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Förtätning av städer kan ses som det rådande idealet i dagens stadsutveckling. Att låta staden växa inåt 
anses ge sociala, ekonomiska och ekologiska fördelar gällande hållbar utveckling. Med tätare 
bebyggelse och ökad population inom ett område minskar avstånden till stadens aktiviteter och flera 
invånare för möjlighet att ta del av viktiga funktioner. I bland annat Stockholm finns en vilja att bygga 
tätt, både horisontellt och vertikalt. Samtidigt bidrar högre bebyggelse och kortare avstånd mellan 
huskroppar till att tillgången till dagsljus kan bli svårare att tillgodose för stadens invånare. Dagsljus har 
i forskning visat sig vara nyttigt för människors hälsa och välbefinnande och den omfattande 
förtätningen som sker i städer kan således ha en negativ påverkan på detta enligt Boverket (2016). 
I det här kandidatarbetet har jag undersökt hur ett samtida stadsbyggnadsprojekt har hanterat direkt sol- 
och dagsljus i detaljplaneringen. Det visar sig att det finns en medvetenhet om dagsljuset men som inte 
riktigt lyser fram under hela processen och i den planerade bebyggelsen.  
 
Kandidatarbetet är ett analysprojekt där en undersökande del kombineras med en analyserande del vilket 
kulminerar i ett exempelförslag på utformning av bostadskvarter och ett gestaltningsförslag med hänsyn 
till direkt solljus och dagsljus. Förslagen kommer baseras på insamlad kunskap och behandla del av 
stadsutvecklingsprojektet Norra Stationsområdet av Hagastaden i Stockholm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning 



Begreppsförklaring 

I detta kandidatarbete kommer några återkommande begrepp behöva förklaras för att precisera för 
läsaren vad som avses med begreppen.  
 
Direkt solljus: Solstrålar direkt från solen 
 
Dagsljus: Ett samlingsbegrepp för olika typer av ljus från solen som inte är direkta solstrålar. 
Himmelsljus och diffust dagsljus är två typer av dagsljus. 
 
Diffust dagsljus: Ljus som reflekteras mot föremål och sedan spridit sig i närmiljön 
 
Exploateringstal: Andelen exploaterad markyta i förhållande till totala markytan inom ett område. 
Beräknas enligt Rådberg och Fribergs formel: 
“Exploateringstalet (e) = Bruttoarea BTA / Total Markareal (A)” 
(Rådberg & Friberg 1996:37). 
 
Goda dagsljusförhållanden: Det finns ingen vedertagen definition eller ett värde på vad goda 
ljusförhållanden är. Vad som upplevs som goda ljusförhållande kan skilja sig från individ till individ. I 
avsnitt 6:31 av Boverkets byggregler står det att “Ljusförhållandena är tillfredsställande när tillräcklig 
ljusstyrka och rätt ljushet (luminans) uppnås samt när ingen störande bländning eller inga störandes 
reflexer förekommer och därmed rätt belysningsstyrka och luminansfördelning föreligger.” (Boverket 
2017b:93). I detta kandidatarbete kommer goda ljusförhållanden syfta på ytor eller platser där god 
tillgång till dagsljus finns utifrån gällande förutsättningar.  



Inledning 
 

Problembeskrivning

I flera av kurserna inom utbildningen Fysisk planering där översikts- och detaljplaner har analyserats så 
är förtätning en strategi och ett ideal som återkommer. Att exploatera staden på redan bebyggda ytor 
eller outnyttjade platser mellan stadsdelar tillåter staden att växa inåt. I Aktuella stadsutvecklingsprojekt 
i Sveriges storstäder som Hagastaden i Stockholm eller Västra hamnen i Malmö så är det i stor 
utsträckning tät bebyggelsestruktur som föreslås. 
 
Folkhälsomyndigheten har uppmärksammat en utveckling där människor spenderar mer och mer tid 
inomhus och i en tät stad kan denna inomhusmiljö få allt mindre ljus utifrån (Folkhälsomyndigheten 
2017:3,12). God tillgång till dagsljus, både inomhus, på bostadsgårdar och på offentliga platser, gynnar 
människors fysiska och psykiska hälsa (Folkhälsomyndigheten 2017:37) och borde därför vara ett högt 
uppsatt mål inom planeringen, eftersom att en ökad hälsa hos befolkningen bidrar till social hållbarhet 
enligt forskning (Northridge & Freeman 2011:593). Människors liv, dagsrytm och hälsa har sedan vår 
tids begynnelse präglats av tillgången till dagsljus (Hobday 2007). I det funktionalistiska 
planeringsidealet som rådde under 1900-talet var god tillgång till dagsljus ett mål och det planerades i 
stor utsträckning för att få en luftig och ljus boendemiljö för invånarna (Nylander 2011:82, Acceptera 
1980:54). Trots ledord som luft, ljus och öppenhet kritiserades den funktionalistiska planeringen för att 
leda till negativa konsekvenser i form av diffusa skillnader mellan privat och offentlig mark, segregation 
och exkludering (Nylander 2011:152–153). Idag styrs planeringen av andra ideal och i Stockholms och 
Solnas gemensamma översiktsplan över Hagastaden från 2008 så eftersträvas tät blandad stad 
(Stockholms Stad & Solna Stad 2008). Den täta staden anses av många involverade i stadsplanering 
vara den stadsform som bäst lämpar sig gynna hållbar utveckling (Jabareen 2006:40). 
 
I en tätare stad kan det vara svårare att tillgodose dagsljus för inom- och utomhusmiljöer och således 
kan en konflikt uppstå mellan de fördelar som en tät stad anses bidra med och de fördelar som tillgången 
till dagsljus anses bidra med. Det verkar som att en stad kan bli för tät, eller i alla fall tät på fel sätt, och 
få sämre tillgång till dagsljus (Sundborg 2010:84–85). Nuvarande reglering för dagsljus i stadsplanering 
avser främst tekniska egenskaper på och i enskilda byggnader och hanteras därför främst i 
projekteringen som efterföljer den kommunala fysiska planeringen. Det går att reflektera över om en ny 
stadsdel verkligen blir socialt hållbar om en vid planeringen inte tar hänsyn till dagsljus. Samtidigt 
påpekade kritiker att den funktionalistiska stadsplaneringen, som i stora drag styrdes efter ljus och luft, 
resulterade till miljöer som kan anses bidra till en mindre hållbar utveckling, framförallt inom sociala 
aspekter som segregation (Gehl 1996). 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Syfte
 
Syftet är att översiktligt belysa problematiken som finns mellan dagens planeringsideal om den täta 
staden och tillgången till dagsljus i urbana miljöer. Vidare syftar kandidatarbetet på att diskutera 
kopplingen mellan direkt sol- och dagsljus och social hållbarhet. Därefter kommer exempel- och 
gestaltningsförslag tas fram på hur den fysiska miljön kan utformas för att tillgodose tillgång till direkt 
sol- och dagsljus till invånare i en stadsdel. 
 
 

Forskningsfrågor

Hur har hänsyn tagits gällande tillgången av dagsljus i svensk stadsplanering från 1800-talet till 
nutid? 
 
Vilken huvudsaklig påverkan har dagsljus på social hållbarhet inom perspektivet människors hälsa 
och välbefinnande? 

 
Vilka principer finns för att ta hänsyn till tillgången av dagsljus vid stadsplanering och hur kan 
dessa principer appliceras på ett förtätningsprojekt av en stadsdel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forskningsdesign och metod 

I undersökningen kommer forskningsdesignen fallstudie tillämpas. En fallstudie över 
förtätningsprojektet Hagastaden kommer att genomföras med metoden kvalitativ textanalys.  

Forskningsdesign: Fallstudie  

För att undersöka hur ett samtida förtätningsprojekt behandlat tillgången till dagsljus tillämpas 
fallstudier. Fallstudien avser att göras på detaljplanerna, dokument från planeringsprocessen, 
vägledande dokument och den planerade bebyggelsen av Norra Stationsområdet av Hagastaden i 
Stockholm. Hagastaden är ett samtida aktuellt förtätningsprojekt och jag ser intresse i hur direkt sol- 
och dagsljus hanteras under planeringsprocessen projektet. Genom att undersöka specifika fall så vill 
jag få en generell bild av hur hänsyn till dagsljus kan tas vid stadsplanering. Jag har valt fallstudier som 
metod då det passar för småskaliga forskningsprojekt, eftersom det möjliggör ett koncentrerat arbete på 
ett avgränsat område (Denscombe 2014:103). Vidare avser jag även göra en analys genom ett platsbesök 
på den plats där jag ska göra mitt exempelförslag. Platsanalysen ska utgöras av kartanalyser, inläsning 
av planeringsdokument och platsbesök. Fallstudierna av Norra Stationsområdet av Hagastaden i 
Stockholm kommer i slutändan att mynna ut i ett exempelförslag för bostadskvarter och ett 
gestaltningsförslag för del av Hagastaden där jag gestaltar utifrån insamlad kunskap. 
 
