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Sammanfattning	
	
Dagsljus	 har	 reglerats	 i	 svenskt	 byggande	 sedan	mitten	 av	 1900-talet	 då	 Sverige	 uppnått	
välstånd	 i	 samhället.	 Sedan	 dess	 har	 frågan	 om	 hur	 man	 bäst	 planerar	 för	 goda	
dagsljusförhållanden	genomgått	flera	större	förändringar	till	att	 idag	vara	ett	funktionskrav	
reglerat	utav	Boverket	i	deras	byggregler,	BBR.	Kravet	har	dock	blivit	ifrågasatt	samtidigt	som	
planeringsprocessen	blivit	allt	mer	komplex	vilket	väckt	ett	förnyat	intresse	av	dagsljusfrågan	
i	stadsplaneringen	under	2000-talet.		
	
Att	 människan	 behöver	 dagsljus	 för	 att	 må	 bra	 och	 för	 att	 hålla	 sig	 frisk	 är	 allmänt	 känt	
samtidigt	som	det	kan	möjliggöra	stora	besparingar	i	energianvändningen.	
Syftet	 med	 denna	 studie	 är	 således	 att	 studera	 om	 dagsljusfrågan	 är	 en	 prioriterad	
planeringsfråga	 och	 hur	 goda	 dagsljusförhållanden	 som	 kan	 uppnås	 vid	 planering	 av	
nyproducerade	 bostadsområden.	Målet	 är	 att	 utvärdera	 dagsljusförhållandet	 på	 fasader	 i	
Norra	 Djurgårdsstaden,	 Stockholms	 nya	miljöprofilerade	 stadsutvecklingsprojekt,	 och	 dess	
etapper	Västra,	Norra	1	och	2	samt	hur	dagsljusfrågorna	hanterats	i	plan-	och	byggprocessen.	
Som	resultat	hoppas	jag	att	studien	väcker	intresse	och	ökar	kunskapen	om	hur	dagsljusfrågor	
hanteras	i	planeringens	tidiga	skeden.	
	
Studien	är	utformad	som	en	fallstudie	för	att	explorativt	utforska	och	översiktligt	utvärdera	
dagsljusförhållandena	 i	 Norra	 Djurgårdsstaden.	 Studien	 har	 anammat	 beräkningsmetoden	
Vertical	Sky	Component,	VSC,	för	att	i	ge	en	första	indikator	om	dagsljusförhållandet	och	för	
att	i	tidigt	planeringsskede	visa	på	att	det	går	att	förbättra	förhållandena.	Som	komplement	
har	 dokumentstudier	 samt	 intervjuer	 gjorts	 för	 att	 utröna	 om	 och	 hur	 dagsljusfrågan	
hanterats	i	plan-	och	byggprocessen.	
	
Resultatet	visade	på	att	de	berörda	etapperna	i	Norra	Djurgårdsstaden	uppnår	relativt	goda	
dagsljusförhållanden	där	problemet	ligger	i	att	en	stor	andel	svarar	för	en	begränsad	tillgång	
och	 att	 etapp	 Västra	 svarar	 för	 det	 sämsta	 resultatet	 överlag.	 Dock	 har	 de	 befintliga	
dagsljusförhållandena	på	fasader	förbättrats	i	ett	senare	skede	under	byggprocessen	till	att	
uppfylla	 dagsljuskravet,	 och	 att	 VSC-studien	 inte	 ensamt	 kan	 utvärdera	 den	 faktiska	
dagsljustillgången	i	bostäder.		
Under	planprocessen	har	kommunen	sällan	tagit	upp	dagsljus	i	gällande	plandokument	men	
desto	mer	i	senare	dokument.	Detta	är	även	en	trend	sett	till	hur	dagsljusfrågan	allmänt	varit	
prioriterad	över	 tid.	 Anledningarna	 visade	 sig	 vara	 att	 rådande	byggnadstrender	 och	höga	
energikrav	samt	nya	sätt	att	miljöcertifiera	byggnader	lett	till	att	problematiken	och	således	
prioriteringen	kring	dagsljus	ökat.	Kunskap	är	även	en	nyckelfaktor	till	att	dagsljusfrågan	blivit	
allt	mer	aktuell	där	det	främst	är	byggherren	som	lyfter	frågan.	
I	 etapp	 Västra	 har	 diskussioner	 om	 dagsljusfrågan	 inte	 förekommit	 i	 tidiga	 skeden	 utan	
kontrollerats	i	senare	skeden	under	bygglovsprocessen	och	anmälandelen.	Denna	studie	visar	
på	att	detta	är	problematiskt	där	dagsljusfrågan	behöver	lyftas	tidigare	för	att	skapa	bättre	
förutsättningar	 till	 att	 klara	 kravet.	 Även	 kunskap	 och	medvetenhet	 och	 dagsljusfrågan	 är	
viktig.		
	
Dagens	dagsljuskrav	som	ställs	av	Boverket	har	visat	sig	vara	problematiskt	att	förhålla	sig	till	
under	plan-	och	byggprocessen	och	att	det	således	behöver	utvecklas	och	bli	tydligare	med	
direktiv,	bättre	tolkningar	och	i	viss	mån	nya	beräkningsmetoder.	Det	är	här	VSC	kan	lyftas	
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som	en	möjlig	metod	för	att	enkelt	och	översiktligt	analysera	dagsljusförhållandena	 i	 tidigt	
planeringsskede.	 Resultatet	 från	 studiens	 VSC-beräkning	 belyste	 en	 viss	 brist	 på	 goda	
dagsljusförhållanden	 och	 att	 det	 är	 möjligt	 att	 förbättra	 det	 och	 behålla	 samma	
exploateringsgrad	beroende	på	hur	man	väljer	att	planera.	
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Abstract	
	
Daylight	has,	 since	 the	mid	1900’s,	been	controlled	 in	Swedish	construction	when	Sweden	
achieved	prosperity	 in	 society.	 Since	 then,	 the	 issue	 in	how	you	plan	 for	 the	best	daylight	
conditions	 has	 had	 a	 number	 of	 major	 changes	 for	 it	 to	 become	 today’s	 functional	
requirement,	controlled	by	Boverket	and	its	building	regulations	BBR.	The	requirement	has	
although	been	questioned	 lately	 as	 the	building	process	has	become	much	more	 complex	
which	has	renewed	an	interest	of	the	issue	during	the	2000’s.		
	
That	humans	need	daylight	to	feel	good	and	to	stay	healthy	is	commonly	known	while	it	also	
can	enable	great	savings	in	the	energy	use.		
The	purpose	of	 this	 study	 is	 therefore	 to	 study	 if	 the	daylight	 issue	 is	 an	 important	urban	
planning	 aspect	 and	 how	 good	 daylight	 conditions	 could	 be	 achieved	when	 planning	 new	
residential	 areas.	 The	 goal	 is	 to	 evaluate	 the	daylight	 conditions	 in	Norra	Djurgårdsstaden	
(Stockholm	Royal	Seaport),	Stockholm’s	environmentally-friendly	urban	development	project,	
and	its	segments	Västra,	Norra	1	and	2.	The	goal	is	also	to	study	how	the	issue	was	dealt	with	
during	 the	 planning	 and	 building	 process.	 As	 a	 result,	 I	 hope	 that	 the	 study	will	 generate	
interest	and	knowledge	in	how	the	daylight	issue	may	be	handled	in	the	early	stages	of	urban	
planning.		
	
The	study	is	designed	as	a	case	study	in	order	to,	in	an	explorative	way,	investigate	and	briefly	
evaluate	 the	 daylight	 conditions	 of	 Norra	 Djurgårdsstaden.	 The	 study	 has	 embraced	 the	
method	Vertical	Sky	Component,	VSC,	in	order	to	provide	a	first	indicator	about	the	daylight	
conditions	and	to,	in	the	early	stages	of	urban	planning,	show	upon	possible	improvements.	
As	complementary	work,	studies	of	planning	documents	and	interviews	was	made	in	order	to	
investigate	 if	 and	 how	 the	 daylight	 issue	was	 dealt	with	 during	 the	 planning	 and	 building	
process.	
	
The	results	showed	that	the	studied	segments	of	Norra	Djurgårdsstaden	achieves	relatively	
good	daylight	conditions	and	the	problem	lies	within	the	limited	daylight	access	where	the	
segment	Västra	has	 the	worst	conditions.	However,	 the	current	daylight	conditions	on	the	
facades	 was	 improved	 in	 a	 later	 stage	 during	 the	 building	 process	 to	 reach	 the	 national	
requirement.	The	VSC-study	alone	can’t	therefore	investigate	the	actual	daylight	conditions	
in	houses.	
The	municipality	has	rarely	brought	up	daylight	as	an	issue	in	current	planning	documents	but	
more	frequently	in	later	ones.	This	is	also	the	trend	in	how	the	issue	has	been	prioritized	over	
time.	The	reasons	behind	this	proved	to	be	current	urban	planning	trends	and	tough	energy	
requirements	along	with	new	environmental	certifications	for	buildings.	Knowledge	is	also	a	
key	factor	for	the	increasing	interest	in	the	daylighting	issues,	mostly	brought	up	by	builders.	
No	discussions	about	the	 issues	has	occurred	for	the	segment	Västra	 in	the	early	stages	of	
urban	planning	as	 it	 is	controlled	 in	the	 latter	permit	process.	This	study	shows	that	this	 is	
problematic	and	the	issue	needs	to	be	discussed	earlier	in	order	to	create	better	conditions	
to	fulfil	the	national	requirements.	Yet	again,	knowledge	and	also	awareness	of	the	daylight	
issue	is	important.	
	
Today’s	requirement	set	by	Boverket	has	proven	to	be	complicated	to	relate	to	during	the	
urban	 planning	 and	 building	 process.	 Therefore,	 a	 development	 with	 clearer	 demands,	
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directives,	better	interpretations	and	to	some	extent	new	calculation	methods	is	needed.	VSC	
could	 here	 be	 lifted	 as	 a	 possible	method	 in	 order	 to	 easily	 and	 comprehensively	 analyse	
daylight	conditions	 in	early	planning	stages.	The	 results	 from	this	 studies’	VSC	calculations	
highlighted	some	lack	of	sufficient	daylight	conditions	and	that	it	is	possible	to	improve	it	and	
maintain	the	same	degree	of	exploitation	depending	on	how	you	plan.	 	
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Förord	
	
Detta	 examensarbete	 utfördes	 under	 perioden	 januari	 till	 augusti	 2018	 under	
mastersprogrammet	 hållbar	 samhällsplanering	 och	 stadsutformning	 på	 Kungliga	 Tekniska	
Högskolan	i	Stockholm.	Studien	utfördes	i	hemmiljö	och	på	BAU’s	kontor	i	Stockholm.	Studien	
är	skriven	i	ett	samarbete	mellan	KTH,	Stadsbyggnadskontoret	på	Stockholm	stad	och	BAU.	
	
Ett	första	stort	tack	riktas	till	Bengt	Sundborg	som,	med	hans	artikel	”möjligheterna	till	dagsljus	
nonchaleras	i	planeringen”	inspirerade	och	introducerade	mig	för	ämnet.	Jag	vill	även	tacka		
Anna-Stina	 Bokander	 från	 Stadsbyggnadskontoret	 samt	 Kidega	 Carlsson	 från	
Stadsmätningsavdelningen	på	Stockholms	stad	som	hjälpt	mig	med	inspiration	inför	studien	
och	forskningsmaterial	relaterade	till	Norra	Djurgårdsstaden.		
Studien	 hade	 inte	 varit	möjlig	 utan	 hjälp	 från	 Paul	 Rogers;	 arkitekt	M.	 Arch.,	 samt	Mihail	
Todorov;	miljökonsult	och	Alexander	Blomqvist	Ullvahn;	 IT-support	på	BAU.	Tack	vare	dom	
och	deras	medhjälp	kunde	jag	utföra	de	viktiga	dagsljusberäkningarna.	
Ett	 sista	 tack	 vill	 jag	 rikta	 till	 planhandläggaren	 och	 planarkitekten	 på	 Stockholms	 stad,	
projektledaren	på	Stockholmshem	samt	bygglovshandläggaren	på	Nacka	Kommun	för	deras	
tid	till	intervju	och	ovärderliga	kunskap	om	dagsljus.	
	
Ett	främsta	tack	vill	jag	rikta	till	min	handledare	Mats	Johan	Lundström,	tekn.	lic.,	doktorand	
vid	 institutionen	 för	Urbana	och	Regionala	 studier	på	Kungliga	Tekniska	Högskolan	 för	alla	
idéer,	stöd	och	synpunkter	under	hela	perioden.	
	
Sist	men	 inte	minst	vill	 jag	 tacka	min	sambo	 för	all	hjälp	och	stöttning	som	utan	det	hade	
äventyrat	hela	denna	studie	redan	efter	andra	veckan.	
	

Stockholm,	augusti	2018	
	

Jonathan	Höglund		
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Beteckningar	
	

• PBL:	Plan-	och	bygglagen.	Den	lag	i	Sverige	som	reglerar	planläggning	av	mark,	

vatten	och	byggande.	

• PBF:	Plan-	och	byggförodningen.	Förordning	med	bestämmelser	om	innehåll	och	

definitioner,	planer	och	områdesbestämmelser,	krav	på	byggnadsverk,	lov	och	

anmälan	m.m.		

• BABS:	Byggnadsstyrelsens	anvisningar	till	byggnadsstadgan.	Sveriges	första	
byggnorm	från	1946.		

• SBN:	Svensk	byggnorm.	Ersatte	BABS	år	1968	om	föreskrifter,	råd	och	anvisningar	för	

byggnadsväsendet.		
• NR:	Boverkets	nybyggnadsregler.	Ersatte	SBN	år	1989	och	bestod	av	föreskrifter	och	

allmänna	råd.		

• BBR:	Boverkets	byggregler.	Samling	föreskrifter	och	allmänna	råd	fastställt	av	

Boverket	som	gäller	svenska	byggnader.	Ersatte	NR	år	1994	och	har	kommit	i	flera	

upplagor	sen	dess.		

• SBUF:	Byggbranschens	organisation	för	forskning	och	utveckling.	
• nm:	nanometer.		

• Lux:	SI-enhet	för	belysningsstyrka.		
• Luminans:	Synligt	ljus	utsänt	av	en	yta.		
• SAD	(Seasonal	Affective	Disorder):	Årstidsbunden	depression.		
• ICT:	Informations-	och	kommunikationsteknik.		

• A/C:	Luftkonditionering.		
• WWR	(Window-to-wall	ratio):	Förhållandet	i	procent	mellan	fönster-	och	väggarea	i	

en	byggnad.	

• DF:	Dagsljusfaktor.	Beräknad	andel	av	dagsljus	i	ett	rum.	
• VSC:	Vertical	Sky	Component.	Andelen	himmelssljus	från	en	oskuggad,	jämnmulen	

himmel	som	träffar	respektive	fasad	på	en	byggnad.	

• HK:	Himmelskomponent.	Del	av	dagsljusfaktorn	som	beror	på	direkt	himmelsljus	mot	

den	studerade	punkten	i	ett	rum.	
• URK:	Utereflekterad	komponent.	Del	av	dagsljusfaktor	som	beror	på	ljus	som	når	den	

studerade	punkten	i	ett	rum	som	har	reflekterats	mot	ytor	utanför	fönstret	som	

skärmar	av	hela	eller	del	av	himmeln.		

• IRK:	Innereflekterad	komponent.	Del	av	dagsljusfaktor	som	beror	på	ljus	som	når	den	

studerade	punkten	i	ett	rum	som	har	reflekterats	en	eller	flera	gånger	i	rummet.	
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1.	Inledning	

1.1	Bakgrund		
Att	 planera	 bebyggelse	 med	 hänsyn	 till	 det	 lokala	 dagsljusförhållandet	 är	 klimatsmart	
(Sundborg,	B.,	2010).	Då	det	leder	till	energibesparingar	inom	uppvärmning	och	belysning	kan	
det	även	ge	en	viss	 trivsel	och	välbefinnande	 för	de	boende.	Det	är	sedan	 länge	erkänt	av	
många	forskare	att	det	finns	ett	samband	mellan	dagsljustillgången	och	människors	hälsa	där	
begränsad	 dagsljustillgång	 med	 stor	 sannolikhet	 medför	 hälsorisker,	 såväl	 mentala	 som	
fysiska.	Detta	medför	att	aktörer	såsom	planerare	och	arkitekter	idag	får	en	extra	viktig	roll	i	
att	förebygga	otillräcklig	dagsljustillgång	i	våra	byggnader.	
	
Dagsljus	 har	 på	 senare	 tid	 uppmärksammats	 som	 en	 alternativ	 gratis	 och	 kosteffektiv	
energikälla	mot	 dagens	 stora	 energianvändning	med	 artificiellt	 ljus.	Målet	 är	 att	 integrera	
dagsljuset	med	det	artificiella	 ljuset	 för	 att	uppnå	en	markant	minskning	av	det	artificiella	
ljuset	och	således	energianvändningen	(Xu,	Y.	och	Su,	Y.,	2015).	Konsulter	menar	att	dagsljuset	
kan	ge	ett	antal	fördelar	på	byggnadens	energiprestanda	(Tillberg	et.	al.,	2015).		
	
Idag	ställs	krav	från	Boverket	på	tillgång	till	dagsljus	i	byggnader.	Boverket	byggregler,	BBR,	
anger	de	gällande	riktlinjer	som	säger	att:		
	
”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”.	(BFS	2011:6,	6:31).	
	
Hur	man	ska	tolka	kravet	om	god	tillgång	till	direkt	dagsljus	är	dock	svårtolkade	och	hänvisade	
beräkningsmetoder	 för	 ett	 kvantitativt	 värde	 av	 dagsljustillgången	 är	 föråldrade	 och	
omoderna.	Kravet	har	därför	blivit	ifrågasatt	och	kritiserat	samtidigt	som	planeringsprocessen	
blivit	 allt	 mer	 komplex	 då	 samhällstrender	 som	 stadsförtätning	 och	 förbättrad	
energiprestanda	är	aspekter	som	ofta	utvecklas	på	bekostnad	av	dagsljustillgången	vilket	gör	
att	det	blir	allt	svårare	att	uppnå	kraven	i	byggreglerna.	(Tillberg	et.	al.,	2015)	
	
Som	följd	av	detta	har	problematiken	kring	riktlinjerna	fortsatt	belysts	som	då	orsakat	stor	
osäkerhet	kring	ledande	aktörer	vilket	har	lett	till	att	dagsljus	i	planeringen	använts	sparsamt.	
Resultatet	 har	 blivit	 att	 röster	 lyfts	 för	 att	 utveckla	 dagens	 dagsljuskrav	 med	 bl.a.	 nya	
beräkningsmetoder.	 Om	 dagsljus	 kan	 förebygga	 ohälsa,	 främja	 god	 energiprestanda	 och	
samtidigt	tillgodose	krav	och	regler	är	det	därför	viktigt	att	belysa	detta,	vilket	jag	ämnar	att	
göra	i	denna	studie.	
	
1.2	Syfte	och	frågeställning	
Syftet	med	denna	studie	är	att	studera	om	dagsljusfrågan	är	en	prioriterad	planeringsfråga	
och	hur	goda	dagsljusförhållanden	kan	uppnås	vid	planeringen	av	nyproducerade	
bostadsområden.	För	att	uppnå	detta	syfte	är	målet	att	utvärdera	dagsljusförhållandet	på	
fasader	i	ett	nytt	stort	bostadsområde	i	Stockholm	samt	hur	dagljusfrågorna	hanteras	i	plan-	
och	byggprocessen.	Avsikten	är	att	studien	ska	kunna	väcka	intresse	och	öka	kunskapen	om	
hur	dagsljusfrågorna	hanteras	redan	i	planeringens	tidiga	skeden.	
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Rapportens	huvudsakliga	frågeställningar	är:	
• Uppnås	goda	dagsljusförhållanden	i	Norra	Djurgårdsstaden?	

• Varför	uppnås/inte	goda	dagsljusförhållanden	i	Norra	Djurgårdsstaden?	

• Vad	kan	förändras	för	att	man	ska	uppnå	goda	dagsljusförhållanden	i	planeringens	tidiga	

skeden	och	i	senare	etapper	av	Norra	Djurgårdstaden?	

	

1.3	Avgränsningar	

Denna	studie	ämnar	sig	till	att	behandla	endast	synligt	ljus	då	det	är	mest	relevant	för	syftet	
och	för	att	det	behandlas	i	gällande	regelverk.	På	samma	sätt	kommer	även	endast	dagsljus	
behandlas,	således	bortses	solljus	och	solstudier	som	idag	är	en	etablerad	metod	för	tidigt	
planarbete.		
	
Aspekterna	och	frågorna	om	preferens,	komfort	och	utblick1	i	relation	till	dagsljuset	kommer	
inte	att	behandlas	då	fallstudien	inte	syftar	sig	till	att	vara	en	kvalitativ	studie	som	synliggör	
sociala	kontexter.	Dock	är	det	viktigt	att	påpeka	dessa	för	att	synliggöra	hur	vi	uppfattar	
dagsljus	och	hur	det	påverkar	våra	preferenser	och	behov.	Att	tolka	dessa	kan	vara	svårt,	hur	
vi	uppfattar	tillvaron	och	vad	vi	får	för	preferenser	är	helt	individuellt	och	har	med	den	
visuella	komforten	att	göra	vilket	innebär	att	när	vi	befinner	oss	i	ljus	vill	vi	vara	fria	från	
känslighet,	smärta	och	distraktion.	(Sundborg,	B.,	2016)	
	
Studien	är	avgränsad	till	fallstudieområdet	Norra	Djurgårdsstaden	i	Stockholm	och	dess	
etapper	Västra,	Norra	1	och	2.	Syftet	med	detta	val	är	att	det	är	en	stadsdel	med	stort	fokus	
på	modern	samhällsplanering	och	hållbarhet.	Dagsljusberäkningarna	är	gjorda	med	hjälp	av	
beräkningsmetoden	Vertical	Sky	Component,	VSC,	på	stadsdelens	och	utvalda	byggnaders	
fasader	om	vad	som	ansetts	vara	mest	intressant	att	studera.	Fallstudien	bortser	
dagsljusförhållandena	på	rumsnivå	i	behandlade	byggnader	då	det	tar	alltför	mycket	tid	i	
anspråk	för	stadsplanering	i	tidigt	skede.	
	
1.4	Disposition	
Studien	börjar	med	en	inledning	innehållande	bakgrund	till	ämnet	samt	syfte,	frågeställningar	
och	avgränsningar.	Det	som	följer	är	ett	kapitel	om	metod	med	forskningsstrategi	och	–design	
samt	studiens	metodik,	en	beskrivning	om	hur	studien	gått	tillväga.	Efter	metoden	följer	två	
kapitel	 om	 dagsljusets	 påverkan	 på	 hälsa,	 livskvalitet	 och	 energianvändning	 samt	 dagens	
reglering	av	dagsljus	och	påverkande	samhällstrender.		
En	beskrivning	av	fallstudieområdet	Norra	Djurgårdsstaden	samt	dess	planprocess	följer	innan	
resultaten	från	dokumentstudierna,	intervjuerna	och	VSC-beräkningarna.	Kapitel	6	analyserar	
resultaten	utifrån	studiens	frågeställning	inom	ramarna	för	den	teoretiska	kontexten.	Studien	
avslutas	med	en	slutsats	och	framtida	forskningsfrågor.	
	 	

                                                
1	 Utblick	 regleras	 i	 BBR	 under	 kap.	 6:33,	 som	 säger	 att	minst	 ett	 fönster	 bör	 vara	 placerat	 för	 att	
möjliggöra	utblick	för	att	följa	dygnets	och	årstidens	variationer.	(BFS	2011:6,	6:33)	
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2	Metod	

2.1	Forskningsstrategi	och	-design	
Som	strategi	har	jag	valt	att	göra	en	fallstudie.	Strategin	syftar	sig	till	att	studera	enskilda	fall,	
i	 detta	 fall	Norra	Djurgårdsstadens	 tre	 etapper	Västra,	Norra	 1	 och	2,	 för	 att	 upptäcka	ny	
och/eller	 bekräfta	 information	 om	 dagsljusförhållandena	 i	 ett	 av	 Stockholms	 nya	
stadsbyggnadsområden.	Valet	av	strategi	är	gjort	 i	 linje	med	att	möjliggöra	en	djupdykning	
inom	ett	ämne	med	tydlig	avgränsning	för	att	belysa	en	eller	flera	aspekter	samt	att	på	något	
sätt	försöka	förklara	varför	dessa	inträffar	(Denscombe,	M.,	2014).	
	
Fallstudien	utförs	som	en	explorativ	studie.	Syftet	med	detta	är	att	förklara	problemets	natur	
utan	att	presentera	avgörande	och	slutgiltiga	bevis.	Målet	är	således	att	bidra	med	en	bättre	
förståelse	av	varierat	djup	över	problemet.	Detta	val	är	gjort	för	att	tackla	nya	problem	med	
ingen	eller	lite	tidigare	forskning	i	ryggen.	Fördelarna	med	detta	är	att	kunna	vara	flexibel	i	sin	
metodik	och	att	 studien	 lägger	 grund	 för	 kommande	 forskningsfrågor	 inom	 samma	ämne.	
Nackdelarna	blir	att	slutsatserna	sällan	inte	kan	generaliseras	i	ett	bredare	perspektiv	och	att	
studien	kan	vara	svår	att	implementera	i	efterhand	på	en	praktisk	nivå.	(Saunders	et.	al.,	2012)	
	
Under	 arbetets	 gång	 har	 jag	 använt	 mig	 utav	 kvantitativ	 data	 och	 kvalitativ	 data	 genom	
intervjuer.	 Fördelen	 under	 en	 explorativ	 studie	 är	 att	 kombinera	 det	 kvantitativa	 med	
kvalitativ	data	för	att	få	en	bättre	helhetssyn	(Denscombe,	M.,	2014).	
En	del	utav	den	kvantitativa	datan	är	inhämtad	som	sekundärdata	i	form	av	en	litteraturstudie	
och	en	dokumentstudie	av	tidigare	forskning	och	planhandlingar.	Fördelen	med	mitt	val	är	att	
göra	studien	mindre	tidskrävande.	Dessutom	är	datan	redan	trovärdig	och	kvalitetssäkrad	om	
källan	 är	 relevant	 och	 inte	 föråldrad.	 (Gordon,	 C.,	 2015)	 Kvalitativ	 data	 inhämtades	 via	
intervjuer	som	primärdata.	 Intervjuerna	utfördes	som	halv-strukturerade	 intervjuer	som	är	
mer	fria	och	öppna	i	sitt	utförande	och	svar	även	om	forskaren	har	förberett	ett	specifikt	ämne	
med	några	förberedda	frågor.	Denna	typ	av	intervju	anses	vara	effektiv	om	syftet	är	att	få	en	
bredare	och	mer	nyanserad	bild	med	fler	dimensioner	(Ahrne	G.	och	Svensson	P.,	2011).		
	
2.2	Metodik	

Figur	1	beskriver	studiens	arbetsprocess	där	tyngdpunkten	ligger	på	fallstudiens	olika	delar.		
Grunden	till	arbetet	startade	ur	inspiration	från	Bengt	Sundborgs	debattartikel	”Möjligheterna	
till	dagsljus	nonchaleras	i	planeringen”,	publicerad	på	arkitekten.se	5	oktober	2017	(Sundborg,	
B.,	 2017).	 Efterföljande	 möte	 med	 Bengt	 Sundborg	 och	 Anna-Stina	 Bokander	 från	
Stadsbyggnadskontoret	möjliggjorde	ett	 samarbete	med	Stockholms	 stad	där	 grunden	och	
initierad	kunskap	till	examensarbetet	 lades.	Stadsdelen	Norra	Djurgårdsstaden	 i	Stockholm	
fastslogs	som	fallstudieområde.	Struktur,	syfte	och	frågeställning	utformades	senare	via	en	
mailkonversation	tillsammans	med	handledare	Mats	Johan	Lundström.	
	
