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täthet, energieffektivitet och goda levnadsmiljöer.
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Dagsljusets 
betydelse i 
stadsplanering

VAD ÄR EN HÅLLBAR STAD? 
I stadsplaneringen idag ligger ofta 
fokus på förtätning och exploatering. 
Anledningarna är flera och samver-
kande, bland andra bilden av den täta 
staden som hållbar i samverkan med 
ekonomiska intressen i attraktiva stads-
områden. Bilden av att den täta staden 
är hållbar kommer av att förutsättning-
arna för kollektivtrafik blir goda tack 
vare koncentrationen av människor och 
närhet mellan målpunkter som bostäder, 
arbeten, kommersiella och kulturella 
instutitioner. Tittar man på energi-
användningen till transport så är den 
täta staden många gånger effektivare 
än den utspridda staden även om den 
är fortsatt beroende av dess omland 
och import av varor.

Det finns dock gränser för hur tät 
en stad kan vara för att vara hållbar ur 
koldioxidutsläpp och energianvändning, 
vilket beror på hur tätheten påverkar 

byggnadernas användning. Forskning 
visade redan 2003 att städers exploa-
tering är positiv till en viss gräns vad det 
gäller energianvändningen¹. Hög exploa-
tering har positiva effekter på värme-
hushållningen men negativa effekter på 
elanvändningen i fastig heter med verk-
samheter som kontor och offentliga och 
kommersiella inrättningar som en följd 
av minskat dagsljus, vilket leder till ökad 
användning av elektriskt ljus och ökad 
internvärme och som en konsekvens av 
det ökat kylbehov. Även sämre förutsätt-
ningar för naturlig nattkylning och natur-
liga alternativ hybridventilationslösningar 
inverkar. Det senare hindras även i hög 
grad av utsläpp och ljud från koncentre-
rad biltrafik. 

Vid sidan om koldioxidpåverkan och 
energiaspekter kan täthet påverka förut-
sättningar för exploatera aktiv sol, utöva 
stadsodling, möjliggöra solbelysta parker 
eller annan utevistelse i sol.

Sedan 2007 är vi fler på jorden som bor i urbana miljöer än 
på landsbygden och trenden fortsätter. När vi förtätar våra 
befintliga städer och bygger nya stadsdelar behöver vi utforma 
stadsdelar utifrån mänskliga behov. På skandinavisk latitud 
är stadsbyggnads och byggnadsutformning avgörande för 
dagsljuset och för hälsan.
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Ljuset har en direkt inverkan på vår 
hälsa då ljus reglerar vår dygnsrytm 
och påverkar vårt hormonsystem med 
konsekvenser för såväl immunförsvar 
som psyke2–6. Forskning har visat att 
dagsljus reglerar vår kroppsrytm, även 
kallad biologisk klocka7. Den reglerar 
välmående och funktioner som hjärtat, 
blodtryck, immunförsvar mm8. Kroppen 
har behov av den naturliga rytmen av 
ljus och mörker som närvaro och från-
varo av dagsljuset ger.

Solljuset är även vår huvudsakliga 
källa till vitamin D. Kroppen utveck-
lar D-vitamin i kontakt med UVB-ljus. 
Denna UVB-strålning tar sig dock inte 
genom glas9 utan förutsätter soliga plat-
ser för utomhusvistelse. Utformningen 
av våra städer, bostäder och arbets-
platser påverkar hur mycket dagsljus 
vi får i vårt dagliga liv och har en direkt 
inverkan på hälsa. 

NATURLIGT L JUS OCH ELL JUS
Ljuset har positiva effekter på hälsa, 
välmående, pigghet och sömnkvalitet10. 
Dagsljusets variation bidrar till att reglera 
kroppsrytmen genom att aktivera ett 
pigghetshormon (serotonin) med det blåa 
morgonljuset medan det röda kvällsljuset 
har en avkopplande effekt11. Kroppens 
sömnhormon (melatonin) stimuleras av 
mörker och motverkas av ljus, särskilt blått 
ljus12 i dagsljus och belysning. Elbelysning 
kan förskjuta den naturliga kroppsrytmen 
eftersom den innehåller allt mer blått ljus. 
Det blåa ljuset i till exempel LED-lampor 
motverkar melatoninproduktionen fem 
gånger mer än en klassisk glödlampa 
som har ett mycket gulare ljus. Även 
digitala verktyg som telefoner, Ipads 
mm inverkar på dygnsrytmen och kan 
försena sängläggningen, särskilt för barn 
och tonåringar.

VÅR B IOLOG ISK A K LOCK A
Kroppsrytmen reglerar de biologiska pro-
cesserna i djur, växtlighet och bakterier 
och relaterar till en 24-timmars rytm, även 

Direkt solstrålning (solljus) har påvi-
sats av forskning vara absolut nödvändigt 
för hälsan; brist på solljus kan leda till 
depressioner (SAD), brist på D-vitamin 
leder till ökade cancerförekomst, direkt 
solljus bryter ner bakterier och det finns 
ytterligare hälsoaspekter som visats rela-
tera till solljus. Det finns med andra ord 
ett optimum av tät stad och det varierar 
mellan olika klimat och framförallt med 
olika solhöjder. I Norden står solen lågt 
så förutsättningarna att bygga högt och 
tätt (smala gator) är helt enkelt begrän-
sad med avseende på energieffektivise-
ring, hälsa och god livskvalitet. 

Dagsljus har historiskt haft en central 
roll i stadsplanering och arkitektur-
gestaltning. Stadens tätare densitet och 
den stora andel tid vi spenderar inom-
hus skapar ett behov av återupprättad 
kontakt mellan människa, plats och tid. 
Dagsljusets dynamik spelar en unik roll 
i arkitekturen genom sin förmåga att 
förankra människan på platser och upp-
rätthålla kontakten med tid och rum.

VAD ÄR ET T GOT T DAGSL JUS?
Ljus inverkar på människan på ett antal 
olika sätt. Vi reagerar på ljus genom vad 
vi känner och ser, inte som uppmätta 
fotoner. God ljusdesign är mångfasette-
rad och kan aldrig minimeras till ett antal 
beräkningar. För att uppnå en kvalitativ 
ljusmiljö är en viktig aspekt att människan 
kan följa dygnets förändringar med dags-
ljus, solljus, skugga och mörker. Vi vill 
kunna skapa kontakt med utsidan genom 
väl studerade utblickar utan att skapa 
störande insyn. Får vi för lite dagsljus in 
i våra vistelserum ökar användandet av 
elbelysning som tar över och utjämnar 
den dynamiska dagsljuskaraktären.

HÄL SA – DAGSL JUSETS  
BET YDEL SE 
I ett skandinaviskt klimat med långa 
perioder med låga ljusnivåer som sedan 
byts mot höga ljusnivåer är årstidsrela-
terade sjukdomar tydliga6.
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kallad den biologiska eller circadianska 
klockan (från latinets circa dies, ”ungefär 
en dag”). Kropps rytmen är synkroniserad 
med dagsljuset genom signaler från ögat 
till hjärnan som i sin tur reglerar kroppens 
sömn/vakentillstånd, kroppstemperatur, 
törst och aptit7. Människan behöver 
tillräckligt med ljus, runt 2500 luxtimmar 
under en dag10 för att den biologiska 
klockan ska följa en 24-timmars cykel. 
Stresshormonet kortisol, responderar 
också mot dygnsvariationer och når 
sin lägsta nivå runt fyra på morgonen 
eller efter tre till fem timmars sömn när 
melatoninet ligger högt. 

Mörkret och melatoninet har förutom 
att reglera sömnen ett antal andra vik-
tiga funktioner. Idag vet man att melato-
nin samverkar med immunsystemet och 
har anti-inflammatoriska effekter. Några 
forskningsstudier indikerar att melato-
nin kan vara effektivt i bekämpningen 
av infektionssjukdomar och bakterie-
infektioner och potentiellt i bekämp-

ningen av cancer2–6. Sömn hormon 
kan motverka rubbningar i kropps-
rytmen och motverka årstidsrelaterad 
nedstämdhet (även förkortad SAD – 
seasonal affective disorder). Nordiska 
länder med högre latituder har en högre 
andel depressionssymptom kopplade 
till årstiden. 

Breddgrad, årstid, väderförhållanden 
och avstånd till fönster påverkar alltså 
individens känsloskattning i en viss miljö 
(Rikard Küller, Miljöpsykologi, LTH.) 

DAGSLJUS OCH PRODUK TIVITET
Forskningsstudier har visat hur försälj-
ning i butiker ökar i goda dagsljusför-
hållanden13 och hur inlärningen i skolor 
förbättras14. Det finns mer och mer stu-
dier som kopplar ihop produktivitet på 
arbetsplatsen med dagsljus på arbets-
platsen15. Dagsljus och utsikt är viktiga 
samverkande faktorer som studerats i 
koppling till välmående och produktivi-
tet på arbetsplatsen. 

Vivalla bokontor
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Dagsljus – 
definitioner och  
allmän orientering

Dagljusdefinitionens indelning av 
diffust himmelljus och direkt solljus 
återspeglas även i standarder och 
beräkningar så att solljus och him-
melsljus hanteras separat.

Dagsljus regleras i Boverkets 
byggregler (BBR) i hälsokapitlet i 
avsnittet 6:3 Ljus. Dagsljuskravet är 
kvalitativt och avser ”gott dagsljus”, 
vilket preciseras genom ett allmänt 
råd med ett kvantitativt mått på 1 
procent dagsljusfaktor i en punkt. 
Det kvantitativa kravet gäller gene-
rellt för ”rum eller avskiljbara delar 
av rum där människor vistas mer än 
tillfälligt”…”om detta inte är orimligt 
med hänsyn till rummets avsedda 
användning”.

BBR hänvisar till bilagan i SIS-
standarden SS 91 42 01 som i sin 
tur hänvisar till boken Räkna med 
dagsljus. Den beräkningsmetoden 
utgår ifrån dagsljusfaktorn (DF-
punkt) i en punkt 0,8 m över golv, 
på hälften av rumsdjupet, 1 meter 
från mörkaste sidovägg.

Den Europeiska Standarden 
EN 17037:2018, blev fastställd i 
december 2018 för Sverige och 
ersätter SS 91 42 01. Boverket 

anger att den gamla standarden 
ändå kan användas för verifiering av 
dagsljuskravet i BBR.

Rekommendationen i denna nya 
standard är att ”50% av ytan i de 
rum där människor uppehåller sig 
mer än tillfälligt bör ha en belys-
ningsstyrka inomhus av minst 300 
lux under 50% av den tid då det 
finns dagsljus samt att även reste-
rande yta bör ha en viss belysnings-
styrka. Detta korreponderar mot ett 
målvärde för en dagsljusfaktor”.

Den korresponderande dags-
ljusfaktorn varierar beroende på 
byggnadens geografiska läge för 
att kunna uppnå minst 300 lux i 
i halva ytan av de rum där männ-
iskor vistas mer än tillfälligt under 
hälften av det ljusa dygnets timmar. 
Denna dagsljusfaktor mäts som ett 
medianvärde för rummet till skill-
nad från nuvarande SIS-standard 
och Räkna med dagsljus. I Sve-
rige innebär detta en dagsljusfak-
tor median mellan 2.1% i södra 
Sverige och 2.6% i norra Sverige 
(2.5% i Stockholm).