Kritik av fallstudier som metod 
Fallstudier tenderar att rikta in sig mer på processer än kvantifierbara resultat. Således kan fallstudier 
uppfattas framställa mjuka data vilka lämpar sig mer för deskriptiva utläggningar än faktiska analyser 
och utvärderingar (Denscombe 2014:105). Eftersom det primära intresset i fallstudien är att studera 
själva plandokument och hur man har tagits hänsyn till direkt sol- och dagsljus i fallen så lämpar sig 
inriktningen för att undersöka processen och hur den har gått till snarare än hur slutresultat av 
planeringen ser ut. Genom att undersöka hur dagsljus behandlas i planeringen kan eventuella styrkor 
och brister i planprocessen uppmärksammas. 

Metod: Kvalitativ textanalys 

I detta kandidatarbete analyseras författares litterära uttryck gällande dagsljus och i vilken uträckning 
det tas upp i detaljplaner, planeringsdokument och planeringsprocessen. Vidare tillämpas Per Widéns 
(fil.dr. i pedagogiskt arbete) tolkning av kvalitativ textanalys och avser att analysera efter författarens 
andra dimension. Enligt Widén kan den andra dimensionen inom kvalitativ textanalys användas för att 
studera en texts litterära uttryck och vilka begrepp och språkliga definitioner som används (Widén 
2015:179). Analysen kan lyfta fram om texten använder fackmässiga, juridiska eller liknande termer 
och således lyfta fram de textmässiga kvaliteterna (Widén 2015:184). Analysen kompletteras med en 
teoretisk utgångspunkt i social hållbarhet med perspektivet hälsa och välbefinnande. Detta enligt 
Widéns kompletterande problematiska dimension som avser att analysen får en förankring i teoretiska 
analysfrågor (Widén 2015:185). Denna kvalitativa textanalys avser att främst ge insikt i hur dagsljus i 
stadsplanering uttrycks och förklaras (eller inte förklaras) i litteratur, dokument och artiklar ur 
perspektivet social hållbarhet för att komplettera andra metoder jag använt mig av. Insikten i hur 
författarna uttrycker sig kan visa på vilka prioriteringar som finns gällande dagsljus och social 
hållbarhet.  
 
Vidare kommer Widéns tredje dimension av kvalitativ textanalys att användas. Denna dimension syftar 
till att tolka den analyserade texten och placera den i en utomstående kontext (Widén 2015:178–180). 
Här kommer principer att urskönjas från kunskapsöversikten, referensprojekt och fallstudie gällande hur 
en stadsdel kan gestaltas med hänsyn till dagsljus. Principerna kommer sedan att appliceras vid två 
gestaltningsförslag. Med andra ord sätter jag tolkningarna av de analyserade texterna i ett annat 
sammanhang utanför texterna och ser vilken relation de har i en annan kontext. I detta kandidatarbetes 
fall kommer ett alternativt gestaltningsförslag att föreslås för del av Hagastaden utifrån insamlad 
kunskap.  



 
Kritik av kvalitativ textanalys som metod 
Forskarens identitet, bakgrund och egna övertygelser kan komma att påverka alstringen och analysen 
av data. Således så kan forskarens objektivitet komma att ifrågasättas vid kvalitativ forskning 
(Denscombe 2014:418). Detta är något jag är medveten om och avser genomföra forskningen med ett 
öppet sinne. Den kvalitativa analysen avser att belysa och ge förståelse över hur dagsljus prioriteras 
samt hanteras vid förtätning av städer och det är denna inställning vilket den kvalitativa analysen baseras 
på. Ett öppet sinne förutsätter att forskarens egna övertygelser kan komma att ändras om bevis och fakta 
talar emot under forskningen. I detta kandidatarbete finns medvetenhet om att forskarens jag kan komma 
att påverka forskningen men undersökningen avses göras under distanserade former från forskarens jag 
i den mån det går. Detta för att visa på ett opartiskt arbetssätt under forskningen vilket kan främja en 
objektiv undersökning (Denscombe 2014:414–415). 
 

 

Avgränsning 

I arbetet avser jag att framförallt undersöka den påverkan på människors hälsa som tillgången till och 
bristen av sol- och dagsljus kan medföra och hur stadsplaneringen kan anpassas för att påverka 
tillgången. Jag kommer inte analysera djupgående om hur dagsljus kan påverka staden ur perspektiv 
som energifrågor, ekologi och ekonomi. Dessa faktorer kommer endast behandlas grundläggande då jag 
har avgränsat arbetet till att främst behandla påverkan på social hållbarhet med perspektivet hälsa och 
välbefinnande. Jag kommer endast undersöka direkt sol- och dagsljus och inte konstgjord belysning. I 
arbetet kommer jag att hålla mig på en nivå där jag behandlar stadsplanering men inte gå in i detalj på 
hur fasader eller insidan av byggnader utformas. Arbetet kommer hålla sig till en svensk kontext i både 
frågor om social hållbarhet och tillgång till dagsljus med enstaka jämförelser från andra delar av världen. 

En geografisk avgränsning kommer att tillämpas i fallstudien för Norra stationsområdet av Hagastaden 
i Stockholm För att ges möjlighet för gestaltning av exempelförslag till fallstudierna inom tidsramen för 
kandidatarbetet har fallstudiernas berörda områden avgränsats. Fallstudiens områden har därmed 
avgränsats till ungefär 7–8 hektar. 

 

 

 

 



Teoretisk utgångspunkt

Teoretisk utgångspunkt för detta kandidatarbete är social hållbarhet. För att få en tydligare bakgrund 
och förståelse till begreppet social hållbarhet kommer en överblick av hållbar utveckling att beskrivas. 
Därefter kommer olika forskares, teoretikers och organisationers tolkningar av social hållbarhet att 
presenteras för att nyansera begreppet. Utifrån de olika perspektiven inom social hållbarhet kommer en 
definition att preciseras vilket kommer användas i detta kandidatarbete. 

Hållbar utveckling

Enligt hållbarhetsforskarna Hopwood et al. (2005) har begreppet hållbar utveckling förändrat den 
allmänna bilden av människans roll på jorden. Trots denna bild kan begreppet tolkas som allt mellan ett 
uttryck utan verklig mening till något fundamentalt för mänsklighetens utveckling (Hopwood et al. 
2005:40). Anledningen till detta är att begreppet inte har någon definitiv definition och dess betydelse 
är beroende av vad som kopplas till begreppet. Porter och de Roo, forskare inom fysisk planering, lyfter 
fram hållbar utveckling som ett uttalat mål för flera länder och världsorganisationer trots att begreppet 
inte har en konkret definition (2007:8). Hållbarhetsforskaren Portney (2015:6) menar att den definition 
som fått störst genomslag avseende hållbar utveckling är den från Brundtlandrapporten som kom till vid 
FN:s världskommission för miljö och utveckling år 1987. Brundtlandrapportens definition av hållbarhet 
är “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov” (World Commission of Environment and Development 1987 
refererad i Portney 2015:2-4). En liknande formulering finns i Plan- och bygglagens (Hädanefter PBL) 
inledande 1 kapitel 1 § där all planläggning gällande mark- och vattenanvändning samt byggande ska 
“främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer” (SFS 
2010:900). Skillnaden mellan Brundtlandrapporten och PBL:s definition är att den senare tillför en 
social kontext i begreppet hållbar utveckling. 
 
