecialisterna menar dock att Sverige inte har 
förutsättningar till att nå de tröskelvärden som ges i standarden och behöver därmed 
modifieras för svenska förhållanden.  

4.2.3 Kommun 

Dagsljus och förtätning 
Jönköpings kommun arbetar aktivt med stadsförtätning på såväl obebyggda och 
befintliga ytor för att utnyttja fullständig byggrätt och lösa bostadsbristen. Kommunen 
är positiv till stadsförtätning men menar att det utgör utmaningar vid upprättande av 
detaljplaner. Eftersom samtliga aktörers åsikter måste tas hänsyn till för ett gemensamt 
beslut finns det risk att dagsljuset inte är en högprioriterad aspekt. Istället är brand och 
tillgänglighet viktiga faktorer under bygglovsskedet.  
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Planavdelningen jobbar aktivt med proportionerna av kvarter och gaturum för att få ner 
ljus på gårdsytor och fasader, dock möjliggör detaljplanen enbart maximalt byggvolym. 
Antal fönster, balkonger samt dess storlek och placering styrs inte i detaljplaneskedet 
och tas hänsyn till först i bygglovsskedet förklarar Johansson. Lindgren menar att 
dagsljus uppmärksammas mer vid stora flerbostadshusprojekt där intilliggande 
byggnader blockerar ljusinsläppet, dock kan bygglovsavdelningen inte påverka detta 
när detaljplanen är låst efter planavdelningens upprättande. Avstånd mellan byggnader 
och dess höjder är förutbestämda där det är byggherren som har möjligheten att påverka 
ändringar. Gränsen för hur tätt och högt man får bygga ska bestämmas under 
detaljplaneskedet där exploateringstalen inte får vara för höga. Det är således viktigt att 
planhandläggaren studerar detta i planeringsskedet. Johansson hävdar samtidigt att 
planavdelningen försöker göra så bra anpassningar som möjligt men att man ibland 
måste acceptera vissa förändringar i en tät stadsmiljö.  

Dagsljussimulering 
Varken plan- eller bygglovsavdelningen utför dagsljussimuleringar, dock kan 
kommunen kräva in detta i samband med detaljplanen. Planavdelningen utför enkla 
solstudier och arbetar med fysiska trämodeller för att studera skuggningen.  

Svensk dagsljusreglering 
Johansson redogör att bygglovsavdelningen har myndighetsansvaret för att kraven i 
BBR beaktas men då ska detaljplanen ge förutsättningar för detta. Detaljplanen har inte 
den detaljeringsgraden och förutsätter att det löses i bygglovsskedet. Kraven är alltid 
oklara men det är bra att det finns ett numeriskt värde att utgå ifrån i allmänna råd, 
menar Lindgren. Allmänna råd är det minsta möjliga nivån i kraven och ska uppfyllas. 
Lindgren instämmer att kraven för dagsljus kan vara flexiblare på bostadsnivå men att 
fastställa numeriska värden i kraven är för strikt och kan försvåra för byggherrar att 
uppnå kraven. Därmed anser hon att de bör återstå som de är. Kommunen har en 
trygghet i att kontrollansvarig kontrollera extra noga på att kraven uppfylls och hoppas 
att det sker en dialog mellan kontrollansvarige och byggherren. 
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4.3 Fallstudie 
Följande kapitel har uppdelats i olika fall som har undersökts där fall A redogör 
dagsljustillgången för ändring av avskärmningsvinkel, fall B för bröstningshöjd och fall 
C för en integrering av samtliga.  

Kryssmarkeringen i simuleringsillustrationer visar var 1% DF ska uppnås enligt SS 
914201. Punkten bestäms 1 meter från mörkaste sidovägg på halvt rumsdjup och 0,8 
meter över golv. Tabell 3 redovisar hur samtliga rum benämns i referensobjektet.  

Tabell 3. Benämning för samtliga rum i fallstudien (Iskandarova & Svensson, 2019).  

Rum Benämning 
Sovrum 1 S1 
Vardagsrum 1 V1 

Kök 1 K1 

 Sovrum 2 S2 

Kök och vardagsrum 2 K2 + V2 

 Sovrum 3.1 S3.1 

Sovrum 3.2 S3.2 

Vardagsrum 3 V3 

Kök 3 K3 
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4.3.1 Referensobjekt  
Avståndet mellan byggnaderna i befintlig miljö är 7 meter där hus A påverkas av 65° 
avskärmningsvinkel och hus B av 70°. Figur 12 visar dagsljusförhållandena i befintlig 
form där kravet enligt BBR inte uppfylls i flera rum, dock har övriga rum en god 
dagsljusfaktor (tabell 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Simulering för samtliga rum i referensobjektet (Iskandarova & Svensson, 
2019). 

Tabell 4. DF i samtliga rum i referensobjektet. (Iskandarova & Svensson, 2019).   

Rum K1 V1 S1 K2+V2 S2 K3 V3 S3.1 S3.2 
DF [%] 0,9 1,2 0,4 0,25 0,45 0,4 0,55 1,75 0,7 

4.3.2 Fall A – Avskärmningsvinkel   
Ändringar för avskärmningsvinkel samt de nya avstånden mellan byggnaderna 
uppdelades i tre utfall för respektive vinkelförändring (tabell 5). Ändringarna 
förbättrade dagsljusfaktorn i bostäderna där utfall 3 genererade bäst resultat (figur 13-
15 och tabell 6-8). 

Tabell 5. Ändring av avskärmningsvinkel och avstånd för respektive byggnad 
(Iskandarova & Svensson, 2019). 

 Referensobjekt Utfall 1 Utfall 2 Utfall 3 
Vinkel Hus A 65° 50° 40° 35° 

Vinkel Hus B 70° 60° 50° 45° 

Avstånd 7 meter 16,6 meter 11,6 meter 20,2 meter 

DF [%] 
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Figur 13. Simulering för utfall 1 i samtliga lägenheter (Iskandarova & Svensson, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14. Simulering för utfall 2 i samtliga lägenheter (Iskandarova & Svensson, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 15. Simulering för utfall 3 i samtliga lägenheter (Iskandarova & Svensson, 2019). 
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Tabell 6. DF i samtliga rum i utfall 1 (Iskandarova & Svensson, 2019).   

Rum K1 V1 S1 K2+V2 S2 K3 V3 S3.1 S3.2 
DF [%] 0,95 1,2 0,5 0,25 0,7 0,7 0,7 1,75 0,7 

Tabell 7. DF i samtliga rum i utfall 2 (Iskandarova & Svensson, 2019).   

Rum K1 V1 S1 K2+V2 S2 K3 V3 S3.1 S3.2 
DF [%] 0,95 1,2 0,6 0,3 0,95 0,7 0,9 1,75 0,7 

Tabell 8. DF i samtliga rum i utfall 3. (Iskandarova & Svensson, 2019). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rum K1 V1 S1 K2+V2 S2 K3 V3 S3.1 S3.2 
DF [%] 0,95 1,25 0,65 0,3 1,0 0,75 0,95 1,75 0,7 
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4.3.3 Fall B – Bröstningshöjd 
I fall B ändrades bröstningshöjden för att se hur detta påverkar dagsljustillgången. 
Somliga fönster i hus A hade fönster från golv till tak där dessa höjdes till 0,8 meter 
från golv och intill undertaket. Resterande fönster hade 0,7 meter i bröstningshöjd, se 
orangemarkering i figur 16. Detta resulterade i en minskad fönsterstorlek jämfört med 
referensobjektet. Dagsljustillgången förbättrades, dock uppfylldes inte kravet i samtliga 
rum (figur 16 och tabell 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 16. Dagsljussimulering för BH=0,8 meter (Iskandarova & Svensson, 2019). 

Tabell 9. DF i samtliga rum med BH=0,8 meter (Iskandarova & Svensson, 2019).   

Rum K1 V1 S1 K2+V2 S2 K3 V3 S3.1 S3.2 
DF [%] 1,45 1,45 0,4 0,25 0,55 0,65 0,7 1,75 0,7 

4.3.4 Fall C – Integrering 
Samtliga variabler integrerades till en gemensam kombination och resulterade i 
dagsljussimulering likt fall A, det vill säga i tre utfall. Integreringen omfattade 
respektive vinkeländring i samband med 0,8 meter bröstningshöjd från fall B. Resultatet 
visade att dagsljustillgången förbättras avsevärt då båda variabler utgjorde en 
förändring på flera rum, dock uppfyllde fyra rum inte 1,0% DF (se figur 17-19 och 
tabell 10-12). 
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Figur 17. Simulering för utfall 1 och BH=0,8 meter (Iskandarova & Svensson, 2019). 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figur 18. Simulering för utfall 2 och BH=0,8 meter (Iskandarova & Svensson, 2019). 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Figur 19. Simulering för utfall 3 och BH=0,8 meter (Iskandarova & Svensson, 2019). 
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Tabell 10. DF för utfall 1 och BH=0,8 meter (Iskandarova & Svensson, 2019). 

Rum  K1 V1 S1 K2+V2 S2 K3 V3 S3.1 S3.2 
DF [%] 1,25 1,35 0,7 0,3 0,95 0,65 0,8 1,9 0,75 

Tabell 11. DF för utfall 2 och BH=0,8 meter (Iskandarova & Svensson, 2019).  

Rum K1 V1 S1 K2+V2 S2 K3 V3 S3.1 S3.2 
DF [%] 1,25 1,35 0,7 0,4 1,25 0,75 0,95 1,9 0,75 

Tabell 12. DF för utfall 3 och BH=0,8 meter (Iskandarova & Svensson, 2019).  

Rum K1 V1 S1 K2+V2 S2 K3 V3 S3.1 S3.2 
DF [%] 1,25 1,6 0,7 0,4 1,75 0,8 1,0 1,9 0,75 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Stadsförtätning är en hållbar strategi för en stad som syftar till att främja ekonomiska, 
sociala och ekologiska aspekter i ett samhälle. Förhållningssättet till dagsljusplanering 
i täta stader varierar dock beroende på byggnadsaktör. Byggherren och kommunen är 
överens om att förtätning bör ses ur ett helhetsperspektiv där dagsljus inte kan utgöra 
en stor roll. Ur arkitektens synpunkt är kvartersstäder med miljön i fokus en väsentligare 
del i byggnadsprojektering. Dagsljusexperterna menar att det går att uppfylla dagens 
dagsljuskrav i en stadsförtätning om man arbetar med dagsljusplanering- och 
simulering i tidigt skede. Avskärmningsvinkel är viktigast att ta hänsyn till då denna 
utgör stor utmaning i tät stad, dock utgör bröstningshöjd en skillnad likväl. Det finns 
möjligheter att studera ljusinfallet på fasaden i tidigt skede utan invändig utformning 
av bostäder, dock behöver kommunen kunskap, samarbete och förbättrade 
simuleringsverktyg. Resultat från fallstudien visar att en justering av 
avskärmningsvinkel och bröstningshöjd ger goda dagsljusförhållanden, dock uppfyller 
flera rum inte BBR:s krav trots förändringar.
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5 Analys och resultat 

5.1 Analys 

5.1.1 Litteraturstudie 
Med en ökad befolkningsmängd i Sverige finns det en vision om att förtäta staden för 
att främja ett hållbart samhälle (Boverket, 2012). Denna utveckling sker ofta på 
bekostnad av bostadens kvaliteter där dagsljus utgör en stor del av det. I modern 
stadsplanering finns en ideologi om kvarterstruktur inne i städer (Hultegård, 2019) 
samtidigt som denna typologi ger försämrade dagsljusförhållanden (Bournas & Dubois, 
2019). Lägenheter i markplan riskerar att ha låga dagsljusnivåer (Saratsis, Dogan & F. 
Reinhart, 2017) vilket ökar betydelsen för välplanerade bostäder. Dessa kan ersättas 
med övriga funktioner som garage samt kommersiella- och gemensamhetsytor. En 
blandad bebyggelse ökar även tryggheten i ett bostadsområde (Sundborg, 2010). Det är 
dock svårt att åstadkomma då ekonomiska aspekter utgör en betydande roll i sådana 
beslut. En sänkning av bostadspriset för sådana bostäder fungerar som ekonomisk 
gottgörelse för sämre dagsljusnivåer (Hultegård, 2019). Som byggherre är det dessutom 
önskvärt att utnyttja fullständig exploateringsrätt som erhålls av kommunen vilket ger 
en vinst ur ekonomiskt perspektiv. Att exploatera en mindre del av en tomt där 
byggnaden ökar i höjd resulterar även i mindre miljöpåverkan och bevarar fler 
grönområden i jämförelse om bostadsantalet fördelas på utökad exploateringsyta 
(Dubois, 2019).  
 