I den nya standarden så finns 
det även ett värde för hur mycket 
direkt solljus som minst ska nå ett 

Dagsljus består av direkt solljus, diffust himmelsljus och reflekterat ljus. 
Himmelsljuset står i Sverige för cirka 60% av dagsljuset. Solljuset är det direkta ljus 
som träffar oss oavskärmat.

vistelserum per lägenhet på 1,5 
timmar under någon dag mellan 1 
februari och 21 mars.

De vägledande principerna som pre-
senteras i denna vägledning fungerar 
oberoende av sätt att mäta dagsljus-
faktorn då de stödjer oss i att skapa 
goda förutsättningar för tillräcklig 
tillgång till dagsljus interiört, oavsett 
mätmetod. Principerna är framtagna 
i relation till ett standardrum, define-
rat av svensk standard (SIS) SS 91 
42 01 och som vid en 1% dagsljus-
faktor enligt den nuvarande svenska 
modellen med beräkning i en punkt, 
motsvarar ungefär 2% medeldags-
ljusfaktor i SIS-rummet.

Utöver krav i BBR har vi på den 
svenska marknaden även en rad 
certifieringssystem och miljöklass-
ningar som i sin tur ställer krav på 
dagsljus. I vissa system är kraven 
kopplade till BBR, medan de i 
andra system är fristående från 
svenska lagkrav. Inga certifierings-
system eller miljöklassningar ställer 
krav på direkt solljus i dagsläget.

De vägledande principerna i 
denna vägledning är framtagna 
med bostadshus i åtanke.
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KORT BE SK RIVNING AV  
DAGSL JUSFAK TOR (DF ) 
Dagsljusfaktorn är ett procentuellt mått 
på andelen dagsljus inne i rummet 
förhållande till dagljuset ute under en 
perfekt molning dag.

Dagsljusfaktorn räknar endast med 
diffust ljus och är därför oberoende av 
orientering. Dagsljusfaktorn (DF) kan 
anges som ett värde av en punkt i ett 
rum alternativt som ett medelvärde eller 
medianvärde av flera punkter.

I BBR 2018 används beräkningen 
av DF-punkt, medan det är vanligare att 
ange dagsljusfaktorn som medelvärde 
internationellt.

A. Direkt Solljus
B. Diffust himmelsljus
C. Reflekterat ljus

A

B
C

Om den medelsnittliga dagsljusfaktorn i 
ett rum brukar sägas att:

1%   Rum upplevs dunkla, elektrisk 
belysning döljer dagsljusvariationen.

2%   Delar närmare fönster upplevs 
som dagsljusbelysta även om 
elektriskt ljus är den huvudsakliga 
ljuskällan.

5%   Rummet upplevs dagsljusbelyst 
och elektrisk belysning behövs 
sällan. Visuellt och termiskt 
obehag kan förekomma.

10%   Rummet närmar sig upplevelsen 
av ljuset ute, såsom karaktären 
hos en vinterträdgård.

10 000 lux

200 lux

DF= ×100=2%
200

10 000



Vägledande 
principer –  
vad påverkar 
ljuset i staden?

Tillgången till och upplevelsen av ljus i våra rum och på våra gårdar 
påverkas av hur stadens byggnader förhåller sig till varandra, hur 
fasadmaterial reflekterar ljuset och hur fönster utformas.

En tät stad ställer stora krav på utform-
ning för att fortsätta vara en ljus stad. 
I Boverkets byggregler, som reglerar 
byggnadsutformning, finns krav på god 
tillgång till direkt dagsljus i vistelserum. 
2014 återinfördes ett kvantitativt mål i 
det allmänna rådet, som beskriver hur 
ett krav kan eller bör uppfyllas. Det 
saknas fortfarande nationella riktlinjer 
som vägleder planerare på stadsbygg-
nadsnivå.

Kraven i BBR är generella och gäller 
för alla former av täthet i staden. Vi har 
listat följande vägledande principer på 
nästa sida för att underlätta arbetet vid 
stadsplanering.

Vid misstanke om att det kan bli svårt 
att klara krav för dagsljus enligt BBR 
så kan man i tidiga skeden använda 
olika verktyg som stöd för utformningen. 
Verktygen ska snarare ses som 

vägledande avseende olika alternativa 
utformningar av en strukturplan eller 
detaljplan än garantier för att klara 
dagsljus i vistelserummen i senare 
skede. Genom att i tidigt skede möjlig-
göra för god dagsljustillgång på stads-
planeskala skapas förutsättningar för 
att utforma byggnader och rum med 
god dagsljustillgång i senare skede.

På sidan 20–21 redovisas vägledande 
principer kopplat till när i plan- och 
projekteringsprocessen vi arbetar 
med dessa aspekter. Här redovisas 
även vilka mätmetoder som kan vara 
lämpliga att använda i olika skeden. 
Vad som används i projekten beror på 
vilken tillgänglig information som finns 
vid givet tillfälle och vilken information 
som söks. För en djupare förståelse 
så rekommenderas att läsa avsnittet 
Dagsljus i olika skalor.
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Checklista – vägledande principer
 

1. AVSK ÄRMNINGSVINK L AR
Avskärmningsvinkeln har den avgjort största betydelsen för tillgång till direkt 
himmels ljus in till bostaden. Genom en vinkel mot den fria himlen kan man i tidigt 
skede uppskatta förutsättningen på tillgång till himmelsljus. I en relativt homogen 
gatusektion kan en avskärmningsvinkel i 2D användas.

Avskärmningar i sidled såsom utskjutande delar av den egna byggnadsvolymen 
påverkar också tillgången till himmelsljus. I simuleringar används en tredimensionell 
avskärmningsvinkel för att uppskattar tillgången till andel fri himel.

2 . BYGG NADENS FORM
Byggnadens form avgör rumsdjup och rumshöjd. Högre rumshöjd underlättar 
dagsljusinsläpp i rummet. Djupa huskroppar kan resultera i djupa rum med liten 
fasadyta, där dagljuset inte kan nå tillräckligt långt in i rummen.

Byggnadens egna utskjutande delar så som balkonger och burspråk påverkar 
tillgången till himmelsljus för underliggande och/eller intilliggande rum.

3 . FÖNSTER
Fönsters storlek och placering i rummet påverkar hur mycket dagsljus som når 
interiören. Högt placerade fönster släpper in dagsljus längre in i rummet. Reflektion 
från mark och omgivande fasader har stor betydelse i den täta staden och därför 
kan låga bröstningshöjder i de nedre våningarna ha stor inverkan på mängden 
dagsljus som når in i rummet.

I flerbostadshus kan lägre våningar behöva större fönster för att uppnå dagsljus-
kraven. Det är viktigt att tänka på i tidigt skede eftersom energikravet ofta leder till 
lösningar som begränsar fönsterstorlekarna.

4 . MATERIALVAL
I den täta staden får det reflekterade ljuset stor betydelse. Val av material exteriört 
på mark och på motsatt fasad påverkar hur mycket himmelsljus som reflekteras ner 
till de lägre våningarnas interiörer. 

5 . ORIENTERING 
Orientering av lägenheternas rum avgör om BBR:s krav om solljus kan uppfyllas. 
Vid utformning av rummen är det även viktigt att tänka på solinstrålning med hänsyn 
till att inte få övertempererade rum.

Dagsljuset beror främst av tillgång till den fria himlen, men i en tät stad får norr-
vända fönster in reflekterat solljus från södervända fasader. När man väger samman 
sol- och dagsljus i en avancerad simulering kan man därför se att norrvända rum i 
täta stadssektioner har ljus längre in än södervända rum.
 
6 . AVSK ÄRMNINGVINK L AR FÖRHÅLL ANDE T ILL SOLHÖJD
Solhöjden varierar över året och beroende på breddgrad. Genom att rita upp en 
sektion i rätt orientering kan man grovt uppskatta tillgången till sol på fasad och 
innergård med en vinkel mot söder kl. 12.00. Solvinkeln får man fram genom att ta 
vinkeln mellan nordpolen och ekvatorn (90 grader), lägga till/dra ifrån jordaxelns 
lutning (som är beroende av årstid) och slutligen dra bort aktuell breddgrad. 

För Stockholm gäller vid:
Vintersolstånd    90-23,5-59,3 = 7,2 grader
Vår och höstdagsjämning 90+/-0-59,3 = 30,7 grader
Sommarsolstånd   90+23,5-59,3 = 54,2 grader





STADSBYGGNADSSKALA

Dagsljus i 
olika skalor

lägenheten. Vid en brant vinkel domine-
rar det reflekterade ljuset och tillgången 
till himmelsljus och solljus blir begrän-
sad. Skarpa hörn inom kvarter ger också 
sämre förutsättningar för gott dagsljus 
interiört då den egna byggnadsvolymen 
skärmar av stor del av tillgången av him-
melsljuset. Kan inte skarpa innerhörn 
undvikas är det viktigt att undvika bal-
konger i dessa lägen för att inte förvärra 
dagsljusförutsättningarna. 

Ett sätt att kontrollera avskärmnings-
vinklar i ett tidigt skede är att rita stads-
sektioner i arbetet med strukturplan 
och detaljplan. Stadssektionerna kan 
ge en grov uppskattning av tillgången 
till himmelsljus i kvarteren och mellan 
intilliggande fastigheter. Dock tar inte 
sektionerna hänsyn till innerhörn vid kvar-
tersstrukturer. Vid tätare stadsbyggnads-
sektioner spelar även alla utskjutande 
och indragna partiers inverkan stor roll.

Gestaltningens betydelse för dags-
ljuset måste finnas med på de första 
planskisserna och genom hela design- 
och byggprocessen om täta städer med 
varierande byggnadshöjder ska erbjuda 
ett funktionellt och hälsosamt dagsljus.

Reflekterat ljus
Reflektioner från fasader och gatuma-
terial är viktiga inte bara för upplevel-

Detaljplanerna idag uppvisar många 
gånger exploateringstal långt över de 
nivåer vi är vana vid. Vid täta stads-
sektioner gäller inte längre de förut-
sättningar vi tidigare ofta planerat efter, 
som tumregler i BBR utgår ifrån och 
med fönsterstorlekar vi är vana att se.

Generellt brukar man säga att vid 
branta avskärmningsvinklar krävs det 
större fönster för att ta in så mycket 
dagsljus som möjligt. Samtidigt är det 
viktigt att inte glasa upp byggnaderna 
så mycket att väggar som reflekterar 
ljus till grannen minskar i för hög grad. 
Reflektioner från grannfasader blir väl-
digt viktigt för dagsljustillgången i de 
lägre våningarna i täta stadssektioner.

Varierande hushöjder, släpp i bygg-
nadskroppar, balkongers placering och 
utformning, materialval och fönsterut-
formning blir avgörande för hur mycket 
dagsljus som når bostaden.

AVSK ÄRMNINGSVINK EL

Direkt himmelsljus
För att direkt himmelsljus ska nå bosta-
den måste fönstren ”se” himlen och 
himmelsljuset. Med en enkel vinkel, en 
så kallad avskärmningsvinkel, avgörs 
hur mycket av himmelsljuset som når in i 
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sen i själva gaturummet utan även för 
dagsljusnivån inne i byggnaderna. Alla 
material reflekterar himmelsljus och 
solljus, men på vilket sätt och i vilken 
mängd varierar med hänsyn till mate-
rialets egenskaper och i vilket väder-
sträck ytan ligger. Solbelysta fasader 
i söderläge kan reflektera ljus långt in 
i norrvända rum på andra sidan gatan. 
Ett matt ljust material som puts reflek-
terar in en större mängd ljus till andra 
byggnader än ett mörkt material. Ett 
blankt material som rostfritt stål eller 
marmor kan skapa starka ljusreflektio-
ner i vissa riktningar vilket kan ge upp-
hov till bländning. Glas släpper igenom 
den största mängden ljus och reflek-
terar endast i vissa vinklar. Det innebär 
att glasade fasader inte reflekterar in 
ljus till intilliggande byggnader i samma 
omfattning som en byggnad med mer 
väggyta. Forskarna Ann Iversen och 
Peter Andreas Sattrup har gjort studier 
av mängden ljus som kommer in i norr-
vända byggnader beroende av andelen 
vägg och glas. Med glaset, som endast 
reflekterar 15% av andelen ljus som 
träffar ytan vilket är att jämföra med 
65% för en traditionell ljus putsfasad 
kallar Peter Andreas uppglasade ytor 
för privatisering av dagsljus. 