Enligt Portney kan hållbar utveckling delas upp i tre dimensioner, ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet (2015:6). De tre dimensionerna ska inte stå emot varandra och i strävan för att uppnå en 
dimension bör man inte bortse från de andra två (Portney 2015:6). Robertson definierar de tre 
dimensionerna enligt följande: Ekologisk hållbarhet innebär att bevara och stärka de ekosystem som 
finns på jorden som i ett kretslopp ser till att jorden förses med resurser (2014:5). Ekonomisk hållbarhet 
är ett utnyttjande av jordens resurser som är rättvist och inte skadar de sociala och ekologiska system 
som finns (Robertson 2014:5–6). Social hållbarhet handlar om människors liv. För att uppnå social 
hållbarhet eftersträvas ett mer rättvist samhälle och att människor ska ha möjlighet till välbefinnande 
och god hälsa (Robertson 2014: 6). Vid FN:s toppmöte 2015 antog Sveriges regering Agenda 2030 och 
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Inom de 17 globala målen finns mål för samtliga av den 
hållbara utvecklingens tre dimensioner (Regeringen 2017). Ett av de 17 globala målen för hållbar 
utveckling behandlar hälsa och ett innefattar stadsbyggnad. Mål 3 behandlar målen för hälsa och i mål 
3.4 beskrivs att arbetet för hållbar utveckling ska främja god psykisk hälsa och välbefinnande bland 
medborgarna (Regeringen 2017). Mål 11 handlar om hållbar stadsbyggnad och i 11.1 är ambitionen att 
alla ska kunna få en fullgod bostad och i 11.3 eftersträvas hållbar urbanisering och planering 
(Regeringen 2017). Således finns ett uttalat mål om att få ökad hållbarhet i Sverige och detta kan uppnås 
genom att bland annat bistå invånare med bra bostäder och stadsmiljöer samt möjlighet till god hälsa 
och välbefinnande. 

 

 



Social hållbarhet

Av de tre tidigare nämnda dimensionerna inom hållbarhet är sociala hållbarhet den minst utforskade 
enligt policy-forskaren Partridge (2005:1,5). Orsaken till detta enligt Partridge är att hållbarhet har sitt 
ursprung i den ekologiska dimensionen i och med initiativet från Brundtland-rapporten att tackla de 
globala miljöproblemen. Den sociala aspekten har först på senare tid fått mer uppmärksamhet enligt 
forskaren (Partridge 2005:1, 5). Social hållbarhet har likt hållbar utveckling ingen självklar definition 
utan bör enligt forskare och teoretiker ses som ett dynamiskt koncept vars innebörd skiftar utifrån tid, 
plats och kontext (Dempsey et al. 2011:292; Partridge 2005:13). För att nyansera begreppet social 
hållbarhet kommer ett urval av forskares, organisationers och teoretikers perspektiv att presenteras för 
att slutligen mynna ut i en definition vilken detta kandidatarbete kommer att utgå ifrån. 
 
I en artikel av Littig och Grießler (2005:72) definierar författarna social hållbarhet med de relationer 
som sker i ett samhälle och mellan samhället och naturen. Enligt författarna är social hållbarhet möjligt 
om människors behov tillgodoses samtidigt som hänsynstagande till ett långvarigt bevarande av naturen 
tas. Inom social hållbarhet ska social rättvisa, mänsklig värdighet och delaktighet uppnås (Littig & 
Grießler 2005:72). 
 
Dempsey, Bramley, Power och Brown (2011) identifierar social rättvisa och hållbarhet av gemenskap 
som två nyckelbegrepp gällande social hållbarhet och kopplingen till stadens form. Hållbarhet av 
gemenskap är samhällets förmåga att upprätthålla och reproducera sig själva på en fungerande nivå 
(Dempsey et al. 2011:293).  
 
Weingaertner och Moberg (2014) föreslår välbefinnande, socialt kapital och humankapital som tre 
nyckelbegrepp vilka enligt författarna täcker både de kollektiva och enskilda delarna av social 
hållbarhet. Välbefinnande definieras enligt författarna som ett tillstånd av fysisk och psykologisk 
tillfredsställelse avseende livssituation, hälsa eller välmående hos människor (Weingaertner & Moberg 
2014:129). Med humankapital avser författarna summan av de personliga färdigheter hos en individ och 
socialt kapital definieras med de relationella aspekterna i en social grupp som bygger på ömsesidig tillit 
(Weingaertner & Moberg 2014:128–129).  
 
Partridge (2005:9) definierar begreppet livskvalitet med förbättringar som är väsentliga för människors 
välbefinnande på en plats. Essentiellt för livskvalitet är att människans behov sätts i fokus (Partridge 
2005:9). Livskvalitet är en central princip inom social hållbarhet enligt Partridge men ska inte premieras 
på bekostnad av jämlikhet för att gynna grupper i samhället som har det bättre ställt. Istället bör fokus 
vara på att utveckla livskvaliteten för svagare grupper i samhället. Vidare menar författaren att social 
rättvisa är en förutsättning innan livskvalitet kan uppnås (Partridge 2005:9). Social rättvisa i en urban 
kontext kan enligt Dempsey et al. härledas till social och miljömässig exkludering där ingen människa 
i samhället ska diskrimineras eller exkluderas på grund av deras sociala bakgrund för att samhället ska 
anses vara rättvist (2011:292). På en lokal skala är det enligt forskarna kritiskt att genom den byggda 
miljön verka för att viktiga funktioner som samhällsservice är tillgängliga för stadens samtliga 
medborgare. Detta kan uppnås genom att exempelvis möjliggöra för kollektivtrafik samt gång- och 
cykelvägar till och från stadens olika funktioner (Dempsey et al. 2011:292–293). 
 
Boverket (2010) definierar social hållbarhet ur ett socioekonomiskt perspektiv i sin rapport Socialt 
hållbar stadsutveckling. Enligt Boverket bör socialt hållbar stadsutveckling kännetecknas med ett 
hänsynstagande till olika samhällsgruppers behov, främjandet av möten mellan människor och 
jämställdhet mellan kvinnor och män (2010:21). Boverket delar även upp socialt hållbar stadsutveckling 
i process och tillstånd. Tillstånd syftar på de konsekvenser som det sociala och ekonomiska livet präglas 
av i dag medan processer handlar om vilka sociala villkor som formuleras för framtida generationer 
(Boverket 2010:21). 
 
 
 



Social hållbarhet i detta kandidatarbete 

Partridge menar att även om begreppet social hållbarhet är mångtydigt och svårdefinierbart så bör det 
preciseras vad som ingår och inte ingår i det. Detta för att undvika att begreppet misstolkas samt för att 
främja en tydlig vägledning för strategier vilka berör social hållbarhet (Partridge 2005:7). I detta 
kandidatarbetet kommer social hållbarhet definieras med Weingaertners och Mobergs tolkning av 
välbefinnande (Weingaertner & Moberg 2014:129) och Partridges tolkning av livskvalitet (Partridge 
2005:9). Vidare kommer social hållbarhet att inkludera delaktighet, jämställdhet och social rättvisa 
enligt Boverkets definition (Boverket 2010:21). Ytterligare preciserat definieras social hållbarhet i 
detta arbete som de tillstånd eller processer som tillgodoser och fokuserar på människors behov av 
fysisk och psykisk hälsa samt välbefinnande i stadsplanering.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kunskapsöversikt 

Källkritik 
 
Vid insamlingen av data inom metoden kvalitativ textanalys har tillgången till forskning om hanteringen 
av direkt sol- och dagsljus inom samtida fysisk planering visat sig vara begränsad. För att komplettera 
befintlig forskning har därmed utvalda referensprojekt samt handböcker och rapporter om sol- och 
dagsljus i stadsplanering använts för att urskönja vilka praktiska principer som kan appliceras vid 
stadsplanering för tillgång till direkt sol- och dagsljus. Kraven för urvalet av handböckerna är att 
författarna har långvarig praktiskt och/eller vetenskaplig erfarenhet inom arkitektur, stadsplanering 
och/eller ljus samt hälsa. De kan således anses vara experter inom sitt fält, vilket ger det undersökta 
materialet legitimitet. De handböcker jag använt mig av är inte vetenskapligt granskade men skrivna av 
forskare och utgivna av förlag med legitimitet. Statliga myndigheter arbetar på uppdrag av den folkvalda 
regeringen, således kan inte dessa ses som helt objektiva då det politiska läget speglar vilka uppdrag 
myndigheterna ges. Statliga myndigheter ska dock vara opartiska i sitt arbete och således kan rapporter 
utgivna av dessa myndigheter anses vara legitima. Två samtida referensprojekt som präglats av ett uttalat 
hållbarhetsperspektiv och där hantering av dagsljus lyfts fram i planeringen kommer även att vara del 
av kunskapsöversikten. Referensprojekten avse ge insikt i hur dagsljus kan inordna sig i gestaltning och 
planering där täta bebyggelsestrukturer erfordras. 