Dubois menar att förtätning kan tillföra mindre trafik och ett hållbart samhälle (2019). 
Kvartersstruktur ger även en känsla av trygghet, säkerhet och grannskap (Minoura, 
2016). Thomas, Walton & Lamb (2010) menar att en tät stad förknippas med närmare 
avstånd till viktiga platser såsom jobb, shopping och andra bekvämligheter. Det är 
därmed viktigt att lyfta fram utfallet av en tät stad i relation till goda ljusförhållanden. 
Ökad befolkningsmängd och täta bostadsområden bidrar till ett tillskott av ekonomiska 
vinster samtidigt som en socialt hållbar stad kan främjas. Att dagsljuset äventyras som 
en påföljd av förtätning är viktigt att förhålla sig till då människor behöver goda 
ljusförhållanden för att bibehålla en hälsosam miljö. Det handlar om att göra en 
avvägning mellan väsentliga aspekter. En sänkning av dagsljuskrav förändrar inte 
människans hälsa och välmående, men det kan underlätta projekteringen för dagsljus 
(Krusing, 2019). För att dagsljus och förtätning ska kunna samexistera bör 
dagsljusplanering och simulering göras redan i detaljplaneskedet (Rogers, 2019). Det 
är möjligt att redan i tidigt skede studera ljusinfallet på fasad med hjälp av olika 
byggnadsvolymer och kvarterstruktur (Saratsis, Dogan & Reinhart, 2017). För 
dagsljusinsläpp i enskilda rum i täta områden är det viktigt med fönsterplanering 
(Sundborg, 2010) eftersom det har konstaterats att ett högt placerat fönster ger mer 
inverkan på dagsljusnivåer i rummet (Acosta, Munoz, Angel Campano & Navarro, 
2015). Om en stadsförtätning ska ske utan att bekosta dagsljustillgången bör 
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kravställningen omformuleras och anpassas till bostadsnivå (SBUF, 2018) 
 
Kommunen arbetar aktivt med att förtäta staden, detta för att lösa dagens bostadsbrist. 
I täta städer är faktorer som dålig luftkvalité och buller ett missnöje (Thomas, Walton 
& Lamb, 2010). I allmänhet vill man ha en kvarterstad inne i städerna hävdar Hultegård 
och Krusing (2019). I en studie där olika typologier analyseras utifrån dagsljusfaktor 
visar att halvslutna kvarter och loftgångshus ger sämst dagsljusnivå och de typologier 
som är bäst utifrån dagsljus är höga punkthus (Bournas & Dubois, 2019). 

5.1.2 Intervju 
Nedan sammanfattas berörda kategorier utifrån intervjuer där respondenter benämns 
genom initialer (tabell 13–15). De tre utvalda kategorier var gemensamma 
utgångsämnen för samtliga intervjuer, dock var somliga semistrukturerade vilket 
resulterade i varierade frågor och svar. En fördjupad analys av respondenternas 
förhållningssätt diskuteras vidare i kapitlet. 

Tabell 13. Förhållningssättet till dagsljuskrav (Iskandarova & Svensson, 2019). 

Förhållningssättet till dagsljuskrav 

Respondenter  
Byggherre Arkitekt/Dagsljusspecialist Kommun 

GH PK MCD TH PR LJ DL ⅀ 
Kraven bör återstå som de är    X  X X 3 

Kraven bör sänkas  X      1 
Kraven bör vara mer kvantifierade   X  X   2 
Kraven bör ställas på bostadsnivå  X X  X   3 

Svar från respondenten 0 2 2 1 2 1 1  

 
Tabell 14. Koppling mellan dagsljus och förtätning (Iskandarova & Svensson, 2019). 

Koppling mellan dagsljus och 
förtätning 

Respondenter  
Byggherre Arkitekt/Dagsljusspecialist Kommun 

GH PK MCD TH PR LJ DL ⅀ 
Dagsljus prioriteras före förtätning   X  X   2 
Förtätning prioriteras före dagsljus X X  X  X X 5 

Båda kan kombineras   X  X   2 
Svar från respondenten 1 1 2 1 2 1 1  

 
Tabell 15. Arbetssätt för dagsljusplanering (Iskandarova & Svensson, 2019).  

Arbetssätt i dagsljusplanering 

Respondenter  
Byggherre Arkitekt/Dagsljusspecialist Kommun 

GH PK MCD TH PR LJ DL ⅀ 
Solstudier X     X X 3 

Digitala verktyg  X X X X   4 
Svar från respondenten 1 1 1 1 1 1 1  
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Sammanfattningen i tabell 13–15 visar att förhållningssättet till dagsljus varierar 
beroende på yrkesroll. Förhållningssättet till dagsljuskravet är jämnt fördelat mellan 
respondenterna där kraven bör antingen återstå som de är eller bedöms på bostadsnivå. 
Genom att bedöma dagsljusfaktorn på bostadsnivå kan man kompensera 
dagsljustillgången utan att försämra förutsättningarna för en god bostad. Som det nämns 
i Moderniserad Dagssljusstandard (SBUF, 2018) kan detta möjliggöra samexistens 
mellan förtätning och goda ljusförhållanden då kravställningen ger flexibilitet och 
ljusvariation i planlösningen. Byggherrarna, Hultegård och kommunen anser dock inte 
att båda aspekterna kan kombineras vilket pekar på brist av engagemang eller kunskap 
för möjligheten av att åstadkomma förtätning med god dagljustillgång. Byggherrarna 
och kommunen arbetar samtidigt inte med digitala verktyg vilket förhindrar dem från 
att se problematiken. Då enkla verktyg i form av skuggstudier och trämodeller genererar 
ett överskattat resultat i detaljplaneskedet ger detta en trygghet om kravuppfyllandet 
senare i projekteringen. Som Krusing nämner framkommer det att äldre projekt, som 
har simulerats i digitala verktyg inför Miljöbyggnad inte längre uppfyller 
dagsljuskraven (2019). Detta pekar på att den metoden som används av kommunen inte 
längre är aktuell. Den svenska dagsljusregleringen har utformats efter samhällets 
utveckling och kunskapsnivå. Med ökad förståelse för energiaspekter har regelverken 
omformulerats till striktare dagsljuskrav. Det är således viktigt att anpassa respektive 
krav efter samhällsutvecklingen och utforma sådana dagsljuskrav som är anpassade 
efter städer med täta förhållanden. En tätbebyggd stad främjar hållbarhet, trygghet i 
slutna kvarter och underlag för infrastruktur (Minoura, 2016). Med tillväxt av en stad 
bör stadsmiljön planeras ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv (Kallstenius, 2017). 
Om kommunen ska behålla en strävan efter tät kvartersbebyggelse behöver 
dagsljusplanering utgöra ett aktivt arbete – framför allt i detaljplaneskedet – vilket anses 
omöjligt. En tillämpning av metodik som VSC kan simuleringen ske i tidigt planskede 
bestående av byggnadsvolymer. Forskning som har visat på dagsljustillgång vid olika 
byggnadstypologier- och höjder, där ingen hänsyn tas till rummens utformning, kan 
användas som referensram i tidigt skede (Saratsis, Dogan & F. Reinhart, 2017). Genom 
att använda verktyg som Spacemaker (2019) kan samtliga aktörer dela gemensamma 
värderingar kring en stadsmiljö och samarbeta för gynnsamma bostadsförhållanden. 
Kommunen ansvarar för städernas utformning och utveckling vilket ökar vikten av 
kompetens och resurser för dagsljusplanering. Det kan konstateras att plan- och 
bygglovsavdelningen inte ser potentialen i tidig dagsljusplanering samt saknar vetskap 
om ansvarsroll vid dagsljuskontroller och potentiella simuleringsverktyg.  
 
Byggherrarnas åsikter kan skilja sig då Hjertquist representerar ett privat företag medan 
Krusing arbetar kommunalt. Ett kommunalt bostadsbolag vill maximera samhällsnyttan 
i kommunen medan ett privat bolag tänker på ekonomisk lönsamhet. Det kan därmed 
konstateras att aktörerna förhåller sig annorlunda till dagsljusplanering då denna aspekt 
inte anses lika viktig för privata byggherrar. Som Rogers nämner är det svårt att bevisa 
hur dagsljuset ger ekonomisk vinst i jämförelse med energi- och ljudaspekter (2019) 
vilket kan förstås hos en privat byggherre som vill utvinna lönsamhet ur det investerade 
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projektet. För att kompensera för den höga investeringen för tomtmarken anses det 
därmed viktigare att bygga tätt och göra avsteg från sådant som dagsljuskrav. Likväl 
strävar kommunen efter en tät stadsmiljö och förhåller sig därmed till detta ur ett 
helhetsperspektiv.  

5.1.3 Fallstudie 

Nedan redovisas resultat och analys av fallstudien för Kvarter X i hus A och B (tabell 
16-17).  

Tabell 16. Resultat av DF i respektive rum för hus A (Iskandarova & Svensson, 2019). 

Rum Referensobjekt Avskärmningsvinkel BH Integrering 

65° 50° 40° 35° 0,8m 50° 40° 35° 

Sovrum 1 0,40 0,50 0,60 0,65 0,40 0,70 0,70 0,70 
Vardagsrum 1 1,20 1,20 1,20 1,25 1,45 1,35 1,35 1,60 

Kök 1 0,90 0,95 0,95 0,95 1,45 1,25 1,25 1,25 
Sovrum 2 0,45 0,70 0,95 1,00 0,55 0,95 1,25 1,75 
Kök 2+ 

vardagsrum 2 
0,25 0,25 0,30 0,30 0,25 0,30 0,40 0,40 

 
Tabell 17. Resultat av DF i respektive rum för hus B (Iskandarova & Svensson, 2019).  