No-Sky-Line
En enkel geometrisk metod för att upp-
skatta andel dagsljus i ett rum kan spåras 
tillbaka till antikens Vitruvius. En linje dras 
från rummmet, genom fönstret upp mot 
den fria himlen, den del av rummet som 
hamnar framför linjen har direkt tillgång 
till himelsljus medan den del av rummet 
som hamnar bakom linjen endast nås av 
reflekterat ljus från rummets ytor.

VSC – Vertical sky component 
En simulering där man kan avläsa hur 
stor andel av det diffusa himmelsljuset 
som når byggnadernas fasader. Denna 
simulering kombinerar den vertikala och 
horisontella avskärmningsvinkeln och 

resultatet redovisas i modell som visar hur 
många procent av himmelsljuset som når 
fram till byggnaden. För att kunna göra 
simuleringen krävs det information om 
byggnadsvolymernas placering i förhål-
lande till varandra samt deras utbredning.

Resultatet ger en tidig indikation 
på hur bra förutsättningar vistelserum 
inom byggnaden kommer ha för att klara 
BBR:s krav för dagsljusfaktorn i en 
punkt. Resultatet delas in i tre huvud-
grupper, låg tillgång (under 12% som 
illustreras med röd färg), medeltillgång 
(12–25% som illustreras med orange 
färg) samt hög tillgång (över 25% som 
illustreras med grön färg).

De röda områdena visar var mycket 
dåliga förutsättningar för vistelserum 
att klara BBR-kravet finns. I orangea 
om råden har bakomliggande vistelse-
rum bättre förutsättningar men här 
behöver man vara nogrann med att bal-
kongplaceringar och utskjutande delar 
inte skärmar av för mycket himmelsljus 
för att klara BBR-kravet. De gröna 
områdena har goda förutsättningar för 
att klara dagsljuskravet i BBR.

Simuleringen fungerar bra vid homo-
gena stadsplaner där byggnaderna är 
ungefär lika höga, men kan bli missvis-
ande vid starkt assymetriska planer. 
Detta eftersom VSC-simuleringen inte 
tar hänsyn till reflekterat ljus. 

VDF – Vertikal dagsljusfaktor
En simulering där man kan avläsa hur 
stor andel av det diffusa himmelsljuset, 
både direkt och reflekterat, som når 
byggnadernas fasader. Denna simulering 
kombinerar den vertikala och horisontella 
avskärmningsvinkeln samt de exteri-
öra materialens reflektions värden och 
resultatet redovisas som en dagsljus-
faktor exteriört. För att kunna genomföra 
simuleringen krävs mer information än för 
en VSC och den ger en mer rättvisande 
bild av dagljusförutsättningarna interiört, 
speciellt vid assymetriska stadsplaner, 
jämfört med en VSC-simulering.

1.

2.

3.

No-Sky line. Den dragna linjen 
indikerar hur långt in det direkta 
himmels ljuset når in i ett rum i 
en sektion.

Simulering dagsljustillgång  
fasader (VSC)
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SOLL JUS
Solhöjden varierar över årstiderna och 
med breddgraderna. I Stockholm är mid-
sommarsolen stående i cirka 54 graders 
vinkel, medan decembersolen är nere på 
cirka 7 grader. När vi planerar våra stä-
der är det därför viktigt att se till att ljus 
når fasader och gator med hänsyn till de 
förutsättningar bredd graden ger. Under 
stora delar av året står solen lågt vilket 
kastar långa skuggor vid gryning och 
skymning i nordöst och nordväst. För att 
solljus ska nå fasaderna och bostäderna 
krävs det att det inte finns volymer som 
skärmar av det direkta solljuset. Ofta 
kan en variation i höjd på byggnader och 
mellanrum tillföra en mer levande ljusbild 
till gaturum och platser.
 

Solljustillgång fasader
Ett verktyg att mäta mängden direkt 
solljus är ”solljustillgång fasader”. 
Denna simulering kombinerar avskärm-
ning från intilliggande byggnader med 
solhöjden för den givna platsen och 
årstiden och resultatet redovisar hur 
många timmar de olika delarna av 
fasaderna nås av direkt solljus under 
vald dag. För att genomföra simuleringen 
krävs information om geografisk plats, 
vilket vädersträck byggnaderna ligger 
i, byggnadsvolymernas placering i 
förhållande till varandra samt deras 
utbredning. Resultatet ger en indikation 
kring vilken planlayout som kommer  
vara möjlig i de olika byggnaderna för att 
tillgodose BBR-kravet på direkt solljus. 

Sektion som visar hur  
avskärmningsvinkel ökar 
i de lägre våningarna och 
sambandet med hur långt in 
dags ljuset når in i en byggnad. 

Avskärmningsvinklar och fönsterstorlekar kopplat till BBR-kravet för dagsljus:

<30°  Under 30 grader räcker ofta konventionella fönsterstorlekar, kring 15% glasarea i relation till 
innergolvarean för vanliga treglas- energiglasfönster

30°–45°  De lägre våningarnas fönsterstorlekar måste öka för att få tillräckligt med dagsljus för att uppnå 
lagkravet om 1% dagsljusfaktor.

45°–60°  Ytterliggare ökade fönsterytor krävs för att uppnå krav i BBR för standardrum.

>60°  Komplext att uppnå krav i BBR, krävs nya strategier som tar tillvara det reflekterade ljuset 
och där fasaderna utformas både med hänsyn till det egna dagsljusintaget och till grannens 
dagsljusintag. 

Simulering solljustillgång fasader

Solhöjd vid olika årstider
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BYGGNADSSKALA

Den enskilda byggnaden kan gestaltas 
på sätt som stödjer eller hindrar gott 
dagsljus interiört. De faktorer som 
påverkar är utformningen av byggnadens 
volym, placering av balkonger och fasad-
materialets reflekterande egenskaper. 
De förutsättningar detaljplanen ger den 
enskilda byggnaden och dess tomt är 
av vikt att förstå för att säkerställa gott 
dagsljus interiört. De aspekter som 
påverkar förutsättningarna för att nå gott 
dagsljus interiört på byggnadsskala är 
byggnadens volym, balkongers placering 
och val av exteriöra material.

BYGG NADSVOLYM
Den enskilda byggnadens form och 
egenavskärmning påverkar förutsätt-
ningarna för de interiöra rummens 
dagsljustillgång. Om detaljplanen för 
den enskilda byggnaden enbart medger 
skarpa innerhörn kan man arbeta med 
släpp i byggnadsvolym, varierande 
byggnadshöjd för att öka himmelstill-
gång och lägga funktioner i byggna-
den som inte har behov av dagsljus i 
utsatta lägen. Vid detta arbete är det 
bra att erforderliga simuleringar genom-
förs som stöd för vilka åtgärder som är 
relevanta i den specifika situationen. 
En förutsättning för att kunna planera 
för gott dagsljus är en rimligt satt total 
byggvolym så att markpriset motsvarar 
den möjliga ljusa BTA som går att få ut.

En annan aspekt är att byggnads-
volymen möjliggör lagom djupa rum 
för att dagsljuset ska nå in i rummen 
samtidigt som volymen stödjer goda 
förutsättningar för energieffektivitet. Är 
volymen för djup blir konsekvensen att 
bostadens rum blir djupa och därmed 
får lite fasadyta. Detta resulterar i att 
det är svårt att geometriskt tillgodose 
rummen med tillräckligt stora fönster för 
att släppa in tillräcklig mängd dagsljus. 
Får man inte in tillräckligt med dagsljus 

i rummet kommer brukaren att använda 
desto mer elbelysning för att kompen-
sera avsaknaden av dagsljus. Samtidigt 
har energikraven i BBR konsekvenser 
som kan komma i konflikt med dagsljus-
insläpp, särskilt i tätare stadssektioner, 
varför noggranna studier krävs av hur 
energikraven kan uppnås utan att för-
lora dagsljus. 

BALKONGER
Balkongernas inverkan på mängden 
dagsljus som når in interiört för 
underliggande rum är stor. Samtidigt 
är balkonger en bostadskvalitet som 
få vill vara utan. Placering och storlek 
på balkonger blir därför något som är 
viktigt att studera i tidigt skede för att 
tillgodose båda behoven.

Balkonglösningar som är extra viktiga 
att vara uppmärksam på är när de är 
längsgående ett helt rums fasad, spe-
ciellt vid djupa rum med liten fasadyta 
och/eller vid rum i innerhörn. Loftgångs-
hus bör också studeras noga då hela 
fasader skärmas av från himmelsljus. 
Det är också bra att vara uppmärksam 
vid användandet av djupa balkonger 
och av indragna balkonger då de skär-
mar av himmelsljuset i stor utsträckning.

Idag ritar vi större balkonger än vad 
som många gånger varit vanligt förr. I 
äldre bebyggelse har balkongerna ofta 
varit förskjutna i relation till fönster-
sättningen så att de inte ligger rakt 
ovan fönsterytor. Man har generellt 
även högre våningshöjder som också 
underlättar för minskad avskärmning, då 
avståndet mellan balkong och fönster 
under balkong ökar. 

REFLEK TER ANDE  
MATERIAL E XTERIÖRT
Val av fasadmaterial påverkar mängden 
reflekterat dagsljus som når bostäderna. 
Ljusa fasadmaterial ger ett bra reflek-
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Exempel på balkongsättning 
i Norra Djurgårdsstaden – 
balkonger idag tenderar till att 
vara större, djupare och fler.

tionsvärde medan mörka material ger ett 
sämre. Ju mer glasyta en fasad har, desto 
mer dagsljus absorberas in i den bygg-
naden vilket ger mindre reflekterat ljus 
till motstående fasad. För en tät struktur 
behöver denna balans utvärderas. Något 
som inte kan utvärderas med en vanlig 
VSC-simulering som enbart tar hänsyn 
till tillgången av himmelsljus. Här krävs 
simuleringar som tar hänsyn till reflektio-
ner, såsom VDF eller DF.

SOLL JUS
Ifall den enskilda byggnaden har 
begränsad tillgång till direkt solljus 
så minskar möjligheterna för olika 
plan layouter. Därför är det viktigt att 

studera tillgången till direkt solljus 
och arbeta med byggnadsvolymen 
inom de ramar som detaljplanen ger. 
Utred vilka platser som är viktigast 
att ge direkt solljus och se till så att 
volymerna inte skuggar sig själva och 
varandra på ett sätt som ger dåliga 
ljusförhållanden invändigt.

Lagkravet för direkt solljus är idag 
vagt formulerat, där BBR anger att 
direkt solljus ska nå ett vistelserum/
boendeenhet, men utan att ange något 
värde för under hur lång tid eller när på 
året detta ska ske. Här kan vi ta stöd av 
den Europeiska Standarden för att lätt-
are kunna mäta och kontrollera på ett 
likvärdigt sätt. 