Solens ljus

Arkitektur- och ljusforskarna Tregenza och Wilson (2011:4) lyfter fram att solens ljus inte är konstant 
utan innefattar en dynamisk variation. Växlande molntäthet och olika årstider är några faktorer som 
påverkar det naturliga ljuset (Tregenza & Wilson 2011:4). Solens ljus kan delas upp i olika kategorier 
som används för att beskriva ljuset. Tregenza och Wilson använder sig av begreppen solljus, 
himmelsljus och diffust dagsljus. Solljus är direkta solstrålar och ger ett mycket starkt ljus. Enligt 
Tregenza och Wilson medger solljus skarpa skuggor på objekt som enkelt kan räknas fram med stor 
precision. I vilken utsträckning ett område kommer utsättas för solljus är däremot svårt att uppskatta då 
vädret, när det kommer vara moln och när det kommer vara klar himmel, är svårt att beräkna med 
precision. Det som Tregenza och Wilson beskriver som himmelsljus är inte direkta solstrålar utan 
solstrålar som har reflekterats i atmosfären på sin väg mot jorden. Himmelsljusets strålar infaller mot 
jorden från samtliga vinklar och väderstreck. Himmelsljuset är svårt att beräkna och beror precis som 
solljuset på väderleken. En klarblå himmel ger ett starkare ljus än en molnig himmel (Tregenza & 
Wilson 2011:62). Tregenza och Wilson beskriver att det sol- och himmelsljus som når jorden reflekteras 
mot objekt och sprider sig i olika riktningar. Denna typ av reflekterat ljus kallar de för diffust dagsljus. 
Det diffusa dagsljuset påverkas av vad det är för objekt som det reflekteras mot. Det reflekteras starkare 
mot ljusa ytor och reflekteras mer spritt mot ojämna ytor. Diffust dagsljus ger ett jämnt ljus utan tydliga 
skuggor (Tregenza & Wilson 2011:47, 88). På Boverkets Kunskapsbank beskrivs olika typer av solens 
ljus. Myndigheten definierar det starka ljuset direkt från solen som direkt solljus. Det består då av 
solstrålar som inte har reflekterats på sin väg (Boverket 2018c). Solens övriga ljus, det som har 
reflekterats i atmosfären och sedan spridit sig definierar myndigheten som dagsljus. Det som Tregenza 
och Wilson beskriver som himmelsljus och diffust dagsljus är alltså det som Boverket beskriver som 
dagsljus. Boverket konstaterar att dagsljus är lika i alla riktningar (Boverket 2018a), vilket stämmer med 
Tregenza och Wilsons beskrivning av himmelsljus (Tregenza & Wilson 2011:62). Fortsättningsvis 
kommer ljuset från solen beskrivas under Boverkets definition med begreppen direkt solljus och 
dagsljus. 
 
På norra halvklotet, där Sverige ligger, går solen upp i öst, stiger uppåt i syd och går ner i väst. Solen 
står som högst i syd kring klockan 12.00 (Tregenza & Wilson 2011:62–63). Vid klockan 12.00 kastar 
solen en kortare skugga än vad den gör på morgon och kväll och den ger då ett starkare ljus eftersom att 
avståndet till solen är kortare och solljuset inte behöver färdas lika lång sträcka genom jordens atmosfär, 
där det annars bryts mer desto längre avståndet är (Tregenza & Wilson 2011:62–63, 65). Eftersom att 
det svenska klimatet har speciella förutsättningar för direkt sol- och dagsljus så hävdar Sundborg att 



stadsplaneringen bör ta hänsyn till tillgången till ljuset (Sundborg 2010:44–45). I Sverige har vi solljus 
under lång tid på dygnet under sommaren men under vintern visar sig solen endast en kort stund och i 
de nordligaste delarna av landet inte alls (Sundborg 2010:44–45).  
 
De stora skillnaderna i soltimmar över året och dygnet samt solhöjderna beror på att Sverige ligger långt 
norrut. Det leder till att läget i förhållande till solen förändras i relativt stor utsträckning över året, då 
jorden roterar kring sin egen axel (Sundborg 2010:39). Sammanfattningsvis finns det i Sverige relativt 
mycket solljus under sommarhalvåret och väldigt lite under vinterhalvåret. 

Människan och ljuset
 
Förutom att ljuset möjliggör seendet hos människor så påverkar det även människan på andra sätt. Ljus 
har både biologisk och psykologisk påverkan på människor. Enligt ljus- och hälsoforskarna Bommel 
och van den Beld (2004) hjälper dagsljuset människans dygnsrytm genom att synkronisera den 
biologiska klockan. Effekten av hormonet melatonin gör människor sömniga och utsöndras i kroppen 
när nivån av ljus är låg. Dagsljus påverkar även människors nivåer av hormonet kortisol vilket hjälper 
människokroppen att höja blodsockret, stärka immunförsvaret och gör oss mer alerta. Kortisol 
produceras i motsats till melatonin när ljusets nivåer är höga (van Bommel & van den Beld 2004:260–
261). Med andra ord hjälper dagsljuset oss människor att bli mer pigga och alerta medan avsaknad av 
den bidrar till att vi blir sömniga. Utsikter är viktiga genom att de boende då kan följa dygnets rytm med 
mörker och ljus vilket anses gynna det psykiska måendet då det stödjer kroppens biologiska klocka när 
den ska vara trött och när den ska vara pigg (Tregenza & Wilson 2011:122). 
 
En svensk vetenskaplig studie av forskarna Küller och Lindsten (1992) visar att barns hälsa och beteende 
påverkas negativt av inomhusmiljöer utan tillräcklig mängd dagsljus. Enligt forskarna är barn mer 
utsatta för brist av kortisol i inomhusmiljöer utan fönster vilket försvårar inlärning och koncentration. 
Vidare visade det sig att barn har svårare att samarbeta socialt, får obalans i dygnsrytm och blir lättare 
distraherade i miljöer utan fönster jämfört med de som har dagsljus från fönster enligt Küller och 
Lindsten (1992:315–316). I Boverkets rapport gör plats för barn och unga (2015) konstateras att 
skolgårdar och friytor för barn bör få god tillgång till direkt sol- och dagsljus (Boverket 2015:43). Barns 
hud är samtidigt känslig för ultraviolett strålning och därför förespråkas att mängden direkt solljus inte 
ska vara för stor och att delar av skolgården och friytorna, helst där barn ofta sitter stilla, ska belysas av 
dagsljus och inte direkt solljus (Boverket 2015:66). 
 
I en kunskapssammanställning av Folkhälsomyndigheten från 2017 belyser myndigheten relationen 
mellan ljus och människans hälsa och fokuserar där på inomhusmiljöer (Folkhälsomyndigheten 2017). 
Myndigheten menar att dagsljusexponering under dagtid bidrar till ökad vakenhet, mildrar depression 
och stärker den kognitiva förmågan i hanteringen av uppgifter som kräver hög uppmärksamhet 
(Folkhälsomyndigheten 2017:7). 
 
Årstidsbunden depression (även känt som Seasonal affective disorder) är en form av psykisk åkomma 
som tros vara orsakad av årstidsväxlingarna. På norra halvklotet blir en stor del av befolkningen mer 
trötta och nedstämda under hösten och vintern, detta kallas ibland för vinterdepression och är en form 
av seasonal affective disorder. Tregenza och Wilson hävdar att detta beror på att invånarna inte blir 
exponerade av solljus i tillräckligt stor utsträckning och att symtomen lindras när personer som lider av 
vinterdepression dagligen blir exponerade av solljus. Symptomen av depressionen tenderar att försvinna 
när våren kommer och en ökad mängd solljus infinner sig (Tregenza & Wilson 2011:6–7). Även 
Folkhälsomyndigheten framhäver årstidsbunden depression och kopplingen till dagsljusexponering. 
Myndigheten lyfter fram forskning som visar att årstidsbunden depression orsakas av bland annat 
ljusbrist och minskad utomhusvistelse. Exponering av starkt ljus vid utomhusvistelse är 
behandlingsmetoder som visat sig var effektiva för att mildra årstidsbunden depression 
(Folkhälsomyndigheten 2017:7, 26–28). 
 



Ultraviolett strålning från solen omvandlas till vitamin D när strålningen träffar människans hud. 
Hälsofördelar som vitamin D bidrar till är att underlätta och stimulera upptagningen av kalcium och 
fosfor. Detta är nödvändigt för den mänskliga kroppens utveckling av benstomme och tänder enligt 
forskaren Boubekri (2014:28). Richard Hobday, verksam inom forskning om hälsa och den byggda 
miljön, påpekar att den ultravioletta strålningen från solen som gynnar vitamin D-syntesen i kroppen 
har svårt att genomtränga fönsterglas och således försvåras absorptionen av detta när människan är i 
inomhusmiljöer (2006:33). Hobday menar att planering bör ta hänsyn till att utforma stadsmiljöer som 
uppmuntrar invånarna att röra sig i dagsljus genom att prioritera gång och cykel som färdmedel istället 
för bil (2006:18). 
 