Rum Referensobjekt Avskärmningsvinkel BH Integrering 

70° 60° 50° 45° 0,8m 60° 50° 45° 

Sovrum 3.1 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,90 1,90 2,00 
Sovrum 3.2 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,75 0,75 0,75 

Vardagsrum 3 0,55 0,70 0,90 0,95 0,70 0,8 0,95 1,00 
Kök 3 0,40 0,70 0,70 0,75 0,65 0,65 0,75 0,80 

 
Det är svårt att få in tillräckligt med dagsljus i en tät kvarterstad med höga byggnader 
intill varandra. Simuleringen av referensobjektet visar hur stor påverkan intilliggande 
byggnader har på varandra då rum som inte avskärmas har bättre ljusförhållanden än 
de som har nära till övrig bebyggelse. Dubois menar att 60° eller högre i 
avskärmningsvinkel inte ger tillräckligt med dagsljus i bostaden (2019) vilket bekräftas 
i referensobjektet där vinkeln är 65° och 70°. Höga byggnader intill varandra i olika 
kvarter ger även försämrat ljusinfall på fasaden i bottenvåningen (Saratsis, Dogan & F. 
Reinhart, 2017) och detta har kunnat konstateras i samtliga fall. Sovrum 2 som enbart 
avskärmas av intilliggande byggnad visar tydlig skillnad på förbättring av DF mellan 
vinklarna 65° och 35° (tabell 16). Resultatet för sovrum 2 visar även att det inte finns 
märkbara skillnader mellan vinklarna 40° och 35° då DF enbart ökat med 0,05 
procentenheter. En minskning på 10° i avskärmningsvinkel visar att dagsljusnivå kan 
öka med 0,25 procentenheter. Vidare visar resultaten för lägenhet 1 och 2 att 
fönsterplacering och storlek också har en positiv påverkan på dagsljustillgången. I en 
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jämförelse mellan avskärmningsvinkel och integrering kan man konstatera att 
dagsljusnivån är bättre när fönsterstorlek och placering korrigeras. De fönster som går 
till undertaket visar en förbättring av DF eftersom ett högt placerat fönster ger en ökning 
av DF i rummet (Acosta, Munoz, Angel Campano & Navarro, 2015). Större fönster ger 
mer dagsljusinsläpp men de bör inte nödvändigtvis börja vid golvnivå glasyta under 0,6 
meter inte ger inverkan på dagsljusnivån (SBUF, 2015). Det är då bättre ur 
dagsljussynpunkt att ha högt placerade fönster med en BH på minst 0,6 meter. En 
integrering av avskärmningsvinkel 45° och BH ger högre DF i jämförelse med 
referensobjektet och en tydlig skillnad går att antyda. Resultat för integrering visar 
ingen markant skillnad mellan de olika vinklarna det är enbart de rum som avskärmas 
av intilliggande byggnad som DF har förbättrat med upp till 0,4 procentenheter. 
  
En justering och integrering av avskärmningsvinkel och BH ger i detta fall bättre 
ljusinsläpp och många rum som tidigare inte klarar BBR:s krav får nu mer än 1% DF. 
Även om avskärmningsvinkel ger bättre dagsljusinsläpp är det inte möjligt att ha sådant 
avstånd mellan husen i ett kvarter eftersom kvarterstruktur är eftersträvat i en stad. Trots 
en förbättring på dagsljusinsläppet med mindre avskärmningsvinkel uppnår inte alla 
rum kravet i detta fall. Detta beror på djupet av rummet, utformning av balkonger och 
antalet fönster. Det är svårt att uppnå kraven i djupa rum eftersom DF minskas med tio 
gånger längst in i rummet (Acosta, Munoz, Angel Campano & Navarro, 2015). De rum 
som fortfarande inte uppnår kraven är kök och sovrum. För att minska svårigheterna 
med dagsljusinsläppet bör balkongens utformning inte avskärma fönster. En 
klädkammare är en lösning till att minska rumsdjupet i ett sovrum och därmed kunna 
få bättre DF i rummet. Om en justering av invändig utformning inte ger bättre resultat 
för DF är lösningen att ändra kraven. Fallstudien visar att avskärmningsvinkel upp till 
50° inte äventyrar dagsljustillgången avsevärt men detta är fortfarande inte tillräcklig 
för att uppnå kraven. BBR:s krav för dagsljus bör då revideras, kraven bör ställas på 
bostadsnivå istället för rumsnivå (SBUF, 2018). Nuvarande reglering av dagsljus ger 
inte möjligheten till att klara kraven med dagens samhällstrender.  
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5.2 Resultat 

5.2.1  Frågeställning 1 
Hur påverkar förtätning dagsljustillgången? 

Förtätning kan ge varierad påverkan på dagsljus beroende på byggnadstypologier där 
höga byggnader i en kvartersstruktur resulterar i sämre dagsljusförhållanden i 
jämförelse med punkthusgrupper. Eftersom en kvarterstad eftersträvas inne i städer ger 
detta problem till att uppnå dagsljuskraven. Fönsterstorlek och placering utgör en stor 
betydelse för dagsljustillgången. Bostäder i markplan riskerar att få lägsta nivåer för 
dagsljusfaktorn. 

5.2.2 Frågeställning 2 
Hur förhåller sig byggherre, arkitekt och kommun till dagsljusplanering? 
 
Byggherren avser att leverera trivsamma och effektiva bostäder där fokus ligger främst 
i att skapa gemensamma ytor utanför bostaden. Det framkommer en positiv inställning 
till förtätning och förbättring av urban miljö vilket leder till att dagsljusplanering inte 
anses vara lika prioriterat. Översiktliga solstudier anses vara tillräckliga för en kontroll 
av dagsljuskrav, dock skiljer det sig mellan aktörer då ena arbetar med 
certifieringssystem där dagsljus måste simuleras. Skärpta dagsljuskrav kan generera 
ökade kostnader då det försvårar utnyttjandet av den fullständiga byggrätten som 
byggherren erhåller av kommunen. Om samexistens mellan dagsljus och förtätning ska 
ske, bör kraven sänkas eller kravställas på bostadsnivå. Arkitektens yrkesinriktning 
speglar förhållningssättet. Dagsljusspecialisterna ser potentialen i att kombinera 
förtätning och dagsljus i ett samhälle medan arkitekten anser att endast en aspekt kan 
nås. Om man strävar efter en kvartersstad är det svårt att uppnå dagsljuskraven vilket 
innebär att kvartersstäder inte ska byggas. Synen på de aktuella dagsljuskraven skiljer 
sig markant då dagsljusspecialisterna anser att DF bör mätas på bostadsnivå medan 
arkitekten anser att kraven är tillräckligt bra. Det finns även skillnad mellan synen på 
dagsljussimulering vilket kan ha sin grund i att det ingår i deras arbete.  
 
Kommunen är begränsad och kan inte påverka dagsljusplaneringen i detaljplaneskedet 
då detaljeringsgraden är för låg för att utföra noggranna simuleringar. Likväl 
byggherren framkommer en positiv inställning till förtätning då kommunen strävar efter 
en stadstillväxt och ett hållbart samhälle. Förhållningssättet skiljer sig även mellan plan- 
och bygglovsavdelning. Samtliga parter förväntar sig av varandra att dagsljuskrav 
kontrolleras och uppfylls vilket tyder på brist på kommunikation och samarbete.  
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5.2.3 Frågeställning 3 
Vad är viktigt att ta hänsyn till för att tätbebyggda bostäder inte äventyrar 
varandras dagsljustillgång? 
 
Fallstudien visar att avskärmningsvinkel och bröstningshöjd är viktiga faktorer som 
påverkar dagsljusinsläppet. En avskärmningsvinkel på 45° och 35° ger högre 
dagsljusfaktor i rummet än en på 70° och 65°. Detta är för att avståndet mellan 
byggnader ökar och byggnaderna inte äventyrar varandras dagsljustillgång på samma 
sätt. Justering av fönsterstorlek med en BH ger bättre dagsljusnivå i rummet då all 
glasyta under 0,6 meter inte har en stor inverkan. Även om justering av 
avskärmningsvinkel och bröstningshöjd ger bättre dagsljusinsläpp är detta inte 
tillräckligt för att rum ska uppnå kravet. En ändring av balkongens utformning och 
rummets invändiga utformning hade förbättrat dagsljustillgången i rummet.  

5.3 Koppling till målet 
Målet med studien var att undersöka hur väl dagsljus och förtätning kan samexistera i 
täta bostadsområden.  
 
Förtätning utgör en avgörande roll för dagsljustillgången i bostäder där framför allt 
lägenheter i markplan är de mest utsatta. Täta bostadskvarter där intilliggande 
byggnader skuggar varandra äventyrar dagsljusfaktorn avsevärt på grund av höga 
avskärmningsvinklar och strikta regleringar. Idealet om en kvartersstad bidrar till 
ytterligare försämrade ljusförhållanden då typologin är att föredra i centrala delar av 
svenska städer. Byggherren och kommun anser dock att förtätning är en positiv 
samhällsutveckling som bidrar till hållbar utveckling och gemensamhet bland invånare. 
Hur väl dagsljus och förtätning kan samexistera är en subjektiv fråga som 
byggnadsaktörer har svårt att ha en likvärdig mening om. För att åstadkomma en hållbar 
stad där dess invånare får behålla goda ljuskvaliteter i bostaden krävs det att samtliga 
aktörer delar gemensamma värderingar kring dagsljusplanering. En tät stad är gynnsam 
för att främja ett ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt hållbart samhälle men det krävs 
att förtätning sker på rätt sätt. Avskärmningsvinkel och bröstningshöjd är viktiga 
faktorer att ta hänsyn till vid dagsljusplanering. Vid 50° och 40° avskärmningsvinkel 
kan man uppnå rimliga dagsljusnivåer men med Boverkets krav misslyckas samtliga 
rum i bedömningen. Där blir det viktigt att fundera huruvida de aktuella dagsljuskraven 
är anpassade till nutida samhällsutveckling. Genom tidig planering i detaljplanen och 
en kravställning på bostadsnivå finns det goda möjligheter för en samexistens mellan 
dagsljus och förtätning.
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visar hur väl förtätning kan ske utan att äventyra dagsljustillgången i bostäder 
där resultatet för första frågeställningen redogör hur förtätning kan förbättra och 
försämra dagsljusnivån. Genom att ha kännedom om hur olika utformningsalternativ 
och kvartersformer påverkar dagsljustillgången kan kunskapen användas för att 
undvika sådana situationer vid planering av nya flerbostadshus. Frågeställningens 
formulering kan dock ifrågasättas då osäkerhet råder kring hur resultatet bidrar till ny 
kunskap, dock är detta ett väsentligt moment för studien. Resultatet ger en förståelse 
för hur en tät stadsmiljö påverkar dagsljustillgången och hur detta kan hanteras av 
byggnadsaktörer. Ämnet berörs även i senare frågeställningar vilket stärker resultatet i 
sin helhet. För att undersöka och öka medvetenheten kring dagsljus var det viktigt att 
studera sådana aktörer som har auktoritet och möjlighet till att påverka problematiken 
kring dagsljus. Andra frågeställningen är därmed korrekt formulerad för studiens mål. 
För att slutligen studera hur tätt ett bostadsområde tillåts vara utan att äventyra 
dagsljustillgången utgör tredje frågeställningen en stor del i undersökningen. Frågan 
studerar väsentliga faktorer att ta hänsyn till och bevisar detta genom att studera 
ändringar för avskärmningsvinkeln och bröstningshöjden. Resultatet visar att samtliga 
faktorer ger förbättrade dagsljusförhållanden där avskärmningsvinkeln utgör störst 
betydelse – vid 50° och 40° mellan två byggnader kan goda dagsljusnivåer uppnås. 
Resultat är i helhet användbart för att se hur respektive vinkel påverkar dagsljusfaktorn 
i samtliga rum för att kunna tillämpa kunskapen i liknande kvartersmiljöer som 
fallstudien berör.  