DAGSL JUS I  S TADSPL ANE RING
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RUMSSKALA

Att få in tillräcklig med dagsljus in till ett 
rum bygger på en enkel geometri där 
rummets höjd och djup står i proportion 
till fönsteröppningens läge och storlek. 
och dess kontakt med den fria himlen.

UTFORMNING RUM
Varje del av rummet som behöver rikt 
med dagsljus måste ha en klar vy av 
himmelen. Den del av rummet som inte 
har en synlig himmel blir belyst endast 
av reflekterat ljus. Är förutsättningarna 
för god tillgång till direkt himmelsljus 
dåliga så blir det desto viktigare att 
tänka på rummets utformning. Vid djupa 
rum måste dagsljuset transporteras 
längre in i byggnaden än vi grunda rum. 
Ifall rummen är smala så begränsas även 
fasadytan och därmed tillgänglig yta att 
placera ett fönster i som kan släppa ige-
nom tillräcklig mängd dagsljus.

De interiöra materialen och deras 
egenskaper för hur ljuset sprids inom 
det enskilda rummet har inverkan på 
dagsljusnivån. Samtidigt kommer kulö-
rer och interiöra material alltid att vara 
val som de boende gör, varför reflek-
tion från dessa inte bör vara avgörande 
för att klara dagsljuskravet enligt BBR. 
Istället är det viktigt att förutsättningen 
till gott dagsljus säkerställs i planskede 
och på byggnadsnivå. 

UTFORMNING FÖNSTER
Fönsters proportion och placering 
påverkar hur ljuset sprids in i rummet, 
högt sittande fönster gör att ljuset når 
längre in i rummet medan lågt place-
rade fönster kan skapa en mer koncen-
trerad ljusrum i rummet.

Fönster från flera håll och detalj-
utformningen av fönster och nisch kan 
bidra till att minska hårda kontraster och 
öka visuell komfort. Även utsikten och 
vilken vy som fönstret ramar in har stor 
betydelse för upplevelsen av ett rum.

Ibland kan det vara bra att dela upp 
funktionerna ljus och utblick vid utform-
ning av fönster.

DAGSL JUSFAK TOR
Dagsljusfaktorn anger hur stor mängd 
himmelsljus, både direkt och reflekterat, 
som når in i ett rum. För att kunna göra 
en dagsljusberäkning krävs informa-
tion om fönstersättning, storlekar på 
fönsteröppningar, glasvärden, rummens 
utbredningar och placeringar inom 
byggnaden samt de interiöra materia-
lens reflektionsvärden.

Dagsljusfaktorn kan mätas på olika 
sätt, bland annat som en punkt i ett 
rum, som ett medelvärde eller som 
ett medianvärde av en mängd punk-
ter jämnt fördelat i ett rum. I ett stan-
dardrum enligt SIS SS 91 42 01 så 
blir förhållandet mellan dessa mätsätt 
1:1:2, där DF medel på 2% motsvarar 
på ett ungefär 1% för både DF median 
och DF punkt.

I Sverige har BBR-kravet inne-
burit att vi har mätt dagsljusfaktorn i 
en punkt. Sedan 2018 har man även 
kunnat mäta dagsljusfaktorn som ett 
medianvärde enligt certifieringssyste-
met Miljöbyggnad. Internationellt är det 
vanligast att man mätt dagsljusfaktorn 
som ett medelvärde. I den Europeiska 
Standarden så mäts dagsljusfaktorn 
som ett medianvärde.

SOLL JUSTILLGÅNG INTERIÖRT
Denna simulering visar hur mycket 
av det direkta solljuset som når in i 
vistelse rummen. Utöver informationen 
som behövs för simuleringen av sol-
ljustillgång på fasader behövs även 
här information om fönstrets placering, 
storlek och utformning av nischer för 
att kunna simulera hur många timmar 
det direkta solljuset når in i vistelse-
rummet.

18
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Bilderna här bredvid visar ett 
och samma rum (ej standard rum 

enligt SIS) där dagsljusfaktorn 
är mätt i punkt, som median och 

som medel.

DF punkt 0.82
(värdet i en punkt)

 0,82

 1,83

bedömningspunkt

Punkt DF = 0,82 %

 1m

 a  a

DF median 0.87
(medianvärde för beräknade 
punkter)

 Median DF = 0,87 %

0,53 0,55 0,57 0,52 0,42 0,33

0,61 0,62 0;67 0,68 0,58 0,38

0,69 0,74 1,06 1,14 0,53

0,78 0,87 1,13 1,63 2,65 3,43

0,84 0,95 1,3 2,1 4,1 9,35

0,85 0,97 1,34 2,12 3,99 8,7

0,78 0,92 1,2 2,072,561,73

0,87

DF medel 1.62
(medelvärde för beräknade 
punkter)

Kvarteret Hekla, Kistagången/Isafjordsgatan i Kista.

 Medel DF = 1,62 %

0,53 0,55 0,57 0,52 0,42 0,33

0,61 0,62 0;67 0,68 0,58 0,38

0,69 0,74 0,87 1,06 1,14 0,53

0,78 0,87 1,13 1,63 2,65 3,43

0,84 0,95 1,3 2,1 4,1 9,35

0,85 0,97 1,34 2,12 3,99 8,7

0,78 0,92 1,2 2,072,561,73
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Avskärmningsvinkel Sektion
<30° – goda förutsättningar
30°–45° – okej förutsättningar
45°–60° – svårare förutsättningar
>60° – mycket svåra förutsättningar

Avskärmningsvinkel Plan
Avskärmande byggnader/
byggnadsdelar i horisontalled 
påverkar tillgången av direkt 
himmelsljus.

Solhöjd
Vilken påverkan avskärmningsvinkeln har 
är beroende av årstid och väderstreck. 
Genom att göra en sektion kan man avläsa 
hur långt ned solljuset når i bebyggelsen.

Väderstreck
Rum helt vända mot norr nås ej av 
direkt solljus. Långa slagskuggor 
skapas i norväst-nordöstlig riktning.

Våningshöjd
Högre rumshöjd underlättar 
dagsljusinsläpp.

Avskärmningsvinkel Byggnad
Soltimmar fasad och/eller innergård.

Avskärmningsvinkel Byggnad
Ev begränsning avseende placering 
av balkonger och utskjutande delar.

Byggnadsdjup
Byggnadens djup anpassas 
för lagom djupa rum.

PÅVERKAN
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B
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G
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N
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VSC eller VDF
För att utvärdera förut-
sättningar för tillgång till 
himmelsljus på stads-
planeskala. 

Dagsljusfaktor (DF)
Som stöd för att se vilken dagsljusfaktor ett 
rum i ett problematiskt område kan få för att 
kunna utvärdera åtgärder som kan behövas 
för att klara dagsljuskraven interiört.

Soljustillgång fasader
Som stöd för att se hur 
mycket direkt solljus som 
når fasader och innergårdar.
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Avskärmningsvinkel Byggnad
Placering av balkonger och utformning 
utskjutande delar.

Planlayout
Väderstreck, genom-
gående/enkelsidiga 
lägenheter etc.

Rumsutformning
Rumsfunktion, rumsdjup 
och placering i byggnaden.

Fönster
Placering och storlek.

Reflekterat ljus interiört
Spridning av himmelsljus 
interiört.

Planlayout
Trapphusplacering, 
genomgående/enkel-
sidiga lägenheter etc.

Reflekterat ljus fasad och mark
Spridning av himmelsljus exteriört.

TID

DETAL JPL AN ANTAGEN BYGGLOV

Dagsljusfaktor (DF)
För att se vilken förutsätt-
ning planlayouten ger för 
att klara dagsljuskraven i 
de enskilda rummen. 

Dagsljusfaktor (DF)
För att säkerställa att 
samtliga vistelserum klarar 
dagsljuskraven.

Soljustillgång interiört
För att säkerställa att 
tillräckligt mycket direkt 
solljus når interiört.

Enskild byggnad/byggaktör

Enskild byggnad/byggaktör

Enskild byggnad/byggaktör

STARTBE SK ED

Fönster
Placering och storlek.



1920-tal, storgårdskvarter, Södermalm

1950-tal, smalhus, Stureby

1960-tal, skivhus, Skärholmen

1980-tal, postmoderna kvarter, Skarpnäck

2010-tal, tät kvartersstad, Hornsberg



Fem tidsnedslag – 
dagsljusutformning 
i svenskt  
bostadsbyggnade 

Det nordiska ljusets domineras av himmelsljus och solen står 
lågt under stora delar av året. En av de mest eftertraktade 
egenskaperna i bostaden är därför ljus. När städer växer idag 
ökar kraven på att husen ska stå allt tätare. Många fler vill bo på 
platser där ytan är begränsad. Upplevelsen av ljus i bostaden 
påverkas av hur stadens byggnader förhåller sig till varandra, hur 
fasadmaterial reflekterar ljuset och hur fönster utformas.

Följande sidor undersöker genom fem 
tidsnedslag dagsgljusutformning i 
svenskt bostadbyggande under de de 
senaste 100 åren.

Fem kvarter, från 1920-talets Stor-
gårdskvarter, 50-talets smalhus, 
60-talets skivhus, 80-talets post-
moderna kvarter till dagens täta stads-
kvarter från 2010.

Från 1875 till 1960 uttrycktes 
dagsljuskraven genom husavstånd och 
hushöjder. Från 1970-talet och framåt 
har kraven ställts i form av en dagsljus-
faktor, en procent av himmelsljuset ute 
ska nå en yta inne. Detta mer abstrakta 
krav har emellanåt kompletteras av 
vägledning i form av glasstorlekar i 
relation till golvyta. 1994 togs kravet 
bort för att 2014 återinföras i Boverkets 
byggregler. 

Av de fem utvalda projekten från 
1920-tal till 2010-tal klarade endast två 
projekt dagsljuskraven i alla bostadens 

rum. De två byggnaderna som helt 
klarar kraven är smalhusen och skiv-
husen som byggdes under en period 
då lagstiftningen ställde krav på lika 
stort avstånd mellan husen som husen 
är höga. Storgårdskvarteret klarar 
rent stadsplanemässigt av dagsljus-
aspekten. Endast ett rum i den exem-
plifierade lägenheten där fönstret har 
något för liten storlek i relation till rum-
mets djup klarar inte dagsljuskravet. 
1980-talets kvarter har även det rent 
stadsplanemässigt en form som skulle 
medge tillräckligt ljus i lägenheterna. 
Men kombinationen av små fönster, en 
konsekvens av energikristänkande, och 
stora balkonger ger lägre ljus till lägen-
heten än 2014 års lag kräver. Det sista 
nutida projektet ligger i en mycket tät 
stadsplan med så korta avstånd mellan 
husen att konventionella fönsterstor-
lekar inte räcker för att uppfylla 2014 
krav om 1% DF i alla bostadens rum.

Bilden visar utdrag ur en film som inifrån fem olika vardagsrum, beskriver dags-
ljusets rörelse och föränderlighet över ett dygn och visar hur utformningen av 
stadsplan, byggnad och rum inverkar på upplevelsen av dagsljusets dynamik.
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Storgårdskvarteret uppnår 2014 års lagkrav på 1 
procent dagsljusfaktor i kök och sovrum. Höga fönster 
med vinklade nischer förmedlar ljuset in i rummen. 
Vardagsrummets djup i relation till fönsterstorlek gör att 
lagkravet inte infrias.

STORGÅRDS-
KVARTER

1920-tal, kvarteret Metern, Stockholm, av 
arkitekterna Sven Wallander och Sten Westholm, 
planarkitekt Per Olof Hallman.

