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Bostadens ljus –
Dagsljusets rörelse över ett dygn inifrån fem svenska vardagsrum
Malin Alenius, arkitekt & ljusdesigner, White arkitekter
Under senare år har inte bara tätheten i bostadsbebyggelsen ökat utan
även fönsterstorlekarna minskat, för att spara energi och pengar. Energikraven riskerar att motverka förutsättningarna för en hälsosam hållbar
stad där dagsljuset är inräknat. Mot denna bakgrund har jag och min
kollega Marja Lundgren gjort en underökning av hur dagsljusförsörjningen sett ut under det senaste seklet i svensk bostadsarkitektur.
Vi jämför fem typer av lägenheter i Stockholm: Storgårdskvarter, Södermalm, 1920-tal; Smalhus, Stureby,1940-tal; Skivhus, Skärholmen,1970-tal;
Postmoderna kvarter, Skarpnäck, 1980-tal samt Tät kvartersstad, Hornsberg, 2010-tal. Projektet som består av ritningar, beräkningar, beskrivande
texter och en film vill visa på dagsljusets kvaliteter bortom krav som reglerar
dagsljusmängd och styrka.
Inifrån fem svenska vardagsrum beskrivs dagsljusets rörelse och föränderlighet över ett dygn. Dessa fem tidsnedslag visar hur stadens täthet
och geometri tillsammans med utformningen av byggnad och rum inverkar på upplevelsen av dagsljusets rörelse och dynamik. Den verkliga upplevelsen av ljus i ett rum är inte statisk. Vi rör oss både med kroppen och
ögonen i rummet och ändrar hela tiden betraktningsriktning. Även dagsljuset är i ständig rörelse och ger oss därigenom en omedelbar information
om tiden och om den plats vi befinner oss på. Det nordiska ljuset har en
särskild förmåga att beskriva rörelse och tid genom sin stora variation i
ljusfärg, intensitet och riktning över dygn och år.
Dagsljusbegreppet rymmer tre typer av ljus som ofta förekommer samtidigt: direkt solljus, diffust himmelsljus och reflekterat ljus.
Det direkta solljuset är ett intensivt ljus som kastar tydliga och skarpa
skuggor. Det behövs väldigt lite direkt solljus för att tända ett rum och skapa
en händelse som plötsligt ändrar rummets karaktär. Solljusets färg förändras
under dagen och ljusfärgen upplevs som varmast i gryning och skymning
när den låga solens strålar behöver vandra långt genom atmosfären. Det
direkta solljuset ger en tydlig anvisning om tid. I vardagsrummet i 1920talets storsgårdskvarter Metern på Södermalm kan man i filmen följa solens
vandring likt en klocka. På morgonen fylls rummet av ett varmt reflekterat
solljus från grannens gult putsade fasad. Det direkta solljuset når sedan in
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i rummet och träffar golvet, ljusnivån höjs och solljuset vandrar under dagen
över golvet upp längs rummets ena vägg.
Himmelsljuset är det ljus som reflekterats i vår atmosfär, ett jämnt ljus
som avger mjuka skuggor. Det diffusa himmelsljusets intensitet varierar beroende på om himlen är klar eller molnig. Under en perfekt diffus himmel
upplevs ljuset och tiden stå nästan stilla. I exemplet från Skärholmens skivhus
(1970- tal) avskärmar den indragna balkongen i juni helt det direkta solljuset så att endast himmelsljus når in i vardagsrummet. Ljusnivån i rummet
förändras långsamt och diffusa skuggor tecknar rummet på ett liknande
sätt över dagen.
Det reflekterade ljuset är återkastad ljusstrålning från omkringliggande
ytor såsom fasader och mark. Det berättar om materialens beskaffenhet,
dess yta och färg. Ju tätare stadsrum desto mer dominerar det reflekterade
ljuset både interiört och i gatans rum. I exemplet tät kvartersstad nås vardagsrummet i Hornsberg (2010- tal) under största delen av dagen endast av
reflekterat himmelsljus från grannens fasad. Avsaknaden av direkt himmelsljus gör att rummet har svårt att nå upp till en bra dagsljusnivå torts vita
reflekterande grannfasader.
Större glasytor på de lägre våningarna krävs för att ta in mer ljus till det
interiöra rummet samtidigt som den glasade fasaden stjäl ljus från gatans
miljö och från interiören på motsatt sida. I den täta staden krävs därför en
mer precis avvägning mellan andel glas och täta reflekterande material.
En lösning vanlig i äldre arkitektur var att fönsterstorlekar och rumshöjder
anpassades och var större närmast gatan och mindre närmast himlen. I
dagens täta stad krävs nya strategier som tar med dagsljuset som en viktig
aspekt redan på detaljplansnivå och vidare in på byggnadsnivå. I den täta
stadssektionen kan inte längre byggnadens volym, rumshöjder och fönstersättning behandlas lika på alla våningar om vi vill behålla dagsljuset.
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Dagsljusets rörelse i bostaden
Malin Alenius
(svensk, verksam i Stockholm)
Arkitekt, ljusdesigner, White arkitekter
I samarbete med
Thomas Zaar, White arkitekter