Studien är en kombination av kvalitativ- och kvantitativ inriktad forskning vilket ger 
resultatet en tillförlitlighet. Genom att knyta litteraturstudier, intervjuer och fallstudien 
kan resultatet ge ett såväl kvalitativt och kvantitativt bevis på hur väl dagsljuset 
påverkas i täta kvartersmiljöer. För att erhålla ytterligare trovärdighet grundar sig 
resultatet på noggrant utvalda aktörer där somliga är dagsljusspecialister som kan ge 
värdefull och tillförlitlig insikt i ämnesområdet. Resultatet visar dock att 
förhållningssättet till dagsljus varierar vilket inte tillåter en generalisering av åsikter för 
samtliga aktörer. Ett trovärdigt resultat erhölls, dock krävs fler aktörer för att erhålla 
generalitet utifrån tre perspektiv. Resultatet är därmed valid för denna studiens specifika 
fall. För ökad trovärdighet hade fler byggherrar och arkitekter kunnat intervjuas för att 
ge resultatet ett mönster beroende på yrkesposition. För fallstudien hade intervjuer med 
involverade projektörer kunnat ta plats för att diskutera bakgrunden till 
referensobjektets utformning och de avsteg som utfördes för ett beviljat bygglov. Detta 
hade gett en bredare förståelse för bostädernas planlösningar och bröstningshöjder. 
Vidare hade fönsterformen kunnat studeras då detta utgör en stor roll för 
dagsljustillgången och berörs i det teoretiska ramverket.  
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6.2 Metoddiskussion 
Studien genomfördes genom litteraturstudier, intervjuer och fallstudie.  

Litteraturstudier var en lämplig metod för första frågeställningen då frågan undersökte 
förtätningens påverkan på dagsljustillgång och förstärkte därmed resultatet för vidare 
frågeställningar. En fördjupning i vetenskaplig forskning för ämnesområdet bidrog till 
en tillförlitlig grund och kvalitet för studien. Litteraturstudier gav förståelse för 
dagsljusets olika aspekter vilket möjliggjorde korrekt tolkning av empiri för intervju 
och fallstudie.  

Intervjuer är en lämplig metod där forskningen har i syfte att förstå ett fenomen på 
djupet där olika åsikter och uppfattningar kan studeras. Detta var aktuellt för att förstå 
hur tre viktiga aktörer förhåller sig till dagsljusplanering. Metoden anses lämplig då 
somliga respondenter är dagsljusspecialister och kunde på så sätt ge värdefull insikt i 
ämnesområdet baserat på yrkesposition. Dock varierade utförandet av intervjuerna och 
speglades i kvaliteten av responsen. Intervjuer utförda via e-post förblev strukturerade 
och genererade därmed kortfattade svar i jämförelse med semistrukturerade intervjuer 
via telefonsamtal och personliga möten. Sådana intervjuer ger utrymme för en öppen 
diskussion och utförligare respons. Det är därmed lämpligare att utföra intervjuer via 
telefon eller möte. Telefonsamtal var en tidseffektiv metod men krävande för 
transkribering då det var svårt att tyda svaret. Samtliga respondenter erhöll dock en 
intervjusammanställning för att korrigera eventuella feltolkningar. Hög reliabilitet och 
validitet kunde därmed konstateras. 

Målet var att studera hur väl dagsljus och förtätning kan samexistera i täta 
bostadsområden. Genom att manipulera två faktorer var fallstudien en lämplig metod 
för att studera hur tät ett kvarter tillåts vara utan att äventyra dagsljustillgången. 
Faktorerna valdes utifrån litteraturstudier och intervjuer utförda med kompetenta 
aktörer för ämnet vilket gör frågeställningen korrekt. Metoden kan anses vara korrekt 
utförd då handledning från samarbetsföretaget bidrog till kunskap och färdighet i 
VELUX Daylight Visualizer. Dock finns det övriga simuleringsverktyg som kan 
generera mer detaljerad data för referensobjektet.  

6.3 Begränsningar 
De tillsatta avgränsningarna för studien genererade ett resultat är tillämpbart för 
studiens specifika fall. Den geografiska avgränsningen för intervjuer gav ett resultat 
som inte kan generaliseras för samtliga byggnadsaktörer.  

Fallstudien berörde ett referensobjekt bestående av två byggnader i ett kvarter. En 
undersökning av det fullständiga kvarteret hade genererat annorlunda resultat. Trots att 
resultatet är giltigt i detta fall kan det implementeras i ett kvartersområde med liknande 
förutsättningar och därmed generaliseras. Avgränsningen beträffande de undersökta 
faktorerna avskärmningsvinkel och bröstningshöjd ger ett speciellt resultat för studiens 
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ändamål. Med ändring av fönsterform och kulörer för ytor hade ett mer generellt resultat 
erhållits.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Dagsljus är en väsentlig bastillgång för människan då det bidrar till positiva effekter på 
psykisk och fysisk hälsa. Det är därmed viktigt att förhålla sig till detta vid 
dagsljusplanering av nybyggnadsprojekt i en tät stadsmiljö. Med den aktuella 
dagsljusregleringen och ökat intresse för förtätning råder det svårigheter med att uppnå 
kravställningen. Byggherrar, arkitekter och kommuner är viktiga aktörer som kan 
möjliggöra detta, dock krävs det engagemang, kunskap och samarbete. Förtätning 
främjar hållbar utveckling och gynnar ett samhälle, dock är det viktigt att anpassa 
kravställningen utifrån de förutsättningar som en stad ger. Studien har följande 
rekommendationer: 

 Dagsljus bör utgöra en viktig del i detaljplaneringen för att undvika problematik 
kring ouppfyllda krav i senare skede. Genom att mäta Vertical Sky Component 
(VSC) i planeringsskedet kan kommuner få indikation om var byggnaden 
riskerar svaga dagsljusnivåer.  

 Kvartersstäder utgör en viktig roll för dagsljustillgången. Ju mer slutet ett 
bostadskvarter är, desto mindre dagsljus faller in.  

 Avskärmningsvinkel och bröstningshöjd är väsentliga delar att ta hänsyn till för 
att uppnå goda dagsljusförhållanden. 

 För att inte äventyra dagsljustillgången avsevärt får avskärmningsvinkeln 
maximalt uppgå till 50°. 

 Funktionsblandning i markplan kan förhindra problematiken för bostäder med 
låga dagsljusnivåer. Detta bidrar även till ökad trygghet och livlighet i området. 

 Djupa rum och öppna planlösningar med fönster från en fasad försvårar 
dagsljustillgången.  

 Om samexistens mellan dagsljus och förtätning ska ske bör dagsljuskraven 
sänkas eller bedömas på bostadsnivå.   

 För att förtätning inte ska äventyra dagsljustillgången bör en täthetsgräns införas 
i form av bestämda exploateringstal.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Studien har undersökt hur förhållningssättet till dagsljusplanering ser ut mellan olika 
aktörer. En intressant aspekt att studera är hur referensram kan utformas för att 
effektivisera stadsplanering med avseende på dagsljusplanering.  

En intressant aspekt att studera är hur väl dagsljustillgången ser ut med kravställning 
på bostadsnivå. Vilka svårigheter återstår och vad möjliggörs?  

Ett ytterligare förslag är att studera hur metodiken i SS-EN 17037:2018 kan 
implementeras i ett nyproducerat flerbostadshusprojekt i tät stadsmiljö. 
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Bilaga 2. Tillvägagångsätt för dagsljusfaktorsimulering i VELUX Daylight Visualizer 

Nedan följer tillvägagångssättet för dagsljusfaktorsimulering i programmet VELUX Daylight 
Visualizer, se tabell 1-6.  

Tabell 1. Reflektansvärden från Miljöbyggnad 3.0 (Iskandarova & Svensson, 2019). 

Element  Reflektansvärden [ingen enhet] 
Fönster  0,68 
Vägg  0,8 
Golv  0,3 
Tak 0,9 
Mark 0,2 

 

Tabell 2. Fliken ”Scale” (Iskandarova & Svensson, 2019). 

Scale  [mm] 
Scale factor  1000 
Units Millimetres 

 

Tabell 3.”Surfaces”. Reflektansvärde väljs för respektive yta (Iskandarova & Svensson, 
2019). 

Element Material Surface 
Fönster Window glass 68% transmittance  
Väggar Organic  Snow 
Golv Wood   Wooden floor 3  
Tak Plastic White polyurethane 
Mark Organic  Default ground 

 

Tabell 4. Fliken ”Location”. Byggnadens geografiska placering bestäms (Iskandarova 
& Svensson, 2019).  

Location  Stockholm 
Orientation 0 

 

Tabell 5. Fliken ”Camera”. Gäller för ”Plan view”-vy DF-analys (Iskandarova & 
Svensson, 2019). 

Plan view Hus A Hus B 
View hight  800 mm 1202 mm 
Custom output area – set area Beskär hus A Beskär hus B 
Sensor points  - - 
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Tabell 6. Fliken ”Render”. Inställningar för renderingskvalitet (Iskandarova & 
Svensson, 2019). 

Parameter Inställning  
Render type Daylight factor 
Sky condition Overcast (1) 
Time of year - 
Time of day  - 
Resolution Custom; Width = 3000 Height = 2250 [mm] 
Render quality Medium 

 

 

 



Bilaga 3. Intervjusammanställning: Gustaf Hjertquist, 2019-04-09 
 
Intervjusammanställning – Gustaf Hjertquist, projektchef, Tosito 
 
Vad är ert mål och vad förväntar ni er av arkitekten och kommunen i ett 
bostadsprojekt? 
Vårt mål är att bygga bra och attraktiva bostäder och lokaler. BBRs krav skall och måste 
följas. Vi både förväntar oss och antar att alla aktörer vi jobbar med i ett projekt uppfyller 
både våra och BBRs krav. 
 
Hur förhåller ni er till dagsljuskraven i BBR? 
Det beaktas av oss via arkitekt i plan- och bygglovsskedet 
 
Om två byggnader äventyrar varandras tillgång till dagsljus, hur hanteras detta och hur 
tycker ni att det borde hanteras? 
Det kontrolleras via solstudier med arkitekten i plan- och bygglovsskedet 
 
Finns det något arkitekten och kommunen kan göra för att hantera 
dagsljusproblematiken? Exempelvis dagsljusplanering i detaljplaneskedet.  
Vi tampas hela tiden med ökade byggkostnader p.g.a. tuffare BBR-krav. Solstudier räcker 
enligt mig för att i detaljplaneskedet säkra dagsljuskravet. Kravet på dagsljus tampas parallellt 
med kraven på mer energieffektiva byggnader, BBR-kraven går här åt olika håll. Mer ljus och 
lägre energiförbrukning. Mer av det ena ger mindre av det andra. En balans och rimlighet 
dessa krav emellan är därför nödvändig. Idag finns enligt mig en hyffsad balans och därför 
tycker jag inte att ytterligare beräkningar behöver göras i detaljplaneskedet. 
 
Hur kontrollerar ni som byggherre att dagsljuskrav uppfylls och hur hanteras det om 
de inte gör det?  
Vid gränsfall har vi kontrollerat med hjälp av ljuskonsult i verkligheten, oftast räknas värdena 
fram. 
 
Hur ser er kommunikation ut med involverade aktörer i olika beslutstaganden? Vem 
bär ansvaret och slutgiltiga beslut angående dagsljus och eventuella avsteg? 
Beslut om eventuella avsteg mot BBR tas av kommunen via byggnadsinspektören. Det 
handlar dock sällan om rena avsteg utan tolkningar av BBR för enskilda situationer.  

 
Hur ser du på kopplingen mellan dagsljus och förtätning? 
Vi prioriterar att få ut människor från sina boenden för en mer social vardag. Vi satsar därför 
på gemensamma utrymmen såsom takterrasser för hela fastigheten. I en urban miljö tror vi att 
gemensamhet är viktig för människor ur ett psykosocialt perspektiv. 