Med 1907 års stadsplanering – som 
var bindande för fastighetsägare kunde 
städerna bestämma över stadsplaner-
nas utformning. I Stockholm förbjöds 
gårdshus och detta banade väg för en ny 
stadstyp som kallats reformkvarter eller 
storgårdskvarter.

I kvarteret Metern på Södermalm i 
Stockholm har den stora gården en låg 
himmelsvinkel som ger god tillgång till 
både sol- och himmelsljus.

Den putsade byggnaden har en 
repetitiv fasad med jämna avstånd mellan 
spröjsade fönster. 

Profilering av fönstrets detaljer och 
vinklade fönsternischer fyller en viktig 
roll som ljusförmedlare genom att grad-
vis föra in ljuset till rummet och lösa upp 
hårda kontraster.

Solstudie 21 juni  skala 1 : 600
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Storgårdskvarter.
1920-tal, kvarteret Metern, Stockholm, av arkitekterna  

Sven Wallander och Sten Westholm, planarkitekt Per Olof Hallman.

Med 1907 års stadsplanelag – som var bindande för 
fastighetsägare – kunde städerna bestämma över 
stadsplanernas utformning. I  Stock  holm  förbjöds gårds-  
hus, och detta banade väg för en ny stadstyp som kallats 
reformkvarter eller storgårdskvarter. Bostads  -
kooperationen HSB arbetade även med innovationer 
invändigt. Under åren 1928–1943 hade HSB egen tapet- 
och möbel produktion. På Stock    holmsutställningen 1930 
presenterade de olika rum med dels mörka och 
dels ljusa tapeter. 

”Här fick man se att lägenheterna såg ut att vara större 
med de ljusa tapeterna och mycket hemtrevligare.” 

Ur Att bo – idéer från 30-talet – en sammanställning till minne av arkitekt Sven Wallander. 

Large-courtyard blocks.
1920s, Metern Quarter, Stockholm, by architects  

Sven Wallander and Sten Westholm; planning architect Per Olof Hallman.

The 1907 Town Planning Act – which was binding for 
property owners – meant that towns had control over how 
they were shaped. In Stockholm there was a ban on 
buildings within courtyards and this paved the way for a 
new type of building in urban areas called ‘reform’ blocks or 
large courtyard blocks. The HSB Cooperative Housing 
Association also pioneered innovations in interiors. 
Between 1928 and 1943, HSB produced its own wallpaper 
and furniture. At the 1930 Stockholm Exhibition, they 
presented a range of rooms, some with dark wallpaper and 
some with light.

“This demonstrated that the flats with the lighter 
wallpaper looked bigger and had a much more homely 
feeling.”

From: Att bo – idéer från 30-talet – en sammanställning till minne av arkitekt Sven Wallander.  
(‘Ideas for living from the 1930s – a compilation in memory of the architect Sven Wallander’).
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Korta skuggor och solbelyst gård innebär 
att fasaderna nås av direkt solljus. 

Himmelsvinkeln avgör hur mycket  direkt 
ljus som når rummet. Den påverkas av 
 avstånd mellan hus, rumshöjd och av 
 fönsters och balkongers utformning. Den 
stora gården ger en låg himmelsvinkel med 
tillgång till sol- och himmelsljus. 

Ur HSB:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
From the HSB archive at the Centre for Business History.

Solstudie skala 1 :600  
21 juni kl. 9.00, 12.00, 15.00 och 18.00.Solstudie 21 juni  skala 1 : 600
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Short shadows and sunlit courtyard means  
light distribution on the facades.

20 °

sektion A-A skala 1:200

0 5 10 Meter

The section shows the proportion of sky 
that is visible from inside a room.  Distance 
between the houses, room height and 
 design of windows and balconies deter-
mines the amount of light that reaches the 
indoor environment.
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Plan skala 1:50
våning 2, 2 rok 72 kvm.
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Himmelsvinkeln avgör hur mycket direkt ljus som når rummet. Den påverkas av avstånd mellan hus, 
rumshöjd och av fönsters och balkongers utformning. Den stora gården ger en låg himmelsvinkel 

med god tillgång till sol- och himmelsljus.

Solstudie 21 juni  skala 1 : 600
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Storgårdskvarter.
1920-tal, kvarteret Metern, Stockholm, av arkitekterna  

Sven Wallander och Sten Westholm, planarkitekt Per Olof Hallman.

Med 1907 års stadsplanelag – som var bindande för 
fastighetsägare – kunde städerna bestämma över 
stadsplanernas utformning. I  Stock  holm  förbjöds gårds-  
hus, och detta banade väg för en ny stadstyp som kallats 
reformkvarter eller storgårdskvarter. Bostads  -
kooperationen HSB arbetade även med innovationer 
invändigt. Under åren 1928–1943 hade HSB egen tapet- 
och möbel produktion. På Stock    holmsutställningen 1930 
presenterade de olika rum med dels mörka och 
dels ljusa tapeter. 

”Här fick man se att lägenheterna såg ut att vara större 
med de ljusa tapeterna och mycket hemtrevligare.” 

Ur Att bo – idéer från 30-talet – en sammanställning till minne av arkitekt Sven Wallander. 

Large-courtyard blocks.
1920s, Metern Quarter, Stockholm, by architects  

Sven Wallander and Sten Westholm; planning architect Per Olof Hallman.

The 1907 Town Planning Act – which was binding for 
property owners – meant that towns had control over how 
they were shaped. In Stockholm there was a ban on 
buildings within courtyards and this paved the way for a 
new type of building in urban areas called ‘reform’ blocks or 
large courtyard blocks. The HSB Cooperative Housing 
Association also pioneered innovations in interiors. 
Between 1928 and 1943, HSB produced its own wallpaper 
and furniture. At the 1930 Stockholm Exhibition, they 
presented a range of rooms, some with dark wallpaper and 
some with light.

“This demonstrated that the flats with the lighter 
wallpaper looked bigger and had a much more homely 
feeling.”

From: Att bo – idéer från 30-talet – en sammanställning till minne av arkitekt Sven Wallander.  
(‘Ideas for living from the 1930s – a compilation in memory of the architect Sven Wallander’).
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Korta skuggor och solbelyst gård innebär 
att fasaderna nås av direkt solljus. 

Himmelsvinkeln avgör hur mycket  direkt 
ljus som når rummet. Den påverkas av 
 avstånd mellan hus, rumshöjd och av 
 fönsters och balkongers utformning. Den 
stora gården ger en låg himmelsvinkel med 
tillgång till sol- och himmelsljus. 

Ur HSB:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
From the HSB archive at the Centre for Business History.

Solstudie skala 1 :600  
21 juni kl. 9.00, 12.00, 15.00 och 18.00.Solstudie 21 juni  skala 1 : 600
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Short shadows and sunlit courtyard means  
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sektion A-A skala 1:200
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The section shows the proportion of sky 
that is visible from inside a room.  Distance 
between the houses, room height and 
 design of windows and balconies deter-
mines the amount of light that reaches the 
indoor environment.
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Solstudie 21 juni  skala 1 : 600
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Storgårdskvarter.
1920-tal, kvarteret Metern, Stockholm, av arkitekterna 

Sven Wallander och Sten Westholm, planarkitekt Per Olof Hallman.

Med 1907 års stadsplanelag – som var bindande för 
fastighetsägare – kunde städerna bestämma över 
stadsplanernas utformning. I  Stock holm  förbjöds gårds- 
hus, och detta banade väg för en ny stadstyp som kallats 
reformkvarter eller storgårdskvarter. Bostads -
kooperationen HSB arbetade även med innovationer 
invändigt. Under åren 1928–1943 hade HSB egen tapet- 
och möbel produktion. På Stock   holmsutställningen 1930 
presenterade de olika rum med dels mörka och 
dels ljusa tapeter. 

”Här fick man se att lägenheterna såg ut att vara större 

med de ljusa tapeterna och mycket hemtrevligare.” 

Ur Att bo – idéer från 30-talet – en sammanställning till minne av arkitekt Sven Wallander. 

Large-courtyard blocks.
1920s, Metern Quarter, Stockholm, by architects 

Sven Wallander and Sten Westholm; planning architect Per Olof Hallman.

The 1907 Town Planning Act – which was binding for 
property owners – meant that towns had control over how 
they were shaped. In Stockholm there was a ban on 
buildings within courtyards and this paved the way for a 
new type of building in urban areas called ‘reform’ blocks or 
large courtyard blocks. The HSB Cooperative Housing 
Association also pioneered innovations in interiors. 
Between 1928 and 1943, HSB produced its own wallpaper 
and furniture. At the 1930 Stockholm Exhibition, they 
presented a range of rooms, some with dark wallpaper and 
some with light.

“This demonstrated that the flats with the lighter 
wallpaper looked bigger and had a much more homely 

feeling.”

From: Att bo – idéer från 30-talet – en sammanställning till minne av arkitekt Sven Wallander.  
(‘Ideas for living from the 1930s – a compilation in memory of the architect Sven Wallander’).
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Korta skuggor och solbelyst gård innebär 
att fasaderna nås av direkt solljus. 

Himmelsvinkeln avgör hur mycket  direkt 
ljus som når rummet. Den påverkas av 
 avstånd mellan hus, rumshöjd och av 
 fönsters och balkongers utformning. Den 
stora gården ger en låg himmelsvinkel med 
tillgång till sol- och himmelsljus. 

Storgårdskvarteret uppnår 2014 års 
lagkrav på 1 procent dagsljusfaktor i 
kök och sovrum. Höga fönster med 
vinklade  nischer förmedlar ljuset in 
i rummen. Vardagsrummets djup 
i relation till fönsterstorlek gör att 
lagkravet inte infrias.

Ur HSB:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.
From the HSB archive at the Centre for Business History.
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The section shows the proportion of sky 
that is visible from inside a room.  Distance 
between the houses, room height and 
 design of windows and balconies deter-
mines the amount of light that reaches the 
indoor environment.
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This apartment fulfills the 2014  legislative 
demand for 1 percent daylight factor in 
all rooms but the living room. The living 
room is too deep in relation to the size of 
the windows.
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Solstudie 21 juni kl. 9.00, 12.00, 15.00 och 18.00.
Korta skuggor och solbelyst gård innebär att fasaderna nås av direkt solljus.
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våning 2, 2 rok 72 kvm.
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Himmelsvinkeln avgör hur mycket direkt ljus som når rummet. Den påverkas av avstånd mellan hus, 
rumshöjd och av fönsters och balkongers utformning. Smalhusens höjd är lägre än avståndet mellan 
husen vilket ger en låg himmelsvinkel.

Smalhus.
1950-tal, Bostadsrättsförening i Stureby, Stockholm,  

av arkitekterna  Backström & Reinius.

1931 reglerades relationen mellan hushöjd och hus- 
avstånd i lagen: höjden borde inte överstiga avståndet 
mellan husen. I Stureby, intill tunnelbanan, byggdes 
smalhus. De var högst 10 meter breda med 6 till 8 
lägenheter per trapphus. Arkitekterna Backström  
& Reinius beskrev ljusbehandling genom fönsterut- 
formning och fasadmaterial:

”Vad beträ�ar det mänskliga är det viktigt hur man tar  
in ljus i ett rum. Man har drivit med oss för våra många 
burspråk men görs det bra kommer ljuset in på ett annat 
sätt och skänker en viss frihet till lägenheten, som är 
väldigt värdefull ur boendesynpunkt…” 

Ur M Enander och C Johansson, Arkitekter berättar, om arkitekturens ytor.