Det	första	steget	i	min	metodik	var	att	inhämta	information	och	data	via	en	litteraturstudie	
om	forskningsämnet	dagsljus.	Syftet	med	litteraturstudien	var	att	underbygga	min	studie	med	
relevant	och	korrekt	fakta	för	att	öka	förståelsen	kring	dagsljusets	påverkan,	historia,	regler	
samt	verifiering.	Strategin	för	att	hitta	relevanta	artiklar	om	tidigare	forskning	på	ämnet	har	
varit	 att	 söka	 via	 databaserna	 Google	 Scholar,	 DiVA	 samt	 Scopus.	 I	 dessa	 databaser	 har	
nyckelord	som	”dagsljus”,	”hälsa”,	”energi”,	”bebyggelse”,	”regler/regelverk”	i	kombination	
och	i	direkt	översättning	till	engelska	använts.	Den	inhämtade	informationen	består	till	dels	
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av	forskning	samt	konsultarbeten	då	lite	forskning	finns	angående	studiens	område.	Till	stor	
del	i	studien	hänvisar	jag	till	ett	arbete	utfört	av	konsulter,	SBUF	(benämnt	Tillberg	et.	al.,	2015	
i	texten),	som	är	en	gedigen	genomgång	av	svensk	dagsljusstandard.	Källan	bör	dock	beaktas	
med	att	det	är	ett	konsultarbete	och	att	informationen	därmed	kan	vara	sviktande	i	jämförelse	
med	en	akademisk	forskningsstudie.	
	
När	 all	 nödvändig	 litteratur	 samt	material	 var	 inhämtad	 startade	 fallstudien.	 Paul	 Rogers,	
arkitekt	M.Arch.,	på	BAU	kontaktades	för	samarbete	och	handledning	gällande	modellering	
och	simulering	angående	dagsljusberäkningar	på	befintliga	byggnader.	Hjälp	ficks	även	utav	
Mihail	Todorov,	miljökonsult	på	BAU	samt	utav	Alexander	Blomqvist	Ullvahn,	IT-support	på	
BAU.	3D-underlag	med	modeller	över	Norra	Djurgårdsstaden	och	Hjorthagen	införskaffades	
via	Stockholm	Stads	stadsmätningsavdelning.	
	
Utförandet	 av	 fallstudien	 gjordes	 via	 två	 huvudmoment	 för	 att	 svara	 på	 de	 två	 första	
frågeställningarna.	 Det	 första	 steget	 var	 att	 göra	 en	 tidig	 dokumentstudie	 av	 gällande	
kvalitetsprogram	över	berörda	etapper	(se	bilaga	2).	Dokumentstudien	fokuserades	på	och	
resulterade	i	punkter	viktiga	för	samordning	av	den	yttre	miljöns	utformning,	mer	specifikt	
över	begränsningar	och	riktlinjer	för	utformningen	av	bebyggelsen.	Detta	gjordes	i	syfte	för	
att	 kunna	möjliggöra	 VSC-beräkningarna	 i	 steg	 två	 och	 för	 att	 hålla	 modelleringen	 på	 en	
realistisk	nivå.	Dessutom	beräknades	exploateringstalet,	e-talet,	över	de	berörda	etapperna	
för	ett	värde	att	förhålla	sig	till	under	modelleringen.	E-talet	beräknades	enligt	given	formel	
av	Rådberg	(1993)	(se	bilaga	3).	
	
Det	 andra	 steget	 som	 följde	 var	 VSC-beräkningarna	 via	 modellering	 i	 CAD-programvaran	
Rhinoceros.	Simuleringen	med	beräkningarna	är	utförda	i	plug-in	programmet	Grasshopper.	
Beräkningarna	är	gjorda	efter	metoden	om	Vertical	Sky	Component,	VSC,	som	en	del	utav	en	
moderniserad	dagsljusstandard	(se	delkapitel	4.3.2	om	VSC).	Syftet	med	denna	del	var	att	ta	
reda	 på	 hur	 dagsljusförhållandet	 ser	 ut	 på	 fasader	 i	 de	 befintliga	 etapperna	 i	 Norra	
Djurgårdsstaden.	Här	är	det	dock	viktigt	att	påpeka	att	resultatet	inte	behöver	innebära	goda	
dagsljusförhållanden	inne	i	rum	vilket	är	det	som	regleras	av	Boverket.		
Det	första	steget	i	VSC-beräkningen	var	att	beräkna	VSC	på	de	befintliga	originalbyggnaderna	
i	 etapperna	 	Västra,	Norra	1	och	2.	Här	beräknades	VSC	på	alla	 fasader	 samt	på	de	 lägsta	
våningarna,	upp	till	fem	meter	ovanför	mark	i	enlighet	med	rekommendationer	av	Rogers	et.	
al.	(2018).	Det	andra	steget	i	VSC-beräkningen	var	att	utforma	fem	olika	konceptalternativ	för	
att	visa	på	alternativa	utformningar	i	hur	man	kunde	planerat	byggnader	och	kvarter	för	att	
uppnå	bättre	dagsljusförhållanden.	De	fem	konceptalternativen	utformades	på	byggnaden	i	
Kv.	Töfsingdalen	i	etapp	Västra.	Valet	av	etapp	är	gjort	med	anledning	till	etapp	Västras	höga	
e-tal.	Anledningen	till	valet	av	kvarter	är	gjort	då	kvarteren	i	etapp	Västra	ser	ungefär	likadana	
ut,	dessutom	har	Kv.	Töfsingdalen	angränsande	byggnader	och	ett	öppet	parkområde	intill	sig	
samt	 att	 det	 har	 ett	 ursprungligen	 dåligt	 VSC-värde	 vilket	 gör	 det	 intressant	 för	 analys.	
Konceptalternativen	grundar	sig	i	originalutformningen	av	byggnaderna	och	beräkningen	är	
utförd	endast	på	de	lägsta	våningarna	där	man	upplever	de	svåraste	dagsljusförhållandena.	
Det	tredje	steget	i	VSC-beräkningen	var	att	alternativt	utforma	de	hela	etapperna	Norra	1	och	
2	 med	 kunskap	 från	 resultatet	 av	 konceptalternativen	 samt	 begränsningarna	 från	
kvalitetsprogrammen.	Beräkningarna	är	utförda	på	alla	fasader	samt	på	de	lägsta	våningarna	
för	 att	 få	 en	 bra	 helhetsbild.	 Störst	 fokus	 under	 analysen	 låg	 på	 det	 andra	 steget	 då	
konceptalternativen	säger	mer	om	bra	eller	dåliga	alternativ	och	då	endast	ett	alternativ	tagits	
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fram	 per	 etapp.	All	 beräkning	 för	 de	 alternativa	 utformningarna	 gjordes	 med	 grund	 i	 att	
behålla	samma	exploateringstal	enligt	uträkningarna	i	bilaga	3.	
VSC-beräkningarna	samt	den	första	dokumentstudien	över	gällande	kvalitetsprogram	låg	till	
grund	för	att	besvara	studiens	första	frågeställning:	Uppnås	goda	dagsljusförhållanden	i	Norra	
Djurgårdsstaden?	(se	figur	1).		
	
Samtidigt	 som	modelleringen	 genomfördes	 studiens	 andra	 dokumentstudie,	 steg	 tre,	 som	
syftade	sig	till	att	redovisa	en	genomgående	inblick	i	planarbetet	över	Norra	Djurgårdsstaden	
angående	dagsljusfrågan.	Inom	dokumentstudien	utfördes	först	en	studie	över	dokument	och	
program	för	bl.a.	fördjupade	och	övergripande	program,	styrdokument,	planbeskrivningar	och	
hållbarhetsredovisningar.	I	studien	har	sökorden	”ljus”	och	”dagsljus”	använts	för	att	på	ett	
enkelt	och	snabbt	sätt	ta	reda	på	var	och	hur	ämnet	tagit	plats	i	planeringen.	I	varje	dokument	
har	fokus	lagts	på	kapitel	gällande	stads-	och	boendemiljöer,	fysisk	planering,	ekologi/miljö	
samt	 hälsa	 då	 de	 kan	 anses	 vara	mest	 relevanta	 för	 denna	 studies	 syfte.	 I	 dokument	 där	
dagsljusfrågan	inte	behandlats	har	fokus	 lagts	på	delar	som	kan	härledas	till	utformning	av	
boendemiljön	enligt	egen	uppskattning.	I	hållbarhetsredovisningarna	har	fokus	lagts	på	delar	
om	verktyget	Miljöbyggnad	och	dess	 resultat	då	det	hanterat	dagsljusfrågan.	På	detta	sätt	
visar	den	andra	dokumentstudien	även	på	rådande	dagsljustillgång	på	de	uppförda	etapperna	
om	de	uppnått	gällande	krav	om	Miljöbyggnad.	
Utöver	 dessa	 dokument	 inhämtades	 även	 bygglovshandlingar	 för	 Kv.	 Töfsingdalen	 i	 etapp	
Västra	från	Stadsbyggnadsexpeditionen	i	tekniska	nämndhuset,	Stockholm.	Dessa	handlingar	
hämtades	 ut	 i	 syfte	 att	 visa	 på	 hur	 Stockholm	 stad	 och	 berörda	 byggherrar	 har	 hanterat	
dagsljusfrågan	i	ett	specifikt	fall	och	om	kravet	faktiskt	är	uppnått.	Valet	av	kvarter	är	gjort	i	
enlighet	 med	 VSC-beräkningarnas	 konceptalternativ	 där	 Kv.	 Töfsingdalen	 agerat	 som	 ett	
mindre	 fallstudieområde	 för	 att	 visa	 en	 viss	 detaljnivå	 i	 studien.	 Viktigt	 att	 veta	 är	 att	
underlagen	 inte	 kan	 eller	 kommer	 att	 hanteras	 för	 att	 dra	 slutsatser	 om	 hela	 Norra	
Djurgårdsstaden	utan	för	att	i	ett	specifikt	fall	ta	reda	på	hur	dagsljusfrågan	hanterades	och	i	
vilket	 samanhang.	 De	 underlag	 som	 hämtades	 ut	 och	 behandlas	 i	 denna	 studie	 är	
miljöprogram,	bygglov,	kontrollplan,	protokoll	tekniskt	samråd	startbesked	och	slutbesked.	
	
Det	fjärde	och	sista	steget	i	fallstudien	var	intervjuer	med	olika	aktörer.	För	att	ytterligare	öka	
kunskapen	 i	 huruvida	 berörda	 handläggare	 och	 byggherrar	 har	 planerat	 för	
dagsljusförhållandet	 i	 Norra	 Djurgårdsstaden	 utfördes	 därför	 fyra	 halv-strukturerade	
intervjuer.	De	personer	som	intervjuades	kommer	i	denna	studie	vara	anonyma	för	att	undvika	
känsliga	 eftersviter	 av	 givna	 svar	 på	 frågorna.	 De	 intervjuade	 är	 istället	 indelade	 efter	
profession	 i	 följande	 ordning:	 planhandläggare	 Stockholms	 stad;	 planarkitekt	 Stockholms	
stad;	projektledare	Stockholmshem	och	dåvarande	bygglovshanläggare	på	Stockholms	stad	
numera	Nacka	Kommun.		
Planhandläggaren	 och	 planarkitekten	 intervjuade	 jag	 då	 de	 haft	 varierat	 ansvar	 för	
planeringen	av	Norra	Djurgårdsstadens	tidigaste	utbyggnad	med	etapperna	Västra,	Norra	1	
och	 2.	 Utifrån	 deras	 kunskap	 belyses	 därför	 den	 viktiga	 frågan	 i	 hur	 dagsljusfrågan	 har	
hanterats	 i	 både	 de	 tidigare	 och	 senare	 skeden	 av	 planprocessen.	 Planhandläggaren	
kontaktades	först	och	planarkitekten	därefter.	Planarkitekten	ansågs	som	en	nyckelperson	att	
intervjua	då	personen	haft	det	yttersta	ansvaret	och	suttit	med	mycket	i	planprocessen	för	
studiens	berörda	etapper.	 Intervjun	med	planhandläggaren	hölls	den	7e	 juni	2018	 i	Älvsjö,	
Stockholm.	Intervjun	med	planarkitekten	hölls	den	18e	juni	2018	över	telefon.		
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Mellan	dessa	intervjuer	kontaktades	även	projektledaren	för	byggherren	Stockholmshem	då	
personen	suttit	med	för	det	berörda	kvarteret	Töfsingdalen	i	etapp	Västra.	Kunskapen	från	
projektledaren	belyser	hur	dagsljusfrågan	hanterats	i	detalj	från	byggherrarnas	sida	och	om	
det	gjordes	dagsljusberäkningar.	Intervjun	med	projektledaren	hölls	över	telefon	den	13e	juni	
2018.		
Bygglovshandläggaren	 jobbare	 tidigare	 på	 Stockholms	 stad	 och	 hanterade	 dagsljusfrågan	 i	
arbetet	med	Norra	Djurgårdsstaden.	Även	denna	kunskap	var	viktig	för	att	belysa	hur	och	när	
dagsljusfrågan	faktiskt	tar	sin	plats	i	planeringsprocessen	och	om	kravet	uppfylldes.	Intervjun	
med	bygglovshandläggaren	hölls	den	15e	juni	2018	i	Hammarbyhöjden,	Stockholm.		
Tanken	med	intervjuernas	upplägg	var	att	utröna	om	och	hur	dagsljusfrågan	varit	en	del	utav	
planeringsprocessen	för	att	sedan	smalna	ner	intervjuerna	på	kvarteret	Töfsingdalen	och	
dess	byggherre	som	en	mindre	fallstudie	inom	denna	studies	ramar.		
Inför	intervjuerna	togs	en	mall	fram	över	intervjufrågor	för	de	alla	inblandade	(se	bilaga	4).	
Med	andra	ord	innebar	mallen	generella	samt	projektspecifika	frågor	som	kunde	riktas	och	
anpassas	beroende	på	vem	jag	intervjuade.	Frågorna	ställdes	i	en	viss	ordning	i	den	mån	som	
kunde,	detta	var	dock	inte	viktigt	utan	intervjuerna	följde	en	semi-strukturerad	intervju.	Alla	
intervjuer	spelades	in	för	senare	bearbetning	av	svaren.	Alla	svar	skickades	till	och	
kontrollerades	senare	utav	de	intervjuade	för	att	undvika	fel	och/eller	missuppfattningar.	
Frågorna	 som	arbetades	 fram	 för	 intervjun	 ligger	 tillsammans	med	dokumentstudien	över	
plandokument/-program	 och	 bygglovsunderlag	 till	 grund	 för	 att	 besvara	 studiens	 andra	
frågeställning:	Varför	 uppnås/inte	 goda	 dagsljusförhållanden	 i	 Norra	 Djurgårdsstaden?	 (se	
figur	1).		
	
Efter	detta	 gjordes	en	analys	utifrån	 resultaten,	 i	 ramen	 för	de	 teoretiska	 kapitlen,	 för	 att	
besvara	studiens	alla	tre	frågeställningar.	Studien	avslutades	med	slutsats,	en	reflektion	över	
validitet	och	etik	samt	framtida	forskningsfrågor.	
	

	
	 	

Figur 1: Metodfigur som beskriver studiens metodik. Bild: Jonathan Höglund 
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3	Om	dagsljus	och	dess	påverkan	på	hälsa,	livskvalitet	och	

energianvändning	
	
Allt	som	händer	på	jorden	är	beroende	av	energi	och	nästan	all	energi	kommer	ursprungligen	
från	solen.	Den	energin	kallas	även	strålningsenergi.	Faktumet	är	att	vi	omges	av	strålning	som	
både	är	synlig	och	osynlig	där	vi	kallar	den	strålning	vi	kan	se	för	ljus.	Hur	energirik	strålningen	
är	 avgör	 våglängden	 vilket	 innebär	 att	 det	 finns	 allt	 från	 kortvågig	 och	 energirik	
gammastrålning	till	långvågiga	och	energifattiga	radiovågor.	Den	strålningen	vi	ser,	synligt	ljus,	
är	 bara	 en	 liten	 del	 utav	 det	 elektromagnetiska	 våglängdsområdet	 på	 380-780	 nm	 som	 vi	
uppfattar	 i	färgerna	orange,	gult,	grönt,	blått,	 indigo	och	violett.	(Obing,	R.	och	Olsson,	M,.	
2007)	

	
Figur	2:	Det	elektromagnetiska	våglängdsområdet.	Bild:	Typoform.	

Ljus	 har	 beräknats	 stå	 för	 ungefär	 80	 procent	 av	människans	 alla	 sinnesintryck	 vilket	 kan	
understryka	 ljusets	 betydelse	 för	 seendet	 i	 vardagen.	 När	 vi	 utsätts	 för	 ljus	 reagerar	 vi	
omedelbart	genom	att	pupillens	storlek	varierar	för	att	hjärnan	ska	kunna	tolka	den	visuella	
miljön	och	övriga	sinnesintryck.	I	ögats	näthinna	finns	miljontals	synceller,	i	huvuddrag	stavar	
som	 sitter	 ojämnt	 distribuerade	 och	 är	 involverade	 i	mörkerseende,	 svartvitt	 och	 perifert	
seende.	Tappar	är	koncentrerade	till	den	fokala	delen	av	näthinnan	där	linsen	fokuserar	ljuset	
och	bidrar	till	att	ge	synen	färg	och	detaljer.	Utöver	dessa	celler	finns	även	gangelieceller,	även	
kallad	 ljusreceptorer,	 som	har	en	 icke-visuell	påverkan	men	som	 fångar	 in	energin	 i	 ljuset.	
(Folkhälsomyndigheten,	2017)	
	
Ljus	i	bebyggelsen	regleras	idag	i	svenska	regelverk.	Boverket	delar	upp	ljus	i	dagsljus,	solljus	
och	belysning.	Regler	och	krav	om	ljus	finns	främst	i	Boverkets	byggregler,	BBR,	men	är	
kopplade	till	de	grundläggande	tekniska	egenskapskraven	i	plan-	och	bygglagen,	PBL,	samt	
plan-	och	byggförordningen,	PBF.	(Boverket,	2017a)		
I	BBR	ställs	dock	de	allmänna	kraven	på	ljus	där	de	definierar	ljus	i	tre	delar:	direkt	dagsljus,	
direkt	solljus	och	indirekt	dagsljus.	Direkt	dagsljus	definieras	som	”ljus	genom	fönster	direkt	

mot	det	fria”,	till	skillnad	mot	indirekt	dagsljus	som	innebär	”ljus	från	det	fria	som	kommer	in	

i	rum	utan	fönster	mot	det	fria”.	Direkt	solljus	beskrivs	som	”solljus	som	lyser	in	i	rum	utan	

att	ha	reflekterats”.	(BFS	2011:6,	6:311)	
Med	dagsljus	menas	den	synliga	delen	av	solljus	från	himmelsvalvet	som	reflekteras	i	
atmosfären,	alltså	inte	direkt	solljus	(se	figur	3).	Dagsljus	är	därför	lika	i	alla	riktningar.	
(Boverket,	2017b)	
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Figur	3:	En	jämnmulen	dag	i	Stockholm.	Typexempel	på	dagar	med	dagsljus.	Bild:	Nils	Sjöholm.	

3.1	Dagsljusets	påverkan	på	hälsa	och	livskvalitet	

Den	 bebyggda	 miljön	 påverkar	 människors	 mentala	 hälsa	 på	 två	 sätt.	 Egenskaper	 i	
omgivningen	som	hus,	trängsel,	ljud,	luftkvalitet	inomhus	samt	ljus	har	bevisats	ha	en	direkt	
påverkan	 på	 människors	 hälsa	 samtidigt	 som	 psykosociala	 processer,	 t.ex.	 social	
sammansättning	 i	 ett	 höghus,	 påverkar	 oss	 indirekt.	 Flera	 studier	 har	 påvisat	 dagsljusets	
betydelse	och	kommit	fram	till	att	otillräcklig	tillgång	ökar	depressiva	symptom	hos	individen.	
(Evans,	W.	G.,	2003)		
Viktigt	är	dock	att	påpeka	att	ljus	i	allmänhet	inte	bara	påverkar	vår	mentala	hälsa	men	också	
den	fysiska	hälsa	med	uppenbara	biologiska	effekter.		
	
3.2	Biologiska	effekter	
Arbetande	människor	tillbringar	drygt	80-90	procent	av	sitt	dygn	inomhus	och	att	människan	
behöver	 dagsljus	 för	 att	 må	 bra	 och	 för	 att	 hålla	 sig	 frisk	 är	 allmänt	 känt	
(Folkhälsomyndigheten,	2017;	Tillberg	et.	al.,	2015).	Människan	har	utvecklats	i	samspel	med	
naturens	 ljus-	 och	 mörkerväxling	 och	 har	 anpassat	 sig	 till	 strålningsenergin	 genom	 olika	
beteenden	men	också	via	den	arkitektoniska	utvecklingen.	Denna	variation	och	anpassning	
har	 alltid	 funnits	 med	 under	 människans	 utveckling	 och	 därmed	 fått	 betydelse	 för	 vår	
evolution.	Primärt	ger	ljuset	en	möjlighet	till	seende,	men	precis	som	ljuset	självt	ger	det	också	
icke-visuella	effekter.	Biologiskt	underlättar	det	vår	anpassning	till	miljön	och	har	visat	sig	vara	
den	viktigaste	 tidgivaren	 för	att	 synkronisera	endogena	 (kroppsliga)	 rytmer	 till	det	externa	
soldygnet.	 Man	 uppskattar	 att	 ca	 50	 procent	 av	 alla	 celler	 i	 kroppen	 är	 känsliga	 för	
dygnsvariation	och	vid	en	naturlig	ljusexponering	synkroniserar	kroppen	till	att	den	biologiska	
natten	startar	vid	solnedgång	och	morgonen	vid	soluppgång.	En	vanlig	hypotes	är	att	dagsljus	
ger	en	positiv	effekt	på	lokal	dopaminfrisättning	som	gynnar	ögats	normala	tillväxt	men	en	
alltför	 stark	 ljusexponering	 kan	 skada	 kroppen	 och	 bl.a.	 ge	 synsvårigheter.	
(Folkhälsomyndigheten,	2017)	
	
3.3	Dygnsrytm	och	effekten	på	hälsa	vid	nordliga	breddgrader	
Sverige	skär	polcirkeln	och	ligger	mellan	55	och	69	grader	N.	Det	ljus	vi	får	i	Sverige	bestäms	
av	latitud	och	solens	vinkel	samt	grad	av	molnighet	och	filtrering	vilket	betyder	att	även	de	
mörkaste	dagarna	på	året	får	en	viss	grad	och	variation	i	ljuset.	Givet	detta	faktum	innebär	
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det	att	hur	många	dagsljustimmar	en	människa	kan	få	i	Sverige	varierar	under	året	mellan	0-
24	timmar	i	norr	och	7-17,5	timmar	i	söder.	(Folkhälsomyndigheten,	2017)	
	
Ljuset	 har	 bevisats	 ge	 effekter	 på	 pigghet	 och	 aktivering.	 Hur	 pigg	 en	 människa	 är	 har	
betydelse	för	dess	mentala	prestationsförmåga	samtidigt	som	det	påverkar	ens	självskattade	
hälsa.	Med	 andra	 ord	 påverkar	 dagsljuset	 positivt	 vårt	 välbefinnande,	 trivsel	 och	 därmed	
hälsa.	Enligt	en	svensk	studie	fann	man	att	serotoninproduktionen	i	kroppen,	ett	hormon	som	
är	 förknippat	 med	 reglering	 av	 humör,	 gick	 ner	 under	 vintertid	 och	 att	 det	 stod	 i	 direkt	
korrelation	till	hur	många	soltimmar	som	räknades	under	dagarna.	(Folkhälsomyndigheten,	
2017)		Jämför	man	med	en	annan	studie	ser	man	en	stor	skillnad	på	kroppens	möjlighet	att	
reglera	dygnsrytm	med	efterföljande	sömnproblem	om	man	bodde	vid	ekvatorn	eller	i	norra	
Skandinavien	 (Friborg	 et.	 al.,	 2012).	 Man	 anser	 därför	 att	 en	 variation	 i	 tid,	 årstid	 och	
geografisk	plats	kan	vara	kopplad	till	utveckling	av	årstidsbunden	depression	(Tillberg	et.	al.,	
2015).	En	tredje	studie	visade	att	inomhusarbetande	människor	känner	av	ett	problem	med	
trötthet,	energibrist	och	försämrat	humör	i	samband	med	höst	och	vinter	när	dagsljuset	ses	
som	en	bristvara.	(Folkhälsomyndigheten,	2017)		
	
Dagsljusexponering	kan	även	bidra	 till	 allvarliga	hälsotillstånd.	 Ljuskänslighet	kan	 framkalla	
epileptiska	anfall	och	migrän	samtidigt	som	ljusfattiga	miljöer	under	vinterhalvåret	kan	bidra	
till	 insomni	 (oförmåga	att	 somna).	 (Folkhälsomyndigheten,	2017)	 Insomni	har	bevisats	öka	
risken	 för	 mentala	 och	 fysiska	 besvär	 vilket	 kan	 ge	 långsiktiga	 negativa	 effekter,	 främst	
beteendemässiga	men	även	biologiska	besvär	(Sivertsen	et.	al.,	2015).	
	