Folkhälsomyndigheten påpekar att stadsplaneringens utformning, placering och storlek av fönster samt 
förtätning av städer påverkar tillgången till dagsljus i bostadsmiljöer (Folkhälsomyndigheten 2017:37). 
Enligt myndigheten bör hänsyn tas för att tillgodose att inomhusmiljöer får tillräckligt med dagsljus för 
att främja människors hälsa och välbefinnande (Folkhälsomyndigheten 2017:37). Det bör noteras att 
den stora delen av forskningen om dagsljus och människors hälsa undersöker sambandet mellan 
tillgången till inget dagsljus och tillgången till dagsljus. Således finns det inget definierat värde för vad 
hälsosamt ljus är för människor. I en forskningssammanställning av Aries et al. Påpekar författarna att 
mer vetenskaplig forskning och kunskap om dagsljuset och dess inverkan på hälsan behövs om dagsljus 
ska bli en skyldighet att förhålla sig till vid utformningen av byggnader (Aries et al. 2013:23). 
Folkhälsomyndigheten menar att det saknas kunskap om vilken tid på dagen eller hur länge en människa 
behöver ha tillgång till dagsljus för att ta del av hälsofördelarna av detta i utomhusmiljöer 
(Folkhälsomyndigheten 2017:37). 

Urban form och hälsa

Enligt stadsplaneringsforskaren Næss (2013) tolkning av Brundtlandrapporten är människors hälsa en 
viktig fråga som måste tas i beaktning för att uppnå hållbarhet. Forskaren lyfter fram att nedsatt hälsa är 
ett stort problem bland jordens befolkning. Värst är hälsan i fattiga länder men utgör även ett betydande 
problem i rikare länder vilket enligt Næss bör hanteras på politisk nivå (Næss 2013:1528). Ett sätt att 
politiskt hantera utbredda hälsoproblem är genom fysisk planering. Om planeringen tillämpas på ett sätt 
som gynnar människors hälsa kan det ses som en typ av preventiv medicinsk behandling (Næss 
2013:1528). Det är framförallt utbredda hälsoproblem inom en hel befolkning eller grupper av 
befolkningen som är orsakade av fysiska faktorer som kan behandlas effektivt inom planering, till 
exempel höga nivåer av buller eller förorenad luft (Næss 2013:1528). Enligt hållbarhetsforskarna Barton 
och Grant kan utvecklingen av den fysiska miljön ha större inverkan på människors hälsa än rent 
medicinska program (2011:130). 
 
Forskning visar att sjukdomar som har stor utbredning i utvecklade länder, som hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes, astma och kronisk depression, kan sammankopplas med vissa sociala och 
fysiska miljöer enligt Barton (2009:116). Enligt Lowe et al sätter den fysiska miljön förutsättningar för 
människors liv, bland annat möjligheten för god hälsa genom hela livet (Lowe et al. 2015:132). I viss 
utsträckning väljer invånarna den miljö som de bor och verkar i och då också vad den har för påverkan 
på dem. Men om vissa grupper kan välja bort nackdelar medan andra inte har den möjligheten är det en 
ojämlik situation som inte bidrar till hälsa och välbefinnande hos befolkningen i stort (Northridge & 
Freeman 2011:586–587). 
 
Den modernistiska stadsbyggnads- och arkitekturstilen kom till för att motverka de osanitära 
förhållandena som fanns i de västerländska städerna under industrialismen (Barton 2009:116). För att 
förändra de förhållande som var skadliga för hälsan så anpassades utvecklingen av städer där bland 
annat människors hälsa var en styrande faktor i utformningen (Barton 2009:116). I flertal länder stiftades 
bygglagar till för göra denna utformning fördelad så att städerna och stor del av bebyggelsen fick en 
mer hälsobringande inverkan (Northridge & Freeman 2011:582). Enligt Barton har kopplingen mellan 
den fysiska miljön och hälsa sedan fallit i glömska och professioner som arkitekt och planerare har gått 
mot ett håll och läkare samt psykologer mot ett annat. Planerarna har planerat städer utifrån andra mål, 
som ekologisk och ekonomisk hållbarhet, och läkare och psykologer har fått hantera människors hälsa 



på egen hand. Barton hävdar dock att denna utveckling börjat vända och att man nu har fått en förståelse 
för att hälsoaspekter inte endast ska hanteras av läkare utan också av andra yrkesgrupper, bland annat 
planerare (Barton 2009:116). Fysisk planering kan således hantera och påverka människors hälsa 
eftersom att den byggda miljön, som planerare arbetar med, har stor inverkan på människors mående 
enligt Barton och Gant (2011:130). 
 
Åsikterna om hur en urban form skapas som gynnar hälsa är skilda. Vissa forskare hävdar att en gles 
stad med mycket grönska är att föredra medan andra hävdar att en tät stad med tillgänglighet och sociala 
interaktioner är mer hälsobringande (Næss 2013:1528). De som lever i täta områden i staden verkar vara 
mer utsatta för hälsovådliga fysiska effekter som luftföroreningar, buller och trafikolyckor än de som 
lever i mer glest bebyggda områden enligt Næss (2013:1529). Författaren hävdar att förtätning och en 
tät stad generellt sett bidrar till ogynnsamma förutsättningar för god hälsa bland invånarna (Næss 
2013:1537). En tät stad består också i regel under en mycket lång tid framöver och påverkar inte bara 
hälsan hos de som bor eller verkar i miljön när den förtätas utan också för kommande generationer 
(Næss 2013:1537). 
 
En hållbar typ av stadsplanering måste enligt Næss försöka minimera de hälsovådliga effekter som allt 
tätare städer medför vid nya förtätningsprojekt och försöka korrigera redan byggd miljö till det bättre. 
Men planeringen ska enligt Næss inte återgå till de principer och ideal som styrde planeringen under 
1900-talets funktionalism. Författaren lyfter fram att stadsplanering istället bör dra nytta av de fördelar 
som den täta staden medför men undvika de mest negativa konsekvenserna. Den täta byggda miljön bör 
anpassas där det är möjligt och framtida planering bör enligt Næss utgöras av ett mellanting mellan tätt 
och grönt där båda kvaliteterna ska finnas (Næss 2013:1538–1539). Enligt Jackson är den mest 
hälsobringande urbana miljön den som får tillgång till naturligt ljus, ren luft och utsikt mot och närhet 
till gröna parker (2002:192). Jackson hävdar alltså att en grön stad är hälsobringande men lägger till att 
ljus och utsikt är viktigt. 

Svensk stadsplanering från 1800-talet till nutid
 
Industrialiseringen 
Under mitten av 1800-talet industrialiserades Sverige och till följd av detta ökade inflyttningen till 
städerna, där industrierna ofta var lokaliserade. Ett ökat behov av bostäder ledde till att städerna 
förtätades och att gårdshus omgjordes till bostäder och bostadskomplement (Nylander 2013:17, 19). 
Förtätningen bidrog till trångbodda bostäder med låg hygienisk standard och den allmänna hälsan 
påverkades därmed negativt (Nylander 2013:22). För att motverka de sanitära problemen och den 
kraftiga exploateringen så inrättades 1874 års byggnadsstadga. Denna stadga lagstiftade omfattningen 
av bebyggelsens exploatering, bland annat högst fem våningar längs en 18 meter bred gata, tomten fick 
högst bebyggas till 2/3, däremot fick man bygga ¾ i kvarterens hörn (Rådberg & Friberg 1996:29). 
Byggnadsstadgan reglerade även att byggnadernas höjd inte fick vara mer än fem fot högre än gatans 
bredd. Detta kan ses som ett första steg mot en omfattande planering anpassad efter ljus och luft. Att det 
efterfrågades mer ljus och luft mellan bebyggelsen berodde dels på brandförsvar men även för att få en 
bättre hygien och minskade smittorisker (Sundborg 2010:13, 81).  
 
I början av 1900-talet var man överens om att 1874 år byggnadsstadga tillät för hög exploatering, därför 
stiftades en ny stadsplanelag år 1907. Den nya lagen fastställde särskilda bestämmelser för bebyggelsen 
och kvarteren, till exempel högsta hushöjd och våningsantal. För att säkerställa mer öppna och ljusa  
gårdar förbjöd stadsplanelagen gårdshus på tomterna (Rådberg & Friberg 1996:24–25).  
 