Shallow blocks.
1950s, cooperative housing association in Stureby, Stockholm, 
by architects Backström & Reinius.

In 1931, the relationship between the height of buildings 
and the distance between buildings was  regulated by 
law: the height was not to exceed the  distance between 
 houses. Shallow blocks were built in Stureby, next to the 
underground. They were no more than 10 metres (11 yards) 
wide, with between 6 and 8 flats per stairwell. The archi -
tects Backström and  Reinius described how they  managed 
light by  attending to the shape of the  windows and facade 
materials:

“In terms of the human factor, it is important how you get 
light into a room. We have been mocked for all our bay 
 windows, but if it is done well the light comes in in a dif -
ferent way and brings a certain  feeling of freedom to the 
flats, which is extremely valuable from the  residents’ point 
of view [...]”

From M Enander and C Johansson: Arkitekter berättar, om arkitekturens ytor.  
(‘Architects’ perspectives on architectural spaces’).
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Korta skuggor och solbelyst gårdsmark 
innebär att fasaderna nås av direkt solljus.  

Short shadows and sunlit courtyard means  
light distribution on the facades.

Himmelsvinkeln avgör hur mycket  direkt 
ljus som når rummet. Den påverkas av 
 avstånd mellan hus, rumshöjd och av 
 fönsters och balkongers utformning. 
Smalhusens höjd är lägre än avståndet 
mellan husen vilket ger en låg himmels- 
vinkel. 

The section shows the proportion of sky 
that is visible from inside a room.  Distance 
between the houses, room height and 
 design of windows and balconies deter-
mines the amount of light that reaches the 
indoor environment.
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Smalhuset uppnår 2014 års lagkrav 
på 1 procent dagsljusfaktor i alla rum.  
Stora fönsterytor, burspråk och till  
hälften indragen balkong ger en  varierad 
ljusföring och tillgång till  direkt solljus.

This apartment fulfills the 2014 legislative 
demand for 1 percent daylight factor.

Foto/Photo Sune Sundahl.
ArkDes samlingar/Swedish Centre for Architecture and Design.

Sektion B-B skala 1 :200 

Plan skala 1:50

våning 2, 2 rok 72 kvm

0 1 3 Meter2

124      5

+  BBR DF punkt

3 DF%

 
 1.0%

E E

Plan skala 1:50

våning 2, 2 rok 72 kvm

0 1 3 Meter2

124      5

+  BBR DF punkt

3 DF%

 
 1.0%

E E

Plan skala 1:50
våning 2, 2 rok 72 kvm.

Sektion C-C

Smalhus.
1950-tal, Bostadsrättsförening i Stureby, Stockholm, 

av arkitekterna  Backström & Reinius.

1931 reglerades relationen mellan hushöjd och hus- 
avstånd i lagen: höjden borde inte överstiga avståndet 
mellan husen. I Stureby, intill tunnelbanan, byggdes 
smalhus. De var högst 10 meter breda med 6 till 8 
lägenheter per trapphus. Arkitekterna Backström 
& Reinius beskrev ljusbehandling genom fönsterut- 
formning och fasadmaterial:

”Vad beträffar det mänskliga är det viktigt hur man tar 
in ljus i ett rum. Man har drivit med oss för våra många 
burspråk men görs det bra kommer ljuset in på ett annat 
sätt och skänker en viss frihet till lägenheten, som är 
väldigt värdefull ur boendesynpunkt…” 

Ur M Enander och C Johansson, Arkitekter berättar, om arkitekturens ytor.

Shallow blocks.
1950s, cooperative housing association in Stureby, Stockholm, 
by architects Backström & Reinius.

In 1931, the relationship between the height of buildings 
and the distance between buildings was  regulated by 
law: the height was not to exceed the  distance between 
 houses. Shallow blocks were built in Stureby, next to the 
underground. They were no more than 10 metres (11 yards) 
wide, with between 6 and 8 flats per stairwell. The archi-
tects Backström and  Reinius described how they  managed 
light by  attending to the shape of the  windows and facade 
materials:

“In terms of the human factor, it is important how you get 
light into a room. We have been mocked for all our bay 
 windows, but if it is done well the light comes in in a dif-
ferent way and brings a certain  feeling of freedom to the 
flats, which is extremely valuable from the  residents’ point 
of view [...]”

From M Enander and C Johansson: Arkitekter berättar, om arkitekturens ytor. 
(‘Architects’ perspectives on architectural spaces’).
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Korta skuggor och solbelyst gårdsmark 
innebär att fasaderna nås av direkt solljus.  

Short shadows and sunlit courtyard means 
light distribution on the facades.

Himmelsvinkeln avgör hur mycket  direkt 
ljus som når rummet. Den påverkas av 
 avstånd mellan hus, rumshöjd och av 
 fönsters och balkongers utformning. 
Smalhusens höjd är lägre än avståndet 
mellan husen vilket ger en låg himmels- 
vinkel. 

The section shows the proportion of sky 
that is visible from inside a room.  Distance 
between the houses, room height and 
 design of windows and balconies deter-
mines the amount of light that reaches the 
indoor environment.

18 °

sektion B-B skala 1:200

0 5 10 Meter

Smalhuset uppnår 2014 års lagkrav 
på 1 procent dagsljusfaktor i alla rum. 
Stora fönsterytor, burspråk och till 
hälften indragen balkong ger en  varierad 
ljusföring och tillgång till  direkt solljus.

This apartment fulfills the 2014 legislative 
demand for 1 percent daylight factor.

Foto/Photo Sune Sundahl.
ArkDes samlingar/Swedish Centre for Architecture and Design.
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Smalhuset uppnår 2014 års lagkrav i alla rum. Stora 
fönsterytor, burspråk och till hälften indragen balkonger 
en varierad ljusföring och tillgång till direkt solljus.

SMALHUS 

1950-tal, Bostadsrättsförening i Stureby, Stockholm 
ritad av arkitekterna Backström & Reinius. 

1931 reglerades relationen mellan hus-
höjd och husavstånd i lagen: höjden borde 
inte överstiga avståndet mellan husen. I 
Stureby, intill tunnelbanan byggdes smal-
hus. De var högst 10 meter djupa med 6 
till 8 lägenheter per trapphus. 

Smalhusens höjd är lägre än avstån-
det mellan husen vilket ger en låg himmels - 
vinkel.

Likt storgårdskvarteren så medger 
bebyggelse enligt ovanstående princi-
per goda dagsljusförhållanden och bra 
tillgång till direkt solljus.

Arkitekterna Backström & Reinius 
beskrev ljusbehandlingen genom fönster-
utformning och fasadmaterial:

”Vad beträffar det mänskliga är det vik-
tigt hur man tar in ljus i ett rum. Man har 
drivit med oss för våra många burspråk 
men görs det bra kommer ljuset in på ett 
annat sätt och skänker en viss frihet till 
lägenheten, som är värdefull ur boende-
synpunkt…”

Ur M Enander och C Johansson,  
Arkitekter berättar, om arkitekturens ytor.

Smalhus.
1950-tal, Bostadsrättsförening i Stureby, Stockholm,  

av arkitekterna  Backström & Reinius.

1931 reglerades relationen mellan hushöjd och hus- 
avstånd i lagen: höjden borde inte överstiga avståndet 
mellan husen. I Stureby, intill tunnelbanan, byggdes 
smalhus. De var högst 10 meter breda med 6 till 8 
lägenheter per trapphus. Arkitekterna Backström  
& Reinius beskrev ljusbehandling genom fönsterut- 
formning och fasadmaterial:

”Vad beträ�ar det mänskliga är det viktigt hur man tar  
in ljus i ett rum. Man har drivit med oss för våra många 
burspråk men görs det bra kommer ljuset in på ett annat 
sätt och skänker en viss frihet till lägenheten, som är 
väldigt värdefull ur boendesynpunkt…” 

Ur M Enander och C Johansson, Arkitekter berättar, om arkitekturens ytor.

Shallow blocks.
1950s, cooperative housing association in Stureby, Stockholm, 
by architects Backström & Reinius.

In 1931, the relationship between the height of buildings 
and the distance between buildings was  regulated by 
law: the height was not to exceed the  distance between 
 houses. Shallow blocks were built in Stureby, next to the 
underground. They were no more than 10 metres (11 yards) 
wide, with between 6 and 8 flats per stairwell. The archi -
tects Backström and  Reinius described how they  managed 
light by  attending to the shape of the  windows and facade 
materials:

“In terms of the human factor, it is important how you get 
light into a room. We have been mocked for all our bay 
 windows, but if it is done well the light comes in in a dif -
ferent way and brings a certain  feeling of freedom to the 
flats, which is extremely valuable from the  residents’ point 
of view [...]”

From M Enander and C Johansson: Arkitekter berättar, om arkitekturens ytor.  
(‘Architects’ perspectives on architectural spaces’).
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Korta skuggor och solbelyst gårdsmark 
innebär att fasaderna nås av direkt solljus.  

Short shadows and sunlit courtyard means  
light distribution on the facades.

Himmelsvinkeln avgör hur mycket  direkt 
ljus som når rummet. Den påverkas av 
 avstånd mellan hus, rumshöjd och av 
 fönsters och balkongers utformning. 
Smalhusens höjd är lägre än avståndet 
mellan husen vilket ger en låg himmels- 
vinkel. 

The section shows the proportion of sky 
that is visible from inside a room.  Distance 
between the houses, room height and 
 design of windows and balconies deter-
mines the amount of light that reaches the 
indoor environment.

18 °

sektion B-B skala 1:200
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Smalhuset uppnår 2014 års lagkrav 
på 1 procent dagsljusfaktor i alla rum.  
Stora fönsterytor, burspråk och till  
hälften indragen balkong ger en  varierad 
ljusföring och tillgång till  direkt solljus.

This apartment fulfills the 2014 legislative 
demand for 1 percent daylight factor.

Foto/Photo Sune Sundahl.
ArkDes samlingar/Swedish Centre for Architecture and Design.
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Skivhuset uppnår 2014 års lagkrav i alla rum. Vardagsrummets 
inramade balkong skärmar av mycket ljus med det vägs upp av 
stora fönsterytor som slutar nära taket 

SKIVHUS

1960-tal, Skärholmen, Stockholm,  
av arkitekten Ernst Grönwall. 

Redan 1931 försvann begränsningar i 
hushöjd från lagstiftningen. Med det nya 
stadsplanetänkandet under 1960-talet 
ersattes den traditionella stadsplane-
typen med modernistiska friliggande hus, 
i form av lamellhus och skivhus. 

Skärholmens plan präglas av tunnel-
banan, köpcentrumet och bilen. Relatio-
nen mellan byggnaderna och dess place-
ring i topografin spelar stor roll för ljuset 
i bostaden:

”Det dominerande skivhusområdet i norra 
Skärholmen anpassades efter höjdskill-
naderna så att bostadshusen skulle 
höja sig över varandra likt en trappa. 
Husens våningsantal skiljer sig därför 
åt.”…”Skivhusen fick släta fasader med 
vit puts som gav intryck av en klättrande 
medelhavsstad.”

Ur G Söderström, Stockholm utanför tullarna 
– 97 stadsdelar i ytterstaden.

Lamellhusen följer terrängen så att grann-
fastigheter inte skymmer himmel eller 
direkt solljus. Med hänsyn till den glesa 
strukturen är tillgången på dagsljus god. 
I 1960-talets skivhus var det vanligt före-
kommande att placera indragna balkonger 
utmed hela vardagsrummets fasad vilket 
skärmar av mycket av det direkta solljuset 
in till rummet.