Seasonal	affective	disorder,	SAD,	eller	årstidsbunden	depression,	är	en	 form	av	depression	
som	förekommer	i	samband	med	låg	dagsljusexponering.	Symptom	hos	individer	kan	vara	allt	
från	nedstämdhet	och	trötthet	till	klinisk	depression.	 (Evans,	W.	G.,	2003)	Ett	kriterium	för	
SAD	är	en	historik	av	insjuknande	i	depression	och/eller	allvarlig	mental	ohälsa	vid	minst	två	
år	 i	 rad	under	höst/vinter	 följt	att	 tillfrisknande	under	vår/sommar.	 I	Sverige	 rapporterade	
drygt	 50	 procent	 bland	 15	 000	 personer	 i	 en	 studie	 att	 de	 kände	 av	 årstidsskillnader	 och	
symptom	på	SAD.	Enligt	en	annan	svensk	studie	påvisade	man	att	just	dagsljusexponering	men	
också	ljusterapi	kan	behandla	diagnosen.	Flera	andra	studier	har	dock	inte	kunnat	visa	annat	
än	 marginella	 effekter	 över	 placebo	 och	 effekterna	 har	 varit	 snabbt	 övergående	 varvid	
evidensstyrkan	ansetts	otillräcklig.	(Folkhälsomyndigheten,	2017)		
	
Bodis	et.	al.	(2009)	har	studerat	fall	där	man	undersökte	dagsljusets	effekt	på	hjärtinfarkter.	
De	hittade	en	svag	negativ	korrelation	mellan	dagsljusets	längd	under	dagarna	och	incidens	
vilket	betyder	att	risken	är	högre	vid	kortare	dagslängd.	Andra	studier	visar	även	att	det	finns	
en	trolig	koppling	mellan	 ljusexponering	och	självmord.	Viktigt	att	påpeka	är	att	orsakerna	
oftast	är	flerdimensionella	och	många	fall	är	kopplade	till	sociala	förhållanden	och	alkohol.	
(Folkhälsomyndigheten,	2017)	
	
3.4	Artificiellt	ljus	

För	 att	 knyta	 tillbaka	 till	 människans	 utveckling	 och	 anpassning	 till	 strålningsenergin	 har	
intrycken	 från	naturlig	 ljusdynamik	 i	 vår	 tid	minskat	 och	 istället	 blivit	mer	 exponerade	 för	
elektriskt,	 s.k.	 artificiellt,	 ljus.	 Artificiellt	 ljus	 kan	 idag	 inte	 helt	 ersätta	 dagsljuset	 då	
ljuskvaliteten	är	sämre	och	inte	alls	lika	hälsofrämjande	främst	för	att	det	avger	normalt	ett	
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betydligt	smalare	ljusspektrum,	är	statiskt	och	ger	inte	samma	information	om	väderlek,	tid	
och	möjlighet	till	utblick	av	omgivningen.	(Folkhälsomyndigheten,	2017)	
	
På	senare	år	har,	speciellt	ungas,	användning	av	informations-	och	kommunikationsteknik,	ICT,	
blivit	allt	mer	uppmärksammat	med	flera	studier	som	pekar	på	att	 ljuset	från	en	bildskärm	
som	används	under	kvällstid	ger	en	 senareläggning	av	dagsrytmen,	en	 s.k.	 fasförskjutning.	
Thomée	et.	al.	(2012)	gjorde	en	svensk	studie	bland	4	156	unga	vuxna	där	det	visade	sig	att	
det	fanns	ett	samband	mellan	frekvent	ICT-användning	och	mental	ohälsa,	däribland	stress,	
sömnproblem	 och	 depression.	 En	 annan	 norsk	 studie	 visar	 att	 problem	 uppstår	 vid	 hög	
användning	av	ICT	(två	timmar	kvällstid	men	även	vid	fyra	timmar	dagstid).	Risken	finns	då	att	
även	dagsljusexponeringen	minskar	då	nattsömnen	börjat	understiga	fem	timmar.	(Hysing	et.	
al.	2015)		
	
3.5	Energibesparing	med	dagsljus	

Dagsljus	har	uppmärksammats	som	en	alternativ	gratis	och	kosteffektiv	energikälla	 jämfört	
med	dagens	stora	energianvändning	med	artificiellt	 ljus.	 I	Sverige	står	sektorn	för	bostäder	
och	 service	 för	 den	 största	 andelen	 av	 total	 slutlig	 energianvändning	 och	 i	 Europa	 står	
byggnadssektorn	för	ungefär	41	procent	av	energianvändningen	via	främst	A/C	system	(30-60	
procent)	och	artificiellt	ljus	(20-35	procent)	för	att	uppnå	termisk	och	visuell	komfort.	I	Sverige	
är	det	elenergin	via	 främst	driftel	men	också	vanlig	hushållsel	 som	står	 för	majoriteten	av	
energianvändningen	(Su	Y.	och	Xu,	Y.,	2015;	Energimyndigheten,	2017).		
Historiskt	blev	dagsljus	ett	stort	intresse	bland	arkitekter	efter	världskrigen	och	ansågs	då	som	
ett	element	som	kunde	förhöja	den	arkitektoniska	estetiken.	Efter	oljekrisen	på	70-talet	sjönk	
dock	 intresset	 men	 på	 senare	 tid	 har	 allt	 mer	 fokus	 lagts	 på	 att	 försöka	 sänka	
energianvändningen	i	byggnader	med	hjälp	av	dagsljusinsläpp.	(Nasrollahi,	N.	och	Shokri,	E.,	
2016)	Målet	är	att	 integrera	dagsljuset	med	det	artificiella	 ljuset	 för	att	uppnå	en	markant	
minskning	av	det	artificiella	ljuset	och	således	energianvändningen	(Xu,	Y.	och	Su,	Y.,	2015).	
Utmaningen	är	att	möta	gällande	krav	på	bl.a.	termisk	komfort	när	man	släpper	in	mer	dagsljus	
då	 energi	 och	 inneklimatindikatorer	 är	 sammankopplade.	 Utmaningen	 kan	 bli	 kostsam	 då	
installationer	och	ventilation/värme	beror	på	hur	väl	man	lyckas	balansera	solvärmelast	och	
dagsljusinsläpp.	En	lyckad	sådan	innebär	att	dagsljuset	kan	ge	ett	antal	fördelar	på	byggnadens	
energiprestanda.	(Tillberg	et.	al.,	2015)		
	
Xu	och	Su	(2015)	menar	att	dagsljus	är	ett	faktiskt	alternativ	att	räkna	med	till	artificiellt	ljus	
med	en	stor	fördel	i	att	det	har	en	hög	ljusstyrka	(förhållandet	mellan	ljusflöde	till	effekt)	vilket	
innebär	 att	 mindre	 värme	 i	 jämförelse	 med	 en	 elektrisk	 källa	 kan	 gå	 förlorat	 vid	 samma	
användning.	 Detta	 möjliggör	 en	 mindre	 användning	 av	 diverse	 ventilation/värme	
installationer.	 Liknande	 studier	 visar	 att	 väl	 dagsljusbelysta	 byggnader	 kan	 minska	 sin	
energianvändning	med	elektrisk	belysning	med	ungefär	20	till	60	procent	(Roche,	M.,	2002).	
Den	andra	stora	fördelen	menar	Xu	och	Su	(2015)	 ligger	 i	att	dagsljus	är	helt	 fossilfritt	och	
förnybar	i	jämförelse	till	elektricitet,	vilket	innebär	stora	miljövinster.		
	
3.6	Den	bebyggda	miljöns	formgivning	och	layout		
Dagsljustillgången	 i	 byggnader	 påverkas	 av	 ett	 antal	 faktorer,	 bl.a.	 geografisk	 plats,	 lokalt	
klimat	 och	 solens	 position,	 byggnadens	 geometri,	 fönsterstorlek,	 fönster-	 och	
väggareaförhållande	eller	fönster-vägg-kvot	(”window-to-wall	ratio”,	WWR),	vegetation	och	
närhet	till	intilliggande	byggnad	(Xu	et.	al.	2015;	Nasrollahi,	N.	och	Shokri,	E.,	2016).		
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Sammanlagt	 resulterar	dessa	 faktorer	 i	 att	de	är	högst	 signifikanta	när	det	kommer	 till	 att	
påverka	dagsljuset	och	energianvändningen.	Till	det	kan	reflektiva	material	på	fasader	både	
horisontellt	och	vertikalt	möjliggöra	ett	större	dagsljusinsläpp	inne	i	byggnader	och	bidra	både	
till	visuell	komfort	och	minskad	energiförbrukning.	(Nasrollahi,	N.	och	Shokri,	E.,	2016)	
	
Någon	som	spunnit	vidare	på	den	urbana	designens	betydelse	är	Bengt	Sundborg	(2016).	Han	
menar	på	att	med	samma	volym	på	byggnadernas	mellanrum	som	dess	exploateringsgrad	är	
det	 möjligt	 att	 bespara	 energi	 från	 artificiellt	 ljus	 med	 dagsljus	 genom	 alternativa	
kvartersutformningar	och	väg-	samt	byggnadsutformningar	i	staden.	Energibesparingen	beror	
dock	på	hur	väl	man	planerar	för	dagsljusets	tillgång	under	dagen,	både	inne	och	ute.	Det	finns	
även	möjligheter	att	 förbättra	dagsljusets	 fördelning	genom	diverse	geometriska	ändringar	
såsom	varierade	byggnadshöjder	och	öppningar	mellan	hus	och	kvarter.	Energieffektiviteten	
i	de	utmanande	böjda	gatorna	kan	därmed	i	ett	specifikt	fall	öka	med	en	minskning	i	den	totala		
energiförlusten	från	11	till	4	procent	jämfört	med	de	raka	gatorna.	Sundborg	poängterar	dock	
att	energibesparingen	inte	är	signifikant	nog	för	att	rättfärdiga	en	typ	av	gatstruktur	och	att	
andra	faktorer	som	arkitektonisk	stil	och	enhetlighet	bland	byggnaderna	måste	tillgodoses	i	
planeringen.	(Sundborg,	B.,	2016)		
	
	
För	 att	 summera	 kapitel	 3	 beräknas	 ljus	 stå	 för	 ungefär	 80	 procent	 av	 människans	 alla	
sinnesintryck	vilket	understryker	ljusets	betydelse	för	människan.	Ljuset	har	bevisats	ge	stora	
effekter	på	pigghet	och	aktivering	vilket	påverkar	människans	prestationsförmåga	samt	ens	
självskattade	hälsa,	med	andra	ord	påverkar	dagsljuset	positivt	vårt	välbefinnande	och	trivsel.	
Flera	studier	pekar	på	att	otillräcklig	dagsljustillgång	ökar	depressiva	symptom	hos	individen,	
speciellt	vid	nordligare	breddgrader	som	Sverige	befinner	sig	vid.	Idag	är	det	även	vanligt	att,	
speciellt	 unga,	 använder	 sig	 utav	 ICT	 där	 man	 funnit	 att	 ljuset	 från	 en	 bildskärm	 ger	 en	
senareläggning	av	dagsrytmen.	Forskare	uppskattar	att	artificiellt	ljus	idag	inte	helt	kan	ersätta	
dagsljuset	men	att	dagsljuset	kan	räknas	som	ett	alternativ	till	artificiellt	ljus,	speciellt	när	det	
kommer	till	energibesparing.	Målet	är	att	integrera	dagsljuset	med	det	artificiella	ljuset	för	att	
uppnå	en	markant	minskning	av	energianvändningen.		
Faktorer	 som	 byggnadens	 geometri,	 fönsterstorlek	 och	 WWR-förhållande	 m.m.	 är	 högst	
signifikanta	när	det	kommer	till	att	påverka	dagsljuset	och	energianvändningen	vilket	tyder	på	
att	 dagsljuset	 i	 byggnader	 i	 praktiken	 går	 att	 påverka.	 Nästa	 kapitel	 kommer	 att	 belysa	
dagsljuset	i	praktiken	genom	dagens	reglering,	krav,	verifiering	och	samhällstrender.	
	

4	Reglering	av	dagsljus	och	påverkande	samhällstrender	
	
Regleringen	 av	 dagsljusförhållandet	 i	 byggandet	 har	 en	 historia	 som	 i	 Sverige	 kan	 spåras	
tillbaka	till	mitten	av	1900-talet	då	Sverige	hade	uppnått	välstånd	i	samhället.	Under	den	tiden	
var	inflyttningen	till	städerna	vanligt	vilket	innebar	mycket	svåra	levnadsförhållanden	och	som	
svar	på	detta	valde	man	att	påbörja	ett	brett	socialt	reformarbete.	Byggnormen	var	en	del	
utav	 denna	 reform	mot	 bättre	 ljus,	 luft	 och	 hygien	 som	 ansågs	 vara	 en	 nyckelfaktor	 i	 att	
förbättra	befolkningens	 levnadsförhållande.	Vår	tids	allra	 första	byggnormer	från	1946	och	
1950	nämner	inte	dagsljus	i	sina	texter	och	var	inte	direkt	reglerat.	Istället	ansågs	dagsljus	som	
ett	 fundamentalt	 designkriterium	 av	 svenska	 arkitekter	 och	 normen	 krävde	 endast	 att	
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boendeutrymmen	skulle	kunna	vädras	med	öppningsbara	fönster,	något	som	gav	en	indirekt	
garanti	på	dagsljustillgång.	(Tillberg	et.	al.,	2015)	
BABS,	 Byggnadsstyrelsens	 anvisningar	 till	 byggnadsstadgan,	 från	 år	 1960	 ändrade	 dock	
normen	och	dagsljus	nämndes	explicit	 för	första	gången;	 	 i	kläd-	och	tvättrum	bör	dagsljus	
eftersträvas.	I	den	nya	stadgan	strävade	man	efter	att	få	en	enhetlig	byggnadsbebyggelse	för	
hela	 landet	och	de	 lokala	byggnadsordningarna	slopades.	Vidare	 introducerade	man	under	
BABS	1967,	eller	Svensk	Byggnorm	SBN	67,	föreskrifter	som	funktionskrav	och	man	strävade	
efter	 att	 samordna	 alla	 bestämmelser	 som	 berör	 husbyggandet.	 Med	 denna	 holistiska	
ambition	nämns	dock	 inte	dagsljus	något	mer,	 förmodligen	 som	 resultat	 av	 att	 utrymmen	
blivit	 bättre	 ventilerade	 vilket	 i	 sin	 tur	 lett	 till	 att	 det	 inte	 krävs	 öppningsbara	 fönster	 för	
hygieniskt	skäl.	(Boverket,	2016a)	
	
Under	 70-talet	 genomgick	 världen	 en	 oljekris	 och	 som	 svar	 på	 den	 kom	 SBN	 1975	 där	
energiprestandan	 och	 -effektivitet	 låg	 i	 fokus.	 För	 att	 förbättra	 energieffektiviteten	 i	 en	
byggnad	var	det	vanligt	att	minska	fönsterstorleken	men	man	blev	varse	om	att	det	kunde	ge	
en	motsatt	effekt	på	dagsljuset	i	byggnader.	Detta	gjorde	att	man	för	första	gången	nämner	
dagsljus	explicit	som	en	avgörande	faktor	i	byggnadsstandarden	(Tillberg	et.	al.,	2015):	
	
”Fönsterarean	 bestäms	 …/…	 med	 hänsyn	 till	 kravet	 på	 god	 energihushållning,	 dock	 med	

beaktande	av	bestämmelsen	om	dagsljus	i	kap	38.”	(SBN	1975,	33:21)	
	
Dessutom	utökades	reglerna	till	att	dagsljus	nu	även	ska	omfatta	barnrum	i	barnstugor	och	
arbetsrum	vid	sidan	av	hemmiljön	(Tillberg	et.	al.,	2015).	Detta	var	ett	fortsatt	försök	till	att	
bestämma	ett	funktionskrav	och	man	införde	begreppet	”tillfredsställande	dagsljus”	som	ett	
vedertaget	 begrepp	 för	 rätt	 mängd	 dagsljus.	 Rätt	 mängd	 dagsljus	 kunde	 man	 nu	 även	
kvantitativt	 räkna	 ut	 och	 med	 det	 hjälp	 av	 dagsljusfaktorn	 (se	 delkapitel	 4.3.1	 om	
dagsljusfaktor).	
Det	 var	 inte	 förrän	 i	 SBN	1980	 som	man	 tillät	 större	 fönsterstorlekar	 för	 att	 bättre	 lyckas	
uppfylla	dagsljuskravet	och	man	införde	även	en	förenklad	metod	baserad	på	fönsterglasarea	
(se	delkapitel	4.3.1.1	om	AF-metoden).	Den	nya	metoden	var	viktig	då	man	ansåg	att	det	var	
för	 svårt	 att	 förstå	 beräkningsmetoderna	 för	 dagsljusfaktorn	 i	 föregående	 byggnadsnorm.	
(Tillberg	et.	al.,	2015)		
	
I	 slutet	 av	 80-talet	 genomfördes	 en	 rad	 arbeten	 med	 att	 fortsätta	 utveckla	 mer	
funktionsbaserade	 krav	 och	 allt	 enklare	 byggregler.	 Dessutom	 slogs	 Statens	 Planverk	 och	
Bostadsstyrelsen	 1988	 ihop	 till	 Boverket.	 Resultatet	 blev	 Boverkets	 nybyggnadsregler,	 NR.	
Detta	regelverk	blev	dock	kortvarig	och	redan	år	1994	introducerades	Boverkets	byggregler,	
BBR.	Med	hopp	om	att	förenkla	byggprocessen	under	rådande	finanskris	påbörjade	Sverige	
en	avreglering	av	statliga	myndigheter	och	institutioner	och	man	hade	till	avsikt	att	förstärka	
funktionskraven	för	att	främja	billigare	byggande	och	den	tekniska	utvecklingen.	(Boverket,	
2017c)		
Dagsljuskravet	reviderades	nu	rejält	och	man	buntade	ihop	dags-	och	solljus	till	ett	avsnitt	i	
BBR	del	6:31	och	omfattade	kraven	till	alla	utrymmen	där	”personer	vistas	mer	än	tillfälligt”	
(Tillberg	et.	al.,	2015,	s.	14).	Acceptabel	dagsljusnivå	reviderades	också	rejält	till	det	generösa	
”god	tillgång	till	direkt	dagsljus”	och	metoden	för	kvantifiering	av	dagsljus	blev	nu	till	att	helt	
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omfatta	den	 förenklade	glasareametoden	 i	den	svenska	 standarden	SS	91	42	012.	Nu	kom	
kravet	om	att	uppfylla	en	dagsljusfaktor	på	minst	1	procent,	dock	är	den	förpassad	till	slutet	
och	man	nämner	den	inte	längre	uttryckligen	i	rådstexten.	
Under	2000-talet	fick	dagsljuset	ett	 förnyat	 intresse	där	det	bl.a.	 fick	ett	eget	avsnitt	 i	BBR	
6:322	och	blev	en	del	i	nya	miljöcertifieringssystem,	bl.a.	Miljöbyggnad3.	
	
Idag	 stödjer	 vi	 oss	 på	 sunt	 förnuft	 när	 det	 kommer	 till	 dagsljusfrågor	 och	 baserar	 de	 på	
övergripande	 krav	 i	 bygglagstiftningen	 (se	 delkapitel	 4.1	 om	 plan-	 och	 bygglag	 samt	 -
förordning).	Strategier	för	en	god	tillgång	på	dagsljus	i	våra	bostäder	finns	idag	inte	etablerade	
och	i	högskolornas	grundutbildning	har	frågan	glömts	bort.	(Sundborg,	B.,	2010)		
	
4.1	Plan-	och	bygglag	samt	–förordning		
Det	är	plan-	och	bygglagen,	PBL,	samt	plan-	och	byggförordningen,	PBF,	som	ligger	till	grund	
för	kraven	i	BBR.	PBL	är	den	lag	i	Sverige	som	reglerar	byggande	och	fysisk	planering.	Tidigt	
benämndes	dagsljuset	som	en	viktig	del	att	ta	hänsyn	till	och	då	gällde:	
	
”Byggnader	skall	vara	lämpliga	för	sitt	ändamål	och	ge	möjlighet	till	trevnad,	god	hygien,	en	

god	arbetsmiljö	och	ett	tillfredsställande	inomhusklimat”.	(Boverket,	1991)	
	
Kravet	finns	dock	inte	kvar	som	nu	endast	fokuserar	på	risker	med	hygien,	hälsa,	miljö	och	
säkerhet	(Boverket,	2017a).	
Enligt	dagens	PBL	ska	ett	byggnadsverk	ha	tekniska	egenskaper	som	är	väsentliga	för	skydd	
med	 hänsyn	 till	 hygien,	 hälsa,	 miljö	 och	 säkerhet	 vid	 användning	 (Boverket,	 2017b,	 PBL	
2010:900,	8	kap.	4	§).	Enligt	PBF	får	byggnadsverk	heller	inte	projekteras	och	utföras	att	det	
medför	en	”oacceptabel	risk”	för	användares	eller	grannars	hälsa	eller	för	olyckor	(Boverket,	
2017b;	PBF	2011:338,	3	kap.	9,	10	§§).		
	
4.2	Boverkets	byggregler	
Boverkets	byggregler,	BBR	(BFS	2011:6),	är	det	regelverk	i	Sverige	som	ställer	krav	på	tillgång	
till	dagsljus.	Kraven	i	BBR	är	dock	endast	motiverade	av	kraven	i	PBL	samt	PBF.	
	
Allmänt	om	ljus	i	byggnader	gäller:	
”Byggnader	ska	utformas	så	att	tillfredsställande	ljusförhållanden	är	möjliga	att	uppnå	…/…	

Ljusförhållanden	 är	 tillfredsställande	 när	 tillräcklig	 ljusstyrka	 och	 rätt	 ljushet	 (luminans)	

uppnås	samt	när	 ingen	störande	bländning	eller	…/…	reflexer	förekommer	och	därmed	rätt	

belysningsstyrka	och	luminansfördelning	föreligger.”	(BFS	2011:6,	6:31)	
	
	
	

                                                
2	Standarder	är	gemensamma	överenskommelser	om	lösningar	på	återkommande	problem.	
Standarder	är	frivilliga	för	tillämpning	men	kan	fungera	som	obligatorisk	referens	i	t.ex.	föreskrifter	
från	myndigheter	och	vid	upphandling.	(SIS,	n.d.)	
3	Miljöcertifieringssystemet	Miljöbyggnad	 kontrollerar	 byggnader	 om	 16	 olika	 indikatorer,	 bl.a.	 för	
inomhusmiljö	där	dagsljus	är	en	en	indikator.	Resultaten	av	varje	indikator	vägs	ihop	och	klassas	in	i	
nivåerna	Brons,	Silver	och	Guld	för	hela	byggnaden.	Dagsljusindikatorn	kan	bedömas	på	olika	sätt	där	
dagsljusfaktorn	och	AF-metoden	är	bland	de	vanligaste	metoderna.	(SGBC,	2017a)	
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Vidare	definieras	dagsljuskravet	i	BBR	som:	
”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”.	(BFS	2011:6,	6:322)	
	
Det	allmänna	rådet4	för	beräkning	av	dagsljus,	och	således	hur	man	ska	tolka	kravet	om	god	
tillgång	 till	 direkt	 dagsljus,	 hänvisar	 till	 fönsterglasarean	 (AF-metoden)	 som	 en	 förenklad	
metod	eller	dagsljusfaktorn	enligt	svensk	standard	SS	91	42	01	(se	delkapitel	4.3.1.1	om	AF-
metoden	och	4.3.1.2	om	dagsljusfaktor)	(Boverket,	2017b).	
För	 standardiserade	 rum	 inom	 vissa	 mått	 bör	 då	 ett	 schablonvärde	 för	 rummets	
fönsterglasarea	vara	minst	10	procent	av	golvarean.	Det	innebär	en	dagsljusfaktor	på	cirka	1	
procent	är	uppfyllda.	(BFS	2011:6)	För	rum	med	andra	förutsättningar	kan	fönsterglasarean	
beräknas	utefter	dagsljusfaktorn	om	1	procent,	antingen	som	en	median	över	rummet	eller	
som	ett	värde	i	en	specifik	punkt.	(SGBC,	2017a)	
	
Avskiljbara	delar	av	rum	där	människor	vistas	mer	än	tillfälligt	menas	enligt	Boverket	(2017b)	
vara	utrymmen	för	t.ex.	daglig	samvaro,	matlagning,	sömn	och	vila.	Hygienutrymmen,	garage	
och	förrådsutrymmen	är	utrymmen	som	inte	räknas	in	i	kravet.	I	övrigt	gäller	även	kravet	i	
utrymmen	som	klassrum	i	skolor	och	patientrum	i	vårdlokaler.		
Om	dagsljuskravet	skulle	ställa	sig	orimlig	med	hänsyn	till	rummets	avsedda	användning	får	
man	bedöma	det	enskilda	fallet.	Exempel	på	sådana	fall	kan	vara	hotellrum	där	människor	
vistas	 under	 en	 begränsad	 tid	med	undantag	 för	 anläggningsboenden	 för	 asylsökande	där	
människor	antas	uppehålla	sig	långvarigt	under	en	stor	del	av	dygnet.	(Boverket,	2017b)		
	
Av	 dagsljuskravet	 menar	 konsulterna	 Tillberg	 et.	 al.	 (2015)	 att	 det	 finns	
förbättringsmöjligheter.	Kravet	anger	enbart	en	miniminivå	på	 tillgängligt	dagsljus	utan	att	
säga	något	om	kvaliteten	på	dagsljuset.	Att	vardera	byggherre	själv	har	möjlighet	att	 tolka	
kravet	 och	 välja	 olika	 lösningar	 på	 ”god	 tillgång”	 kan	 då	 vara	 en	 risk.	 Kravet	 är	 dessutom	
detsamma	i	alla	rumstyper	och	gör	inte	skillnad	på	t.ex.	sovrum	och	kök	samt	att	det	inte	tar	
hänsyn	till	väderstreck	eller	geografiskt	läge.	(Tillberg	et.	al.,	2015)		
	
4.3	Verifiering	av	dagsljus	
Det	som	påverkar	dagsljusinsläppet	i	byggnader	är	enligt	Ebab	(2017):	

• fönstrets	storlek,	form	och	placering	
• fönstrets	optiska	egenskaper	
• skuggande	objekt	(där	bl.a.	balkonger	räknas	in)	

	
För	att	kontrollera	dagsljusets	kvantitet	och	fördelning	i	ett	rum	finns	det	beskrivnings-	och	
beräkningsmetoder	till	användning	under	projektering	av	ny-	eller	ombyggnad.	

                                                
4	Ett	allmänt	råd	anger	hur	någon	kan	eller	bör	göra	för	att	uppfylla	kravet	eller	den	tvingande	regeln	
som	det	allmänna	rådet	är	kopplat	till.	Allmänna	råd	är	inte	bindande.	(Boverket,	2017d)	
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Stor	del	av	verifieringen	ställs	med	hjälp	av	indikatorer,	vanligtvis	på	ett	kvantitativt	sätt	där	
metoden	anger	hur	mycket	dagsljus	som	kommer	in	i	ett	rum.	Bland	de	vanligaste	metoderna,	
som	även	är	angivna	 i	BBR,	är	 fönsterglasareametoden	 (AF-metoden)	samt	dagsljusfaktorn	
(Tillberg	et.	al.,	2015)	Vertical	sky	component,	VSC,	är	en	förenklad	metod	som	anger	mängden	
dagsljus	som	träffar	en	vertikal	yta	på	byggnaden	(se	delkapitel	4.3.2	om	VSC).	VSC	är	 inte	
direkt	kopplat	till	svensk	 lagstiftning	och	är	således	en	metod	konsulter	vill	 implementera	 i	
svensk	 planering	 som	 en	 del	 utav	 en	 moderniserad	 dagsljusstandard	 menar	 Paul	 Rogers	
(personlig	kommunikation	16	mars	2018).	

4.3.1	Dagsljusfaktor	

Dagsljusfaktorn,	 DF,	 anger	 förhållandet	 i	 procent	 mellan	 dagsljusmängden	 inomhus	 och	
utomhus	en	mulen	dag.	Mer	detaljerat	beskrivs	faktorn	som	hur	stor	del	av	belysningsstyrkan	
från	en	oavskärmad	mulen	himmel	mot	en	horisontell	yta	som	når	en	punkt	i	ett	rum.	Hur	
dagsljuset	når	en	punkt	i	rummet	kan	ske	på	flera	sätt,	antingen	som	direkt	himmelsstrålning	
genom	fönstret,	HK,	som	en	del	via	reflektion	mot	ytor	utomhus,	URK,	eller	som	reflektion	
inne	i	rummet,	IRK	(se	figur	4).	(Löfberg,	H.A.,	1987)		
	
Dagsljusfaktorn	 definieras	 som:	"# = 	 %&'()**+

%&'(,-+
	 ,	med	 en	 himmelsmodell	 som	 benämns	 CIE	

overcast	sky	(Ebab,	2017).		
CIE	overcast	sky	approximerar	en	jämnmulen	himmel	och	ger	ett	beräkningsvärde	att	förhålla	
sig	 till	 som	 är	 anpassningsbar	 på	 alla	 orter	 på	 jorden	 och	 för	 alla	 väderstreck.	 Den	 enda	
variationen	som	uppstår	är	en	tre	gånger	ljusare	himmel	vid	zenit	än	vid	horisonten	enligt	figur	
5.	(Davidsson,	S.,	2017;	Ebab,	2017)	
	
Återigen	 hänvisar	 BBR	 till	 två	 metoder:	 den	 förenklade	 fönsterglasarea-metoden	 och	
dagsljusfaktorn	som	finns	angiven	i	svensk	standard	SS	91	42	01	(Löfberg,	H.A.,	1987).	
Standarden	säger	att:	
”För	 beräkning	 av	 fönsterglasarean	 kan	 en	 förenklad	metod	 enligt	 SS	 91	 42	 01	 användas.	