 
Hur tycker du att en revidering av BBR bör se ut med avseende på dagsljus?  
Om kommunernas strategi är att jobba med förtätning av staden samtidigt som energikraven 
blir hårdare är det svårt att samtidigt även ytterligare skärpa dagsluskraven. För att få ihop 
ekvationen tror jag att krav på dagsljus inte bara skall vara i lägenheten utan likväl kan vara 
ytor tillgängliga för de boende. Jag tycker inte mycket fokus ska ligga på bostaden utan vi mår 
bättre om vi vistas mer utomhus. Fokus ska ligga i städer, på mer sociala ytor både inom och 
kring bostäderna. 
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Hur tror du att byggherrens roll kan påverkas av reviderade dagsljuskrav? Vilka 
konsekvenser kan detta innebära för framtida byggnadsprojekt? 
Om inte vi får ihop våra kalkyler för byggnation så bygger vi inte. Om skärpta krav innebär 
en mer kostsam byggprocess så kommer utvecklingen mattas och det blir då svårt att få 
fram bostäder som täcker dagens behov. Påbörjade projekt följer alltid de regelverk som 
fanns när de startades, det går inte ändra spelreglerna när ett projekt väl är påbörjat. 
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Intervjusammanställning – Pierre Krusing, byggchef, HSB Göta  
 
Berätta om din roll och dina arbetsuppgifter på avdelningen 
Jag heter Pierre Krusing och jag är byggchef på HSB Göta. Vi sysslar med nyproduktion av 
bostäder.  
 
Vad är ert mål och vad förväntar ni er av arkitekten och kommunen i ett 
bostadsprojekt? 
Vi förväntar oss att arkitekten tillsammans med en ljuskonsult ser till att vi klarar 
dagsljuskraven vid utformning av bostäder. Historiskt har det varit enkelt då arkitekterna tog 
fönsterarean och dividerade med golvarean, 10% var OK. Idag finns det avancerade 
datorprogram som tar hänsyn till intilliggande byggnader, fasadmaterial- och kulörer. Nu har 
det blivit komplicerat att uppfylla dagsljusfaktorn, men vi försöker att arbeta med det 
parallellt i tidigt skede. Det är ju även komplicerat eftersom vi arbetar med Miljöbyggnad 
Silver. 
 
Sedan har vi även haft problem med projekt som vi har ritat flera år sedan och när vi har 
arbetat efter Miljöbyggnad Silver och använt oss av simuleringsverktyg så har vi inte längre 
uppfyllt dagsljuskraven. Denna indikator är den som vi har störst problem med.  
 
Hur kommer det sig? 
Vi har arbetat schablonmässigt i projekten, dvs. med AF-metoden, för många år sedan när 
simuleringsprogram inte fanns. När man har ansökt om bygglov längre fram i tiden och velat 
klara Miljöbyggnad Silver har det inte gått att uppfylla dagsljuskraven. I nya projekt är vi 
medvetna om det och vi har hjälpmedel, därmed jobbar vi parallellt med det för att undvika 
problem längre fram. Vi tar det på allvar och ser till att klara kraven. Men det är övergången 
från enkel till avancerad metodik som har ställt till med problem.  
 
Hur förhåller ni er till dagsljuskraven i BBR? 
Vi ser till att vi följer dem.  

 
Du nämnde innan att ni jobbar parallellt i tidigt skede början. Är det i detaljplaneskedet? 
Det beror på. Ibland får vi ett projekt där detaljplanen är klar. Kommunen har inte möjligheter 
att jobba så detaljerat i en detaljplan. Det finns inga lägenheter att räkna på.  
 
Vet man inte hur tätt det kommer vara mellan byggnader? 
Det har kommunen svårt med. De arbetar ju främst med volymer och då har det hävdats att de 
inte har något val. Men det finns ingenting som säger att man måste nyttja all volym? Men det 
har man gjort. Då kan man undra hur sådana projekt har fått bygglov. Man kanske inte har 
begärt en dagsljusredovisning. 
 
Hur kontrollerar ni som byggherre att dagsljuskrav uppfylls och hur hanteras det om 
de inte gör det?  
Vi kontrollerar det när vi skapar projekten. Om vi är med i en detaljplan vill jag rita upp 
husen parallellt för att kontrollera dessa och undvika överraskningar. Men då måste man rita 
upp lägenheterna för att kontrollera dem. Antingen är vi med i en detaljplaneprocess eller så 
kommer vi in när den redan är färdigutvecklad av kommunen. Då har vi en 
markanvisningstävling. Vi kan rita upp husen och kontrollera kraven.  
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Skulle du säga att ni är begränsade? 
Ja det kan ju skapa problem. Om vi har vunnit en tävling och upptäcker problem efter att vi 
har ritat upp bostäderna så måste vi se till att hantera det. Man kanske inte kan utnyttja hela 
byggvolymen eller ha den husplaceringen. Kraven finns ju och då måste vi förhålla oss till 
dem. Annars ska man ju egentligen inte få bygglov för något som inte följer kraven.  
 
Hur ser du på kopplingen mellan dagsljus och förtätning? 
Jag tror att kommunen har blivit mer medveten om problemet och försöker utforma tumregler 
för det vid en detaljplan. Förut var det problem med bullerkrav där kommunen inte förstod 
problematiken kring det. Det är likadant med dagsljus. Jag tror att planavdelningen har mer 
kunskap om dagsljus nu än förut. Men detta motverkar ju också möjlighet till förtätning. Man 
måste fundera över vad man egentligen strävar efter i en stad. Man vill ju inte breda ut 
städerna för mycket eftersom människor vill ha det nära till saker och ting. Då krockar det 
med dagsljuset.  
 
Det verkar finnas ett allmänt intresse för en kvartersstad, är det sant? 
Ja man vill ju inte ha punkthus i stan, det har man gärna i stadens ytterområden, inte i city. 
Man får leva med förtätning om man vill bo i staden. Det blir ju inga dåliga lägenheter. 
Människor uppfattar inte att det är för mörkt.  
 
Hur ser er kommunikation ut med involverade aktörer vid olika beslutstaganden? Vem 
bär ansvaret och tar slutgiltiga beslut? 
Vi pratar med alla konsulter och ser till att hantera det. Det finns ingen annan möjlighet än att 
följa kraven. Vi har ansvar för det vi gör genom våra konsulter. Vi har projekteringsmöten där 
vi går igenom olika saker och diskuterar kring det.  
 
Men om bygglovet går igenom och kravet ändå inte är uppfyllt, vad händer då? 
Då har ju kommunen missat det och man har fått bygglov för något man inte klarat. Och det 
kan ju hända. Det har hänt många gånger. 
 
Finns det något arkitekten eller kommunen kan göra för att hantera 
dagsljusproblematiken? 
Man kan rita upp byggnaderna parallellt under detaljplanen, men det kommer aldrig bli så för 
man måste räkna på varje lägenhet för att kunna kontrollera det. Om det är vår mark och vi tar 
fram en detaljplan med kommunen så kan vi göra detta, men alla gör inte det. När vi vinner en 
tävling eller enbart köper marken där en detaljplan redan är framtagen kan vi inte göra så 
mycket. När kommunen däremot upprättar en detaljplan på egen mark finns varken byggherre 
eller arkitekt närvarande. Då måste det finnas en generell tumregel att förhålla sig, exempelvis 
avstånd.  
 
Tror du att kommunen behöver mer utbildning och samarbete? 
Kunskapen växer, för några år sedan var inte kommunen medvetna om det. Förut användes 
AF-metoden, men nu finns simuleringsverktyg. Jag tror även att Miljöbyggnad har bidragit 
mycket till uppmärksamheten för dagsljus. Alla aktörer har insett att det är ett problem.  
 
Om dagsljusplanering var aktuellt i detaljplaneskedet, hur hade det sett ut då? 
Det är ju aktuellt, men de kan inte kontrollera det. En lösning är att rita upp det samtidigt, 
men det är ju svårt.  
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Om två byggnader äventyrar varandras dagsljustillgång, hur hanteras det? 
Det är en svår fråga. Om man har investerat flera miljoner i en mark så måste man ju ha 
högexploatering. Det blir tätt men det finns andra fördelar. Exempelvis har man höga hus som 
fungerar som bullerskydd för andra byggnader bakom. Det kan bli svårt att projektera om 
man vill ta kraven på allvar, vilket inte alla gör. Det finns många människor som saknar 
kunskap och vill endast ha de ekonomiska fördelarna. 
 
Är det inte kommunens ansvar att ha koll på det? 
Ja de har ju inte haft den kompetensen, men de kommer att få det. Det har skett en utveckling. 
De som sitter på kommunens plan- och bygglovsavdelning ska kunna mycket. De ska vara 
duktiga på allt, men de är ju bara människor. Samtidigt ökar kraven, det var enklare förut. 
 
Hur tycker du att en revidering av BBR bör se ut med avseende på dagsljus? 
Jag skulle önska att man sänkte kraven till åtminstone 0,8%, som det tillåts i Miljöbyggnad. 
1,0% DF är inte OK i min personliga uppfattning. Kraven krockar med varandra.  
 
Skulle man kunna mäta DF på bostadsnivå?  
Det är ett sätt att sänka kraven, ja. Jag tycker inte att det är rimligt att ha lägre förtätning med 
de krav som BBR ställer. Om vi ska förtäta städerna så måste vi antingen mäta DF på 
bostadsnivå eller sänka kraven till 0,7-0,8%. Människor mår inte dåligt i de lägenheter där 
dagsljuskraven inte uppfylls. Men det finns motstridiga krav, arkitekten vill ha stora glasytor 
men där har vi problem med energiförbrukningen.  
 
Varför ska vi förtäta då? 
Det handlar mycket om klimatpåverkan och växthuseffekten, man pratar om att förtäta staden 
för att utnyttja befintlig infrastruktur. Förtätning har blivit en trend på grund av 
klimatförändringar. Människor kan inte bo en mil utanför staden, då måste alla ha bil. Det 
krockar med dagsljuset. Det blir tillräckligt bra lägenheter med lägre krav. Jag tycker att 
tidigare nämnda målsättningar är viktigare.   
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Intervjusammanställning – Thomas Hultegård, arkitekt, Arkitekthuset 

Berätta om din roll och hur du arbetar med planering av dagsljus 
Jag är arkitekt och VD på Arkitekthuset. Här jobbar jag i mycket i tidiga skeden, dvs. redan 
från en grön yta till vad som avses att byggas på den.  

Hur mycket tittar du på dagsljus? 
Dagsljuset är en parameter av många men i tidigt skede tittar man på vilken karaktär ett 
område ska ha. När allt detta är färdigt tittar man på detaljer. Väljer man att bygga en 
kvartersstad så blir dagsljuset väldigt avgörande. Det handlar ju inte bara om dagsljus, det 
handlar om ett socialt liv, gatuliv, naturvärden. Istället för att bygga ett kvarter som tar 
mycket yta på marken så kan man bygga punkthus till exempel. Det ger ju mindre 
miljöpåverkan men du får ett annat förhållande till gatornas natur. Ska man ha lägre 
bebyggelse och få mer dagsljus – vilket i sig är trevligare men samtidigt att man tar mer av 
naturen – eller ska man bygga i höjd men påverka miljön i mindre omfattning? Alla dessa 
olika fall ger olika konsekvenser.  