Skivhus.
1960-tal, Skärholmen, Stockholm, av arkitekten Ernst Grönwall.  

Redan 1931 försvann begränsningar i hushöjd från 
lagstiftningen. Med det nya stadsplanetänkandet under 
1960-talet ersattes den traditionella stadsplanetypen med 
modernistiska friliggande hus,  i form av lamellhus och 
skivhus. Skärholmens plan präglas av tunnelbanan, 
köpcentrumet och bilen. Relationen mellan byggnaderna 
och deras placering i topografin spelar stor roll för ljuset i 
bostaden: 

”Det dominerande skivhusområdet i norra Skärholmen 
anpassades efter höjdskillnaderna så att bostadshusen 
skulle höja sig över varandra likt en trappa. Husens 
våningsantal skiljer sig därför åt.”…”Skivhusen fick släta 
fasader med vit puts som gav intryck av en klättrande 
medelhavsstad.”

Ur G Söderström, Stockholm utanför tullarna – 97 stadsdelar i ytterstaden.

Slab building blocks.
1960s, Skärholmen, Stockholm, by architect Ernst Grönwall.  

Restrictions on the height of buildings were removed from 
the legislation as far back as 1931. With the new approach 
to town planning in the sixties, the tradi  tional town plan 
was replaced with detached, modernistic buildings in the 
shape of rectangular low-rise (‘lamellhus’) and high-rise 
(‘skivhus’) blocks of flats. The plan for Skärholmen is 
influenced by the underground, the shopping centre and 
the car. The relationship between the buildings and how 
they are placed topographically has important implications 
for the availability of light in housing:

“The heights of the dominating high-rise blocks of flats in 
northern Skärholmen were adjusted to the changing height 
of the land so that the buildings would rise above one 
another like a set of stairs. The buildings therefore have 
di�erent numbers of floors.” [...] “The high-rise blocks had 
smooth facades of white render that gave the impression 

of the terraced slopes of a Mediterranean town.”

From G Söderström: Stockholm utanför tullarna – 97 stadsdelar i ytterstaden.  
(‘Stockholm beyond the inner city – 97 outlying districts’).
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Korta skuggor och solbelyst gårdsmark 
innebär att fasaderna nås av direkt solljus.  

Short shadows and sunlit courtyard means  
light distribution on the facades.

Himmelsvinkeln avgör hur mycket  direkt 
ljus som når rummet. Den påverkas av 
avstånd mellan hus, rumshöjd och av 
fönsters och balkongers utformning. 
 Lamellhusen följer terrängen så att  
grannfastigheter inte skymmer himmel  
eller direkt solljus.

The section shows the proportion of sky 
that is visible from inside a room. Distance 
between the houses, room height and de-
sign of windows and balconies determines 
the amount of light that reaches the 
indoor environment.

Foto/Photo Sune Sundahl.
ArkDes samlingar/Swedish Centre for Architecture and Design.

Lamellhuset uppnår 2014 års lagkrav 
på 1 procent dagsljusfaktor i alla rum. 
Vardagsrummets inramade balkong 
skärmar av mycket ljus men det vägs 
upp av stora fönsterytor som slutar  
nära taket.

This apartment fulfills the 2014  legislative 
demand for 1 percent  daylight factor.
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Himmelsvinkeln avgör hur mycket direkt ljus som når rummet. Den påverkas av avstånd mellan 
hus, rumshöjd och av fönsters och balkongers utformning. Lamellhusen följer terrängen så att 

grannfastigheter inte skymmer himmel eller direkt solljus.

Sektion C-C

Skivhus.
1960-tal, Skärholmen, Stockholm, av arkitekten Ernst Grönwall.  

Redan 1931 försvann begränsningar i hushöjd från 
lagstiftningen. Med det nya stadsplanetänkandet under 
1960-talet ersattes den traditionella stadsplanetypen med 
modernistiska friliggande hus,  i form av lamellhus och 
skivhus. Skärholmens plan präglas av tunnelbanan, 
köpcentrumet och bilen. Relationen mellan byggnaderna 
och deras placering i topografin spelar stor roll för ljuset i 
bostaden: 

”Det dominerande skivhusområdet i norra Skärholmen 
anpassades efter höjdskillnaderna så att bostadshusen 
skulle höja sig över varandra likt en trappa. Husens 
våningsantal skiljer sig därför åt.”…”Skivhusen fick släta 
fasader med vit puts som gav intryck av en klättrande 
medelhavsstad.”

Ur G Söderström, Stockholm utanför tullarna – 97 stadsdelar i ytterstaden.

Slab building blocks.
1960s, Skärholmen, Stockholm, by architect Ernst Grönwall.  

Restrictions on the height of buildings were removed from 
the legislation as far back as 1931. With the new approach 
to town planning in the sixties, the tradi tional town plan 
was replaced with detached, modernistic buildings in the 
shape of rectangular low-rise (‘lamellhus’) and high-rise 
(‘skivhus’) blocks of flats. The plan for Skärholmen is 
influenced by the underground, the shopping centre and 
the car. The relationship between the buildings and how 
they are placed topographically has important implications 
for the availability of light in housing:

“The heights of the dominating high-rise blocks of flats in 
northern Skärholmen were adjusted to the changing height 
of the land so that the buildings would rise above one 
another like a set of stairs. The buildings therefore have 
different numbers of floors.” [...] “The high-rise blocks had 
smooth facades of white render that gave the impression 

of the terraced slopes of a Mediterranean town.”

From G Söderström: Stockholm utanför tullarna – 97 stadsdelar i ytterstaden. 
(‘Stockholm beyond the inner city – 97 outlying districts’).
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Sektion C-C skala 1:200 

Korta skuggor och solbelyst gårdsmark 
innebär att fasaderna nås av direkt solljus.  

Short shadows and sunlit courtyard means 
light distribution on the facades.

Himmelsvinkeln avgör hur mycket  direkt 
ljus som når rummet. Den påverkas av 
avstånd mellan hus, rumshöjd och av 
fönsters och balkongers utformning. 
 Lamellhusen följer terrängen så att  
grannfastigheter inte skymmer himmel  
eller direkt solljus.

The section shows the proportion of sky 
that is visible from inside a room. Distance 
between the houses, room height and de-
sign of windows and balconies determines 
the amount of light that reaches the 
indoor environment.

Foto/Photo Sune Sundahl.
ArkDes samlingar/Swedish Centre for Architecture and Design.

Lamellhuset uppnår 2014 års lagkrav 
på 1 procent dagsljusfaktor i alla rum. 
Vardagsrummets inramade balkong 
skärmar av mycket ljus men det vägs 
upp av stora fönsterytor som slutar 
nära taket.

This apartment fulfills the 2014  legislative 
demand for 1 percent  daylight factor.

Solstudie 21 juni kl. 9.00, 12.00, 15.00 och 18.00.
Korta skuggor och solbelyst gård innebär att fasaderna nås av direkt solljus.

Skivhus.
1960-tal, Skärholmen, Stockholm, av arkitekten Ernst Grönwall.  

Redan 1931 försvann begränsningar i hushöjd från 
lagstiftningen. Med det nya stadsplanetänkandet under 
1960-talet ersattes den traditionella stadsplanetypen med 
modernistiska friliggande hus,  i form av lamellhus och 
skivhus. Skärholmens plan präglas av tunnelbanan, 
köpcentrumet och bilen. Relationen mellan byggnaderna 
och deras placering i topografin spelar stor roll för ljuset i 
bostaden: 

”Det dominerande skivhusområdet i norra Skärholmen 
anpassades efter höjdskillnaderna så att bostadshusen 
skulle höja sig över varandra likt en trappa. Husens 
våningsantal skiljer sig därför åt.”…”Skivhusen fick släta 
fasader med vit puts som gav intryck av en klättrande 
medelhavsstad.”

Ur G Söderström, Stockholm utanför tullarna – 97 stadsdelar i ytterstaden.

Slab building blocks.
1960s, Skärholmen, Stockholm, by architect Ernst Grönwall.  

Restrictions on the height of buildings were removed from 
the legislation as far back as 1931. With the new approach 
to town planning in the sixties, the tradi  tional town plan 
was replaced with detached, modernistic buildings in the 
shape of rectangular low-rise (‘lamellhus’) and high-rise 
(‘skivhus’) blocks of flats. The plan for Skärholmen is 
influenced by the underground, the shopping centre and 
the car. The relationship between the buildings and how 
they are placed topographically has important implications 
for the availability of light in housing:

“The heights of the dominating high-rise blocks of flats in 
northern Skärholmen were adjusted to the changing height 
of the land so that the buildings would rise above one 
another like a set of stairs. The buildings therefore have 
di�erent numbers of floors.” [...] “The high-rise blocks had 
smooth facades of white render that gave the impression 

of the terraced slopes of a Mediterranean town.”

From G Söderström: Stockholm utanför tullarna – 97 stadsdelar i ytterstaden.  
(‘Stockholm beyond the inner city – 97 outlying districts’).
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Korta skuggor och solbelyst gårdsmark 
innebär att fasaderna nås av direkt solljus.  

Short shadows and sunlit courtyard means  
light distribution on the facades.

Himmelsvinkeln avgör hur mycket  direkt 
ljus som når rummet. Den påverkas av 
avstånd mellan hus, rumshöjd och av 
fönsters och balkongers utformning. 
 Lamellhusen följer terrängen så att  
grannfastigheter inte skymmer himmel  
eller direkt solljus.

The section shows the proportion of sky 
that is visible from inside a room. Distance 
between the houses, room height and de-
sign of windows and balconies determines 
the amount of light that reaches the 
indoor environment.

Foto/Photo Sune Sundahl.
ArkDes samlingar/Swedish Centre for Architecture and Design.

Lamellhuset uppnår 2014 års lagkrav 
på 1 procent dagsljusfaktor i alla rum. 
Vardagsrummets inramade balkong 
skärmar av mycket ljus men det vägs 
upp av stora fönsterytor som slutar  
nära taket.

This apartment fulfills the 2014  legislative 
demand for 1 percent  daylight factor.
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Solstudie 21 juni  skala 1 : 600
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Postmoderna kvarter.
1980-tal, Skarpnäcksfältet, Stockholm, av Arken Erskinearkitekter AB, 

Lena Pålsson, Klas Tham och Peer-Ove Skånes. 

När miljonprogrammet officiellt avvecklas 1975 dominerar 
kritiken mot hus i park.  Rutnätsstaden med kringbyggda 
kvarter blir nu förebilden. Varierande hushöjd är ett ideal. 
Energikrisen slår till 1974 och påverkar lagstiftning och 
byggnadsutformning, särskilt fönstren. Rumshöjden 
begränsas oftast av ekonomiska skäl till 2,4 meter. Arken 
Erskinearkitekterna skriver:

”Varierande hushöjder 2–6 våningar (ger): Bättre sol- och 
dagsljusförhållanden; ökad känsla av rymlighet i gårdar och 
gaturum; de lägre husen hjälper ögat att förstå de högre 
husens skala och mått; ökad individ ualitet år varje hus och 
kvarter; ökad identifikation med varje hus och kvarter.”

Ur Ansökan om förhandsbesked för Skarpnäcksfältet II, riktad till Bostadsstyrelsen.

Postmodern blocks.
1980s, Skarpnäcksfältet, Stockholm, by Arken Erskine Architects, 

Lena Pålsson, Klas Tham and Peer-Ove Skånes.