Metoden	 gäller	 för	 rumsstorlekar,	 fönsterglas,	 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	

HK,	himmelstrålning	
URK,	reflektion	ute	
IRK,	reflektion	inne	
 

Figur 4: Dagsljusets olika vägar in i byggnaden. Bild: ACC Glasrådgivare AB. 
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fönsterglasarean	beräknas	för	dagsljusfaktorn	1,0	%	enligt	standardens	bilaga	(BFS	2014:3).”	

(BFS	2011:6)		
	
I	rapporten	från	Tillberg	et.	al.	(2015)	kritiseras	beräkningsmetoderna	för	att	vara	gamla	då	
enbart	handberäknings-	och	skalmodeller	fanns	utan	någon	vidare	information	om	hur	man	
går	 till	 väga.	Att	 idag	beräkna	dagsljusfaktorn	 kräver	 en	beskrivning	 av	 en	 tredimensionell	
digital	 modell,	 en	 beskrivning	 om	 glasets	 och	 ytornas	 optiska	 egenskaper	 samt	 ett	
beräkningsprogram	men	betonar	att	vissa	byggnadsmaterial	är	svåra	att	simulera	då	man	kan	
få	 en	 extrem	 variation	 i	 resultatet	 beroende	 på	 beräkningsprogram,	 ibland	 med	 en	
genomsnittlig	dagsljusfaktor	på	upp	till	10	procent.	(Tillberg	et.	al.,	2015;	Iversen	et.	al.,	2013)		
Vidare	 menar	 konsulterna	 Tillberg	 et.	 al.	 (2015)	 att	 dagens	 byggregler	 baseras	 på	
funktionskrav	 och	 att	 dagsljusfaktorn	 inte	 är	 ett	 teoretiskt	 beräknat	 värde	 utan	 måste	
beräknas	i	den	färdiga	byggnaden,	en	standard	som	idag	inte	finns	i	Sverige.	

	
Figur	5:	CIE	overcast	sky-modellen.	Ljuset	är	uppskattningsvis	tre	gånger	starkare	vid	zenit.	Bild:	Rogers	et.	al.,	2018.	

	

4.3.1.1	Fönsterglasarea	(AF-metoden)	
Fönsterglasarea	beräknas	på	följande	sätt:	
./ö1(234 = 	

56789
56:7;

≥ 10	%,	vilket	ger	oss	en	dagsljusfaktor	på	≥ 1	%	enligt	BBR	(Ebab,	2017).		

I	denna	metod	är	rumsmåtten	fasta	och	får	inte	vara	under	2,5	m	eller	över	6	m	i	bredd,	inte	
mindre	 än	 2,0	 m	 och	 inte	 över	 6,0	 m	 i	 djup	 samt	 en	 rumshöjd	 på	 minst	 2,1	 m.	
Avskärmningsvinkeln	 är	 också	 en	 inräknad	 faktor	 som,	 för	 att	 uppnå	 ett	 acceptabelt	
dagsljusinsläpp,	 ska	 ligga	 i	 intervallet	 0	 till	 30	 grader.	 Avskärmningsvinkeln	 definieras	 som	
vinkeln	till	motstående	hus	mest	avskärmande	del	och	den	beräknande	byggnadens	fönsters	
mitt.	Uppfyller	inte	rummet	dessa	mått	krävs	beräkningar	för	dagsljusfaktorn.	(SIS,	1987;	BAU,	
2016)		
	
4.3.1.2	Dagsljusfaktor	
Dagsljusfaktorn	kan	beräknas	på	två	olika	sätt:	antingen	som	en	median	över	rummets	yta,	
"#@3ABC1,	 eller	 som	 ett	 värde	 för	 en	 specifik	 punkt	 i	 rummet,	"#D'1E2.	 Medianmetoden	
beräknas	med	simuleringsprogram	i	flera	punkter	i	ett	rutnät	0,8	m	över	golvet,	minst	0,1	m	
och	högst	0,5	m	från	rummets	väggar.	I	jämförelse	beräknas	"#D'1E2	i	en	punkt	0,8	m	över	
golvet,	en	meter	från	rummets	mörkaste	sidovägg	och	på	halva	rumsdjupet.	(SGBC,	2017b)		
	
"#@3ABC1	 ger	 ofta	 en	 bättre	 fingervisning	 på	 dagsljusförhållandet	 i	 rummet	 medans	
punktberäkningen	är	lättare	att	beräkna,	dels	manuellt,	men	också	via	datorprogram	(Nordin,	
K.	och	Petersson,	V.,	2015).	
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4.3.2	Vertical	sky	component	

Vertical	 sky	 component,	 VSC,	 är	 en	 metod	 som	 utvecklades	 av	 det	 brittiska	
byggforskningsinstitutet,	BRE.	VSC	utvecklades	 i	 syfte	 för	att	beräkna	dagsljustillgången	på	
byggda	fasader.	Enligt	rapporten	av	BRE	beskrivs	VSC	som:		
	

”…/…	ratio,	expressed	as	percentage,	of	that	part	of	illuminance,	at	a	point	on	a	given	vertical	

plan,	that	is	received	directly	from	a	standard	overcast	sky	to	illuminance	on	a	horizontal	plane	

due	to	an	unobstructed	hemisphere	of	this	sky”.	(Littlefair,	P.,	2011,	s.	viii)	
	
Enkelt	 beskrivet	 anger	 metoden	 hur	 mycket	 dagsljus	 en	 fri	 punkt	 uppfattar	 på	 en	 fasad.	
Metoden	använder	sig	utav	CIE	overcast	sky	för	att	approximera	en	jämnmulen	himmel	och	
relaterar	därmed	till	BBR	enligt	dagsljusfaktorns	beräkningar	inne	i	rum.	Det	maximala	värdet	
VSC	kan	uppnå	är	strax	under	40	procent	enligt	en	cosinus-korrelation	(se	figur	6	och	7).			
VSC	tar	inte	hänsyn	till	fönsters	storlek	eller	placering,	byggnadens	djup	och	inte	heller	ljus	
som	reflekterats	av	andra	ytor	eller	av	marken.	Dessa	begränsningar	visar	på	att	metoden	
underskattar	den	totala	dagsljusmängden	jämfört	med	dagsljusfaktorn	och	bör	därför	tas	med	
vid	analysering	av	VSC	resultatet.	På	 likande	sätt	är	 reflektioner	 från	 fasader,	beroende	på	
material	och	färg,	sällan	bestämt	tidigt	i	planskedet	vilket	innebär	att	VSC	lämpar	sig	som	en	
metod	 för	 en	 översiktlig	 analys	 och	 första	 indikation	 av	 dagsljustillgången	 under	
detaljplanearbetet.	 Viktigt	 att	 påpeka	 är	 att	 indikationen	 inte	 garanterar	 en	 god	
dagsljustillgång	enligt	BBR.	(Rogers	et.	al.,	2018)	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
Rapporten	från	BRE	(2011)	menar	att	ett	uppskattat	värde	om	27	procent	eller	mer	innebär	
god	dagsljustillgång.	Detta	gränsvärde	grundar	sig	i	att	uppfylla	målet	om	en	dagsljusfaktor	på	
2	procent	enligt	Brittiska	 regelverk.	 Jämfört	med	det	 svenska	dagsljuskravet	om	1	procent	
uppskattar	man	att	tröskeln	för	god	tillgång	i	Sverige	istället	bör	ligga	på	20	procent	VSC.	Efter	
erfarenhet	har	man	hittat	och	kommit	fram	till	att	resultaten	ska	grunda	sig	i	de	tre	klasserna	
för	god	tillgång	(>20	%),	begränsad	(11-20	%)	eller	mörkt	(0-10	%	VSC).	Resultatet	kan	därmed	
innebära	förbättringsåtgärder	för	att	uppnå	kraven	enligt	BBR.	(Rogers	et.	al.,	2018)	
	
Det	finns	ett	samband	mellan	VSC	och	avskärmningsvinkeln	(se	figur	8).	Sambandet	bekräftar	
tidigare	 rekommenderad	 avskärmningsvinkel	 på	 30	 grader	 (SIS,	 1987)	 men	 visar	 att	
dagsljusberäkningarna	 bör	 ske	 på	 de	 lägsta	 bostadsvåningarna	 (punkter	 med	 hög	

Figur 6: Cosine Law: E = FG*cos (H),	H = vinkeln. 
Bild: Rogers et. al., 2018. 

Figur 7: Mängden dagsljus som når ett fönster, två fall med maxvärde 
~40 % VSC. Egenritad bild. 
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avskärmningsvinkel)	 i	 en	 byggnad	 för	 visa	 på	 resultat	 i	 att	 få	 bäst	 chans	 att	 uppnå	 en	
dagsljusfaktor	om	1	procent	enligt	BBR.	(Rogers	et.	al.,	2018)	
En	färsk	studie	av	BAU	visade	att	44	procent	av	de	lägsta	våningarna	i	Hagastaden	i	Stockholm	
uppnådde	den	lägsta	klassen	om	mörk	dagsljustillgång	och	endast	25	procent	god	tillgång	på	
fasaderna.	Genom	att	förändra	den	planerade	bebyggelsen	och	ta	bort	gator	för	att	således	
öka	kvartersstorleken	och	få	större	innegårdar	kunde	de	öka	dagsljustillgången	och	behålla	
samma	exploateringstal.	(Sveriges	Arkitekter,	2017)	

	
Figur	8:	Förhållandet	mellan	VSC	och	avskärmningsvinkeln.	Bild:	Rogers	et.	al.,	2018.	

4.4	Övriga	myndigheter	
Krav	ställs	även	av	andra	svenska	myndigheter,	bl.a.	arbetsmiljöverket.	Arbetsmiljöverkets	
uppgift	är	att	skydda	de	arbetande	mot	skada	och	sjukdom	som	uppstår	i	direkt	följd	av	
arbetet.	Myndigheten	ger	sig	inte	in	i	byggprocessen	och	har	inte	någon	rätt	att	bedöma	
innan	byggnaden	är	klar	men	de	är	en	aktör	som	kan	ge	tekniskt	samråd	för	att	undvika	
risker.	Med	andra	ord	har	de	rätt	att	ställa	krav	men	måste	där	ta	hänsyn	till	ekonomiska	
kostnader	och	tekniska	svårigheter	utifrån	Boverkets	krav	på	hälsa	och	säkerhet.		
	
Andra	myndigheter	som	Folkhälsomyndigheten	och	Socialstyrelsen	är	för	närvarande	passiva	
när	det	kommer	till	att	ställa	krav	för	att	motverka	hälsorisker	relaterade	till	dålig	tillgång	till	
dagsljus.	Dåvarande	hälsomyndigheten,	Medicinalstyrelsen	(1966),	ställde	även	krav	om	
dagsljusfaktorn	var	mindre	än	1	procent	och	hade	då	befogenheten	att	förbjuda	rummet	
som	bostad	med	dispens	för	äldre	bostäder	i	storstäders	stadskärnor.	(Tillberg	et.	al.,	2015).		
	
4.5	Samhällstrender	

Dagens	dagsljuskrav	och	aktualitet	är	ett	resultat	av	ett	antal	samhällstrender	som	på	ett	eller	
annat	sett	lett	till	minskat	dagsljusinsläpp	i	såväl	nya	som	gamla	byggnader.	De	trenderna	är:	
stadsförtätning,	areamaximering,	ökad	energieffektivitet	och	arkitekturtrender.	 (Tillberg	et.	
al.,	2015)	
	
4.5.1	Stadsförtätning	

Stadsförtätningen,	 främst	 i	 svenska	 storstäder,	 ses	 som	 ett	 ekonomiskt	 initiativ	 för	
finansiering	genom	försäljning	av	mark	(Tillberg	et.	al.,	2015).	Det	är	heller	 ingen	nyhet	att	
markpriserna	i	städerna	har	ökat	de	senaste	åren	vilket	har	lett	till	att	det	blir	en	tung	faktor	
vid	exploatering	av	nya	stadsdelar	där	områden	med	korta	avstånd,	mycket	service	och	goda	
kommunikationer	i	regel	har	särskilt	höga	markpriser.	Desto	högre	markpriser	man	har,	desto	



	 28	

högre	blir	husen	och	således	exploateringsgraden	för	att	slå	ut	kostnaderna	på	flera	företag	
och	boende.	(Sundborg,	B.,	2010)		
	
Exploateringsgraden,	eller	e-tal,	definieras	enligt	Rådberg	(1993)	som:	
”Exploateringstalet=Bruttoarean	 (BTA)/	 Total	 Markareal	 (A)”.	 Bruttoarean	 avser	 mätbara	
delar	 av	 våningsplan	 begränsad	 av	 omslutande	 byggnadsdelars	 utsida	 och	 den	 totala	
markarealen	som	arean	av	kvarteret	eller	tomten.	(Rogers	et.	al.,	2018)	
	
I	stadskärnor	är	det	vanligt	att	bygga	nya	våningar	ovanpå	befintliga	byggnader	och	i	övriga	
delar	av	staden	väljer	man	att	integrera	nybyggen	i	den	befintliga	stadsbilden.	Detta	menar	
man	kan	leda	till	att	allt	mindre	dagsljusmängd	når	grannbyggnaderna	och	att	det	blir	svårt	
att	 uppnå	 de	 dagsljusnivåerna	 som	 BBR	 kräver.	 (Tillberg	 et.	 al.,	 2015)	 Även	
Folkhälsomyndigheten	(2017)	tar	upp	förtätningen	som	en	trend	som	lett	till	avskärmning	av	
ljusintag	och	betonar	att	man	då	riskerar	möjligheterna	till	utblick	vilket	anses	hälsoingivande.		
	
Stadsförtätning	ses	som	något	attraktivt	och	är	en	kärnfråga	för	städers	och	orters	utveckling.	
Varför	 vi	 väljer	 att	 förtäta	beror	på	 flera	 saker,	bl.a.	den	 svenska	befolkningsökningen,	 att	
många	städer	och	orter	börjat	växa	utåt	vilket	lett	till	ett	ökat	bilberoende	och	undanträngning	
av	 jordbruks-	 och	 naturmark	 samt	 att	 ordet	 förtätning	 i	 debatter	 blivit	 synonymt	 med	
hållbarhet.	Generellt	anses	 förtätning	vara	gynnsamt	 för	den	ekologiska	men	också	sociala	
hållbarheten	då	man	ökar	tillgängligheten.	(Boverket,	2016b)		
	
Flera	studier	och	aktörer	 inom	stadsplanering	väljer	att	 lyfta	och	visa	på	att	stadsplanering	
sannolikt	kan	påverka	och	är	den	dominerande	faktor	som	avgör	dagsljusintaget.	Man	anser	
att	det	är	möjligt	att	få	in	samma	dagsljus	med	samma	exploateringsgrad	om	man	planerar	
rätt.	(GBF,	2017;	Sattrup,	P.	och	Strømann-Andersen,	2013)	Det	största	problemet	med	detta	
är	dock	att	dagsljuskraven	inte	tillämpas	och	att	nuvarande	gränsvärde	om	1	procent	avser	
utmaningar	i	dagens	stadsmiljö	där	de	i	många	fall	är	omöjligt	att	uppfylla.	Ytterligare	studier	
för	att	avläsa	förhållandet	mellan	stadsförtätning	och	dagsljusfaktorn	behövs	därför	och	en	
fungerande	dagsljusstandard	som	är	lätt	att	tillämpa	kan	underlätta	för	bl.a.	kommuner	som	
ska	följa	upp	kraven.	(Boverket,	2016;	Tillberg	et.	al.,	2015)		
	
4.5.2	Areamaximering	

På	 samma	 sätt	 som	 markpriserna	 har	 även	 byggnadskostnaderna	 dramatiskt	 stigit	 i	
storstadsområden	 vilket	 har	 lett	 till	 att	 kvadratmeterpriserna	 slagit	 rekord	 gång	 på	 gång.	
Ökade	 kvadratmeterpriser	 har	 således	 fått	 fastighetsägare	 och	 fastighetsutvecklare	 att	
utnyttja	varenda	kvadratmeter	med	bl.a.	förminskade	innergårdar	för	att	maximera	antalet	
arbetsplatser	per	kvadratmeter.	Det	finns	även	flera	exempel	där	trenden	utnyttjas	i	bostäder	
med	 hus	 ut	 till	 tomtgränser	 mot	 skuggande	 objekt,	 man	 adderar	 loftgångar	 samt	 bygger	
inglasade	balkonger	för	att	skapa	extra	utrymme.	Alla	dessa	åtgärder	har	visats	sig	leda	till	ett	
minskat	dagsljusinsläpp.	Dessa	åtgärder	står	därför	i	konflikt	med	gällande	dagsljusregler	i	BBR	
som	syftar	till	att	ha	ett	lämpligt	gränsvärde	utan	att	förhindra	åtgärder,	men	att	de	således	
inte	ska	kunna	utnyttjas	på	bekostnad	av	en	god	dagsljustillgång.	(Tillberg	et.	al.,	2015)	
	
4.5.3	Ökad	energieffektivitet	

Boverket	har	satt	upp	ambitiösa	mål	för	att	minska	byggnaders	energianvändning	som	en	följd	
av	ett	EU	direktiv	om	att	höja	byggnaders	energiprestanda	(Boverket,	2010).		
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Byggbranschen	har	tagit	vid	åtgärder	för	att	följa	dessa	mål	som	oavsiktligt	lett	till	ett	mindre	
dagsljusinsläpp	 via	 solskyddsglas,	 lågemissionsbeläggningar	 och/eller	 3-glasfönster,	 större	
rumsdjup,	tjockare	ytterväggar	samt	mindre	glas	i	fasader.	I	regel	har	metoder	för	att	spara	
energi	medfört	extrakostnader	och	därför	skär	man	ner	på	andra	kostnader,	t.ex.	genom	att	
minska	fönsterstorleken	till	minimikraven	på	bekostnad	av	dagsljusinsläppet.	(Tillberg	et.	al.,	
2015)	Fönstrets	storlek	och	placering	är	i	flera	studier	funnet	till	att	vara	en	av	de	viktigaste	
faktorerna	för	dagsljustillgången	och	således	kan	påverka	energieffektiviteten	i	en	byggnad	
(Nasrollahi,	N.	och	Shokri,	E.,	2016;	Sundborg,	B.,	2016;	Xu,	Y.	och	Su,	Y.,	2015;	Hellinga,	H.	och	
Bruin-Hordijk,	T.,	2010).		
	
Energikraven	kommer	med	all	säkerhet	att	stramas	åt	i	framtiden	men	eftersom	lagstiftningen	
inte	hängt	med	finns	risken	att	det	uppstår	problem.	Hur	effektivt	dagsljuskravet	kommer	att	
vara	 för	 att	 möjliggöra	 ett	 gott	 förhållande	 mellan	 energieffektivitet	 och	 dagsljus	 menar	
konsulter	beror	på	hur	man	väljer	att	sätta	gränsvärdet	för	dagsljusfaktorn.	(Tillberg	et.	al.,	
2015)	
	
4.5.4	Arkitekturtrender	

För	att	skapa	god	arkitektur	är	det	en	nödvändighet	att	tillgodose	dagsljuset.	Historiskt	sett	
finns	det	många	arkitekter	som	anpassat	husets	design	för	dagsljuset.	(Sundborg,	B.,	2016)	
Redan	tidigt	i	det	forna	Romarriket	förespråkade	arkitekten	och	ingenjören	Vitruvius	att	husen	
ska	 orienteras	 efter	 solens	 värmande	 strålar	 och	 att	 sneda	 gator	 ska	 hindra	 att	 de	 kalla	
vindarna	tränger	in	i	bostäderna	(Vitruvius,	1989).	Ett	mer	samtida	exempel	på	god	arkitektur	
för	att	tillgodose	bl.a.	dagsljus	är	utbyggnaden	av	Barcelona,	Eixample,	där	Ildefonso	Cerdá	
tog	fram	en	dynamisk	plan	för	effektivitet	och	en	allt	mer	livlig	stad.	Resultatet	blev	de	ikoniska	
”super-blocken”	i	ett	rutmönster	för	att	bl.a.	förbättra	ljustillgången	och	ventilationen	men	
även	trafiksituationen	(se	figur	9).		
Den	 ledande	 inspiratören	 under	modernismen	 var	 bl.a.	 Le	 Corbusier	 som	 argumenterade	
starkt	för	lösningar	som	tillgodosåg	dagsljuset	för	att	förbättra	boendestandarden.	Många	av	
hans	 byggnader	 kan	 idag	 ses	 över	 hela	 Centraleuropa	 men	 också	 i	 övriga	 världen.	 Stilen	
kännetecknas	av	en	monoton	arkitektur	i	stor	skala	(se	figur	10).	(Sundborg,	B.,	2016)		
	

	
Figur	9:	Eixample,	Barcelona,	Spanien.	Bild:	http://blog.ghatapartments.com/2015/10/15/the-eixample-district-barcelona/.		
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Figur	10:	"Plan	Voisin",	en	tänkt	men	icke	verklig	plan	över	centrala	Paris.	Bild:	Foundation	Le	Corbusier.	

De	 senaste	 trenderna	 inom	 arkitektur	 och	 inredningsdesign	 har	 gjort	 det	 svårt	 att	 få	 in	
dagsljuset.	Arkitekter	har	allt	mer	börjat	jobba	med	oregelbundet	placerade	vertikala	fönster	
på	 fasader	 för	 att	 skapa	 liv	 och	 rörelse,	 något	 som	 förhöjer	 estetiken	 men	 bekostar	
dagsljusinsläppet	då	det	ger	ojämna	dagsljusförhållanden	 inomhus.	 Inredningsdesignen	har	
också	förändrats	på	senare	tid	med	stora	kontorslandskap	som	allt	ofta	ger	ett	större	djup	i	
byggnader	vilket	gör	det	svårt	 för	dagsljus	att	nå	hela	vägen	 in.	När	det	gäller	det	kreativa	
uttrycket	inom	arkitektur	är	det	viktigt	att	kraven	enligt	BBR	inte	begränsar	det,	men	heller	
inte	att	uttrycket	får	inskränka	människors	tillgång	till	ett	rimligt	dagsljusinsläpp.	(Tillberg	et.	
al.,	2015)	
	
	
För	att	summera	kapitel	4	har	regleringen	av	dagsljusförhållandet	 i	byggandet	en	historia	 i	
Sverige	 från	mitten	av	1900-talet	och	 sen	dess	har	det	haft	 flera	 större	 förändringar.	 Idag	
regleras	dagsljus	 i	Boverkets	byggregler,	BBR,	som	säger	att	 rum	eller	avskiljbara	delar	där	
människor	 vistas	 mer	 än	 tillfälligt	 ska	 utformas	 och	 orienteras	 att	 god	 tillgång	 till	 direkt	
dagsljus	är	möjligt.	Det	allmänna	rådet	för	beräkning	av	dagsljus	är	att	använda	sig	utav	AF-
metoden	eller	dagsljusfaktorn	enligt	svensk	standard	SS	91	42	01.	Röster	finns	dock	för	att	
förbättra	dagsljuskravet	då	det	enbart	ger	oss	en	miniminivå	och	vad	god	tillgång	är	ligger	fritt	
för	tolkning.	
Hur	dagsljuset	istället	kan	verifieras	utöver	AF-metoden	och	dagsljusfaktorn	har	konsulter	på	
senare	år	menat	vara	VSC	som	är	en	förenklad	metod	lämpad	för	översiktlig	analys	och	första	
indikation	av	dagsljustillgången	på	fasader.	
Dagens	dagsljuskrav	och	 framförallt	 aktualitet	 är	 ett	 resultat	 av	 ett	 antal	 samhällstrender:	
stadsförtätning,	areamaximering,	ökad	energieffektivitet	och	arkitekturtrender.	Samtliga	har	
på	ett	eller	annat	sätt	lett	till	minskat	dagsljusinsläpp	i	byggnader	vilket	lett	till	att	debatten	
om	dagsljus	har	väckts	och	kraven	ifrågasatts.		
	 	



	 31	

5	Fallstudie	Norra	Djurgårdsstaden	

5.1	Området	
Norra	 Djurgårdsstaden	 är	 ett	 stadsutvecklingsprojekt	 beläget	 i	 de	 nordöstra	 delarna	 av	
Stockholms	 stad.	 Projektområdet	 sträcker	 sig	 från	 Husarviken	 och	 Hjorthagen	 i	 norr	 över	
hamnområdet	vid	Ropsten,	Värtahamnen	och	Frihamnen	ner	till	Loudden	(se	figur	11).	Den	
större	delen	av	utvecklingen	sker	i	områden	som	tidigare	använts	för	gasproduktion	och	andra	
industriverksamheter.	Området	angränsar	till	Kungliga	Nationalstadsparken,	Östermalm/City	
och	Lidingö	på	andra	sidan	vattnet	i	öst.	Norra	Djurgårdsstaden	planeras	för	minst	12	000	nya	
bostäder	 och	 35	 000	 nya	 arbetsplatser.	 Planeringen	 startade	 i	 början	 av	 2000-talet	 och	
utvecklas	under	etapper	med	en	full	utbyggnad	kring	år	2030	(se	figur	12).	(Stockholms	Stad,	
2018a)	
	

	
Figur	11:	Norra	Djurgårdsstadens	utsträckning	(orangea	fältet).	Bild:	Stockholms	stad.	

Norra	Djurgårdsstaden	 är	 beskrivet	 som	ett	 av	 Stockholms	miljöprofilerade	 områden	med	
innebörd	att	pröva	vad	som	är	möjligt	för	att	bli	ett	föredöme	inom	hållbar	stadsutveckling.	
De	övergripande	ekologiska	målen	innefattar	därmed	en	klimatanpassad	och	fossilfri	stadsdel	
2030	där	koldioxidutsläppen	understiger	1,5	ton	per	person	och	år	senast	2020.	Beslutet	om	
att	 områden	 ska	 vara	 ett	 miljöprofilerat	 område	 togs	 2009	 av	 Stockholms	 stads	
kommunfullmäktige.	(Stockholms	Stad,	2018a)	

	
5.2	Planprocessen	
Stadsutvecklingsprojektet	Norra	Djurgårdsstaden	initierades	redan	i	Stockholms	översiktsplan	
från	1999	med	att	utveckla	och	planera	Stockholm	stad	i	områden	som	har,	eller	fortfarande	
är,	hamnrelaterade	eller	någon	form	av	 industriell	verksamhet.	 I	översiktsplanen	från	1999	
beskrivs	 tanken	 som	 att	 utveckla	 dessa	 områden	 till	 blandstäder	med	 innerstadskvalitéer,	
täthet	 samt	 goda	 möjligheter	 för	 offentlig	 och	 kommersiell	 verksamhet	 för	 de	 boende,	
arbetande	och	besökande.	(Stockholms	stad,	2009a)		
Sedan	dess	har	planeringen	pågått	i	flera	år	med	en	målsättning	om	att	Norra	Djurgårdsstaden	
ska	vara	en	självklar	plats	för	innovativa	arbetssätt,	lösningar	och	metoder.	2010	upprättades	
det	 första	 övergripande	 miljö-	 och	 hållbarhetsprogrammet	 som	 verklighetsförankrade	
målsättningen.	(Stockholms	stad,	2017a)	



	 32	

	
Figur	12:	Norra	Djurgårdsstadens	etapper	med	fakta.	Bild:	Stockholms	stad.	