Skulle du säga att det finns viktigare faktorer än dagsljus? 
Oh ja. Den viktigaste frågan är varför vi ska förtäta. Det handlar inte bara om sociala faktorer 
utan även miljömässiga. Det handlar om en ideologi om vad man önskar i en stad. Nu är det 
väldigt generaliserat men kvartersstad ger en idealistisk och romantiserad bild av en stad.  

Så man strävar hellre efter en kvarterstad?  
Ja det finns en ideologi att kvarterstaden är en bra stad.  

Hur tror du att arkitekter, byggherrar och kommuner arbetar med dagsljus? 
Det är svårt för mig att tala för andra aktörer men jag kan säga att jag aldrig har lämnat in ett 
bygglov som har varit OK. Det finns vissa saker som det är lag på att ha i en bostad men 
ingen vill ha det. Ett exempel är att det ska finnas handtag i en dusch för tillgängligheten. Det 
är ett krav men människor som inte har funktionshinder vill inte ha det i sina nyproducerade 
lägenheter.  
 
Dagsljus är också en sådan fråga. Så fort du ska bygga ett kvarter så blir det svårigheter med 
dagsljuset om man vill bygga ekonomiskt. Om man har tillräckligt med yta i ett rum så klarar 
sig dagsljuset men det funkar inte i djupa rum. Förutom bottenvåningen så är det oftast inga 
bekymmer med dagsljuset heller. På bottenplan finns också gräsmatta – vilket är sämst ur 
dagsljussynpunkt. Tillägger man en balkong ovan samt tegel som fasadmaterial, har 
lägenheten inte en chans att klara dagsljuskravet. Då måste man fundera om man ska ta bort 
lägenhetsytan och ha något annat men det är inget som föredras.  

Skulle du säga att du som arkitekt är begränsad till att påverka dagsljuset? 
Påverka kan jag ju. Men vem vill ta konsekvenserna? Jag har inga bekymmer med att göra det 
rätt men det får konsekvenser. Vi kan ta bort bottenlägenheterna och höja upp dem. Man får 
lika många lägenheter men en annan yta. Man kan ha parkering på markplan och det är ju 
mycket bättre ur dagsljussynpunkt. Men vem vill ha det så?  

Kommunen hade kunnat påverka dagsljuset i detaljsplansskedet. Hur tror du de skulle 
kunna göra det? 
Jag tror det handlar om ideologi. Ideologin måste ju i så fall handla om att inte bygga en 
kvarterstad.  

Hur kontrollerar ni att dagsljuskrav uppfylls? Vem gör detta? 
Vi gör oftast skuggstudier eller simulerar i program. Man kan göra det på olika sätt, jag vet ju 
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att omkringliggande byggnader påverkar varandra men då måste någon ta beslutet om att det 
är OK att ha det så.  

Vem tar dem besluten? 
Man kan inte klara alla regler med en kvarterstad. Då ska det byggas lamellhus med stort 
avstånd och tyvärr vill de flesta inte bo så. Ett litet lamellhus och punkthus är OK men det ska 
klara sig ekonomiskt också. Yta kostar pengar och då vill man inte bygga litet, men har man 
en stor budget kan man ha lägre skala på huset. Naturligtvis blir det trevligare men vi måste se 
till att människor har en bra bostad. Om man ska bo i stan så blir det dyrt. Antingen blir 
byggnaden dålig eller så får man maximera bygget, men så fort du maximerar så blir det 
problem med reglerna.  

Vem tillåter då att ta avsteget från kraven?  
Det tillåts gemensamt från alla. Och så länge ingenting fysiskt händer så blundar man för och 
tycker att det är OK.  

Finns det någon gräns på hur tätt man kan bygga? 
De som driver detta är de som köper lägenheterna, det är alla konsumenter. Frågan är hur 
mycket beställarna och kommunen kan hålla emot. Dock är det ett gemensamt ansvar från alla 
aktörer men det är kommunen som bör stå för slutkontrollen. Såklart kan man få in mer ljus 
och utblick i kvarteret men då reducerar du lägenhetsanatalet som byggrätten ger.  

Hur tycker du att en revidering av BBR bör se ut med avseende på dagsljus?  
Jag tycker att de nuvarande kraven är tydliga. 
 
Tror du man kan sänka dagsljuskraven för att förhålla sig till förtätning?  
Dagens krav är tydliga enligt mig. Sedan finns det ett system där bottenlägenheterna redan är 
billiga och fungerar som kompensation. Hårdare krav kan innebära dyrare lägenheter så det är 
en ekonomisk fråga. Jag tycker att man bör vara beredd på konsekvenser som förtätning ger. 
Man kan inte förvänta sig att det ska vara tyst i en sådan stad. Man får räkna med buller, 
utsläpp av partiklar, sämre dagsljustillgång och ökade hälsorisker. Naturligtvis kan man 
förhindra det men det har en kostnad. Så fort något vägs mot en ekonomi uppstår det 
svårigheter.  

Det är också en energifråga på grund av mer glas. Så antigen ändrar vi stadsstrukturen eller 
blundar för problemen. Nästa alternativ är att sänka kraven. Så länge det inte finns fysiska 
bevis på dagsljusets påverkan kommer man blunda för det.  

Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till för att tätbebyggda bostäder inte äventyrar 
varandras tillgång av dagsljus? 
För enbart dagsljus ska du inte bygga kvarterstad. Då skulle jag bara gjort punkthus. För 
övrigt ska fönster vara i mitten. Dock ger dagsljusplanering också sämre möblerbarhet. Sätter 
du ett fönster i sidled så kan du möblera lättare men då bildas en konstig bubbla av ljus. Har 
du fönster i mitten så får du god ljustillgång men försvårar möbleringen. 

Bröstningshöjden ska vara under 800mm. Den sista biten får man inte räkna med då det inte 
ger något ljus så det finns egentligen ingen anledning att ha fönster från golv till tak, det är 
mest en estetisk fråga och har ingen påverkan ur dagsljussynpunkt. 
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Intervjusammanställning – Marie-Claude Dubois, dagsljusspecialist, White Arkitekter 
  
Berätta om din roll och hur du arbetar med planering av dagsljus  
Jag är arkitekt på White Arkitekter och lektor på Lunds universitet. Jag konsulterar arkitekter 
till att rita hus med bättre dagsljustillgång och jag har insyn i simuleringsresultat. Vid 
simulering använder vi avancerade verktyg som Ray Tracing Technique. 
 
Hur viktigt är dagsljus och varför borde det vara av stor vikt vid planering av bostäder?  
Det handlar om relationen mellan människan och ljus. Vi vet att ljuset påverkar vår biologi 
ganska kraftigt, bland annat utsöndringen av hormoner i kroppen. Dessa hormoner är bland 
annat melatonin och serotonin som är styrda av ljus. Dagsljuset är rikt i det blåa området i 
färgspektrumet och är effektivt eftersom den kommer på rätt spektralfördelning och i rätt tid 
av dygnet. Detta använder kroppen som signal till olika substanser som styr olika klockor i 
kroppen. Utan dessa signaler utsöndras inte hormonerna i rätt mängd vid rätt tidpunkt. Om 
utsöndringen av melatonin börjar sent kan man få problem med att somna och om man 
somnar senare kan det bli svårt att gå in i djupsömn. Då finns det risk att man fortfarande är 
trött när man vaknar. Om detta ständigt händer kan man bli sjuk. Vi vet att sömnen är viktig 
för hälsan eftersom cellerna i kroppen repareras under sömnen och har man inte detta 
reparationsmoment så kan man bli sjuk. Dagsljus är en faktor som bidrar till god hälsa 
eftersom det ger oss ett rätt spektrum av ljus med rätt intensitet vid rätt tid på dygnet. De 
artificiella ljusen är utvecklade för synen, inte för biologisk respons. Den ljusexponering från 
skärmar som vi utsätts på kvällarna är onaturligt vilket påverkar vårt sömnhormon.  
 
Hur kan man få byggnadsaktörer att skärpa dagsljuskraven utifrån en hälsoaspekt? 
Den första anledningen att dagsljus inte tas på allvar är okunskap. Det har utförts mycket 
forskning kring det men det kommer ta tid innan människor kan konkretisera det i sitt liv. 
Skolsystemet i Sverige har exempelvis inte anpassat sig till soltimmar i Sverige. Om man 
visste hur allvarligt det var så hade man inte börjat skolan vid klockan åtta. Det är viktigt att 
införa dagsljustimmar och utomhustid tidigt på morgonen för barn. Sömnen påverkas av 
mängden ljus vi får under dagen. Vi bör ha minst 25000 luxtimmar under dagen men under 
vintern har vi svårt att uppnå detta i Sverige. Det är oftast mindre än 200 luxtimmar inomhus 
under arbetstid. Jag önskar att regeringen kunde införa luxtimmar per dag på vintern för att 
alla ska få möjlighet till ljus i vardagen. Vi får inte de luxtimmar som vi behöver under 
vintern i norr. Vi är i en situation där vi har det ljusfattigt under 3-4 månader om året. Vi kan 
inte planera våra städer utifrån hur andra länder gör, vi måste ta hänsyn till vår situation.  

Täta städer är bra, vi kan minska transportsträckor men det finns en gräns på hur tätt man kan 
bygga. Att bygga för tätt är fel och den gränsen har vi idag börjat märka av. Vi har också 
börjat inse att det inte är möjligt att ha byggnader på sju våningar med en gatubredd på 15 
meter mellan, det får sämre dagsljustillgång och kvalitet för dem som bor där. Detta kan även 
vara en konsekvens för energianvändningen då man har minskat solinstrålning och passiva 
solvärmelaster. Någonstans måste kommunen bestämma ett visst värde för täthet som inte ska 
överstigas, men denna reflektion har vi inte kommit till än. Jag tror inte att någon kommun 
har infört en gräns för förtätning.  

Med en avskärmningsvinkel på 60 grader finns det ingen möjlighet att få in tillräcklig med 
dagsljus i byggnaderna. Man borde ha en gräns till avskärmningsvinkel eftersom den är en 
avgörande faktor för dagsljus. De vinklar vi har i Sverige räcker inte. 
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Hur tror du att aktörer som arkitekter, byggherrar och kommuner arbetar med 
dagsljus?  
Det finns fortfarande okunskap inom kommunen kring dagsljus men intresse för att lära sig 
mer finns. De måste jobba mer med regelverk där de bör utveckla regler. De borde använda 
sig av simuleringsverktyg som finns tillgängliga. Innan en detaljplan bestäms bör de ha gjort 
simuleringar och identifiera de svaga delarna när det gäller bland annat dagsljus. Det blir 
bättre planering inför projekteringen.  
 
Vilka åtgärder tror du att kommunen hade behövt vidta för att få in kopplingen mellan 
dagsljus och täthet redan i detaljsplansskedet? 
Ha ett bestämt värde på e-tal. Man måste ha en regel om himmelsvinkeln. Och jag skulle säga 
att 45 grader borde var ett minimum. Detta skulle då ändra sättet vi planerar våra städer på. 
Det är även möjligt med en simulering av Vertical Sky Component (VSC), vilket är en vanlig 
metod där man kan simulera hur mycket av himmelljuset faller på en fasad och utifrån det 
resultat som ges kan man bedöma situationen.  
 