Kooperativa bostadsbolag dök upp på marknaden och byggde lägenheter av god standard med vatten i 
kran, gasspis och fönster som kunde ge lägenheterna gott om ljus (Nylander 2011:42–45). Den av 
regeringen tillsatta kommittén för bostadssociala frågor presenterade en utredning 1921 där de föreslog 
regler och mått för bostäder, bland annat att bostäder skulle ha ljus från två sidor och inte vara mer än 
2–3 våningar (Nylander 2011:46–47). 
 
 



Funktionalismen 
Modernismens idéer kom att prägla städernas arkitektoniska utformning och rumsliga gestaltning under 
1930-talet och blev i Sverige känt under namnet funktionalism (Nylander 2013:73). En grupp av svenska 
inflytelserika arkitekter gav 1931 ut ett manifest, Acceptera, där de beskrev hur stadsplaneringen, 
arkitekturen och samhället borde förändras efter det nya funktionalistiska idealet (Denzer 2014:1). I 
Acceptera beskrivs de krav som en bostad bör uppfylla och tillgången till sol- och dagsljus beskrivs som 
något som bör prägla hela bostadsområden (Acceptera 1980:54). Författarna förespråkade lamell- eller 
skivhus grupperade efter varandra där genomgående lägenheter var orienterade i längdriktning öst-väst 
och bebyggelse med ensidiga lägenheter var orienterade i nord-syd (Acceptera 1980:54–55). Först 
placerades lamellhusen tätt bredvid varandra i rad, ofta inom de relativt små kvarter som fanns i 
stadsplanen, men senare placerades de med större avstånd och en bit in från gatan (Rådberg & Friberg 
1996:63). En bit in i funktionalismen tillkom skiv- och punkthus som även de placerades i rektangulära 
kvarter men var ofta färre till antalet men högre. På det sättet kunde större del av marken lämnas fri även 
om man hade ett högt exploateringstal (Rådberg & Friberg 1996:67). 
 
Under funktionalismen motiverades planeringen och arkitekturen med vetenskap och rationalitet 
(Denzer 2014:4). Walter Gropius förklarade med sina diagram, “economic comparison”, hur långa 
avstånd som behövdes mellan bebyggelse av olika höjd för att ge all bebyggelse direkt solljus (Gropius 
1966:102). Diagrammen visade att glest utställda skivhus var det optimala byggnadssättet för att ta 
tillvara på luft, ljus och utblick men samtidigt få en storskalig exploatering (Nylander 2011:73). 
 
Med 1931 års byggnadsstadga togs bestämmelserna om högsta hushöjd och gatubredd bort, vilket 
möjliggjorde för högre bostadshus (Rådberg & Friberg 1996:27). Byggnadsstadgan öppnade upp för det 
modernistiska idealet i svensk stadsplanering genom att reglera för lamellhus med öppna gårdar 
(Nylander 2013:65). Mellan stadskärnan och småhusförorterna byggdes funktionalistiska 
bostadsområden upp där bebyggelsens placering tog hänsyn till solinfall (Rådberg & Friberg 1996:121). 
Glest placerade skivhus orienterade i nord-sydlig längdriktning ansågs ge optimala förhållanden  
(Nylander 2013:72–73).  
 
I 1947 års byggnadsstadga ställdes större krav gällande direkt sol- och dagsljus vilket innebar att 
enskilda byggnadsverks planlösningar skulle möjliggöra för god tillgång till dagsljus. Tillgången 
ansågs vara särskilt viktig för bostadsutrymmen (Nylander 2013:101). 
 
I 1959 års byggnadsstadga separerades trafiken och bebyggelse och husen placerades inne på gården. 
Därmed kom ytterligare krav gällande avstånd mellan bebyggelse för att maximera solljusexponering 
och få bättre överblick längs med gaturummet (Nylander 2013:125). Principen att placera byggnaderna 
på gården och inte vid vägen fortsatte vara det rådande idealet under modernismen och kan beskrivas 
som hus i park. Husen och vägarna anpassades i allt större utsträckning efter terrängen, inte längre efter 
traditionella rektangulära kvarter i ett nät av gator. Husen placerades i grupper som matades av 
återvändsgator eller gator som sträckte sig runt utanför området (Rådberg & Friberg 1996:121).  
 
Postmodernismen 
Det modernistiska idealet ifrågasattes och kritiken mot funktionalismens enkelhet och storskalighet 
bidrog till att utformningen och gestaltningen av stadens rum hamnade i fokus (Nylander 2013:152–
153, 232–233). Glesare och större avstånd mellan bebyggelsen garanterade tillgång till luft och ljus 
samtidigt som den hämmande möjligheten för sociala möten (Gehl 1996:48). Den danska arkitekten Jan 
Gehl påpekade att separeringen av stadens funktioner, de långa avstånden mellan aktiviteter och en 
bilvänlig planering bidrog till mindre aktivitet i utemiljöerna i de funktionalistiska stadsmiljöerna (Gehl 
1996:48). Nygamla stadsbyggnadsidéer återkom under 1980-talet i form av storgårdskvarter och 
rutnätsplaner (Nylander 2013:219). Journalisten och stadsbyggnadskritikern Jane Jacobs aktualiserade 
idéen om kvartersstaden med sin bok The Death and Life of the Great American Cities 1961 och 
förespråkade en småskalig tät kvartersstad med blandade funktioner som en motreaktion till det 
modernistiska idealet. Jacobs menade att den småskaliga blandade staden med bostäder, handel och 
mötesplatser möjliggjorde för sociala samspel mellan människor (Jacobs 1961).  



 
Bostaden och marknaden 
Bostadsbyggandet kom att avpolitiseras under 1990-talet och marknaden fick en större roll. 
Stadsbyggnadens struktur kom att präglas av skiftande former som kvartersstad, hus i park och parkstad. 
Attraktiva lägen kom att spela stor roll och omvandling av hamnområden var särskilt intressanta i och 
med deras lockande läge intill vatten (Nylander 2013:259–262). Under 1990-talet fick ljus en mer 
framträdande roll som estetiskt värde, vilket kan framförallt gjorde uttryck i nya typer av fönster som 
släppte in ljus på mer tillfredsställande sätt (Nylander 2011:292). 

Förtätning 

Enligt Porter & de Roo har det från och med Brundtland-rapporten släpptes 1987 diskuterats hur den 
kompakta staden kan vara ett koncept för att nå hållbarhet (Porter & de Roo 2007:6). Likt 
hållbarhetsbegreppen har den kompakta staden ingen självklar definition utan beskrivs enligt författarna 
olika utifrån vilken kontext det placeras i (Porter & de Roo 2007:5, 9). Enligt urbanforskarna Thomas 
och Cousins används begreppet kompakt stad av många teoretiker för att beskriva vilka positiva effekter 
en tät stad medför snarare än att definiera vad de menar med begreppet (Thomas & Cousins 1996:54). 
Kortare avstånd mellan stadens funktioner och minskad biltrafik är några av argumenten till hur den täta 
staden kan gynna en hållbar utveckling och motverka det globala klimathotet (Hillman 1996:39).  
 
Hållbarhetsforskarna Williams, Burton och Jenks (1996) diskuterar begreppet urban intensifiering jämte 
vilken relation det har till stadens form och menar att det finns spridda tolkningar av vad begreppet 
innebär. Vidare sammanfattar författarna några definitioner av urban intensifiering där en definition är 
att utnyttja befintligt använd mark i största möjliga mån innan obrukad mark tas i anspråk (Lock 1995 
refererad i Williams, Burton & Jenks 1996:84). William, Burton och Jenks menar att den kompakta 
staden inte är någon färdig modell som går att placera hur som helst i staden. Processen att tillföra 
densitet i staden i form av att locka till sig mer invånare och bygga tätare blir då en nödvändighet för att 
nå den kompakta staden i befintliga städer (Williams et al. 1996:83,84). Urban intensifiering syftar 
således på de processer som avser att göra en stad mer tät och kan jämföras med begreppet förtätning. 
Enligt Boverket innebär förtätning att staden utvecklas inåt och används som strategi för att motverka 
utsläpp från biltrafik samt att värdefulla natur- och jordbruksmarker i och förbi stadens periferi tas i 
anspråk för stadsutveckling (Boverket 2016:6). Porter och de Roo framför liknande resonemang som 
Boverket och menar att förtätning ses som en lösning för att tackla den utglesning av staden som hämmar 
tillgängligheten för andra transportsätt än bilen (Porter & de Roo 2007). Rådberg definierar förtätning 
med “nybyggande som ökar våningsytan för bostäder inom ett redan utbyggt område (kvarter, stadsdel, 
tätort)” (1986:12). 
 