De	första	bostäderna	hade	en	byggstart	 i	maj	2011	i	etappen	Norra	1	i	Hjorthagen	med	en	
första	 inflyttning	 i	 oktober	 2012.	 Efterföljande	 planering	 och	 byggande	 har	 även	 de	
koncentrerats	 i	Hjorthagen	 för	att	utveckla	etapperna	Västra	och	Norra	2.	Utvecklingen	av	
Värtahamnen/Frihamnen	startade	2010	och	är	idag	under	planering	för	2	400	bostäder	och	
lokaler	för	kontor	och	handel.		
Fram	 till	 2018	 har	 mark	 för	 5	 100	 bostäder	 anvisats	 genom	 kommunen	 varav	 500	 är	
studentbostäder.	(Stockholms	stad,	2009a;	2018a)		
	
Loudden	är	Norra	Djurgårdsstadens	sista	delområde	som	den	1	februari	2018	beslutades	att	
få	en	fortsatt	utredning	inför	ett	inriktningsbeslut	om	att	initiera	programarbetet.	Ambitionen	
är	 att	 totalt	 bygga	 cirka	 4	 000	 bostäder	 med	 rum	 för	 kontor,	 handel,	 skolor,	 förskolor,	
idrottsanläggningar	m.m.	De	första	husen	beräknas	vara	klara	för	inflyttning	2025	för	att	helt	
stå	klart	2030.	(Stockholms	stad,	2018b)	
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Figur 13: VSC-resultat över delar av Norra Djurgårdsstaden (etapp Västra, Norra 1 och 2) på alla fasader (inklusive de lägsta våningarna) 
samt enbart de lägsta våningarna. 

5.3	Resultat:	VSC-beräkning	av	bebyggelsens	tillgång	till	dagsljus	
Syftet	med	VSC-beräkningarna	är	att	utvärdera	dagsljusförhållandet	i	Norra	Djurgårdsstaden	
samt	 att	 utforska	 nya	 alternativ	 för	 utformningarna	 av	 etapp	 Västra,	 Norra	 1	 och	 2.	
Beräkningarna	redovisas	först	över	en	del	av	Norra	Djurgårdsstaden	(etapp	Västra,	Norra	1	
och	 2)	 för	 att	 sedan	 gå	 in	 på	 etapp-nivå	 med	 nya	 alternativa	 utformningar.	 De	 första	
alternativen	är	fem	konceptalternativ	över	Kv.	Töfsingdalen	i	etapp	Västra	och	de	andra	två	
alternativen	 är	 utformade	 för	 hela	 etapp	 Norra	 1	 och	 2	 med	 kunskap	 från	 resultatet	 av	
konceptalternativen	och	kvalitetsprogrammen.	
	
5.3.1	Delar	av	Norra	Djurgårdsstaden	

Här	följer	resultatet	av	den	sammanlagda	VSC-beräkningen	på	de	uppförda	etapperna	Västra,	
Norra	1	och	2.	För	illustrativa	figurer	se	bilaga	1.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
5.3.2	Etapp	Västra	

Här	följer	resultatet	av	VSC-beräkningen	på	samtliga	uppförda	byggnader	i	etapp	Västra.	
Etapp	 Västra	 (se	 figur	 12	 och	 15)	 består	 utav	 tio	 kvarter	 där	 det	 sammanlagda	
exploateringstalet	ligger	på	2,14	enligt	bilaga	3.	För	illustrativa	figurer	se	bilaga	1.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	

Figur 14: VSC-resultat över etapp Västra på alla fasader samt de lägsta våningarna. 
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Figur 15: Original-utformning av Kv. Töfsingdalen samt kvarterets plats i etapp Västra och 
VSC-resultatet, lägsta våningen. 
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5.3.2.1	Konceptalternativ,	Kv.	Töfsingdalen		
Nedanför	 följer	 Kv.	 Töfsingdalens	 befintliga	 utformning,	 dess	 plats	 i	 etapp	 Västra	 och	
resultatet	av	VSC-beräkningen.		
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Nedanför	följer	de	alternativa	utformningarna,	konceptalternativ	1-5,	över	Kv.	Töfsingdalen	
samt	dess	respektive	VSC-resultat.	Resultaten	redovisas	på	den	lägsta	våningen	i	respektive	
alternativ.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

Figur 16: T.v. alternativ 1, gör ett slutet kvarter och sänk 
våningsantalet på den västra delen, t.h. VSC-resultat lägsta 

våningen. 

Figur 17: T.v. alternativ 2, placera om våningsantalet, addera 
våningar i norra delen taget från den västra, t.h. VSC-resultat 

lägsta våningen. 

Figur 18: T.v. alternativ 3, justera höjderna och bygg på höjden 
i hörn, t.h. VSV-resultat lägsta våningen. 
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Figur 20: T.v. alternativ 5, gör ett halvslutet kvarter, "U-
format", mot motstående kvarter Tyresta, t.h. VSC-resultat 

lägsta våningen. 
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Figur 19: T.v. alternativ 4, placera om våningsantalet, våningar 
togs bort i hela syd, syd-västra delen och adderades i nord-öst 

till ett "torn”, t.h. VSC-resultat lägsta våningen. 
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5.3.3	Etapp	Norra	1	

Här	följer	resultatet	av	VSC-beräkningen	på	samtliga	byggnader	i	etapp	Norra	1.	
Etapp	 Norra	 1	 (se	 figur	 12	 och	 22)	 består	 utav	 fyra	 kvarter	 där	 det	 sammanlagda	
exploateringstalet	ligger	på	1,80	enligt	bilaga	3.	För	illustrativa	figurer	se	bilaga	1.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nedanför	följer	den	befintliga	utformning		av	etapp	Norra	1	och	en	överblick	av	etappen.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	
	

Figur 21: VSC-resultat över etapp Norra 1 på alla fasader samt de lägsta våningarna. 

Figur 22: Original-utformning av etapp Västra samt en överblick av dess struktur. 
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5.3.3.1	Alternativ,	Etapp	Norra	1	
Nedan	följer	den	alternativa	utformningen	av	etapp	Norra	1.	För	illustrativa	figurer	se	bilaga	
1.	 Alternativet	 är	 utformat	 efter	 kunskap	 från	 resultaten	 av	 konceptalternativen	 samt	
begräsningarna	från	kvalitetsprogrammen	enligt	bilaga	2.		
OBS!	Enligt	metodiken	kommer	störst	fokus	att	ligga	på	konceptalternativen	i	denna	studie	då	

de	säger	mer	om	bra	eller	dåliga	alternativ	och	då	endast	ett	alternativ	tagits	fram	per	etapp	

för	att	enkelt	visa	på	hur	det	alternativt	kunde	sett	ut	för	att	förbättra	dagsljusförhållandena.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Här	följer	resultatet	av	VSC-beräkningarna	på	den	alternativa	utformningen	av	Norra	1.	
	 	

Figur 23: Alternativ utformning av etapp Norra 1. 

Figur 24: VSC-resultat alternativ utformning av etapp Norra 1 på alla fasader samt de lägsta våningarna. 
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Figur 26: Original-utformning av etapp Norra 1 samt en överblick av dess struktur. 

5.3.4	Etapp	Norra	2	

Här	följer	resultatet	av	VSC-beräkningen	på	samtliga	byggnader	i	etapp	Norra	2.	
Etapp	 Norra	 2	 (se	 figur	 12	 och	 26)	 består	 utav	 tre	 kvarter	 där	 det	 sammanlagda	
exploateringstalet	ligger	på	2,05	enligt	bilaga	3.	För	illustrativa	figurer	se	bilaga	1.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nedanför	följer	den	befintliga	utformning		av	etapp	Norra	2	och	en	överblick	av	etappen.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Figur 25: VSC-resultat över etapp Norra 2 på alla fasader samt de lägsta våningarna. 
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5.3.4.1	Alternativ,	Etapp	Norra	2	
Nedan	följer	den	alternativa	utformningen	av	etapp	Norra	1.	För	illustrativa	figurer	se	bilaga	
1.	 Alternativet	 är	 utformat	 efter	 kunskap	 från	 resultaten	 av	 konceptalternativen	 samt	
begräsningarna	från	kvalitetsprogrammen	enligt	bilaga	2.		
OBS!	Enligt	metodiken	kommer	störst	fokus	att	ligga	på	konceptalternativen	i	denna	studie	då	

de	säger	mer	om	bra	eller	dåliga	alternativ	och	då	endast	ett	alternativ	tagits	fram	per	etapp	

för	att	enkelt	visa	på	hur	det	alternativt	kunde	sett	ut	för	att	förbättra	dagsljusförhållandena.	
	

	
Figur	27:	Alternativ	utformning	av	etapp	Norra	2.	

Här	följer	resultatet	av	VSC-beräkningarna	på	den	alternativa	utformningen	av	Norra	2.		
	
	
	 	
	
	
	
	
	 	

Figur 28: VSC-resultat alternativ utformning av etapp Norra 2 på alla fasader samt de lägsta våningarna. 
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5.4	Resultat:	Hantering	av	dagsljusfrågan	i	planeringen	
Dokumentstudien	syftar	till	att	redovisa	en	inblick	i	planarbetet	angående	dagsljusfrågan.	Här	
belyses	hur	frågan	har	varit	en	del	av	planeringsprocessen	i	Norra	Djurgårdsstaden	samt	i	Kv.	
Töfsingdalen	 som	 ett	 mindre	 fallstudieområde.	 Dokumentstudien	 redovisas	 från	 ett	
översiktligt	perspektiv	om	dokument	och	program	till	ett	perspektiv	över	detaljplaneringen	
för	etapperna	Västra,	Norra	1	och	2	i	Hjorthagen	(se	tabell	1).	Nästa	del	av	resultatet	belyser	
efterarbetet	och	hållbarhetsredovisningarna	under	åren	2016-2017	(se	tabell	2).		
Tabell	 3	 redovisar	 bygglovsunderlag	 som	 berör	 dagsljusfrågan	 för	 Kv.	 Töfsingdalen	 för	 att	
sedan	avsluta	med	intervjuer	från	berörda	aktörer.	
	
5.4.1	Plandokument/-program	

Här	följer	resultatet	av	dokumentstudien	över	gällande	plandokument/-program.	
	
Tabell	1:	Redogörelse	om	hur	dagsljusfrågan	hanterades	i	övergripande	plandokument/-program	och	detaljplanedokument	
i	Norra	Djurgårdsstaden.	
*	Tillhörande	plankartor,	de	juridiskt	bindande	dokument,	omnämner	inte	”dagsljus”	eller	”ljus”.	
Dokument/program	 Område	 Har	”ljus”	eller	”dagsljus”	

omnämnts?	På	vilket	sätt?	
Relaterade	mål	/	
stadsbyggnadsstrategier	

Referens	

Vision	2030	 Norra	
Djurgårdsstaden	

Nej.	
	

Förverkliga	innovationer	inom	
klimat,	miljöteknik	och	hållbar	
utveckling.	

Stockholms	
stad,	
2009b	

Miljökonsekvensbeskrivning	

Hjorthagen	

	

Hjorthagen	 Ja,	ljus.	
Risk	med	
omgivningspåverkan	genom	
intrång	i	värdefull	naturmiljö	
av	bl.a.	ljus.	

-	 Sweco,	
2008	

Fördjupat	program	

Hjorthagen	

	

Hjorthagen	 Nej.	
	

Skapa	en	tillgänglig,	levande	
och	varierad	stadsbebyggelse	
med	en	samtida	arkitektur	och	
variationsrik	gestaltning.	
Främja	en	hälsosam	
boendemiljö.	

Stockholms	
stad,	
2009a	

Övergripande	program	för	

miljö	och	hållbar	utveckling	

Norra	Djurgårdsstaden	

	

Norra	
Djurgårdsstaden	

Nej.	 Begränsa	miljö-	och	
hälsopåverkan	med	att	
erbjuda	en	hälsosam	och	
komfortabel	inomhusmiljö.	

Stockholms	
stad,	2010	

Styrdokument	Norra	

Djurgårdsstaden	

	

Norra	
Djurgårdsstaden	

Ja.	
Bebyggelsen	ska	erbjuda	en	
komfortabel	och	hälsosam	
inomhusmiljö	med	avseende	
på	ljusinsläpp.	
Via	en	medveten	placering,	
orientering	och	utformning	av	
bebyggelsen	är	det	möjligt	att	
uppnå	goda	
dagsljusförhållanden.	
Gårdarna	ska	planeras	med	
tillräckliga	ljusförhållanden.	

-	 Stockholms	
stad,	
2017a	

Planbeskrivning	Norra	1*	 Etapp	Norra	1	
	

Ja,	ljus.		
All	ny	bebyggelse	ska	
utformas	med	öppningar	som	
möjliggör	ljusinsläpp.	
	

-	 Stockholms	
stad,	2008	

Planbeskrivning	Västra*	 Etapp	Västra	
	

Ja,	ljus.	
Våningsantal	ska	variera	
beroende	på	lämplighet	och	
ljusinfall.	

-	 Stockholms	
stad,	2009c	
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Planbeskrivning	Norra	2*	 Etapp	Norra	2	
	

Nej.	 Genom	att	ha	lägre	byggnader	
längs	Husarviken	och	centralt	i	
kvarteren	är	avsikten	att	
möjliggöra	solinstrålning	på	
gårdarna.	

Stockholms	
stad,	2013	

	
5.4.2	Hållbarhetsredovisning	

Här	 följer	 resultatet	 av	 dokumentstudien	 över	 hållbarhetsredovisningarna	 från	 2016	 och	
2017.	De	redovisar	att	Stockholms	stad	jobbar	mot	målet	att	uppfylla	en	sund	inomhusmiljö	i	
utformning	 och	 användning	 av	 byggnader.	 I	 detta	 mål	 räknas	 dagsljus	 in	 som	 en	 viktig	
indikator	 till	 att	 uppfylla	 Miljöbyggnad.	 Delmålet	 är	 att	 utforma	 byggnader	 motsvarande	
Miljöbyggnad	Guld	om	inomhusmiljö.	(Stockholms	stad,	2016;	2017b)	
Resultatet	från	Miljöbyggnad,	indikator	inomhusmiljö	är	följande:	
	
Tabell	2:	Resultatet	av	verktyget	Miljöbyggnad	under	respektive	etapp	samt	kommunens	sammanfattade	bedömning	av	
dagsljusfrågan.	
**	Byggherrar	har	på	eget	initiativ	arbetat	enligt	Miljöbyggnad.	
***	Stockholms	stad	har	beviljat	avvikelser	för	byggnader	som	uppnått	nivån	Silver	med	hänsyn	till	andra	
planeringsförutsättningar.	

	
5.4.3	Bygglovsunderlag	Kv.	Töfsingdalen	

Här	följer	resultatet	av	dokumentstudien	över	gällande	bygglovsunderlag	för	Kv.	
Töfsingdalen	inom	etapp	Västra.	Kommentarerna	är	mina	egna	utifrån	vad	jag	läst	och	funnit	
värdefullt	för	studiens	syfte.	
	
Tabell	3:	Redogörelse	över	bygglovsunderlag	för	Kv.	Töfsingdalen	i	etapp	Västra.	
Underlag	 Kommentarer	 Datum	 Referens	
Miljöprogram,	

Stockholmshem	

Miljöprogrammet	är	styrande	för	projektet	där	
bl.a.	byggherrarnas	miljömål	beskrivs.	
Programmet	utgör	ett	underlag	för	projektörens	
och	entreprenörens	miljöplan.		
Det	som	går	att	utläsa	är	att	miljökravet	för	
inomhusmiljö	ska	uppfylla	Silver	i	Miljöbyggnad.	
Angående	dagsljusindikatorn	ska	
dagsljusberäkningar	utföras	för	att	bedöma	om	
dagsljusinstrålningen	är	tillräcklig	i	resp.	rum.	

Rev.	2013-
04-15	
	
	

Stockholmshem,	2013.	

Etapp	 Nivå	Miljöbyggnad	 Stockholms	stads	sammanfattad	
bedömning	

Referens	

Norra	1	 Silver**	 ”Under	de	senaste	åren	har	vi	sett	ett	ökat	
intresse	och	förståelse	för	dagsljusfrågan.	
Granskningar	visar	på	att	stadsstrukturen	
kan	bidra	till	att	byggherrar	inte	når	kravet	
på	dagsljus	och	att	de	tar	med	det	i	senare	
skeden,	trots	att	det	av	erfarenhet	har	
visat	sig	vara	viktigt	att	komma	igång	med	
framförallt	dagsljusindikatorn	redan	i	
programskedet.	Desto	tidigare	aktörer	
samverkar	desto	högre	är	sannolikheten	
att	innemiljökraven	uppnås.	Slutsatsen	är	
att	byggherrarna	har	det	svårt	att	
projektera	för	tillräckliga	dagsljusnivåer	
utan	att	undvika	för	höga	
inomhustemperaturer	på	sommaren.”	
(Stockholms	stad,	2016	s.	52-53;	
Stockholms	stad,	2017	s.	55).	

Stockholms	stad,	2016;	2017b.	

Västra	 Brons	och	Silver**	

Norra	2	 Silver	och	Guld***	
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Startbesked	 I	startbeskedet	fastställs	förslag	till	kontrollplan	
för	mark-	och	grundarbeten	och	att	
byggnadsarbetena	får	påbörjas.	Underlaget	för	
detta	är	bl.a.	ett	marklov	från	2013-06-07	samt	
kontrollplanen.	
	

2013-06-
17	
	

Stadsbyggnadsnämnden,	
2013a.	

Beslut	bygglov	 Beslutet,	ett	yttrande	från	
stadsbyggnadsnämnden,	beviljar	bygglov	för	Kv.	
Töfsingdalen.	Byggnadsarbetena	får	inte	
påbörjas	förrän	bl.a.	tekniskt	samråd	har	hållits.		
I	beslutet	står	det	att	byggnaden	uppfyller	krav	
för	lämplig	placering	och	ändamål	i	enlighet	med	
detaljplanen.	Byggnaden	är	väl	utformad	och	
bidrar	till	en	god	färg-,	form-	och	materialverkan	
i	enlighet	med	detaljplanen.		
	

2013-06-
18	
	

Stadsbyggnadsnämnden,	
2013b.	

Protokoll	tekniskt	samråd	 Ett	tekniskt	samråd	hölls	i	tekniska	nämndhuset.	
Närvarande	var	byggherren,	kontrollansvarig	
och	handläggaren	från	Stadsbyggnadskontoret.		
Kontrollen	av	de	tekniska	egenskapskraven	sker	
genom	egenkontroll	och	redovisas	genom	intyg.	
Kontrollerna	ska	utföras	och	omfatta	bl.a.	skydd	
med	hänsyn	till	hygien,	hälsa	och	miljö,	under	
denna	punkt	diskuterades	ventilation,	VA,	radon	
och	fukt	som	faktorer.	
De	handlingar	som	ska	lämnas	till	
Stadsbyggnadskontoret	vid	avlutat	arbete	är	
bl.a.	en	verifierad	kontrollplan,	intyg	att	
bygglovet	följts	och	verifiering	genom	intyg	
beträffande	brand,	ljud,	fukt,	tillgänglighet	och	
samordning	konstruktion.			
		

2013-07-
03	
	

Stadsbyggnadskontoret,	
2013.	

Kontrollplan	 Kontrollplanen	är	i	första	hand	inriktade	på	
kontroll	av	tekniska	egenskaper,	varsamhet	och	
förvanskningsförbud.	Planen	innefattar	
byggnadsnämndens	krav	på	vilka	kontroller	som	
ska	genomföras,	handlingar	och	intyg	som	ska	
inlämnas	och	vilka	anmälningar	som	ska	göras.		
I	egenkontrollerna	intygas	att	krav	i	gällande	
regelverk	uppfylls.	
I	bilaga	2,	kontroll	projektering,	går	det	att	
utläsa	att	för	byggnadens	utformning	skall	
fönstrens	utformning	och	placering	tillgodoses	
för	bl.a.	dagsljus	i	enlighet	med	BBR	6:322.	
Kontrollen	utfördes	av	A	(arkitekt,	Brunnberg	
och	Forshed)	och	godkändes.		
I	övrigt	tas	inte	dagsljus	upp	som	ett	krav,	inte	
heller	under	krav	med	avseende	på	hygien,	hälsa	
och	miljö	där	hänvisning	sker	till	många	kapitel	i	
BBR	kap.	6	där	dagsljus	har	sin	plats.	
	

Rev.	2016-
12-06	
	

Tema	projektledare,	
2016.	

Beslut	slutbesked	 Beslutet,	ett	yttrande	från	
stadsbyggnadsnämnden,	visar	att	byggherren	
klarat	kraven	för	åtgärderna	i	enlighet	med	
bygglovet,	kontrollplanen	och	startbesked.	
Byggnaden	får	därmed	tas	i	bruk	och	ärendet	
avslutas.	
	

2017-01-
19	
	

Stadsbyggnadsnämnden,	
2017.	
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5.4.4	Intervjuer	

Här	följer	svaren	från	de	fyra	intervjuerna	i	syfte	om	att	utröna	om	och	hur	dagsljusfrågan	
varit	en	del	utav	planeringsprocessen,	både	övergripande	över	Norra	Djurgårdsstaden	och	
dess	etapper	Västra,	Norra	1	och	2	samt	i	detalj	för	Kv.	Töfsingdalen	som	en	mindre	
fallstudie	inom	studiens	ramar.	Svaren	från	intervjuerna	behandlar	med	andra	ord	svensk	
stadsplanering	och	hur	dagsljusfrågan	behandlas	i	Stockholm	med	fokus	på	Norra	
Djurgårdsstaden.	
	
Nedan	följer	ett	axplock	av	de	intervjufrågor	som	ställdes.	Till	frågorna	ställdes	även	
följdfrågor	för	att	ytterligare	nyansera	svaren	och	för	att	skapa	en	bättre	förståelse.	Se	bilaga	
4	för	fullt	utförliga	frågor	som	ställdes	under	de	semi-strukturerade	intervjuerna.		

• Är	frågan	om	bostädernas	dagsljus	en	prioriterad	fråga	i	stadsbyggnadssammanhang	
i	allmänhet	och	inom	berörd	organisation?	Har	detta	förändrats	över	tid?		

• Hanteras	frågan	om	bostäders	dagsljus	i	plan-	och	byggprocessen,	i	vilket	skede/vilka	
skeden	i	plan-	och	byggprocessen	hanteras	dagsljusfrågan?	

• Hur	hanteras	dagsljusfrågan	i	detta/dessa	skede(n)?	
• Vem/vilka	aktörer	är	det	som	är	drivande	för	att	dagsljusfrågan	tas	upp	i	

arbetsprocessen?	
• Hur	säkerställdes	att	dagsljuskraven	uppnåddes?	Används	särskilda	

metoder/programvaror?	
• Anser	ni	att	dagsljusfrågorna	tas	upp	i	rätt	skede	i	processen?		
• Har	ni	några	synpunkter	på	dagsljuskravets	innehåll	i	Boverket	och	BBR	eller	hur	det	

är	formulerat?		
• Anser	ni	att	ni	har	tillräcklig	kompetens	inom	dagsljusfrågor	inom	er	organisation?	

	
5.4.4.1	Planhandläggare,	Stockholms	stad	
I	intervjun	med	planhandläggaren	(2018),	som	är	detaljplanehandläggare	på	
Stadsbyggnadskontoret	i	Stockholms	stad	och	har	jobbat	med	de	befintliga	etapperna	Västra	
och	Norra	1,	framgår	det	att	frågan	om	bostäders	dagsljus	inte	är	en	väldigt	prioriterad	fråga	
men	av	nöd	kommer	det	upp	på	dagordningen	som	en	viktig	fråga	i	projekt	där	man	ser	
problemen	extra	tydligt.	För	de	befintliga	etapperna	i	Norra	Djurgårdsstaden	(som	denna	
studie	berör)	har	dagsljusfrågan	inte	varit	prioriterad	alls,	detta	är	dock	vanligare	idag	än	vad	
det	var	tidigare	just	för	att	dagsljusfrågan	varit	lågt	prioriterad.	I	allmänhet	går	dagens	
stadsplanering	ut	på	att	eftersträva	en	tät	bebyggelse	där	det	har	visat	sig	vara	svårt	att	lösa	
dagsljusfrågan.	Här	är	även	Norra	Djurgårdsstadens	höga	energikrav	en	vanlig	orsak	till	att	
man	medgett	avsteg	från	gällande	dagsljuskrav.	Fokus	ligger	inte	i	att	behandla	specifikt	
dagsljus	utan	ljus	och	dess	infall	på	gårdar.	Planhandläggaren	menar	här	att	dagsljusfrågan	
inte	heller	är	en	prioriterad	fråga	inom	Stockholms	stad	då	man,	medvetet	eller	omedvetet,	
buntar	ihop	dagsljus	i	allt	ljus	där	solljus	och	solstudier	snarare	är	en	viktig	metod	de	
anammar.	Planhandläggaren	fortsätter	med	att	de	borde	tänkt	på	dagsljus	som	en	separat	
del	att	studera	och	att	solljus	i	sig	inte	innebär	goda	dagsljusförhållanden.	
En	annan	anledning	till	att	frågan	idag	är	mer	prioriterad	är,	sett	från	stadens	sida,	oro	från	
byggherrar	som	konstaterar	brisen	i	gällande	planer	som	nu	idag	väcker	dagsljusfrågan	i	
senare	skeden.	Frågan	kan	naturligtvis	även	väckas	utav	staden	själva,	menar	
planhandläggaren,	men	i	projekt	där	det	varit	särskilt	aktuellt	i	Norra	Djurgårdsstaden	har	
dagsljusfrågan	drivits	av	byggherrarna.	
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Vid	frågan	om	hur	och	i	vilket/vilka	skede(n)	dagsljusfrågan	behandlas	i	plan-	och	
byggprocessen	tittar	man	generellt	sett	på	frågan	innan	detaljplanesamråd	där	man	ser	ett	
uppenbart	problem.	Det	är	dock	sällan	frågan	tas	upp	och	påverkar	detaljplanen	och	
stadsstrukturen.	Planhandläggaren	anser	därmed	att	detaljplaneringen	inte	säkerställer	goda	
dagsljusförhållanden	då	kontrollen	av	god	tillgång	ligger	i	senare	steg	under	
bygglovshandläggningen.	Personen	menar	att	det	då	varit	lättare	att	säkerställa	goda	
förhållanden	om	det	fanns	en	enkel	metod	för	att	bedöma	stadsstrukturer	i	tidigt	skede	och	
hur	dagsljusförhållandena	tenderar	att	bli.	Det	hade	därmed	bidragit	till	att	man	hade	ändrat	
stadsstrukturen	eller	tagit	med	det	i	detaljplaneutformningen.		
Det	vanligaste	sättet	att	jobba	med	dagsljusfrågan	är	att	planhandläggaren	tillsammans	med	
exploateringskontorets	projektledare	träffar	byggherren	och	dess	arkitekt,	eller	andra	
konsulter	som	har	i	ansvar	att	utreda	att	dagsljuskravet	uppnås,	diskuterar	utmaningarna.	
Man	kan	dessutom	ta	upp	dagsljusfrågan	på	regelbundna	arbetsmöten	där	planerarna	får	ge	
synpunkter	på	byggherrarnas	olika	förslag.		
I	den	mån	dagsljusfrågan	tas	upp	görs	det	rätt	att	det	sker	innan	detaljplanesamrådet.	
Kunskapen	är	dock	det	som	brister	och	man	missar	det	lätt	i	tidiga	skeden.	
Vad	för	metod	man	använder	sig	utav	för	att	säkerställa	goda	dagsljusförhållanden	vet	inte	
planhandläggaren.		
	