Camera Obscura, 2017
Göran Hellborg
(svensk, verksam i Harlösa)
Arkitekt
Johannes Lindén
(svensk, verksam i Roskilde)
Fysiker, postdok
Technical University of Denmark

Ljusrelief, 2017
Johanna Enger
(svensk, verksam i Lund) Ljusdesigner
doktorand Lunds tekniska högskola
Ut ur mörkret:
En film om belysning och ljus
Jan Garnert
(svensk, verksam i Stockholm)
Etnolog, teknikhistoriker
Manus: Jan Garnert
Regi: Göran Gunér
Alltid ljust: En film om mörker,
belysning och ljus 1860-1920
Jan Garnert
(svensk, verksam i Stockholm)
Etnolog, teknikhistoriker
Manus: Jan Garnert
Regi: Jan Garnert och Göran Gunér
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Time Light, 2015
Anna Gudmundsdottir
(isländsk/svensk, verksam i Malmö)
Formgivare

Absolut mörker, 2017
Göran Hellborg
(svensk, verksam i Harlösa)
Arkitekt
Johannes Lindén
(svensk, verksam i Roskilde)
Fysiker, postdok Technical University
of Denmark
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Din egen svansjö, 2017
Ellen Ruge
(norsk, verksam i Stockholm)
Ljusdesigner
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Right Angel Mirror, 2011
Daniel Rybakken
(norsk, verksam i Oslo)
Konstnär
Tack till Galerie Kreo, London
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Rosa, 2017
Malin Holmberg
(svensk, verksam i Stockholm)
Konstnär
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Den skrikande armaturen
Vesa Honkonen
(finsk, verksam i Helsingfors)
Arkitekt, formgivare, professor

31

Bernt Nybergs gravkapell i Höör
Matthew Hall (amerikan)
Arkitekt

Ljuslådor, 2017
Karin Søndergaard
(dansk, verksam i Köpenhamn)
Konstnär, forskare
Ett samarbete mellan arkitekt Sarah
Fredelund, formgivare Kia Lundorff och
Karin Søndergaard. Producerade av
Det Kongelige Danske Kunstakademi,
skolorna för arkitektur, design och
bevarande (KADK).
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Digitalt väder, 2014
Karin Søndergaard
(dansk, verksam i Köpenhamn)
Konstnär, forskare
Samarbete mellan mjukvarukonstnären
Ole Kristensen,
arkitekt Karina Munkholm Madsen,
forskare Kjell Yngve Petersen
och Karin Søndergaard. Arbetet är
ett forskningssamarbete mellan
IT-universitetet i Köpenhamn och
Det Kongelige Danske Kunstakademi,
skolorna för arkitektur, design och
bevarande.
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Color Wheels, 2016
Aleksandra Stratimirovic
(serbisk-svensk, verksam i Stockholm)
Konstnär
Athanassios Danilof
(grek, verksam i Aten)
Ljusdesigner
I samarbete med Targetti Sankey Spa

6

V.I.P., 2010
Aleksandra Stratimirovic
(serbisk-svensk, verksam i Stockholm)
Konstnär

Living The Nordic Light, 2014
Snøhetta
(norsk, verksamma i Oslo,
New York, Innsbruck, San Francisco)
Arkitektkontor

Horizon, 2013
Astrid Krogh
(dansk, verksam i Köpenhamn)
Konstnär, formgivare
Tack till Maria Wettergren Galerie,
Paris
Ebbekløkke, 2015
Astrid Krogh
(dansk, verksam i Köpenhamn)
Konstnär, formgivare
Musik: Joni Mitchell, Both sides now
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Monolith – Birth of Light, 2017
Svante Pettersson
(svensk, verksam i Uppsala)
Ljusdesigner, Bjerking

Sphere Light, 2013
Katja Pettersson
(svensk, verksam i Stockholm)
Formgivare
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