Du var med och deltog i SBUF’s rapport En moderniserad dagsljusstandard där ni 
pratar om att kravställa dagsljus på bostadsnivå istället för rumsnivå. Vill du berätta 
mer om det och hur denna kravställning hade kunnat se ut? 
Nuvarande krav säger att varje rum där man vistas mer än tillfälligt ska ha en viss DF. Detta 
ställer till med mycket problem för arkitekter och byggherrar vid förtätning. För att undvika 
detta kan vi istället omformulera och föreslå en mer flexibel formulering, en formulering kan 
vara att hälften av en bostad måste ha en dagljusfaktor över en viss procent. Detta skulle 
innebära att man kan välja lägre dagsljusfaktor i sovrum och högre i ett annat rum. Vi 
bedömer att varje rum inte behöver ha samma procentandel och flexiblare formulering skulle 
innebära mer variation mellan rummen med mörkare och ljusare rum. Vi tror att detta kan 
lösa många problem som byggherren har idag utan att försämra förutsättningarna för 
människan.  
 
Vi har även föreslagit att mäta dagsljusfaktorn över en yta istället för en punkt. Att mäta på en 
punkt har en historisk grund då man inte hade datorer förr i tiden och inte kunde göra 
simuleringar. Man fick räkna manuellt och det tog lång tid att räkna, därför införde man en 
punkt som motsvarade medianvärdet för hela rummet. Eftersom vi idag har möjligheten att 
simulera dagsljusfaktorn över en yta med hjälp av simuleringsverktyg har vi bett Boverket att 
ta bort punktdefinitionen då den inte är aktuell. 
 
I december 2018 släpptes en europeisk standard för dagsljus, SS-EN 17037:2018, som 
har ersatt SS 91 42 01 men dock inte hunnit revideras i BBR. Hur tycker du en ny 
revidering av BBR borde se ut? Bör kraven vara tvingande? 
Jag tycker att man måste ha ett numeriskt värde som man kan anpassa sig till, det räcker inte 
att skriva att man måste ha god tillgång till dagsljus. Man måste ha något som går att räkna 
på. Man måste vara noggrann med att beskriva vad man vill åstadkomma och det måste vara 
en siffra. 
 
Vilken utveckling kommer den nya standarden att generera för framtida byggnadsprojekt? 
Den europeiska standarden kväver dubbelt så mycket dagsljus vilket inte är möjligt i Sverige. 
Därmed har BBR inte reviderats med hänsyn till standarden. Det är redan svårt att uppnå de 
nuvarande kraven. Jag är orolig att byggherrar och andra aktörer kommer strunta i dagsljus 
om det blir svårare att uppnå kraven. Jag tror inte heller att standarden är testad i verkligheten 
då tröskelvärdena är utvecklade av akademiker och professorer som väldigt duktiga inom sitt 
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ämne men saknar praktisk erfarenhet. Metodiken i standarden är korrekt och jag skulle vilja 
se mer av den men med en justering av tröskelvärden. Värdena är inte realistiska.  
 
Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till för att tätbebyggda bostäder inte äventyrar 
varandras tillgång av dagsljus? 
Avskärmnngsvinkeln är det viktigaste. Det är också fönsterstorlek- och placering samt 
reflektans. Reflekterande ytor både inomhus och utomhus. Att man även placerar fönstret så 
nära taket som möjligt för att få in ljus. 
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Intervjusammanställning – Paul Rogers, dagsljusspecialist, BAU 

Berätta om din roll och hur du arbetar med planering av dagsljus  
Jag är dagsljusspecialist och arkitekt i grunden. Jag jobbar nästan bara med dagsljus och 
dagsljusrelaterade frågor så som bländning och solvärmelast.  
 
Hur tror du att aktörer som arkitekter, byggherrar och kommuner arbetar med 
dagsljus?  
Hela byggprocessen är komplex och det finns många faktorer att ta hänsyn till. Det är bara 
under de senaste decennierna man börjat fokusera på energi, och senare på ljud - dagsljus kom 
lite efter i argumenten. Det finns fortfarande okunskap kring dagsljus men det har blivit 
mycket bättre de senaste fem åren. Ändå är dagsljus ofta nedprioriterat. Med energi kan man 
spara pengar men det är svårt att visa att tillgång till ljus är minst lika viktigt. Efter energi och 
ljud hamnar dagsljus ofta på tredje plats. Under de senaste åren har vi gjort framsteg då 
branschen har börjat förstå att dagsljus är viktigt ur hälsosynpunkt.  
 
Om en byggnad äventyrar dagsljuskrav hos den intilliggande byggnaden, hur tror du 
detta hanteras och hur tycker du att det borde hanteras?  
Man bör analysera mängden dagsljus som når fasaden med metoder som till exempel Vertical 
Sky Component (VSC). I byggprocessen gör man analyser för mark, vatten och ljud så varför 
inte för dagsljus? Med enkla medel kan man få en beräkning av hur mycket dagsljus en 
byggnad kommer att få. Dessa simuleringar borde göras redan i detaljplaneskedet. Det är bara 
en förenklad geometri av huskroppar som behövs.  
  
Du tycker inte att solstudier som kommunen utför är tillräckliga?  
Nej, de är inte tillräckliga, man får bara se skuggor vid vissa tidpunkter. Vi har mycket bättre 
beräkningssätt. Solstudier berättar bara en begränsad del av helheten med dagsljus.  
 
Är det byggherren som ska kräva dessa simuleringar? 
Nej. Det är kommunens ansvar att se att byggnaden uppfyller BBR. Och för att visa att 
byggnaden uppfyller kraven ska kommun kräva simuleringar av byggherren. Kommunen ska 
också utföra simuleringar när de tar fram detaljplaner.  
 
Hur kan man få dem att anse att detta är ett viktigt moment i detaljplanen?  
BAU har utvecklingsprojekt där Göteborg stad, Linköpings kommun, Uppsala kommun och 
Malmö stad deltar och där vi studerar dagsljustillgången i befintliga stadsdelar. Genom att 
göra dagsljusanalys på välkända stadsdelar försöker vi skapa en referensguide så att arkitekter 
kan relatera till dagsljuset på stadsdelnivå. Det är viktigt att skapa diskussioner mellan 
arkitekter och kommuner och det är viktigt att utbilda varandra och utvecklas.  
 
Hur kan man resonera för vad som räknas som god tillgång till dagsljus i BBR?  
BBR:s allmänna råd rekommenderar två metoder för att visa på god tillgång till dagsljus: 
Dagsljusfaktor (DF) och fönsterarea (AF) enligt SS 914201. Det viktigaste som vi behöver 
komma ihåg är att AF-metoden, dvs. 10 % av golvarean, är en förenklad metodik och är 
väldigt begränsad. DF är ett steg närmare verkligheten och egentligen är det fördraget att 
användas i BBR syfte. Dock AF-metoden fortfarande är en bra tumregel i designfasen.  
 
Men vi måste börja ifrågasätta om alla vistelserum ska ha 1% dagsljusfaktor som minimum. 
Kanske kan vi hitta nya idéer som t.ex. använda överskott på dagsljus i ett rum för att 
kompensera för en brist i ett annat rum. Om man kollar i BBR för direkt sol kan man se att 
den bestäms på lägenhetsnivå och då kanske är det inte så dumt att även tänka så för dagsljus. 
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Det kommer alltid att finns mörka rum någonstans och att bromsa upp byggprocessen på 
grund av några få mörka rum är inte sunt.  
 
I december 2018 släpptes en europeisk standard för dagsljus som du har deltagit i, SS-
EN 17037:2018, som har ersatt SS 91 42 01. Vill du berätta om den och hur tror du att 
dess användning kommer att se ut i framtida byggnadsprojekt?  
I standarden beskrivs metoder och tröskelvärde till dagsljus, direkt sol, bländning och utblick. 
Den som jag uppskattar mest med den europeiska standardens metod att räkna dagsljus 
(Spatial daylight autonomy sDA) är att den tar hänsyn till direkt sol. Egentligen är det direkt 
sol som folk uppskattar. Det är inte många som kan se skillnaden om det är en DF på 1% eller 
0,8%. Det går däremot att uppskatta om man har direkt sol eller inte. SS 17037 beskriver ett 
sätt att beräkna Spatial Daylight Autonomy (sDA) som är mer anpassad till Sverige än LM83 
(som t.ex. LEED och WELL använder). Den största skillnaden mellan LM83 är att den 
europeiska metoden använder sig av dagsljustimmar istället för användningstimmar 
(operational hours). Men den europeiska standarden är inte helt anpassad till det nordiska 
ljuset. Beräkningsmetoden i standarden är robust men de tröskelvärden som anges är alldeles 
för höga för Sverige. För bostäder kommer det att vara svårt att uppnå dessa värden, i 
synnerhet i täta urbana miljöer. Metoden kan vara mer användbar till skolor eller övriga 
fristående byggnadstyper. Tanken är att i framtiden vi utveckla lämpliga tröskelvärden till 
bl.a. bostäder men då krävs det en hel del studier.  
 
Hur är det tänkt att standarden ska knytas an till BBR och tror du att den kommer 
revideras snart? Är det något du tycker bör vara tvingande att följa?  
Allmänna råd beskriver den vanligaste metoden för att visa att en god tillgång på dagsljus 
uppnås. Egentligen är det fritt hur man bevisar att man uppnår god tillgång. Tyvärr är de 
metoder som BBR hänvisar till idag föråldrade. Eventuellt skulle jag vilja se att BBR 
refererar till den europeiska standarden. På samma sätt skulle det allmänna rådet eventuellt 
kunna hänvisa till ett medianvärde för dagsljusfaktor. Det borde absolut vara ett krav med god 
tillgång till dagsljus men det skulle vara fördelaktigt om man fick mer tillförlitliga metoder 
för att bevisa att den också uppfylls.  
 
Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till för att tätbebyggda bostäder inte äventyrar 
varandras tillgång av dagsljus?  
Vi ska inte begränsa fönsterstorlek för mycket och det är ofta svårt att samordna 
dagsljustillgång med energifrågor men den viktigaste faktorn är faktiskt intilliggande 
byggnader. Man kan bygga tätt och ändå kunna uppnå dagsljuskraven i de flesta fallen men 
det gäller att testa fram olika lösningar i tidiga skeden. Varje fall är unikt och det är svårt att 
ge ett generellt råd om hur man ska bygga. Det är mycket bättre att säga att vi ska använda 
VSC (eller någon annan metod) och att den bedömningen ska göras för varje enskilt fall. Det 
gäller att jobba med byggnader och rumsbildning för att kunna hitta bra lösningar. Jag är inte 
alls emot täthet men jag är emot när folk inte förstår att täthet har en prislapp. De aktörer som 
är involverade i projekten borde sätta sig ner och diskutera; om vi bygger så här tätt så 
kommer detta att vara på bekostnad av dagsljuset. Alla måste förstå och vara överens. 
Dagsljus är en bastillgång och något som vi inte kan ta bort från människan. 
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Intervjusammanställning – Liselott Johansson, planchef, Jönköpings kommun 

Berätta om din roll och dina arbetsuppgifter på avdelningen 
Jag är ansvarig för planavdelningen i Jönköpings kommun där jag sitter med i 
ledningsgruppen för stadsbyggnadskontoret och har personal- och budgetansvar. Jag 
företräder kommunen som planmyndighetsperson och är strategiskt ansvarig för avdelningen 
samt kontaktperson för byggaktörer i tidiga skeden och mot byggaktörer inom tätort 
Jönköping.  
 
Hur kontrollerar ni att dagsljuskrav uppfylls och hur hanteras det om de inte gör det? 
Vi gör skuggstudier i princip alla planer på både ny och befintlig bebyggelse. Att ta fram en 
detaljplan handlar om att kompromissa och hitta så bra lösningar som möjligt. Bygglovskedet 
har myndighetsansvaret för att kontrollera att BBR:s krav beaktas, naturligtvis bör planen ge 
förutsättningar för att de bör gå att lösa. Dock har en detaljplan inte den detaljeringsgraden, så 
man får förutsätta att dessa kan lösas i bygglovskedet. 
 