Vad	det	gäller	Boverkets	byggregler	och	hur	dagsljus	behandlas	som	ett	byggkrav	är	
planhandläggaren	fundersam	över	var	gränsen	för	god	tillgång	faktiskt	går,	den	sitter	inte	i	
ryggmärgen	som	t.ex.	andra	byggkrav	som	bullernivåer.	Det	som	skulle	behöva	förändras	är	
till	stor	del	kunskapen	som	man	kan	komma	långt	på.	På	liknande	sätt	är	det	viktigt	med	
rutiner	och	att	det	checkas	av	att	dagsljus	klaras	och	att	man	måste	relatera	till	
dagsljusfrågan.	
Slutligen	anser	planhandläggaren	att	de	inte	har	tillräcklig	med	kompetens	på	Stockholms	
stad	men	att	den	kan	skilja	sig	mellan	de	anställa	beroende	på	kompetens.	Låg	kunskap	
resulterar	i	att	dagsljusfrågan	blir	en	icke-fråga	vid	sidan	av	att	den	är	allt	för	subjektiv	och	
att	man	inte	reagerar	på	det	under	planeringen	där	medvetenhet	borde	funnits.	
	
5.4.4.2	Planarkitekt,	Stockholms	stad	
Intervjun	med	planarkitekten	(2018),	som	har	varit	ansvarig	planarkitekt/stadsplanerare	för	
etapp	Västra	och	bitr.	stadsplanerare	för	Norra	1	och	2,	gav	vetskap	om	att	dagsljusfrågan	
varit	halvt	prioriterat	i	och	med	att	dagsljuskravet	är	något	som	ska	uppfyllas.	Samtidigt	är	
dagsljusinsläpp	i	bostäder	inte	något	som	Stockholms	stad	specifikt	tittar	på	i	tidiga	skeden	
utan	de	delarna	kommer	in	i	senare	skeden	som	kontroll	av	arkitekter	från	respektive	
byggherre.	Istället	väljer	planerarna	att	kolla	på	dagsljusinsläpp	i	offentliga	miljöer	och,	
genom	en	känsla,	försöka	uppfatta	hur	dagsljuset	förhåller	sig	i	de	tillkomna	bostäderna.		
Anledningen	till	att	frågan	inte	hanteras	i	detalj	av	Stockholms	stad	är	många	med	oftast	
handlar	det	om	att	skapa	en	tät	sammanhängande	stad	vilket	innebär	att	exploateringstalet	
gärna	blir	högt	och	således	påverkar	dagsljusinsläppet	menar	planarkitekten.	
Planarkitekten	fortsätter	med	att	specifikt	för	Norra	Djurgårdsstaden	och	etapp	Västra	har	
de	ekologiska	funktionerna	varit	viktiga.	Med	det	innebär	spridningssamband	för	djur	och	
natur	som	varit	bärande	för	etappens	struktur	tillsammans	med	andra	tyngre	
infrastrukturåtgärder.	Dessa	typer	av	åtgärder	påverkade	gatunätet	och	den	övergripande	
strukturen	vilket	lade	grund	för	etapp	Västras	nuvarande	höga	exploateringstal.		
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I	etapp	Västra	skrevs	även	ett	”världsklassavtal”	som	innebar	att	byggherrar	åtog	sig	att	göra	
det	de	kunde	från	de	miljö-	och	hållbarhetskrav	Stockholms	stad	lade	fram.	Detta	påverkade,	
genom	olika	faktorer	som	takvinklar	etc.,	dagsljusinsläppet	i	de	tänkta	bostäderna	menar	
planarkitekten.	
	
Dagsljusfrågan	var	inte	en	prioriterad	fråga	de	specifikt	diskuterade	när	etapp	Västra	
planlades,	utan	andra	aspekter	(de	ovan	nämnda	i	stor	mån)	var	styrande	från	Stockholms	
stad	och	gav	upphov	till	en	viss	struktur	i	hur	gator	och	kvartersvolymer	skulle	se	ut.	Detta	
blev	i	sin	tur	underlag	för	de	byggherrar	och	aktörer	som	var	inblandade	i	att	jobba	med	
dagsljusfrågan.	Planarkitekten	berättar	att	som	planerare	förutsätter	man	att	byggherrarna,	
redan	i	planskedet,	har	koll	på	kraven	när	planlösningar	redovisas.	Det	är	i	just	det	skedet	
dagsljusfrågan	normalt	sett	kan	lyftas	men	att	det	inte	gjorts	i	fallet	för	etapp	Västra.	
Planlösningarna	beskriver	tänkta	volymer	som	är	möjligt	att	genomföra	och	som	sedan	ritas	
in	i	plankartan.	Planen	styr	dock	inte	planlösningarna	som	i	sin	tur	är	en	förutsättning	för	att	
klara	dagsljuskravet,	utan	det	kontrolleras	i	senare	skeden	under	bygglov.		
Planarkitekten	tycker	att	frågan	tas	upp	i	rätt	skede	och	att	den	bör	ligga	i	bygglovsskedet	då	
detaljeringsgraden	i	tidigare	skeden	inte	behöver	vara	hög,	framför	allt	inte	under	
planskedet.	I	planskedet	bör	man	istället	fokusera	på	att	brett	tillgodose	kraven	som	BBR	
föreskriver.	Planering	kräver	således	en	sammanvägning	av	många	aspekter	som	behöver	
samverka	där	dagsljus	ibland	åsidosätts.	Planarkitekten	menar	här	att	kravet	är	en	del	utav	
ett	innehåll	i	byggreglerna	i	syfte	att	uppnå	goda	boendemiljöer	vilket	kan	innebära	att	
andra	kvalitéer	kan	uppnås	om	man	gör	avsteg	från	specifika	krav.	
	
Vad	god	tillgång	till	direkt	dagsljustillgång	enligt	Boverket	är	inte	solklart	avlutar	den	
intervjuade	personen,	men	att	hänvisningen	till	beräkningsmetoder	och	förtydliganden	om	
vad	god	tillgång	kan	anses	vara	är	bra.	Enbart	formuleringen	om	god	tillgång	anses	dock	
problematisk	och	svår	att	förstå.	
Om	Stockholms	stad	har	tillräckligt	med	kompetens	inom	dagsljusfrågor	hänvisar	
planarkitekten	till	att	kravet	granskas	och	gås	igenom	i	bygglovstillfället	och	att	det	således	
är	tillräckligt.	I	planskeden	där	det	uppkommer	komplicerade	lägen	gör	man	dessutom	
samarbeten	mellan	planavdelningen	och	bygglovsavdelningen	för	att	t.ex.	belysa	
dagsljusfrågan.	Därför	anser	planarkitekten	att	de	har	dagsljuskompetensen	som	behövs	för	
att	hantera	frågan	på	ett	bra	sätt.	
	
5.4.4.3	Projektledare,	Stockholmshem	för	Kv.	Töfsingdalen	
Projektledaren	(2018),	projektchef	Stockholmshem	för	projektet	Kv.	Töfsingdalen	i	etapp	
Västra,	berättar	i	intervjun	att	frågan	om	dagsljus	på	ett	sätt	var	prioriterad	och	med	under	
utvecklingen	då	Stockholmshem	som	ensamma	byggherrar	av	kvarteret	bestämde	att	
fastigheten	skulle	uppfylla	nivå	Silver	i	miljöcertifieringssystemet	Miljöbyggnad.	Målet	var	
dock	ett	önskemål	från	Stockholms	stad,	ett	s.k.	frivilligt	önskemål.	Vidare	menar	den	
intervjuade	att	Norra	Djurgårdsstaden	som	stadsdel	har	kända	miljömål	som	riktar	sig	till	
etapperna	efter	Västra,	det	bidrog	till	att	Stockholmshem	tecknade	miljökravet	frivilligt.		
Innan	diskussionen	om	miljöcertifiering	var	inte	frågan	uppe	särskilt	mycket	men	fick	en	
större	plats	som	följd	utav	utvecklingen	att	börja	miljöklassa	byggnader.	Dagsljusfrågan	har	
därmed	blivit	prioriterad	för	Stockholmshem	som	byggherre	då	de	ensamt	bestämt	att	alla	
nybyggnadsprojekt	ska	klara	miljöklass	Silver.		
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Att	således	miljöklassa	Kv.	Töfsingdalen	efter	Miljöbyggnad	Silver	kom	in	i	ett	sent	skede	och	
inte	inför	projektstart	utan	under	projektets	gång.	Vilket	specifikt	skede	kommer	
projektledaren	inte	ihåg	men	att	de	redan	grundprojekterat	huset	innan	dagsljusfrågan	
lyftes.	Dagsljusfrågan	kom	inte	upp	i	samtal	med	planhandläggare	från	
Stadsbyggnadskontoret	på	Stockholms	stad.	Stockholmshem	agerade	på	egen	hand	i	
samverkansentreprenad	med	JM	entreprenad	där	de	tillsammans	jobbade	genom	en	
kravlista	och	korrigerade	projektet	för	att	uppfylla	kravet	Silver.	Här	är	dagsljusfaktorn	på	1	
procent	en	av	de	svåraste	punkterna	när	man	bygger	i	stadsmiljö	i	allmänhet.	Specifikt	för	
projektet	Töfsingdalen	fick	de	korrigera	fönsterstorlekar	för	enskilda	lägenheter	och	rum,	de	
ersatte	glas	då	de	skulle	släppa	in	mer	ljus,	betongplattor	på	fasader	gjöts	i	vit	cement	för	att	
kunna	reflektera	ljuset	bättre	och	de	bytte	ut	parkett	inne	i	rum	för	att	öka	ljusreklektionen	
berättar	den	intervjuade.	Vilka	beräkningsmetoder	inhyrda	konsulter	arbetade	med	för	att	
verifiera	en	dagsljusfaktor	på	minst	1	procent	kunde	projektledaren	inte	återge	men	att	det	
innebar	punktberäkning	inne	i	rum.	
Personen	fortsätter	med	att	berätta	om	hur	byggtäthet	allt	vanligast	går	först	och	är	den	
avgörande	faktorn	som	istället	prioriteras	före	goda	dagsljusförhållanden.	Dessutom	är	
inneklimatfaktorn	vad	gäller	värme	(där	större	fönster	ger	ett	varmt	inneklimat	och	sämre	
energiförbrukning	men	desto	bättre	dagsljustillgång)	en	avgörande	faktor	som	alltid	jobbar	
emot	goda	dagsljusförhållanden.		
	
Då	Stockholmshem	ensamt	arbetade	med	dagsljusfrågan	anser	projektledaren	att	frågan	
absolut	inte	tas	upp	i	rätt	skede	och	på	rätt	sätt.	Personen	menar	att	om	man	ska	jobba	med	
dagsljusfrågan	ska	den	tas	med	redan	i	planskedet	innan	detaljplanen	och	innan	
byggherrarna	tas	in	i	processen.	Detta	är	den	främsta	anledningen	till	att	det	blir	svårt	att	
uppfylla	kravet	i	stadsmiljö	där	det	finns	skuggande	objekt	och	att	planerare	behöver	ge	
byggherrar	bättre	förutsättningar.	Tas	dagsljusfrågan	upp	tidigt	i	processen	är	det	möjligt	att	
minimera	eller	jobba	med	rum	som	inte	uppfyller	dagsljuskravet	och	att	det	således	innebär	
att	lägenheter	blir	bättre	jämfört	med	hur	det	har/brukar	vara	i	stadsbyggnadsprojekt.		
Att	hitta	en	balans	i	vad	man	väljer	att	prioritera	är	också	viktigt	under	senare	delen	av	
processen.	
	
Avslutningsvis	har	projektledaren	ingen	åsikt	om	kravet	enligt	BBR	men	att	kravet	om	Silver	i	
Miljöbyggnad	anses	vara	ett	tuffare	krav.		
Idag	har	Stockholmshem	fått	den	kunskapen	de	behöver	angående	dagsljusfrågan	som	
successivt	har	utvecklats.	Där	har	bl.a.	Kv.	Töfsingdalen	varit	till	en	stor	erfarenhet	i	hur	man	
ska	och	bör	jobba	med	dagsljusfrågan.	Kunskapen	innebär	dock	att	man	behöver	koppla	in	
konsulter	i	ett	tidigt	skede	att	diskutera	och	ha	samråd	med	berättar	den	intervjuade.	
	
5.4.4.4	Bygglovshandläggare,	Stockholms	stad/Nacka	Kommun	
Bygglovshandläggaren	(2018),	dåvarande	bygglovshandläggare	på	Stockholms	stad	och	
delaktig	i	Norra	Djurgårdsstadens	senare	etapper,	berättar	i	intervjun	att	dagsljusfrågan	har	
börjat	bli	en	prioriterad	fråga.	Anledningen	till	detta	är	att	man	i	större	mån	bygger	
kvartersstad	vilket	man	inte	gjort	på	samma	sätt	under	tidigare	år,	och	att	de	
byggnadstrenderna	således	leder	till	att	problematiken	kring	dagsljus	ökat.		
Sett	till	Norra	Djurgårdsstaden	har	även	dagsljusfrågan	lyfts	från	nationellt	håll	från	Boverket	
och	deras	utredningar	där	de	ser	ett	ökat	problem	att	uppnå	gällande	krav	utifrån	dagens	
bebyggelse.		
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Dagsljus	är	en	fråga	som	idag	vanligtvis	lyfts	i	bygglovsprocessen	och	anmälandelen	där	det	
granskas	som	ett	tekniskt	egenskapskrav	berättar	bygglovshandläggaren.	Dagsljusfrågan	kan	
även	tas	upp	under	tekniska	samråd	under	genomförandeskedet	och	projekteringen.	Den	
intervjuade	menar	att	det	är	svårt	att	som	enskild	bygglovshandläggare	peka	på	briser	i	
bygglovsprocessen	där	man	inte	uppfyller	vissa	krav	och	att	det	är	svårt	att	hävda	något	och	
att	bygglov	inte	kan	beviljas	pga.	bristfälligt	dagsljus.	Processen	har	i	detta	skede	kommit	så	
pass	långt	att	mycket	släpps	igenom	genom	att	bevilja	avsteg.		
Att	man	beviljar	avsteg	från	dagsljuskravet	handlar	till	stor	del	om	att	de	höga	energikraven	
som	idag	finns	i	Norra	Djurgårdsstaden	bidrar	till	att	det	inte	går	att	ha	bra	dagsljus	och	
samtidigt	hålla	energikravet.	Detta	är	generellt	sett	det	vanligaste	i	fallen	för	Norra	
Djurgårdsstaden	berättar	bygglovshandläggaren.	
	
Hur	dagsljusfrågan	kommit	upp	under	de	tidiga	etapperna	i	Norra	Djurgårdsstaden	kan	inte	
bygglovshandläggaren	exakt	återberätta	då	personen	suttit	mer	med	de	senare	etapperna,	
men	att	det	var	vanligt	att	det	kom	upp	väldigt	sent	i	processen.	I	de	senare	etapperna	har	
dock	dagsljusfrågan	kommit	upp	tidigare	inför	bygglovet	och	under	detaljplaneskedet	då	
man	sett	stora	problem.	Den	intervjuade	har	uppfattningen	om	att	bygglovshandläggare	allt	
mer	idag	kollar	på	dagsljusfaktorn	inför	bygglovet	då	det	inte	är	någon	mening	att	bevilja	
bygglov	som	inte	går	att	genomföra	och	att	problemet	nu	kan	lösas	tidigare.	Det	finns	helt	
enkelt	inte	skäl	att	medge	avsteg	från	dagsljusfaktorn	om	det	går	att	uppfylla	kravet	genom	
uppförande	av	en	annan	gestaltning	tidigare	i	processen.	En	annan	anledning	till	att	frågan	
kommit	upp	under	senare	etapper	kan	även	vara	då	man	idag	jobbar	mer	i	samarbeten	där	
bygglovshandläggaren	i	regel	ska	finnas	med	i	diskussionen	för	att	stresstesta	planer,	bl.a.	
med	avseende	på	dagsljuskravet.		
Bygglovshandläggaren	ställer	sig	både	positiv	och	negativ	till	att	dagsljusfrågan	kommer	upp	
i	senare	skeden	i	processen	vid	bygglov	och	anmälandelen.	Personen	menar	att	man	
behöver	bli	mycket	mer	medveten	om	dagsljusfrågan.	Dock	har	de	redan	blivit	medveten	om	
att	frågan	innebär	problem	i	tidiga	skeden	då	man	ser	att	angiven	mark	kommer	att	kunna	
bebyggas	för	ett	specifikt	ändamål	om	man	tar	höjd	för	det	och	möjliggör	utrymme	för	en	
annan	gestaltning.	Bygglovshandläggaren	menar	dock	att	man	kan	behöva	ännu	mer	
detaljkunskap	om	denna	typ	av	genomförandefrågor.	
	
Vad	det	gäller	dagsljuskravet	uttryckt	i	BBR	anser	bygglovshandläggaren	att	det	är	luddigt	
och	subjektivt	vilket	innebär	svårigheter	att	förhålla	sig	till	och	att	det	varit	lättare	om	man	
gjort	en	skarpare	skrivning	av	paragrafen	och	att	det	kan	innebära	möjligheter	i	att	vara	
tydligare	i	varför	man	beviljar	avsteg.	Hänvisningen	till	gällande	krav	om	1	procent	
dagsljusfaktor	är	mindre	bra	då	kunskap	behövs	i	att	tolka	olika	beräkningsmetoder	utförda	
av	en	eller	flera	byggherrar	samt	dess	konsulter.	Den	intervjuade	menar	att	det	hade	varit	
bra	med	ett	direktiv	och	en	nationell	tolkning	för	att	göra	det	mer	standardiserat	om	vad	god	
tillgång	är.	En	utveckling	av	kravet	kunde	vara	att	öppna	upp	för	ett	spann	om	vad	som	är	ett	
okej	värde	om	god	tillgång	och	om	det	skulle	finnas	några	hjälpfaktorer	som	kunde	förbättra	
dagsljustillgången.		
	
Avslutningsvis	anser	den	intervjuade	att	bygglovshandläggare	inte	har	tillräckligt	med	
kompetens	inom	dagsljusfrågor	trots	den	ökade	medvetenheten	om	problematiken	inför	
bygglov.	Detaljkunskapen	är	bristfällig	där	man	förlitar	sig	på	sakkunskap	från	konsulter	och	
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anledningen	till	detta	är	att	det	inte	finns	utrymme	tidsmässigt	för	att	införskaffa	sig	den	
kunskapen	och	att	det	inte	är	intressant	nog.	 	
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6.	Analys	

6.1	Uppnås	det	goda	dagsljusförhållanden	i	Norra	Djurgårdsstaden?	
Utifrån	fallstudien	och	VSC-beräkningarna	går	det	att	avläsa	att	Norra	Djurgårdsstaden,	med	
sina	 färdigställda	 etapper	 Västra,	 Norra	 1	 och	 2,	 uppnår	 goda	 dagsljusförhållanden	 på	 76	
procent	av	alla	fasader,	20	procent	uppfyller	begränsad	nivå	och	endast	4	procent	är	mörka.	
Jämför	man	detta	med	VSC-beräkningarna	på	den	lägsta	våningen,	beräkningarna	som	enligt	
Rogers	et.	al.	(2018)	är	mest	intressant	att	titta	på	då	de	oftast	har	det	svårare	att	klara	kraven	
enligt	BBR,	fick	man	ett	helt	annat	resultat.	I	detta	fall	var	endast	43	procent	god	tillgång,	35	
procent	begränsat	och	22	procent	mörkt	enligt	resultatet	från	figur	13.	
Går	man	ner	på	etapp-nivå	finns	det	en	liknande	skillnad	i	resultatet.	För	etapp	Västra	skiljer	
sig	god	tillgång	med	hela	43	procentandelar	från	alla	fasader	till	de	lägsta	våningarna,	i	etapp	
Norra	1	är	samma	skillnad	på	30	procentandelar	och	i	etapp	Norra	2	är	skillnaden	nere	på	18	
procentandelar.	Sett	till	hela	resultatet	på	de	lägsta	våningarna	har	etapp	Västra	den	sämsta	
tillgången	 till	 dagsljus	med	 31	 procent	 god	 tillgång,	 41	 procent	 begränsat	 och	 28	 procent	
mörkt,	etapp	Norra	1	med	50-,	34-	och	16	procent	respektive	och	Norra	2	med	61-,	23-	och	16	
procent	respektive	dagsljusförhållande.	
	
Jämfört	 med	 respektive	 etapps	 exploateringsgrad	 går	 det	 att	 se	 att	 ju	 högre	
exploateringsgraden	är	desto	svårare	är	det	att	uppnå	goda	dagsljusförhållanden	där	Västra	
har	det	högsta	e-talet	på	2,14	följt	av	Norra	2	på	2,05	och	Norra	1	lägst	på	1,80.	Intressant	nog	
är	skillnaden	i	dagsljusförhållandet	stort	mellan	etapp	Västra	och	Norra	2	där	Norra	2	har	bäst	
dagsljus	trots	exploateringstal	över	2,00.	På	samma	sätt	går	det	att	säga	att	etapp	Norra	1	har	
oroväckande	dåliga	dagsljusförhållanden	med	tanke	på	dess	relativt	låga	exploateringstal.		
Att	höga	exploateringstal	direkt	står	i	korrelation	till	dåliga	dagsljusförhållanden	stämmer	med	
andra	ord	inte	i	denna	fallstudie,	dock	är	det	bekräftat	enligt	flera	andra	studier	(se	delkapitel	
4.5.1	om	stadsförtätning)	att	det	sannolikt	kan	vara	en	dominerande	faktor	i	stadsplaneringen	
som	avgör	dagsljusintaget.	Att	det	inte	står	i	direkt	relation	till	varandra	kan	med	andra	ord	i	
hög	 grad	 bero	 på	 hur	 man	 väljer	 att	 planera	 för	 att	 samtidigt	 behålla	 samma	
exploateringsgrad.		
	
Utifrån	dokumentstudien	från	bygglovsunderlaget	för	Kv.	Töfsingdalen	går	det	att	utläsa	att	
dagsljuskravet	i	gällande	regelverk	uppfylls	och	intygas	utifrån	byggherrens	egenkontroller.	I	
kontrollplanens	bilaga	2	står	det	att	 för	byggnadens	utformning	skall	 fönstrens	utformning	
och	placering	tillgodoses	för	bl.a.	dagsljus	i	enlighet	med	BBR	6:322,	kontrollen	utfördes	av	
arkitekt	Brunnberg	och	Forshed	och	godkändes	därefter.	Byggherren	har	därmed	klarat	kravet	
för	åtgärder	i	enlighet	med	bygglovet,	kontrollplanen	och	startbeskedet.		
Att	byggherren	Stockholmshem	arbetat	bl.a.	med	fönstrens	utformning	och	placering	för	att	
klara	dagsljuskraven	bekräftas	även	utav	intervjun	med	projektledaren.	
	
Givet	 dessa	 VSC-resultat	 uppnår	 de	 studierade	 etapperna	 i	 Norra	Djurgårdsstaden	 relativt	
goda	dagsljusförhållanden.	Sett	till	alla	fasader	uppfyller	76	procent	god	tillgång	men	endast	
43	procent	bland	de	lägsta	våningarna,	dock	står	här	god	tillgång	för	den	största	andelen	och	
nästan	 det	 dubbla	 jämfört	 med	 den	 mörka	 andelen.	 Problemet	 ligger	 i	 den	 begränsade	
andelen	där	det	 finns	möjligheter	 till	 insatser	 för	att	 förbättra	dagsljustillgången	vilket	kan	
anses	positivt	(se	delkapitel	4.3.2	om	VSC).	Det	finns	även	all	anledning	till	att	tycka	att	det	är	
etapp	Norra	1	och	2	som	bidragit	mest	till	det	relativt	goda	resultatet.	I	båda	etapperna	står	
god	tillgång	för	majoriteten	eller	mer	när	det	i	etapp	Västra	endast	står	för	31	procent	vilket	
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innebär	att	mer	insatser	kunde	ha	fokuserats	på	etapp	Västra	i	tidigt	planeringsskede	för	att	
möjliggöra	goda	dagsljusförhållanden	i	Norra	Djurgårdsstaden.	
Bygglovsunderlagen	och	intervjun	med	projektledaren	för	Stockholmshem	berättar	dock	att	
dagsljuskravet	för	Kv.	Töfsingdalen	inom	etapp	Västra	uppfylls	genom	olika	åtgärder	senare	i	
byggprocessen.	 Med	 andra	 ord	 pekar	 resultaten	 mot	 att	 etapp	 Västra	 uppnår	 goda	
dagsljusförhållanden.	Dock	innebär	det	inte	att	de	övriga	kvarter	inom	etapp	Västra	uppfyller	
samma	dagsljuskrav	och	att	osäkerheten	således	är	stor.	
	
6.2	Varför	uppnås/inte	goda	dagsljusförhållanden	i	Norra	Djurgårdsstaden?	

Resultaten	från	dokumentstudien	resulterade	i	stor	osäkerhet	kring	huruvida	dagsljusfrågan	
varit	 del	 utav	 planeringen	 av	 Norra	 Djurgårdsstadens	 tidiga	 etapper.	 Utav	 de	 översiktliga	
dokumenten	omnämndes	ljus	eller	dagsljus	i	två	av	de	totalt	fem	dokumenten.	Frågan	togs	
först	 upp	 i	 miljökonsekvensbeskrivningen	 från	 2008	 där	 man	 betonade	 risken	 för	
omgivningspåverkan	genom	intrång	av	bl.a.	ljus	för	att	sedan	hamna	på	tapeten	igen,	denna	
gång	mer	tydligt,	i	styrdokumentet	från	2017.	I	styrdokumentet	står	det	bl.a.	att	bebyggelsen	
ska	 erbjuda	 en	 komfortabel	 och	 hälsosam	 inomhusmiljö	med	 avseende	 på	 ljusinsläpp	 och	
genom	en	medveten	placering	av	bebyggelsen	kan	goda	dagsljusförhållanden	uppnås.		
Trots	detta	omnämns	inte	dagsljus	alls	tidigare	i	planeringen	med	tanke	på	att	den	startade	
redan	under	tidigt	2000-tal.	Därför	är	det	svårt	att	utifrån	dokumentstudien	avgöra	huruvida	
dagsljusfrågan	verkligen	har	tagit	plats,	eller	om	den	i	praktiken	bortsågs.	
Från	 planbeskrivningarna	 för	 berörda	 etapper	 uttrycks	 aldrig	 dagsljus	 explicit,	 endast	 ljus	
behandlas.	En	anledning	till	detta	kan	vara	att	man	aldrig	tänkte	på	ljus	och	dagsljus	som	två	
separata	delar	och	att	man	räknade	 in	dagsljus	 till	 allt	 ljus,	något	 som	även	bekräftas	 från	
intervjun	 med	 planhandläggaren.	 Ljus	 behandlas	 i	 etapperna	 för	 Västra	 och	 Norra	 1	 där	
bebyggelsen	ska	möjliggöra	ljusinsläpp.	I	Norra	2	kan	liknande	paralleller	dras	till	deras	vilja	
att	möjliggöra	solinstrålning	på	gårdarna.		
	