Enligt Boverket medför förtätning flera utmaningar som bör tas hänsyn till vid tillämpningen av 
strategin (2016:7). Myndigheten lyfter fram att grön- och rekreationsytor blir mindre, dagsljuskrav blir 
svårare att nå och att bostadsgårdens möjlighet till solljus prioriteras bort (Boverket 2016:7). Boverket 
menar att det främst är kvaliteterna från den täta stadsmiljön som efterfrågas och inte tätheten i sig. 
Vidare så bör byggande ske så tätt att kvalitativa livsmiljöer kan skapas i mellanrummen enligt 
myndigheten (Boverket 2016:6). Boverket lyfter även fram att det finns en skillnad i fysisk täthet och 
upplevd täthet (2016:6). Enligt Boverket berör den upplevda tätheten avstånden mellan stadens 
funktioner och inte byggnadernas faktiska fysiska täthet (2016:6).  
 
Neuman (2005) lyfter i en forskningsartikel fram paradoxen mellan den täta staden gällande relationen 
mellan hållbara städer och livskvalitet. Enligt författaren bör befolkningen vara koncentrerad på en 
högre densitet för att en stad ska anses vara hållbar men att detta hämmar livskvaliteten då detta ofta 
återfinns på platser med lägre densitet. Tillgång till grönområden samt upplevd trygghet är bland annat 
faktorer som skapar en bra livskvalitet enligt Neuman och lyfter fram att dessa oftast finns i utkanten av 
städerna i bostadsområden med en lägre densitet (2005:16). Samtidigt framhåller författaren att även 
täta städer kan ha dessa tillgångar och menar att förutom stadens utformning så påverkas livskvaliteten 
i människors boendemiljö av personliga preferenser (Neuman 2005:16). Crookston, Clarke och Averley 
(1996) framhåller vikten av öppna ytor med goda kvaliteter i den täta staden. Författarna menar att synen 



på hur vi ser på investeringar av öppna ytor måste bli noggrannare och framhäver att väl omhändertagna 
öppna ytor kan motverka stress och således gynna produktiviteten bland befolkningen (Crookston, 
Clarke, & Averley 1996:139).  
 
I detta kandidatarbete definieras förtätning likt William, Burton och Jenks samt Boverkets definition 
med en stadsutveckling som sker inåt staden genom att tillföra ökad täthet av funktioner och bebyggelse 
på redan exploaterad mark inom stadens gränser. 

Regler och rekommendationer för ljus

I Boverkets byggregler, BBR, ställs under avsnitt 6.3 kraven på naturligt ljus och utblick gällande 
utformning av byggnadsverk (Boverket 2017b:93). Kraven har sin utgångspunkt i Plan- och bygglagens 
8 kap 4 § punkt 3 vilket innefattar att ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskapskrav som är 
väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön (SFS 2010:900). I avsnitt 6:311 
av BBR definieras ljus in i tre kategorier: 
 
“- Direkt dagsljus: Ljus genom fönster direkt från det fria 
- Direkt solljus: Solljus som lyser in i rum utan att ha reflekterats 
- Indirekt dagsljus: Ljus från det fria som kommer in i rum utan fönster mot det fria” 
(Boverket 2017b:93). 
 
Citylab är en plattform framtagen av Sweden Green Building Council (SGBC) som verkar för en hållbar 
stadsutveckling och avser att vara ett gränsöverskridande kunskapsforum i samverkan med privata 
aktörer, statliga verk och kommuner (Sweden Green Building Council (SGBC) 2018a). SGBC har 
genom Citylab tagit fram en handledande guide, Citylab Action Guide, vilken bland annat formulerar 
mål och aspekter att ta hänsyn till för en hållbar stadsutveckling (SGBC 2018b).  Ett fokusområde i 
guiden är ljus i stadsplanering där målet är att säkerställa goda ljusförhållanden med hänsyn till 
människors hälsa och för att främja orientering, trafiksäkerhet, trygghet samt estetik i den urbana 
stadsmiljön (SGBC 2018b:49). Fokusområdet för ljus baseras på FN:s globala mål om hållbar 
utveckling som innefattar god hälsa och välbefinnande, hållbar energi för alla samt hållbara städer och 
samhällen (SGBC 2018:28,49). Enligt SGBC saknas det rikstäckande minimikrav för direkt solljus för 
utomhusytor avsedda för mötesplatser (SGBC 2018b:80). SGBC rekommenderar ett riktvärde på 5 
timmar och en minimigräns på 3 timmar av direkt solljus vid vår- och höstdagjämning på tidigare 
nämnda platser (SGBC 2018b:80). Vidare menar SGBC att beaktning bör tas gällande tillgång till 
skugga med hänsyn till ultraviolett strålning (SGBC 2018b:80). I Boverkets rapport Solklart från 1991 
finns riktlinjer på minst 5 timmar direkt solljus vid vår- och höstdagjämning i bostäder och på närmiljöns 
lekytor samt sittplatser (Boverket 1991). Boverket lyfter fram på deras kunskapsbank att nuvarande 
BBR saknar definierade metoder eller värderingar för att mäta tillräckligt solljus och att rapporten 
Solklart kan användas till viss vägledning (Boverket 2017). Dock baseras rapporten Solklart på äldre 
lagstiftning och regler och utgör således inget krav att förhålla sig till enligt myndigheten (Boverket 
2017). Citylab Action Guide har även en guide-punkt avseende dagsljustillgång på fasader till 
byggnader där människor vistas mer än tillfälligt (SGBC 2018b:49,80). Enligt SGBC är mängden 
dagsljus vilket träffar en byggnads fasad en god indikator på att byggnaden uppfyller de invändiga 
dagsljuskraven i BBR. Riktlinje i Citylab Action Guide är att undvika avskärmningsvinklar som 
överstiger 45 grader (SGBC 2018b:80).  
 



Stadsplanering och ljus 
 
I boken Ljus i bebyggelsen presenterar arkitekturforskaren Bengt Sundborg (2010) metoder för att 
möjliggöra tillgång till direkt sol- och dagsljus i den urbana miljön. Sundborg menar att om en stad 
ska få gott om direkt sol- och dagsljus så måste en helhetssyn tillämpas där man inte stirrar sig blind 
på ett specifikt projekt och missar hur det kan påverka sin omgivning i nuläget och över tid. Enligt 
Sundborg bör byggnader placeras och orienteras i samverkan med den befintliga byggda miljön. Ett 
enskilt hus kan vara utformat för att ta tillvara på dagsljus men kan tappa de fördelarna om 
omkringliggande bebyggelse skuggar det (Sundborg 2010:80). 
 
Sundborg (2010:80) presenterar begreppet “Ljusstråk”. Det är en praktisk term enligt författarens 
tolkning för att beskriva stråk där ljus kan passera in i stadsdelar och kvarter. Ungefär som med infra- 
och grönstruktur kan även ljus ordnas i stråk. Till skillnad från andra stråk så bör ett ljusstråk vara rakt, 
precis som solstrålarna. Ett ljusstråk kan passera genom stadsdelar om strategisk anpassning sker till 
bebyggelsens, parkernas samt gatornas orientering, form och storlek efter varandra. Ljusstråk i olika 
riktningar har olika fördelar och för att få god tillgång till ljus över hela den ljusa delen av dygnet så kan 
flera ljusstråk tillämpas som kompletterar varandra och sprider ljus vid olika tidpunkter (Sundborg 
2010:80). Raka gator som sträcker sig genom stadsdelar är att föredra om stadsdelen ska få god tillgång 
till ljus eftersom att en sådan gata då utgör ett ljusstråk. En rak gata ger goda ljusförhållanden genom att 
direkt solljus någon tid på dygnet når ner mellan husen längs med gatan. Från den gatan kan sedan 
dagsljus sprida sig in på gårdar och andra gator när det reflekteras i olika riktningar (Sundborg 2010:80). 
 