Arbetar kommunen och planavdelningen aktivt med att täthet har blivit en trend? 
Jönköpings kommun arbetar aktivt med att förtäta där det är möjligt, både på obebyggda ytor 
och på befintliga hus på höjden, till en rimlig nivå med en anpassning till omgivningen och en 
bra helhetsmiljö. 
 
Vilka åtgärder tror du att planavdelningen hade behövt vidta för att få in kopplingen 
mellan dagsljus och täthet redan i detaljsplansskedet? 
Det är ett bollande fram och tillbaka i arbetsgrupperna där alla – både kommunens 
arbetsgrupp och exploatören samt dennes konsulter – måste vara med och kompromissa för 
att få fram en så bra helhetslösning som möjligt som samtidigt är ekonomiskt genomförbar. 
När man jobbar med gestaltning av 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 i förhållande till husens höjd och vilken karaktär man vill 
uppnå. Vi jobbar alltid för att få en så bra helhetslösning som möjligt på området. 
 
Hur tas hänsyn till dagsljus i detaljplansprocessen? Utför ni dagsljussimuleringar? 
Vi gör solstudier i alla projekt och tar fram SketchUp-modeller och ibland även trämodeller. 
Vi gör inga dagsljusanalyser eftersom vi inte vet fönsterstorlek- och placering, 
lägenhetslösning eller vilken fasad huset kommer att ha. I detaljplanen styr vi 
byggnadsvolymer i olika delar av kvarteren och jobbar mycket med proportionerna i kvarteret 
och gaturummet så att gårdsrummet upplevs bra och får ner ljus på gårdsytor och fasader. En 
3D-simulering är svårt att få till i detta tidiga skede – planen möjliggör enbart en maximal 
byggvolym. Vad det är som blir byggt styrs i bygglovet. 

Om en byggnad äventyrar dagsljuskraven hos den intilliggande byggnaden, hur 
hanteras detta? Vad händer om de skuggas?  
Vi styr inte var balkonger och fönster placeras, hur många de är, om de ska inglasas eller att 
det ska vara ljus fasadfärg – detta är bygglovsfrågor. Om möjlighet finns tittar vi mer på 
gaturummen dvs. proportioner och utformning, höjden på byggnaden mm. 
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Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till så tätbebyggda bostäder inte äventyrar 
varandras tillgång av dagsljus?  
Man få alltid acceptera att det sker förändringar, viss mån av påverkan måste accepteras i tät 
stadsmiljö. Vi försöker alltid göra så bra anpassning som möjligt men all planering innebär ett 
kompromissande. 
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Intervjusammanställning – Diana Lindgren, byggnadsinspektör, Jönköpings kommun 

Berätta om din roll och dina arbetsuppgifter på avdelningen 
Jag är byggnadsinspektör och har hand om den tekniska handläggningen i bygglovsprocessen. 
Efter ett beviljat bygglov där man har granskat en detaljplan så kommer jag in med de 
tekniska egenskapskraven. Bland annat tittar vi på solljus i granskningen men generellt ser vi 
om projektet är genomförbart för byggherren. Jag ger startbesked för att börja bygga och 
under byggprocessen åker jag på plats för att kontrollera löpande samt ett slutbesked vilket 
innebär att byggnaden kan brukas.  

Du är inte med vid beviljande av bygglov? 
Nej i detta fall är det bygglovshandläggaren, men inte mindre kommuner kan 
bygglovshandläggaren och byggnadsinspektören utgöra samma person. Det kan bli att många 
ändringar görs av bygglov på grund av dagsljus. Fönstersättningar är deras fråga men ändring 
av planlösning kan vi påverka. I detaljplaneprocessen har kommunen nära samarbete mellan 
detaljplan och bygglov i tidigt skede.  

Ser bygglovshandläggaren till att dagsljuskrav uppfylls eller hur hanteras detta? 
Bygglovsförfattarnas förhoppning är att planförfattarna har tänkt på utformningen såsom 
höjder och storlek på byggnaden. Bygglovsavdelningen har en svår roll då det finns många 
intressen som vi måste ta hänsyn till, ibland måste något krav nedprioriteras.  
 
Vad skulle du säga är mest prioriterat? 
Det är nog framförallt brand och tillgänglighet.  

Hur mycket arbetar du med dagsljusplanering? 
Det är framför allt aktuellt i stora flerbostadshusprojekt med kringbyggda byggnader som 
blockerar solen. Man ska alltid titta på den parametern när man tittar på de tekniska 
egenskapskraven. I några fall får vi ta in dagsljusberäkningar när vi ser att det inte kommer 
fungera med ljusinsläppet.  

Hur ser ni det egentligen? Är det utifrån erfarenhet eller finns det gräns på våningsantal?  
Vi utgår framför allt utifrån BBRs AF-metod med 10% av golvytan. Det handlar också om 
erfarenhet samt att man kan se när det är väldigt tätt och väderstrecken inte går ihop. Då blir 
det en diskussion med byggherren.   

Hur kontrollerar ni att dagsljuskraven uppfylls? Hur hanteras det om det inte gör det?  
Den här frågan ska lösas i detaljplaneskedet. De får inte placera byggnader för tätt och för 
högt. Det får inte vara för höga exploateringstal. Byggherren kommer alltid att vilja bygga så 
maximalt som det går för att utnyttja marken. Vi kommer in sent i processen som 
byggnadsinspektörer. De har redan gjort sina bygglovsritningar och fått höjder och antal 
lägenheter och då kan vi inte komma in och säga att de inte kan bygga på sådant vis pga. av 
dagsljus, utan i sådana fall får man ändra planlösningen för att tillgodose kravet. 

Är det svårt att påverka då eftersom detaljplanen är låst? 
Ja, vi har ingen möjlighet att påverka. Ett bygglovsbeslut får inte avvika från detaljplanen 
under genomförandetiden. Det har inte hänt förut att de har fått ändra bygglov för att dagsljus 
inte är tillräckligt. Dagsljus prövas nämligen efter att bygglov är beviljat.  

Antar ni att planläggaren redan har kontrollerat frågan kring dagsljus? 
Det är definitivt en säkerhet och man känner sig trygg med planförfattarnas tidigare 
granskning. Det som kan hända är att det planförfattarna inte kan förutse var och hur 
utformning av rummen kommer att bli invändigt. Det är där vi kommer in och kan ändra på 
planlösningar.  
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Skiljer det sig mellan rollerna bygglovsavdelningen till möjlighet av påverkan? 
Nej, byggnadsinspektörerna kan tala om för byggherren när en bostad inte ser lovande ut. Då 
får denne antingen ändra på planlösningen om det finns rum som kräver mer dagsljus eller 
ändra på bygglovet, då tar man ett steg tillbaka.  
 
Så det är ändå möjligt att gå tillbaka ett steg? 
Ja, det är möjligt.  
 
Hamnar då makten hos byggherren menar du? 
Jo, så är det. Det är deras tidsplan och jag kan tänka mig att de gör det smidigaste i det läget 
så de ändrar hellre på planlösningen. 

Om en byggnad äventyrar dagsljuskraven hos den intilliggande byggnaden, hur 
hanteras detta? Vad händer om de skuggas? 
Man kan göra små avsteg där vissa rum har lägre dagsljusbehov. I de flesta fallen följer de 
kraven och ser till att kraven följs för dagsljus.  

Utförs dagsljussimuleringar? 
Nej, vi kan aldrig göra det själva men vi kan ta in utredningar i samband med detaljplan. 
Kommunen kan kräva in en utredning om de märker att de byggnaderna kommer att skugga 
varandra. 

Är det arkitekterna som utför simuleringar/solstudier under utredningen? 
Nej, där har vi upphandling på vem vi får ta in som ska utföra simuleringar. Vi får inte 
använda oss av andra projektörer än de som upphandlas. Det är väldigt strikt från kommunens 
sida att förhålla sig till dessa projektörer och inte ta in vilka som helst. Det är en lång process 
om vem vi får anlita.  

Då är egentligen inget som bygglovavdelningen gör 
Nej, det ligger hos byggherren. Byggherren kan bestämma i samband med teknisk samråd att 
ta in en sådan utredning. Men byggnadsinspektören kan kräva att detta redovisas om det finns 
oklarheter.  
 
Då kan byggherren själv bestämma om denna vill ta in en utredning även om det skuggas? 
Det är upptill oss om vi ser att det kommer att bli mörkt, då måste en utredning göras.  

Vem är det som kräver in en utredning? 
Det kan vara den kontrollansvarige. I byggprocessen finns det en kontrollansvarig som 
kontrollerar och kollar av bygget med jämna mellanrum förutom vi på kommunen, som 
kontrollerar allmänna intressen. Kontrollansvarig tillsammans med byggherren kollar av att 
alla samtliga krav är uppfyllda. Kontrollansvarig, byggherre och kommun kan kräva en 
utredning om kraven inte kan uppfyllas.  

Vad tycker du om de nuvarande dagsljuskraven?  
Jag tycker att kraven är bra som de är och att det finns en nivå att förhålla sig till.  

 Hur tycker du att en revidering av BBR bör se ut med avseende på dagsljus? 
Jag inte att man ska vara för bestämd i kraven, det kan bli ett problem att en e-talsgräns. Jag 
tror det kan bli farligt om det blir för strikt så jag tycker att nuvarande kraven är bra. Några 
decennier sedan hade man väldigt exakta bestämmelser och detta har tagits bort. Med öppnare 
krav har vi kunnat ha en variation och mer anpassning i byggnationen. Om man endast arbetar 
efter siffror blir man lite låst. Jag tror det är viktigt att utifrån kommunens sida vara tydlig 
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med vad de allmänna råden i BBR innebär för byggherren eftersom den kunskapen inte riktigt 
finns i nuläget.  

Du nämnde tidigare att ni kan reagera vid för höga exploateringstal, finns det någon 
gräns på det? 
Det här är en detaljplanefråga så det vet jag inte rakt av. Vi har säkert någon siffra, det som 
jag vet är ju att vi har, från kommunens sida, ett jättestort krav på att det behöver byggas mer 
bostäder i den här staden då den växer. Jag kan tänka mig att vi försöker få in så mycket som 
möjligt i varje plan så att vi kan få bostäder till alla.  

Då är det större acceptans för förtätning menar du  
Ja, jag tror absolut att det blir så och att man försöker ta vara på naturresurserna. 

Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till så att tätbebyggda bostäder inte äventyrar 
varandras tillgång av dagsljus? 
Det är svårt att säga. Avstånd behöver inte vara ett problem, det beror på byggnadsplacering.  
 
Höjden kan också spela roll. 
Ja, fördelen med vår stad är att vi vill behålla låga hus. Planen är att ha enstaka höghus. 
Höjden kommer inte vara problemet men jag tror mer på placering, dels hur man orienterar 
byggnaden och hur man vinklar den. Om det blir kringbyggt är det svårare att få in ljuset.  

Bygglovhandläggarna tänker inte så mycket på ljuset i deras process. De tittar mest om det är 
fint och vackert. Bygglovshandläggarna har inte alls de tekniska kraven på sig och det bli lätt 
att de inte tänker på det. Den tekniska biten kommer in senare i processen. De tänker bara på 
utformning och hur byggnader ska passa in i omgivningen. Det kan kännas lite knasigt att det 
inte synkar med de tekniska bitarna redan där. 
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