I	etapp	Västra	och	Norra	1	uppnåddes	aldrig	det	kommunala	målet	om	Guld	för	inomhusmiljön	
gällande	Miljöbyggnad	förutom	i	den	senare	etappen	Norra	2.	Här	har	Stockholms	stad	dock	
redan	gjort	en	bra	och	nyanserad	reflektion	över	hur	det	kom	sig	att	goda	dagsljusförhållanden	
aldrig	uppnåddes	i	bebyggelsen	(se	resultatdel	5.4.2	om	hållbarhetsredovisning).	Anledningen	
tros	 ligga	 i	 att	 dagsljusfrågan	 tas	 upp	 för	 sent	 och	 att	 det	 ansvaret	 till	 stor	 del	 ligger	 hos	
byggherren	 och	 inte	 planerarna.	 Man	 anser	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 ta	 upp	 frågan	 redan	 i	
programskedet	och	att	ju	tidigare	aktörer	samverkar	i	frågan	desto	högre	är	sannolikheten	att	
dagsljusindikatorn	uppnås.	
	
Från	bygglovsunderlagen	över	Kv.	Töfsingdalen	i	etapp	Västra	har	dock	dagsljusfrågan	varit	en	
del	utav	planeringen,	från	Stockholmshems	miljöprogram	om	att	utföra	dagsljusberäkningar	i	
resp.	 rum	 till	 att	 faktiskt	 uppfylla	 kravet	 genom	 egenkontroller.	 Kvarteret	 fick	 därmed	
uppföras	och	tas	i	bruk.	Givet	detta	resultat	i	jämförelse	med	den	tidigare	dokumentstudien	
över	 plandokument/-program	gav	detta	upphov	 till	 ytterligare	 empirisk	 studie	 genom	 fyra	
intervjuer	 för	 att	 synliggöra	 i	 detalj	 huruvida	 dagsljusfrågan	 faktiskt	 varit	 en	 del	 utav	
planeringsprocessen.	
	
Utav	 de	 fyra	 intervjuerna	 angav	 två	 att	 dagsljusfrågan	 inte	 är	 en	 prioriterad	 fråga	 i	
stadsplaneringssammanhang.	Planarkitekten	ansåg	att	frågan	är	halvt	prioriterad	då	kravet	är	
något	 som	 ska	 uppfyllas,	men	 att	 det	 inte	 är	 något	 planerare	 på	 Stockholms	 stad	 i	 detalj	
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arbetar	med.	Projektledaren	ser	frågan	som	prioriterad	inom	sin	egen	organisation	i	och	med	
Stockholmshems	utveckling	till	att	arbeta	med	dagsljus	som	ett	krav	för	att	uppfylla	nivå	Silver	
under	Miljöbyggnad	i	alla	deras	projekt.		
Anledningarna	till	att	dagsljusfrågan	inte	är	en	prioriterad	fråga	var	skiftande	men	landar	i	att	
man	idag	eftersträvar	en	tät	stadsstruktur	vilket	man	inte	gjort	på	samma	sätt	under	tidigare	
år.	Alla	de	tillfrågade	håller	med	om	att	en	tät	kvartersstad	bidrar	till	att	det	blir	svårt	att	uppnå	
en	 god	 tillgång	 till	 dagsljus	 samt	 att	 det	 är	 en	 vanlig	 orsak	 till	 att	 bevilja	 avsteg	 under	
bygglovsprocessen.	 I	 Norra	 Djurgårdsstadens	 fall	 har	 även	 dess	 höga	 energikrav	 varit	 ett	
problem	som	lett	till	att	dagsljus	bortprioriterats.	Planhandläggaren	berättar	även	att	man,	
medvetet	eller	omedvetet,	buntar	ihop	dagsljus	med	allt	ljus	där	solljus	och	solstudier	snarare	
är	det	man	väljer	 att	 titta	på	 i	 planeringen.	Det	 är	 vanligt	 att	 planerare	 väljer	 att	 kolla	på	
dagsljusinsläpp	i	offentliga	miljöer	och,	genom	en	känsla,	uppfatta	hur	dagsljuset	förhåller	sig	
i	bostäderna	berättar	planarkitekten.	
Trots	 detta	 har	 prioriteringen	 av	 dagsljus	 ökat	 de	 senaste	 åren	 då	 man	 sett	 en	 ökad	
problematik	i	att	klara	kraven	som	ett	resultat	av	nuvarande	samhällstrend	i	att	stadsförtäta,	
något	 som	 även	 bekräftas	 av	 studiens	 litteraturgenomgång	 (se	 delkapitel	 4.5.1	 om	
stadsförtätning).	Dessutom	har	oro	väckts	från	byggherrarnas	håll	som	konstaterar	bristen	i	
gällande	planer,	något	som	varit	vanligt	i	fallet	för	Norra	Djurgårdsstaden.	Detta	bekräftas	i	
intervjun	med	projektledaren	och	planarkitekten	där	byggherrarna	åtog	sig	att	göra	det	de	
kunde	för	att	uppfylla	stadsdelens	miljö-	och	hållbarhetskrav.	Byggherren	Stockholmshem	för	
Kv.	Töfsingdalen	i	etapp	Västra	valde	därför	att	uppfylla	nivå	Silver	under	Miljöbyggnad	med	
avseende	 på	 dagsljusfaktorn.	 Innan	 dess	 var	 dagsljusfrågan	 inte	 prioriterad	 menar	
projektledaren	utan	det	tog	fart	vid	diskussioner	om	att	miljöklassa	byggnader.		
Alla	de	intervjuade	berättar	även	att	det	är	just	byggherren,	som	tillsammans	med	konsulter	
(och	främst	arkitekten),	utför	dagsljusberäkningar	för	att	säkerställa	kravet	enligt	BBR.	Det	kan	
dessutom	 förekomma	 att	 man	 tillsammans	 med	 byggherren	 och	 konsulter	 arbetar	 med	
dagsljusfrågan	i	tidiga	skeden	för	att	diskutera	utmaningarna	menar	planhandläggaren.	Om	
detta	är	fallet	för	Norra	Djurgårdsstadens	tidiga	etapper	kunde	ingen	minnas.	
	
Denna	 studie	 pekar	 mot	 att	 etapp	 Västra	 är	 den	 del	 som	 har	 svårast	 att	 uppfylla	
dagsljuskravet.	Planarkitekten	berättar	tydligt	att	dagsljusfrågan	inte	heller	var	en	prioriterad	
fråga	 för	 etapp	 Västra	 och	 att	 de	 som	 planerare	 förutsatte	 att	 byggherrarna,	 redan	 i	
planskedet,	har	koll	på	dagsljuskravet.	Vidare	berättar	planarkitekten	att	dagsljusfrågan	dock	
aldrig	 lyftes	 i	 detta	 skede	 utan	 att	 det	 kontrolleras	 i	 senare	 skeden	 under	 bygglov.	 Att	
dagsljusfrågan	vanligtvis	lyfts	in	i	processen	under	bygglovshandläggningen	bekräftas	utav	alla	
de	tillfrågade,	med	ytterligare	vetskap	om	att	frågan	kom	in	under	sent	skede	under	projektets	
gång	för	Kv.	Töfsingdalen	och	i	vissa	förekommande	fall	innan	detaljplanesamråd	där	man	ser	
uppenbara	 problem.	 Här	 är	 det	 dock	 sällan	 att	 dagsljusfrågan	 påverkar	 detaljplanen	 och	
stadsstrukturen.	 Huruvida	 dagsljusfrågan	 kommer	 in	 i	 rätt	 skede	 är	 planhandläggaren,	
projektledaren	och	bygglovshandläggaren	överens	om	att	det	finns	problematik	med	att	lyfta	
frågan	så	pass	sent.	Planhandläggaren	berättar	att	det	hade	varit	lättare	att	säkerställa	goda	
förhållanden	 om	det	 fanns	 en	 enkel	metod	 för	 att	 bedöma	 stadsstrukturen	 i	 tidigt	 skede.	
Projektledaren	anser	att	om	man	ska	jobba	med	dagsljusfrågan	ska	den	tas	upp	redan	i	tidigt	
planskede	för	att	ge	byggherrar	bättre	förutsättningar	och	bygglovshandläggaren	menar	att	
de	som	arbetar	med	bygglov	behöver	bli	mer	detaljmedvetna	om	dagsljusfrågan	för	att	belysa	
problematiken	 innan	bygglovsprocessen.	Bygglovshandläggaren	påpekar	dock	att	man	 idag	
har	en	större	medvetenhet	i	frågan	vilket	innebär	att	problematiken	lyfts	i	tidiga	skeden	och	
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man	tar	höjd	för	dagsljuset	till	att	möjliggöra	utrymme	för	en	annan	gestaltning	av	kvarteren,	
men	att	berörda	bygglovshandläggare	behöver	 större	detaljkunskap	då	man	 förlitar	 sig	på	
sakkunskap	från	konsulter.		
Planarkitekten	 var	 den	 enda	 som	 ställde	 sig	 positiv	 till	 att	 dagsljusfrågan	 tas	 upp	 under	
bygglovsprocessen	och	inte	under	planskedet	där	detaljeringsgraden	inte	behöver	vara	hög.	I	
planskedet	bör	man	istället	fokusera	på	att	brett	tillgodose	kraven	som	BBR	föreskriver	där	
det	 kan	 ske	 att	 dagsljus	 beviljas	 avsteg	 för	 andra	 kvalitéer.	 Planarkitekten	menar	 här	 att	
planering	kräver	en	sammanvägning	av	många	aspekter	som	behöver	samverka	där	dagsljus	
ibland	åsidosätts.	
	
Att	 kunskap	 är	 det	 som	 vanligtvis	 brister,	 framförallt	 under	 tidiga	 skeden,	 är	 ett	
återkommande	exempel.	Planhandläggaren	berättar	att	låg	kompetens	inom	dagsljusfrågan	
resulterar	 i	 att	 det	 blir	 en	 icke-fråga	och	 att	man	 inte	 reagerar	 på	det	 under	 planeringen.	
Frågan	är	dessutom	subjektiv	och	problemet	missas	ofta	där	medvetenhet	borde	funnits.	Här	
är	medvetenhet	extra	 tydligt	när	det	kopplas	 till	hur	planerare	valt	att	behandla	dagsljus	 i	
plandokument/-program.	 Låg	 kunskap	 verkar	 därför	 vara	 anledningen	 till	 att	 dagsljus	 inte	
uttrycks	 explicit	 där	 man	 vanligtvis	 buntar	 ihop	 det	 med	 allt	 ljus	 i	 såväl	 inne-	 som	
utomhusmiljö.	
Planarkitekten	var	dock	den	tillfrågade	som	anser	att	de	har	tillräckligt	med	kompetens	på	
Stadsbyggnadskontoret	 och	 Stockholms	 stad	 med	 hänvisning	 till	 att	 dagsljus	 kontrolleras	
under	bygglovsprocessen	och	att	det	således	är	tillräckligt.	De	övriga	anser	att	större	kunskap	
och	 ansvar	 är	 önskvärt	 i	 tidigare	 skeden	 under	 detaljplaneringen	 för	 att	 uppfylla	 goda	
dagsljusförhållanden.	Kunskap	verkar	dock	inte	vara	ett	problem	hos	byggherrarna	men	det	
innebär	inkoppling	av	konsulter.	
	
Vad	det	gäller	Boverkets	byggregler	och	hur	dagsljus	behandlas	som	ett	byggkrav	är	det	även	
där	tydligt	med	att	kunskapen	brister.	Få	av	de	intervjuade	hade	svårt	att	uttrycka	åsikter	om	
kravet	men	att	det	är	otydligt	och	subjektivt	var	gränsen	för	god	tillgång	går	vilket	 innebär	
svårigheter	 i	 hur	 man	 bör	 förhålla	 sig	 till	 det.	 Till	 skillnad	 till	 andra	 byggkrav,	 som	 t.ex.	
bullernivåer,	 sitter	 inte	 dagsljusnivåer	 i	 ryggmärgen	 menar	 planhandläggaren.	 Det	 vore	
således	viktigt	med	rutiner	och	att	man	alltid	behöver	relatera	till	dagsljusfrågan	för	att	bättre	
förstå	kravet.	Bygglovshandläggaren	är	inne	på	samma	spår	som	vill	se	en	skarpare	skrivning	
av	paragrafen	tillsammans	med	ett	direktiv	och	nationell	tolkning.		
Utifrån	 detta	 är	 det	 tydligt	 att	 dagsljuskravet	 i	 BBR	 innebär	 en	 fri	 tolkning	 av	 vad	 ”goda	
dagsljusförhållanden”	 är	men	 att	 det,	 enligt	 planarkitekten,	 är	 bra	 att	 hänvisning	 sker	 till	
beräkningsmetoder	enligt	svensk	standard.	Konsulter	menar	dock	att	dessa	är	gamla	och	svåra	
att	följa	(se	delkapitel	4.3.1	om	dagsljusfaktor).	Att	lägga	ansvaret	hos	byggherrarna	som	kan	
tolka	kravet	innebär	risker	vilket	i	sin	tur	kan	innebära	dåliga	dagsljusförhållanden	i	bostäder	
som	således	kan	vara	anledningen	till	studiens	resultat	för	Norra	Djurgårdsstaden.	Dock	är	det	
bevisat	att	i	arbetet	med	Kv.	Töfsingdalen	i	etapp	Västra	har	dagsljusfrågan	varit	en	prioriterad	
fråga	och	kravet	uppnås	enligt	bygglovsunderlagen.	Därmed	finns	det	en	brist	med	studiens	
VSC-resultat	som	pekar	på	svårigheter	 i	etapp	Västra	när	kravet	har	uppnåtts	 i	ett	kvarter.	
Viktigt	att	påpeka	är	återigen	att	VSC-resultatet	inte	säger	något	om	dagsljustillgången	inne	i	
bostäder	 utan	 endast	 ger	 en	 tendens	 om	 möjligheterna	 till	 att	 uppfylla	 dagsljuskravet.	
Dessutom	innebär	detta	inte	att	alla	kvarter	i	etapp	Västra	klarar	dagsljuskravet.	
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Utifrån	dessa	reflektioner	finns	det	möjlighet	till	förbättringar	i	tidiga	planeringsskeden	för	att	
uppfylla	bättre	dagsljusförhållanden	i	Norra	Djurgårdsstaden.	Dock	är	det	viktigt	att	påpeka	
att	givet	studiens	VSC-resultat	samt	bygglovsunderlagen	för	Kv.	Töfsingdalen	uppfyller	Norra	
Djurgårdsstaden	 dels	 relativt	 goda	 dagsljusförhållanden	 sett	 till	 fasadernas	
dagsljusförhållanden	men	även	god	 tillgång	då	dagsljuskravet	uppfylls	 i	 ett	 kvarter	 i	 etapp	
Västra	där	problematiken	visat	sig	vara	störst.		
I	 planeringen	 för	 de	 första	 etapperna	 Norra	 1,	 och	 inte	 minst	 i	 etapp	 Västra	 där	
dagsljusförhållandet	 är	 sämst	 enligt	 VSC-resultatet,	 kunde	 dagsljusfrågan	 behövts	 ta	 upp	
tidigare	 för	 att	 säkerställa	 ett	 bättre	 resultat	 i	 slutändan.	 Detta	 är	 även	 något	 som	
planhandläggaren,	projektledaren	och	bygglovshandläggaren	framhäver	i	sina	intervjuer	som	
i	 sin	 tur	 kan	 leda	 till	 bättre	 förutsättningar	 för	 byggherrarna	 eller	 helt	 enkelt	 en	 annan	
gestaltning	för	att	uppnå	god	dagsljustillgång.	Trots	detta	blev	resultatet	relativt	bra	i	etapp	
Norra	1	med	50	procent	god	tillgång	bland	de	lägsta	våningarna	och	anledningen	till	detta	kan	
vara	framhävningen	i	planbeskrivningen	där	bebyggelsen	ska	utformas	med	öppningar	för	att	
möjliggöra	ljusinsläpp.	Att	dagsljusfrågan	aldrig	fick	en	uppenbar	plats	i	planeringen	har	att	
göra	med	att	man	på	senare	år	fått	ett	ökat	intresse	och	förståelse	för	frågan.	Dagsljusfrågan	
var	helt	enkelt	inte	relevant	eller	prioriterad	nog	i	stadsplaneringen	under	tidigt	00-tal,	men	
desto	mer	idag	tack	vare	ökad	medvetenhet	från	främst	byggherrar	men	även	planerare	och	
bygglovshandläggare	 där	man	 ser	 problemen	 allt	 tidigare	 redan	 under	 planprocessen.	 Att	
dagsljus	 blivit	 en	 mer	 prioriterat	 fråga	 kan	 vara	 en	 anledning	 till	 studiens	 goda	
dagsljusförhållande	i	etapp	Norra	2,	den	senaste	av	de	tre	berörda	etapperna.	
	
6.3	Vad	kan	förändras	för	att	man	ska	uppnå	goda	dagsljusförhållanden	i	planeringens	

tidiga	skeden	och	i	senare	etapper	av	Norra	Djurgårdsstaden?	

Det	är	tydligt	från	intervjuerna	att	berörda	aktörer	vill	se	ökad	kunskap	inom	dagsljusfrågor	
samt	tydligare	direktiv	eller	medvetenhet	om	vad	”goda	dagsljusförhållanden”	är.	Tre	av	de	
fyra	tillfrågade	ville	dessutom	se	att	dagsljusfrågan	lyfts	tidigare,	redan	under	planskedet	för	
att	skapa	bättre	förutsättningar	till	att	klara	kravet.	Bygglovshandläggaren	ville	se	en	tydligare	
skrivning	av	paragrafen	i	BBR	och	hur	man	utifrån	den	kan	och	bör	göra	det	tydligt	när	man	
väljer	att	bevilja	avsteg	 från	dagsljus	 samt	hur	man	nationellt	bör	 tolka	kravet,	något	 som	
konsulter	inom	området	även	vill	se	tillsammans	med	en	nya	beräkningsmetoder.	En	av	dessa	
nya	metoder	kan	således	vara	VSC	som	använts	i	denna	studie	och	som	Paul	Rogers	menar	är	
en	 metod	 han	 och	 kollegor	 vill	 implementera	 i	 svensk	 planering	 som	 en	 del	 utav	 en	
moderniserad	dagsljusstandard.	Med	grund	 i	 teorin	 (se	delkapitel	4.3.2	om	VSC)	har	VSC	 i	
denna	studie	visat	sig	vara	en	 lämplig	metod	för	att	översiktligt	analysera	och	ge	en	första	
indikator	av	dagsljusförhållandet	i	Norra	Djurgårdsstaden.	Dessvärre	ger	inte	metoden	någon	
garanti	för	god	dagsljustillgång	enligt	BBR.	Detta	är	extra	tydligt	då	Kv.	Töfsingdalen	faktiskt	
klarar	dagsljuskravet	och	VSC	pekar	på	stora	svårigheter	för	just	detta	kvarter.	Resultatet	gav	
53	procent	begränsad	tillgång	och	24	procent	mörkt	men	utifrån	intervjun	med	projektledaren	
framkommer	 det	 att	 de,	 tillsammans	 med	 konsulter,	 arbetat	 med	 bl.a.	 byggnadens	
fönsterplacering	samt	utformning	för	att	öka	dagsljusinsläppet.	Med	andra	ord	pekar	VSC	på	
svårigheter	som	går	att	förbättra	genom	olika	åtgärder	efter	planskedet	(se	delkapitel	4.3.2	
om	VSC),	något	som	skett	i	det	verkliga	exemplet.		
Att	VSC	dessutom	kan	användas	 som	en	metod	 för	att	 vidare	utveckla	och	utforska	andra	
alternativ	i	utformningen	som	en	hjälp	i	planeringsarbetet	har	konceptalternativen	redovisat,	
något	 som	planhandläggaren	 framhävde	 som	 ett	 bra	 hjälpmedel	 till	 att	 lättare	 säkerställa	
dagsljusförhållandena	och	enkelt	bedöma	stadsstrukturer	i	tidigt	skede.	Viktigt	att	påpeka	är	
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att	jag	inte	framhäver	VSC-metoden	som	bättre	än	någon	annan	metod	som	eventuellt	kan	
finnas	på	marknaden.	
	
Sett	till	konceptalternativen	på	Kv.	Töfsingdalen	gav	alternativ	5,	det	halvslutna	kvarteret,	bäst	
genomgående	förbättring	av	dagsljusförhållandet.	God	tillgång	ökade	med	32	procentenheter	
och	mörkt	svarar	nu	för	endast	5	procent	(-19	procentenheter).	Alternativ	4,	omplacering	av	
våningsantal	till	ett	hörn,	är	det	andra	alternativet	till	att	bäst	förbättra	den	goda	tillgången	
med	en	ökning	på	20	procentenheter	följt	av	alternativ	1,	ett	helt	slutet	kvarter,	med	en	ökning	
på	17	procentenheter.	Ser	man	till	den	mörka	andelen	är	det	alternativ	3	och	4	som	är	näst	
bäst	efter	alternativ	5,	och	svarar	nu	för	18	procent	(-6	procentenheter).	Det	alternativ	som	
sämst	minskade	den	mörka	andelen	var	intressant	nog	alternativ	1	som	istället	kraftigt	ökade	
den	goda	tillgången.	Förbättringen	ligger	här	i	den	begränsade	andelen	som	sjönk	ner	till	37	
procent	 (-16	 procentenheter)	 vilket	 är	 den	 största	 förbättringen	 av	 alla	 alternativ.	 Även	
alternativ	4	och	5	förbättrade	den	begränsade	tillgången	ner	till	39-	respektive	40	procent.		
För	att	kraftigt	öka	den	goda	tillgången	av	dagsljus	och	samtidigt	minska	de	mörka	andelarna	
visade	det	 sig	vara	bäst	att	göra	ett	halvslutet	kvarter	mot	motstående	kvarter	 följt	av	att	
bygga	på	höjden	i	en	del	utav	byggnaden	och	ha	lägre	våningsantal	 i	de	andra	delarna.	Att	
bygga	slutna	kvarter	visade	sig	vara	bra	för	att	förbättra	dagsljustillgången	överlag,	nackdelen	
blev	att	de	mörka	delarna	i	princip	lämnades	oberörda.		
Det	 sämsta	alternativet	är	att	 smått	 justera	våningsantalen	 i	olika	delar	av	byggnaden	där	
resultatet	 blir	 en	 övervägande	 förbättring	 av	 begränsad	 dagsljustillgång.	 Detta	 kan	 även	
bekräftas	i	dagens	samhällstrend	att	stadsförtäta	genom	tillbyggnad	av	våningar	på	befintliga	
byggnader	(se	delkapitel	4.5.1	om	stadsförtätning).	Dessa	åtgärder	kan	innebära	att	det	blir	
svårt	att	uppnå	kravet	enligt	BBR.	
	
Konceptalternativens	resultat	speglas	även	i	de	alternativa	utformningarna	för	etapp	Norra	1	
och	2.	I	Norra	1	förbättrades	resultatet	till	95	procent	(+15	procentenheter)	för	god	tillgång	
på	alla	fasader	och	till	66	procent	(+16	procentenheter)	på	de	lägsta	våningarna.	Vad	det	gäller	
de	mörka	 andelarna	 förbättrades	 resultatet	 ner	 till	 0	 procent	 (-3	 procentenheter)	 på	 alla	
fasader	och	ner	till	8	procent	(-8	procentenheter)	på	de	lägsta	våningarna.		
I	Norra	2	låg	samma	resultat	på	en	förbättring	av	13	procentenheter	vad	det	gäller	god	tillgång	
på	alla	fasader	och	15	procentenheter	på	de	 lägsta	våningarna.	Mörkt	halverades	ner	till	2	
procent	på	alla	fasader	men	minskade	endast	med	2	procentenheter	ner	till	14	procent	på	de	
lägsta	våningarna.	En	anledning	till	detta	kan	bero	på	den	begränsade	möjligheten	att	placera	
om	byggnader	i	kvarteren	där	ytan	är	liten	jämfört	med	etapp	Västra	och	Norra	1	samt	att	viss	
bebyggelse	behölls	från	originalet.	Just	denna	bebyggelse	resulterade	i	mörka	områden	och	
beror	på	fasadens	utformning.		
Dessa	två	alternativ	visar	på,	och	till	och	med	bekräftar,	vad	tidigare	forskning	redan	tagit	upp	
(se	delkapitel	4.5.1	om	stadsförtätning),	att	det	är	möjligt	att	förbättra	dagsljustillgången	och	
behålla	 samma	 exploateringsgrad	 beroende	 på	 hur	 man	 väljer	 att	 planera.	 Dessutom	
bekräftar	 alternativen	 att	 bl.a.	 byggnadens	 geometri	 påverkar	 dagsljusförhållandet	 i	
byggnader	 och	 att	 det	 således	 även	 är	 högst	 signifikant	 när	 det	 kommer	 till	 att	 påverka	
byggnadens	energianvändning	(se	delkapitel	3.6	om	den	bebyggda	miljöns	formgivning	och	
layout).	
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6.4	Eventuella	svagheter,	förbättringar	och	förtydliganden	

• Anledningarna	till	att	 resultaten	mellan	alla	 fasader	och	de	 lägsta	våningarna	skiljer	sig	
markant	mellan	varandra,	främst	sett	till	den	mörka	andelen,	är	att	samma	andel	på	de	
lägsta	våningarna	är	inräknad	under	alla	fasader.	Beräkningarna	är	gjorde	efter	mätvärden	
i	ett	rutnät	á	1	meter	på	en	vertikal	yta	(i	detta	fall	fasader)	vilket	bidrar	till	att	värdena	
dels	skiljer	sig	i	antal	i	de	olika	fallen	beroende	på	hur	stort	rutnätet	kan	bli	på	ytan	men	
även	 att	 samma	 andel	 på	 en	 liten	 yta	 på	 de	 lägsta	 våningarna	 blir	 ännu	mindre	men	
fortfarande	befintlig	på	en	större	yta	på	alla	fasader.	Detta	blir	extra	tydligt	när	8	procent	
mörkt	på	de	lägsta	våningarna	översätts	till	0	procent	mörkt	på	alla	fasader,	felet	ligger	då	
i	hur	plug	in-programmet	Grasshopper	har	avrundat	värdena.		
	

• Generellt	 sett	 har	 det	 varit	 svårt	 att	 kraftigt	 minska	 den	 mörka	 andelen	 under	
utformningarna	av	de	olika	alternativen.	Främsta	anledningen	till	det	är	att	hörn	behållits	
och	att	de	mörka	andelarna	som	vanligast	finns	längst	ner	på	de	lägsta	våningarna	är	svåra	
att	 få	 bort.	 Detta	 har	 därmed	 istället	 inneburit	 större	 förändringar	 i	 den	 begränsade	
andelen	men	även	under	god	tillgång.	För	att	minska	den	mörka	andelen	har	alternativen	
lärt	mig	att	då	minska	på	byggnadshöjden	för	att	exponera	hörnen	eller	att	ta	bort	hörn	
genom	 att	 öppna	 upp	 kvarter	 (se	 alternativ	 3	 ,	 4	 och	 5	 under	 delkapitel	 5.4.2.1	 om	
konceptalternativ).	

	
• Hänvisningen	 om	 exploateringstal,	 e-tal,	 är	 genom	 hela	 studien	 gjord	 till	 bilaga	 3	 där	

värdet	är	beräknat	på	egen	hand.	Då	e-tal	är	ett	brett	begrepp	som	kan	tolkas	och	beräknas	
på	flera	olika	sätt	bör	således	dessa	e-tal	hanteras	varsamt.	Studiens	e-tal	är	beräknat	i	ett	
explorativt	 och	 jämförande	 syfte	 utan	 relation	 till	 ett	 faktiskt	 e-tal	 beräknat	 av	
professionella	planerare.	