When the Million Programme was officially phased out in 
1975. The new model was a town built on a grid pattern 
with quadrangles of housing, ideally of varying height. The 
energy crisis hit in 1974, affecting legislation and building 
design, especially for windows. For financial reasons, room 
height was limited to 2.4 metres (2.6 yards). Arken Erskine 
Architects wrote:

“Benefits of a variation in housing height of between 
2 and 6 storeys: Better sunlight and daylight conditions; 
an increased feeling of space in grounds and in street 
areas; the lower buildings help the eye to understand the 
scale and dimensions of the higher  buildings; increased 
individuality for each building and quarter; increased 

identification with each building and quarter.”

From an application to the then Housing Board for an advance notice in respect of the 
Skarpnäcksfältet II development.
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Lägenheten klarar inte 2014 års  dags-
 ljus faktorkrav på 1 procent  dagsljus- 
faktor. Detta beror främst på  djupa 
 balkonger och loftgångar som  skärmar 
av direkt  himmelsljus. Lågt   liggande 
fönster gör att ljuset inte når lika långt 
in som vid  stående fönster i husets 
andra våningar. 

This apartment does not fulfill the 2014 
legislative demand for 1 percent daylight 
factor.
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Himmelsvinkeln avgör hur mycket  direkt ljus 
som når rummet. Den påverkas av  avstånd 
mellan hus, rumshöjd och av  fönsters och 
balkongers utformning.  Relation mellan 
 avstånd och höjd på hus är anpassade så att 
en låg himmelvinkel uppnås. 

The section shows the proportion of sky 
that is visible from inside a room.  Distance 
between the houses, room height and  design 
of windows and balconies determines the 
amount of light that reaches the indoor 
 environment.

Korta skuggor och stora solbelysta gårdar 
innebär att fasaderna nås av direkt solljus. 
.  

Short shadows and sunlit courtyard means 
light distribution on the facades.

ArkDes samlingar/Swedish Centre for Architecture and Design. 
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with quadrangles of housing, ideally of varying height. The 
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design, especially for windows. For financial reasons, room 
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Architects wrote:

“Benefits of a variation in housing height of between 
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an increased feeling of space in grounds and in street 
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POSTMODERNA 
KVARTER

1980-tal, Skarpnäcksfältet, Stockholm, av Arken  
Erskinearkitekter AB, Lena Pålsson, Klas Tham 
och Peer-Ove Skånes. 

När miljonprogrammet officiellt avveck-
lades 1975 dominerar kritiken mot hus 
i park. Rutnätsstaden med kringbyggda 
kvarter blir nu förebilden. Varierande 
hushöjd är ett ideal. Energikrisen slår 
till 1974 och påverkar lagstiftningen och 
byggnadsutfromningen, särskilt fönstren. 
Rumshöjden begränsas oftast av ekono-
miska skäl till 2,4 meter. Arken Erskin-
arkitekterna skriver:

”Varierande hushöjder 2–6 våningar 
(ger): Bättre sol- och dagsljusförhållan-
den; ökad känsla av rymlighet i gårdar 
och gaturum; de lägre husen hjälper 
ögat att förstå de högre husens skala 
och mått; ökad individualitet åt varje 
hus och kvarter; ökad identifikation med 
varje hus och kvarter”

Relation mellan avstånd och höjd på hus 
är anpassade så att en låg himmelsvin-
kel uppnås. Korta skuggor och stora sol-
belysta gårdar innebär att fasaderna nås 
av direkt solljus. Däremot är fönstren på 
byggnaderna små och ofta lågt sittande. 
Himmelsljuset avskärmas av byggnadens 
balkonger och loftgångar vilket gör att 
förutsättningarna att nå goda dagsljus-
förhållande i bostaden blir mer begrän-
sade trots att förutsättningarna på stads-
planenivå är goda.

Lägenheterna klarar inte 2014 års på 1% dagsljusfaktor. Detta beror 
främst på djupa balkonger som skärmar av direkt himmelsljus. Lågt 
liggande fönster gör att ljuset inte når lika långt in som vid stående 
fönster i husets andra våningar.
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dagsljusförhållanden; ökad känsla av rymlighet i gårdar och 
gaturum; de lägre husen hjälper ögat att förstå de högre 
husens skala och mått; ökad individ ualitet år varje hus och 
kvarter; ökad identifikation med varje hus och kvarter.”

Ur Ansökan om förhandsbesked för Skarpnäcksfältet II, riktad till Bostadsstyrelsen.

Postmodern blocks.
1980s, Skarpnäcksfältet, Stockholm, by Arken Erskine Architects,  

Lena Pålsson, Klas Tham and Peer-Ove Skånes.

When the Million Programme was officially phased out in 
1975. The new model was a town built on a grid pattern 
with quadrangles of housing, ideally of varying height. The 
energy crisis hit in 1974, a�ecting legislation and building 
design, especially for windows. For financial reasons, room 
height was limited to 2.4 metres (2.6 yards). Arken Erskine 
Architects wrote:

“Benefits of a variation in housing height of between 
2 and 6 storeys: Better sunlight and daylight conditions;  
an increased feeling of space in grounds and in street 
areas; the lower buildings help the eye to understand the 
scale and dimensions of the higher  buildings; increased 
individuality for each building and quarter; increased 

identification with each building and quarter.”

From an application to the then Housing Board for an advance notice in respect of the  
Skarpnäcksfältet II development.
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Lägenheten klarar inte 2014 års  dags-
 ljus faktorkrav på 1 procent  dagsljus- 
faktor. Detta beror främst på  djupa 
 balkonger och loftgångar som  skärmar  
av direkt  himmelsljus. Lågt   liggande 
fönster gör att ljuset inte når lika långt  
in som vid  stående fönster i husets  
andra våningar. 
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TÄT  
KVARTERSSTAD

Det täta stadskvarteret uppnår 1 procents dagsljusfaktor vid 
matplatsen men inte i bostadens övriga rum. konventionella 
fönsterstorlekar ger inte tillräckligt med himmelsljus vid 
himmelsvinklar över 30 grader. Lägenheten har fönster i tre 
väderstreck och ligger i den smalaste huskroppen som är 
endast 8 meters djup.

2010-tal, Nya Hornsberg, Stockholm av ÅWL 
Arkitekter, Lars Werner, planarkitekt Charlotte Holst.

Under 2000-talet har täthet åter ham-
nat i fokus. Planering av nya områden 
med urbana kvaliteter i stenstadens 
utkanter hämtar inspiration från det sena 
1800-talets innerstadskvarter. Detta stäl-
ler särskilt stora krav på hantering av voly-
mer, gatubredder, gårdsstorlekar, rums-
höjder, materialval och fönsterutformning 
med hänsyn till dagsljuskvaliteter. 2014 
införs i lag en minsta dagsljusfaktor på 1 
procent i bostadens alla vistelserum. 

I planbeskrivningen för kvarteret Kojan 
vid samma tid står:

”Området får en hög exploatering, som 
motsvarar Vasastadens tätaste delar 
och Södra Stationsområdet. Gator och 
gårdar får sol endast korta tider på året. 
Därför blir indirekt solbelysning via fasa-
der viktigt. Det är också av största vikt att 
utbyggnader och balkonger begränsas 
i höjd och utbredning så att inte ljuset i 
lägenheterna minskar ytterligare”

Ur Planbeskrivning, Detaljplan kv Kojan vid 
Hornsbergs strand, Dp 2000-05724.

I det täta stadskvarteret blir himmels-
vinkeln så hög att det reflekterade ljuset 
från omkringliggande vita putsytor är 
avgörande för attt få ljus till bostäderna 
på de lägre våningarna. Gårdarna har väl-
digt lite eller inget direkt solljus. Stads-
planen ställer höga krav på byggnads-
utformning, fönsterstorlekar, materialval 
och placeringar av balkonger och fönster 
för att klara uppsatta mål om tillgång på 
dagsljus. 

Solstudie 21 juni  skala 1 : 600

0 10 20 30 Meter

sektion E-E skala 1:200

0 5 10 Meter

sektion E-E skala 1:200

60° 44 °

26°
28°

Plan skala 1:50

våning 2, 2 rok 72 kvm

0 1 3 Meter2

124      5

+  BBR DF punkt

3 DF%

 
 1.0%

E E

Plan skala 1:50

våning 2, 2 rok 72 kvm

0 1 3 Meter2

124      5

+  BBR DF punkt

3 DF%

 
 1.0%

E E

Plan skala 1:50

våning 2, 2 rok 72 kvm

0 1 3 Meter2

124      5

+  BBR DF punkt

3 DF%

 
 1.0%

E E

Plan skala 1:50
våning 2, 2 rok 72 kvm.

sektion E-E skala 1:200

0 5 10 Meter

sektion E-E skala 1:200

60 ° 44 °

26 °
28 °

32

DAGSL JUS I  S TADSPL ANE RING



0 10 20 30 Meter

Solstudie 21 juni  skala 1 : 600

0 10 20 30 Meter

sektion E-E skala 1:200

0 5 10 Meter

sektion E-E skala 1:200

60° 44 °

26°
28°

Plan skala 1:50

våning 2, 2 rok 72 kvm

0 1 3 Meter2

124      5

+  BBR DF punkt

3 DF%

 
 1.0%

E E

Plan skala 1:50

våning 2, 2 rok 72 kvm

0 1 3 Meter2

124      5

+  BBR DF punkt

3 DF%

 
 1.0%

E E

Plan skala 1:50

våning 2, 2 rok 72 kvm

0 1 3 Meter2

124      5

+  BBR DF punkt

3 DF%

 
 1.0%

E E

Plan skala 1:50
våning 2, 2 rok 72 kvm.

sektion E-E skala 1:200

0 5 10 Meter

sektion E-E skala 1:200

60 ° 44 °

26 °
28 °

I den täta staden blir skillnaden i tillgång till himmelsljus stor mellan övre och lägre våningsplan. I de 
lägsta våningarna är himmelsvinkeln är så hög att det reflekterade ljuset från omkringliggande ytor 

blir avgörande för ljustillgången in till lägenheterna.

Sektion E-E

Solstudie 21 juni kl. 9.00, 12.00, 15.00 och 18.00.
Ju tätare avstånden är mellan husen desto mindre direkt solljus når husets lägre 

våningar och det reflekterade ljuset från omkringliggande ytors material blir viktigare.
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Miljöbyggnad Svanen BRREAM LEED

Obligatoriskt/valfritt Obligatorisk Obligatorisk Valfri Valfri

Berörda rum 20% av de sämsta 
vistelserummen

Ett vistelserum/
boendeenhet

80% av samtliga 
vistelserum

75% av samtliga 
vistelserum

Godkända metoder AF-metoden alt 
simulering

simulering simulering simulering

Krav DF vid handräkning 
minst 1.0, vid 
simulering minst 0.8

DF-punkt eller DF-
median

DF minst 1.0

DF-punkt 

DF olika nivåer för olika 
rum

DF-medel

Lux mellan 300-3000

ska uppnås mellan 
09:00–15:00 den 21 
september

Utblick - - Fönstret måste vara 
minst 20% av rummets 
ytterväggsarea 

90% av vistelserummen 
ska ha utblick

Bländning - - Strategi för att undvika 
bländning

Strategi för att undvika 
bländning

Dagsljus i miljö-
certifieringssystem 
Utöver lagkrav för dagsljus så finns det olika miljöcertifieringssystem och 
miljömärkningar som ställer krav på dagsljus. Nedan redovisas en sammanställning av 
de vanligaste systemen som vi använder på den svenska marknaden. Tabellen anger 
kraven som de är formulerade 2018. Kraven kommer sannolikt att uppdateras.
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