	
• VSC	tar	inte	hänsyn	till	fönsters	storlek	eller	placering,	byggnadens	djup	och	inte	heller	ljus	

som	reflekteras	av	andra	ytor	eller	av	marken.	Detta	gör	att	VSC	underskattar	det	faktiska	
resultatet	och	bör	således	poängteras	för	att	nyansera	analysen.	

	
• En	 brist	 i	 VSC-beräkningarna	 och	 resultaten	 finns	 i	 att	 de	 lägsta	 våningarna,	 oavsett	

byggnad	eller	 kvarter,	 beräknades	 från	marken	och	 fem	meter	upp.	Det	 är	 vanligt	och	
förekommer	 även	 i	 Norra	 Djurgårdsstaden	 att	 bottenvåningen	 har	 butiker,	 förskolor,	
förvaringsutrymmen/cykelförråd	 etc.	 av	 diverse	 anledningar	 för	 att	 t.ex.	 öka	
serviceutbudet	eller	för	att	medvetet	undvika	dåliga	dagsljusförhållanden	i	att	ha	bostäder	
längst	ner.	Hänsyn	till	detta	har	inte	tagits	på	grund	av	förenkling	utav	arbetsprocessen	
och	att	beräkningarna	syftat	sig	till	tidigt	planeringsskede	innan	eventuell	lokalisering	av	
service	och	lokaler	har	bestämts.		

	
• De	fem	konceptalternativen	utformades	utan	hänsyn	till	omkringliggande	byggnader	vilket	

innebär	att	deras	dagsljustillgång	påverkas	beroende	på	de	olika	alternativen.	Beaktning	
till	 detta	borde	därför	 tas	och	en	medvetenhet	bör	 finnas	 i	 att	 all	 förändring	påverkar	
omkringliggande	 byggnader.	 Dessutom	 kan	 en	 optimering	 av	 dagsljusförhållandena	
innebära	 svårigheter	 i	 att	 uppfylla	 andra	 byggnadskrav	 samt	 arkitektur-	 och	
stadsbyggnadskvalitéer	och	att	man	därför	bör	beakta	alla	eventuella	krav	och	aspekter	i	
planeringen.	Till	det	hör	även	aspekter	som	estetik	och	att	de	alternativa	utformningarna	
inte	behöver	svara	för	estetiskt	tilltalande	kvarter.	Alternativen	bör	därmed	ses	som	ett	
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sätt	att	enkelt	visa	på	att	en	annan	utformning	kan	tillgodose	bättre	dagsljusförhållanden	
trots	samma	exploateringstal.	

	
• En	alternativ	utformning	för	hela	etapp	Västra	hade	varit	kompletterande	i	denna	studie	

och	visat	på	en	helhet	i	Norra	Djurgårdsstaden.	Detta	gjordes	inte	på	grund	av	tidsbrist	
och	att	konceptalternativen	för	Kv.	Töfsingdalen	ansågs	tillräckliga	för	att	kunna	applicera	
de	på	övrig	bebyggelse.	En	och	samma	alternativa	utformning	av	samma	kvarter	gav	även	
ett	bättre	statistiskt	underlag.	Anledningen	till	valet	av	kvarter	är	gjort	då	kvarteren	i	etapp	
Västra	ser	ungefär	likadana	ut.	Dessutom	har	Kv.	Töfsingdalen	angränsande	byggnader	och	
ett	öppet	parkområde	intill	sig	samt	att	det	har	ett	ursprungligen	lågt	VSC-värde	vilket	gör	
det	intressant	för	analys.	

	
• För	 att	 veta	 huruvida	 dagsljuskravet	 faktiskt	 uppfyllts	 i	 de	 berörda	 etapperna	 och	

kvarteren	borde	dokumentstudien	över	bygglovsunderlagen	hanterats	utöver	alla	kvarter.	
Detta	 gjordes	 inte	på	 grund	av	 tidsbrist	 och	 att,	 återigen,	 kvarteren	 i	 etapp	Västra	 ser	
ungefär	likadana	ut	och	att	det	finns	en	rimlighet	i	att	liknande	resultat	återspeglas.	Ett	
alternativ	hade	varit	att	hämta	ut	underlag	för	ett	kvarter	i	etapp	Norra	1	respektive	Norra	
2	men	det	ansågs	inte	nödvändigt.	

	
6.5	Validitet	och	etik	

Studiens	genomgående	resultat	säger	ingenting	om	hur	dagsljusförhållandena	är	i	alla	kvarter	
i	respektive	etapp,	utan	VSC	resultaten	beskriver	endast	en	sammanvägning	av	resultatet	på	
fasader	från	alla	kvarter	i	respektive	etapp	med	undantag	för	kv.	Töfsingdalen	i	etapp	Västra.	
Bygglovsunderlagen	för	kv.	Töfsingdalen	är	inte	tillräcklig	för	att	dra	vidare	paralleller	mellan	
kvarteren	i	etapp	Västra	och	resultatet	kan	således	inte	dras	mellan	de	olika	etapperna.	
	
Då	VSC	är	en	metod	som	inte	är	etablerad	inom	svensk	planeringen	och	som	har	ett	tydligt	
kommersiellt	intresse	för	marknadsföring	från	konsulter	bör	en	etisk	analys	göras.	Metoden	
ska	i	denna	studie	inte	ses	som	en	metod	bättre	än	andra	då	en	jämförande	studie	med	andra	
existerande	 analysverktyg	 behövs,	 utan	 VSC	 används	 i	 ett	 explorativt	 syfte	 för	 att	 väcka	
intresse	och	översiktligt	utvärdera	dagsljusförhållandet	på	fasader	i	Norra	Djurgårdsstadens	
befintliga	etapper.	
	
Givet	studiens	resultat	om	konceptalternativ	och	alternativa	utformningar	av	etapper,	men	
även	studiens	diskussion	i	hur	man	kan	eller	bör	planera	för	goda	dagsljusförhållanden	är	jag	
noga	 med	 att	 poängtera	 att	 planering	 handlar	 om	 avvägning.	 Planering	 kräver	 en	
sammanvägning	av	många	aspekter	som	behöver	samverka	där	dagsljus	ibland	åsidosätts	och	
att	det	kan	innebära	att	andra	kvalitéer	ibland	uppnås.	Studien	ska	därmed	inte	reflektera	en	
åtråvärd	linje	av	”rätt	sätt”	att	planera	för	god	dagsljustillgång.	
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7.	Slutsats	och	framtida	forskningsfrågor	

7.1	Slutsats	
Syftet	med	denna	studie	var	att	studera	om	dagsljusfrågan	är	en	prioriterad	planeringsfråga	
och	 hur	 goda	 dagsljusförhållanden	 kan	 uppnås	 vid	 planeringen	 av	 nyproducerade	
bostadsområden.	Målet	var	att	utvärdera	ett	nytt	bostadsområde	i	Stockholm	om	gällande	
dagsljusförhållanden	på	fasader	samt	hur	dagsljusfrågan	hanterats	i	plan-	och	byggprocessen,	
i	detta	fall	Norra	Djurgårdsstaden	och	dess	etapper	Västra,	Norra	1	och	2.	
	
Resultatet	 från	 studien	 visade	 på	 att	 Norra	 Djurgårdsstaden	 uppnår	 relativt	 goda	
dagsljusförhållanden,	 speciellt	 sett	 till	 de	 hela	 fasaderna.	 Väljer	man	 att	 titta	 på	 de	 lägsta	
våningarna	är	svaret	inte	lika	självklart	där	problemet	ligger	i	att	en	stor	andel	svarar	för	en	
begränsad	 tillgång	och	 att	 etapp	Västra	 är	 den	del	 som,	 sett	 till	 hela	dagsljusförhållandet,	
svarar	 för	 det	 sämsta	 resultatet	 och	 drar	 ner	 hela	 Norra	 Djurgårdsstadens	 resultat.	 Dock	
visade	 det	 sig	 att	 byggherren	 Stockholmshem,	 under	 Kv.	 Töfsingdalens	 uppförande,	 gjort	
insatser	för	att	förbättra	dagsljustillgången	och	att	dagsljuskraven	således	uppfylls	i	ett	kvarter	
i	etapp	Västra.	Med	andra	ord	har	de	befintliga	dagsljusförhållandena	på	fasader	förbättrats	i	
ett	senare	skede	under	byggprocessen	till	att	uppfylla	dagsljuskravet,	och	att	VSC-studien	inte	
ensamt	kan	utvärdera	den	faktiska	dagsljustillgången	i	bostäder.	
	
Sett	till	hur	berörda	planerare	har	planerat	de	berörda	etapperna	av	Norra	Djurgårdstaden	
har	man	 sällan	 tagit	 upp	dagsljus	under	processen	 i	 gällande	plandokument.	Det	har	 varit	
tydligt	att	man	i	tidiga	planeringsskeden	varken	tagit	upp	ljus	eller	dagsljus	i	sin	bemärkelse	
för	att	sedan	ta	mer	plats	i	desto	senare	skeden.	Liknande	trend	finns	i	hur	dagsljusfrågan	varit	
prioriterad	över	tid.	
Anledningarna	 till	 detta	 visade	 sig	 vara	 att	 rådande	 byggnadstrender	 och	 höga	 energikrav	
leder	till	att	problematiken	och	således	prioriteringen	kring	dagsljus	ökat,	men	också	okunskap	
där	man	buntar	ihop	dagsljus	med	allt	ljus	och	inte	som	en	enskild	explicit	del.	
De	som	har	lyft	dagsljusfrågan	i	Norra	Djurgårdsstaden	är	främst	byggherrarna	som,	via	sina	
konsulter,	utför	dagsljuskontroller	och	driver	frågan.	Det	är	även	tydligt	att	byggherrarna	i	sitt	
arbete	lyft	dagsljusfrågan	som	ett	resultat	av	ökad	miljöcertifiering	i	nya	byggnader.	I	etapp	
Västra	 har	 diskussioner	 om	 dagsljusfrågan	 inte	 förkommit	 i	 tidiga	 skeden	 utan	 det	 har	
kontrollerats	 senare	 under	 bygglovsprocessen	 och	 anmälandelen,	 något	 som	 anses	 vara	
problematiskt	för	att	skapa	bättre	förutsättningar	till	att	klara	kravet.	Planering	kräver	dock	
en	sammanvägning	av	många	olika	aspekter	som	behöver	samverka	där	dagsljus	ibland	kan	
åsidosättas.	
	
Förutom	 att	 dagsljusfrågan	 behöver	 lyftas	 tidigare	 i	 processen,	 redan	 under	
detaljplaneprocessen,	 är	 kunskap	 och	medvetenhet	 om	 frågan	 viktigt.	 Låg	 kompetens	 kan	
resultera	 i	 att	 frågan	 blir	 en	 icke-fråga	 utan	 att	 den	 behandlas	 under	 planeringen.	
Dagsljusfrågan	 är	 dessutom	 subjektiv	 och	 problemet	 missas	 ofta	 där	 medvetenhet	 borde	
funnits,	en	medvetenhet	som	idag	växer	men	där	detaljkunskap	ofta	innefattar	en	allt	för	stor	
tillförlitlighet	till	konsulters	sakkunskap.	
Det	visade	sig	att	dagens	dagsljuskrav	som	ställs	av	Boverket	är	problematiskt	om	var	gränsen	
för	 god	 tillgång	 går	 vilket	 innebär	 svårigheter	 i	 hur	 man	 bör	 förhålla	 sig	 till	 kravet.	
Dagsljuskravet	behöver	således	utvecklas	och	bli	tydligare	med	direktiv,	bättre	tolkningar	och	
enligt	 konsulter	 nya	 beräkningsmetoder.	 En	 av	 dessa	 metoder	 kan	 vara	 Vertical	 Sky	
Component,	VSC,	som	har	visat	sig	vara	en	möjlig	metod	att	använda	sig	utav	för	att	enkelt	



	 59	

och	översiktligt	analysera	och	ge	en	indikator	av	dagsljusförhållandet	i	Norra	Djurgårdsstaden.	
VSC	förespråkas	dock	inte	som	en	bättre	metod	än	andra	utan	lyfts	i	denna	studie	som	möjlig	
för	 att	 vidare	 utveckla	 och	 utforska	 andra	 alternativ	 i	 utformningen	 under	 tidigt	
planeringsskede	 där	 det	 är	 möjligt	 att	 förbättra	 dagsljustillgången	 och	 behålla	 samma	
exploateringsgrad	beroende	på	hur	man	väljer	att	planera.	Metoden	har	även	varit	enkel	att	
använda	och	jag	är	av	åsikten	att	om	man	har	kunskap	om	CAD-program	kan	man	utföra	VSC-
beräkningar.	
	
7.2	Framtida	forskningsfrågor	

Som	fortsättning	behövs	en	jämförande	studie	med	andra	beräkningsmetoder	för	att	påvisa	
fördelar	 och	 nackdelar	mellan	 olika	metoder	 samt	 fortsatta	 studier	 som	 utvärderar	 VSC’s	
potential	att	översiktligt	analysera	och	indikera	dagsljusförhållandet	i	bostadsområden,	såväl	
äldre	som	nya.	 Inom	ramen	 för	dessa	 framtidsstudier	bör	avsikten	vara	att	 fortsätta	väcka	
intresse	och	kunskap	om	dagsljusfrågan	i	planeringen.	 	
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Bilaga	1	
Resultat	VSC-beräkning	
	
	

	

	

	

	

	

	

1.	Norra	Djurgårdsstaden	
	

	
Figur	2:	VSC-beräkningar	(alla	ytor	beräknade)	över	Norra	Djurgårdsstaden,	etapp	Västra,	Norra	1	och	2.	

Figur	1:	Skalan	för	VSC-resultat.	OBS!	Maxvärdet	för	
verikala	ytor	är	~40%	(grönt).	
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Figur	3:	VSC-beräkningar	över	Norra	Djurgårdsstaden,	etapp	Västra,	Norra	1	och	2.	
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2.	Etapp	Västra	
	

	
Figur	4:	VSC-beräkningar	på	befintlig	bebyggelse	etapp	Västra.	

	
Figur	5:	VSC-beräkningar	på	befintlig	bebyggelse	etapp	Västra.	
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Figur	6:	VSC-beräkningar	på	befintlig	bebyggelse	etapp	Västra.	
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3.	Etapp	Norra	1	
	

	
Figur	7:	VSC-beräkningar	på	befintlig	bebyggelse	etapp	Norra	1.	

	

	
Figur	8:	VSC-beräkningar	på	befintlig	bebyggelse	etapp	Norra	1.	
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Figur	9:	VSC-beräkningar	på	befintlig	bebyggelse	etapp	Norra	1.	

	
Figur	10:	VSC-beräkningar	på	befintlig	bebyggelse	etapp	Norra	1.	
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3.1	Alternativ	–	Etapp	Norra	1	
	

	

Figur	11:	VSC-beräkningar	för	alternativ	utformning	av	etapp	Norra	1.	

	

	
Figur	12:	VSC-beräkningar	för	alternativ	utformning	av	etapp	Norra	1.	
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Figur	13:	VSC-beräkningar	för	alternativ	utformning	av	etapp	Norra	1.	
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4.	Etapp	Norra	2	
	

	
Figur	14:	VSC-beräkningar	på	befintlig	bebyggelse	etapp	Norra	2.	

	

	
Figur	15:	VSC-beräkningar	på	befintlig	bebyggelse	etapp	Norra	2.	
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Figur	16:	VSC-beräkningar	på	befintlig	bebyggelse	etapp	Norra	2.	

	
Figur	17:	VSC-beräkningar	på	befintlig	bebyggelse	etapp	Norra	2.	
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4.1	Alternativ	–	Etapp	Norra	2	
	

	
Figur	18:	VSC-beräkningar	för	alternativ	utformning	av	etapp	Norra	2.	

	
Figur	19:	VSC-beräkningar	för	alternativ	utformning	av	etapp	Norra	2.	
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Figur	20:	VSC-beräkningar	för	alternativ	utformning	av	etapp	Norra	2.	
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Bilaga	2	
Kvalitetsprogram,	Norra	Djurgårdsstaden	
	

Kvalitetsprogrammet	är	ett	dokument	upprättat	av	Stockholms	stad	i	samarbete	med	berörda	
byggherrar	för	samordning	av	den	yttre	miljöns	utformning.	Kvalitetsprogrammet	utgör	ett	
komplement	 till	 detaljplanen	 och	 hänvisas	 till	 i	 de	 exploateringsavtal	 som	 tecknas	mellan	
exploateringsnämnden	och	respektive	byggherre.	
	
Inom	ramarna	för	denna	kan	sedan	mindre	förändringar	göras,	om	de	kan	ske	utan	att	sänka	
kvalitén.	(Stockholm	stad,	2011)	

	

Genomgående	för	de	tre	kvalitetsprogrammen	över	etapperna	Västra,	Norra	1	samt	Norra	2	

är	 ambitionen	 om	 att	 Norra	 Djurgårdsstaden	 ska	 bli	 en	 del	 av	 innerstaden	med	 en	 stark	

attraktionskraft	och	en	identitet	av	god	arkitektur	och	hållbarhet.	

Den	 nya	 bebyggelsen	 ska	 utgå,	 inspireras	 och	 tas	 hänsyn	 av	 omgivningens	 natur	 och	

arkitektur.	Inspirationen	hämtas	från	den	täta	rutnätsstrukturen	i	Stockholms	innerstad	och	

från	 modernismens	 ideal	 om	 öppenhet,	 utsikt,	 solljus,	 vatten	 och	 grönska.	 Dessutom	 är	

utgångspunkten	 att	 ta	 tillvara	 på	 den	 kulturhistoriska	 intressanta	 industrimiljön	 inom	

gasverksområden	med	dess	kännetecknande	tegel-	och	stålarkitektur.	

1. Kvalitetsprogram	Västra,	2011	
Referens:	Stockholms	stad,	2011	

1.1	Stadsbyggnadskaraktär	
”Bebyggelsen	 är	 med	 andra	 ord	 högre	 mot	 Hjorthagsberget	 och	 lägre	 mot	 Kungl.	

nationalstadsparken.”	(s.	8)	

”Miljön	ska	kännas	trygg	och	säker	och	man	ska	ha	god	överblick	i	det	offentliga	rummet	/…/.”	

(s.	8)	

”/…/	 Det	 innebär	 bland	 annat	 halvslutna	 och	 helt	 slutna	 kvarter	mot	 gator	 och	 offentliga	

platser.”	(s.	8)	

	

1.2	Byggnadsutformning	
”Bebyggelsens	tak	skall	utföras	med	en	lutning	på	5-25	grader.”	(s.	9) 
”Målsättningen	är	att	bebyggelsen	ska	ha	en	sammanhållen	karaktär	och	en	klart	avläsbar	

identitet.”	(s.	9) 

2. Kvalitetsprogram	Norra	1,	2009	
Referens:	Stockholms	stad,	2009	

2.1	Stadsbyggnadskaraktär	
Lägre	hushöjd	mot	Husarviken	och	Norra	Djurgården,	högre	mot	Hjorthagsberget.		

”Miljön	 ska	 kännas	 trygg	 och	 säker	 och	 man	 ska	 ha	 god	 överblick	 /…/	 det	 innebär	 bl.a.	

halvslutna	kvarter	mot	gator	och	offentliga	platser.”	(s.	8)	
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2.2	Byggnadstyper	
”Bebyggelsen	planeras	med	öppningar	och	släpp	som	möjliggör	ljusinsläpp	och	visuell	kontakt	

mellan	gård	och	omkring-	liggande	offentlig	miljö.”	(s.	9)	

”Bebyggelsens	tak	skall	utföras	med	en	lutning	på	5-25	grader.”	(s.	9)	

”Målsättningen	är	att	bebyggelsen	ska	ha	en	sammanhållen	karaktär	och	en	klart	avläsbar	

identitet.”	(s.	9) 

3. Kvalitetsprogram	Norra	2,	2013	
Referens:	Stockholms	stad,	2013	

3.1	Stadsbyggnadskaraktär	
”Miljön	ska	kännas	trygg	och	säker	och	man	ska	ha	god	överblick	i	det	offentliga	rummet.”	(s.	

8) 
”Den	nya	bebyggelsen	i	Norra	Djurgårdsstaden	utformas	med	med	tydligt	definierade	privata	

och	offentliga	rum.”	(s.	8) 
 
3.2	Byggnadstyper	
”Bebyggelsen	 planeras	 med	 en	 variation	 och	 oregelbundenhet	 inom	 kvarteren	 där	 olika	

typologier	och	byggnadshöjder	blandas.”	(s.	9)	

”De	lägre	byggnaderna	är	placerade	centralt	i	kvarteren	och	längs	Husarviken.	Avsikten	är	att	

möjliggöra	solinstrålning	på	gårdarna	och	att	ta	ner	bebyggelsens	skala	/…/”	(s.	9)	

”Längs	områdets	gator	tillåts	de	högre	delarna	av	bebyggelsen.	I	mitten	av	det	västra	kvarteret	

sänks	byggnadshöjden	för	att	förstärka	släppet	i	kvarteret	och	sikten	från	Husarviken	genom	

kontorsparken	mot	tegelgasklockorna.”	(s.	9)	

4. Referenser	
	

• Stockholms	 stad.	 (2009).	Kvalitetsprogram	 för	 gestaltning	 –	Norra	Djurgårdsstaden	
etapp	1	Norra.	Stockholm:	Stadsbyggnadskontoret.	

• Stockholms	 stad.	 (2011).	Kvalitetsprogram	 för	 gestaltning	 –	Norra	Djurgårdsstaden	
etapp	1	Västra.	Stockholm:	Stadsbyggnadskontoret. 

• Stockholms	 stad.	 (2013).	Kvalitetsprogram	 för	 gestaltning	 –	Norra	Djurgårdsstaden	
etapp	2	Norra	2.	Stockholm:	Stadsbyggnadskontoret. 
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Bilaga	3	
Uträkning	av	exploateringstal,	Norra	Djurgårdsstaden	
	
	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 	 	

Etapp	 Bruttoarea	(BTA)	 	 	 BTA	(kvm)	 Total	markareal	(A,	kvm)	 e	=	BTA/A	

Västra	 Byggnadsarean	(BYA,	
kvm)	

	 Antal	våningar	(medeltal	i	varje	
kv.)	 127616,0	 59550	 2,14	

Kv	Björnlandet	 2429	 	 8,75	 	 	 	
Kv	Norra	Kvill	 823	 	 9	 	 	 	
Kv	Pädjelanta	 411	 	 9	 	 	 	

Kv	Töfsingdalen	 2067	 	 7	 	 	 	
Kv	Tyresta	 2236	 	 7,5	 	 	 	

Kv	Kosterhavet	 2012	 	 7	 	 	 	
Kv	Muddus	 1710	 	 7	 	 	 	

Kv	Söderåsen	 1170	 	 7	 	 	 	
Kv	Tresticklan	 2031	 	 7	 	 	 	

Kv	Färnebofjärden	 1958	 	 6,5	 	 	 	

Summa	 16847	 Medel	 7,58	 	 	 	
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Etapp	 Bruttoarea	(BTA)	 	 	 BTA	(kvm)	 Total	markareal	(A,	kvm)	 e	=	BTA/A	

Norra	1	 Byggnadsarean	(BYA,	
kvm)	

	 Antal	våningar	(medeltal	
i	varje	kv.)	75637,6	 41993	 1,80	

Kv	Skuleskogen	 2081	 	 6,3	 	 	 	
Kv	Gotska	Sandön	 2891	 	 7	 	 	 	

Kv	Garphyttan	 3307	 	 6,2	 	 	 	
Kv	Abisko	 3138	 	 7	 	 	 	

Summa	 11417	 Medel	 6,63	 	 	 	
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Etapp	 Bruttoarea	(BTA)	 	 	 BTA	(kvm)	 Total	markareal	(A,	kvm)	 e	=	BTA/A	

Norra	2	 Byggnadsarean	
(BYA,	kvm)	

	 Antal	våningar	(medeltal	
i	varje	kv.)	 67206,1	 32760	 2,05	

Kv	Stora	Sjöfallet	 3742	 	 5,8	 	 	 	
Kv	Hornslandet	 3843	 	 6	 	 	 	

Kv	Sonfjället	 4137	 	 5,4	 	 	 	

Summa	 11722	 Medel	 5,73	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Referenser	
	

• Rogers	P,	Tillberg	M,	Todorov	M.	(2018).	Daylight	access	in	Swedish	neighbourhoods.	Draft	0.1	-	Issue	date	2018.04.03.	Stockholm:	BAU.	
• Rådberg	J,	Friberg	A.	(1993).	Svenska	Stadstyper:	Historisk	exempel	klassifiering.	Stockholm:	Kungliga	Tekniska	Högskolan.	
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Bilaga	4	
Intervjufrågor,	semi-struktur	
Generella:	

• Vad	är	din	roll	i	din	organisation	och	vad	var	din	roll	i	XX	(projektet)?	
	

• Är	frågan	om	bostädernas	dagsljus	en	prioriterad	fråga	i	stadsbyggnadssammanhang	
i	allmänhet?	Har	detta	förändrats	över	tid?		

	
• Är	frågan	om	bostädernas	dagsljus	en	prioriterad	fråga	inom	din	organisation?	Har	

detta	förändrats	över	tid?		
	
• Hanteras	frågan	om	bostäders	dagsljus	i	plan-	och	byggprocessen,	i	vilket	skede/vilka	

skeden	i	plan-	och	byggprocessen	hanteras	dagsljusfrågan?	
	

• Vem/vilka	aktörer	ansvarar	för	utredning/beräkning	av	att	dagsljuskraven	uppnås?	
	

• Hur	säkerställs	att	dagsljuskraven	uppnås?	Används	särskilda	
metoder/programvaror?	

	
• Anser	du	att	dagsljusfrågorna	tas	upp	i	rätt	skede	i	processen?	Har	du	några	förslag	

på	vad	som	skulle	kunna	ändras?	

Projektspecifika	frågor:	
• Var	frågan	om	bostädernas	dagsljus	en	prioriterad	fråga	i	XX	(projektet)?	

	
• Hur	hanterades	frågan	och	i	vilket	skede/vilka	skeden	i	plan-	och	byggprocessen	för	

XX	hanterades	dagsljusfrågan?	
	

• Vem/vilka	aktörer	ansvarade	för	utredning/beräkning	av	att	dagsljuskraven	
uppnåddes	för	XX?	
	

• Hur	säkerställdes	att	dagsljuskraven	uppnåddes?	Används	särskilda	
metoder/programvaror?	

	
• Anser	du	att	dagsljusfrågorna	togs	upp	i	rätt	skede	i	processen	med	XX?	Har	du	några	

förslag	på	vad	som	skulle	kunna	ändras?	
	
För	planhandläggare/planarkitekt:	
Både	generellt	och	projektspecifikt	

• Påverkar	dagsljusfrågorna	bebyggelsens	placering	och	utformning	i	detaljplanen?	
	

• Behandlades	dagsljus	som	en	del	av	frågan	om	en	god	inomhusmiljö	eller	bra	solljus?	
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• Säkerställer	detaljplaneringen	att	goda	dagsljusförhållanden	uppnås?		

	
För	projektledare/byggherre:	

• Hur	säkerställdes	att	dagsljuskraven	uppnåddes?	Används	särskilda	
metoder/programvaror?	

Generellt	igen:	
• I	Boverkets	byggregler	ställs	krav	på	att	”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”.	Med	det	hänvisas	en	tolkning	av	god	tillgång	till	beräkningsmetoder	
enligt	svensk	standard. 
	

• Anser	du	att	ni	har	tillräcklig	kompetens	inom	dagsljusfrågor	inom	er	organisation	
(avdelning/förvaltning/bolag)	eller	inom	er	konsultgrupp?		
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