 

Gatornas sträckning och byggnaders placering har i regel ett samband och därför är planeringen av gator 
och vägar viktig när man planerar efter solens ljus. Gatans bredd tillsammans med byggnadernas höjd 
påverkar hur mycket ljus som når ned till gatan och byggnadernas fönster. Hur bred gatan behöver vara 
för att ge fasader och gaturummet ljus kan analyseras med olika formler och riktlinjer (Sundborg 
2010:81). Enligt Sundborg bör gatubredden vara 1.2 gånger av höjden på byggnaderna där solen ligger 
på 40 grader klockan 12.00 (2010:81). SGBC:s riktlinje i Citylab Action Guide om att undvika 
avskärmningsvinklar som överstiger 45 grader är ett riktvärde som kan eftersträvas i utformningen av 
en stadsdel (SGBC 2018b:80). Mindre än 45 graders avskärmningsvinkel kan uppnås om gatu- eller 
gårdsrummet är bredare än de våningar där människor vistas mer än tillfälligt är högt. Med andra ord: 
Gaturummets bredd bör vara större än höjden på den del av byggnaden där människor vistas mer än 
tillfälligt enligt Citylab Action Guide (SGBC 2018b:80). 



 
Enligt Sundborg leder en sluten kvartersstruktur till en mer stadsmässig gatumiljö, då det möjliggör fler 
lokaler på bottenplan där olika funktioner och verksamheter kan etableras. Generellt sett får dock en 
gård med öppen struktur mer solljus eftersom att en eller fler sidor inte har byggnader som skuggar 
gården (Sundborg 2010:84–85). Vid planering av en stadsmiljö som samtidigt ska vara stadsmässig och 
ha god tillgång till dagsljus så kan en avvägning behöva göras mellan sluten och öppen kvartersstruktur 
(Sundborg 2010:85). En gård med långsida i öst-väst får enligt Sundborg i regel bättre ljusförhållande 
än en gård som sträcker sig norr-syd, eftersom en gård i öst-västlig riktning får solbelysning både på 
morgon och kväll (Sundborg 2010:95). Därför kan öppningar med fördel placeras i östra eller västra 
delen av kvarteret. Öppningar placerade i hörnet av ett kvarter får i regel en större vinkel på öppningen. 
Således är öppningar i hörn särskilt effektiva på att släppa in ljus och kan ge direkt solljus under en 
längre tid på dagen enligt författaren (Sundborg 2010:122–124). 
 
Byggnaders höjd påverkar hur lång skugga de kastar på marken. En högre byggnad kastar en längre 
skugga än en låg byggnad. I regel kan högre bebyggelse placeras i södra delen av ett kvarter då 
södersolen kastar kortare skugga när solen står högt (Sundborg 2010:98). Enligt arkitekten Ng kastar ett 
högt hus en lång skugga, vilket kan vara problematiskt, men om byggnaden inte är särskilt bred rör sig 
denna skugga i stor utsträckning under dagen, vilket leder till att specifika platser ofta endast skuggas 
en kort tid på dygnet (2010:190). Enligt byggnadsforskarna Cheng et al. (2006:5) är en varierande höjd 
på bebyggelsen att föredra eftersom att man då får både fördelarna av höga och låga byggnader. Lägre 
byggnader skymmer inte lika mycket sol och högre byggnader bidrar till ökad täthet. Ng stärker denna 
tes och hävdar att mätningar av solljuset i områden med varierande byggnadshöjder ger resultat där 
fasaderna får mycket ljus (2010:193). Ng hävdar att det behövs ett avstånd mellan högre byggnader för 
att de inte ska skugga sin omgivning i stor utsträckning. Lägre byggnader kan dock finnas mellan dessa 
och motiverar en varierad byggnadshöjd i kvarter där hög exploatering och tillgång till dagsljus på 
gårdar samt bebyggelse önskas (Ng 2010:186). 
 
 För att sprida ljus och få ett diffust ljus i närmiljön kan plantering av träd och buskar med ljusa blad 
vara en del av utformningen. Ljuset kommer då delvis gå genom och reflekteras mot bladen och då 
sprida ljus i flera olika riktningar. Vegetationen bör inte vara i högre höjd än bebyggelsen och bör 
placeras där den inte skymmer ljus för en fasad/plats som skulle behöva ljuset (Tregenza & Wilson 
2011:88). Solljuset reflekteras olika beroende på vad det är för material som reflekterar mot. Ljusa 
fasader och markbeläggningar reflekterar ljus i större utsträckning än mörka och kan därför användas i 
områden som riskerar att få begränsat med solljus (Sundborg 2010:118). 
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Referensprojekt 

Norra Djurgårdstaden, Stockholm 

Bakgrund 
 
Norra Djurgårdsstaden har tidigare varit ett hamn- och industriområde, vilket har präglat platsen i 
pågående stadsbyggnadsprojektet. Visionen är att möta nutiden med dåtiden genom att bevara 
kulturminnen och infinna dessa med nya funktioner. Genom att bevara och utgå ifrån den befintliga 
bebyggelsen så skapas förutsättningarna för ett hållbart byggande (Stockholms stad 2017:11). Med 
projektets kontinuerliga uppdatering av projektets styrprogram och mål för att nå en hållbar utveckling 
i Norra Djurgårdsstaden, där måluppsättning bland annat har varit social hållbarhet, så har området 
klassats som ett miljöprofilerat området. Arbetet med hållbarhetsmålen har genomsyrat processen där 
de inför varje byggetapp har följts upp kontinuerligt (Stockholms stad 2017:9).  
 

 

 



Gaturummets utformning 
Stockholms stad nämner i sitt hållbarhetsprogram om innebörden av gatuhierarki för att skapa tydliga 
riktningar i stadsbilden och möjliggöra för effektiva och hållbara transportmedel. Därför har stråk 
utformats med fokus på gång- och cykeltrafikanter samt kollektivtrafikresenärer (Stockholms stad 
2017:34). Programmet nämner även områdets tillgång och närhet till vatten och innebörden att ta vara 
på detta genom stråk som fungerar som siktlinjer och fysiska kopplingar för att stärka tillgången för 
boende och besökare (Stockholms stad 2017:21).  
 
Utformningen av planområdet ska möjliggöra att närliggande 
grönområden, vattenområden och stadsdelar kopplas. Detta ska göras 
genom att de nuvarande och nya offentliga rummen kompletterar 
varandra i form av funktioner och mötesplatser för att minska de 
fysiska och sociala barriärerna (Stockholms stad 2017:27). Genom 
fokus på bland annat lokalklimatet och stråken ska utformningen av 
Norra Djurgårdstadens offentliga rum möjliggöras så att de är 
trivsamma vistelseytor både dygnet och året runt (Stockholms stad 
2017:29).  
 
Bebyggelsens utformning 
Placeringen av bebyggelsen är medveten för att bland annat 
möjliggöra för goda dagsljusförhållanden (Stockholms stad 2017:38).
I ett tidigt skede vid bebyggelsestrukturens utformning så tillämpades 
studier om solexponering och värmeeffektivitet vilka sedan har vägts 
in tillsammans med andra intressen som möjliggör för en god 
bebyggd miljö (Stockholms stad 2017:38). Lägre bebyggelse är 
placerad i centrala delar av kvarteren för att möjliggöra solinstrålning 
på gårdar samt till innemiljöer där boende förväntas att vistas i 
(Stockholms Stad 2013:17) 
 
Variation av funktioner 
För att möjliggöra för att olika funktioner integreras med varandra 
utformas kvarteren eller delområden med funktionsvariation där 
kontor, bostäder och handel bland annat kan integreras i kvarteret eller 
området. Detta möjliggör att bebyggelsens gestaltning och 
gaturummets utformning möter varandra. Detta medför att placeringen 
av privata, semi-privata och offentliga ytor blir avgörande för 
utformningen av gatumiljön och möjligheten till spontana möten. En 
medveten placering av entréer, fönster, skyltfönster, balkonger och 
burspråk är även viktiga detaljer för att skapa möten och intryck hos 
boende och besökare. Se figur 4 (Stockholms stad 2017:30). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Masthuggskajen, Göteborg 

Bakgrund 
 
Masthuggskajen är ett stadsbyggnadsprojekt som i samverkan Citylab Action Guide verkat för en hållbar 
stadsplaneprocess (Göteborgs Stad 2018:6). Göteborgs stad har i tidigare skeden arbetat med att belysa 
aspekter som påverkar den sociala hållbarheten där bland annat dagsljus är en av dem (Göteborgs Stad 
2017) 
 
Göteborgs Stad lyfter i sitt hållbarhetsprogram för Masthuggskajen fram att den planerade bebyggelsen 
kommer att bli tät och att goda dagsljusförhållanden kommer innebära utmaningar (Göteborgs Stad 
2017:44). För att hantera tillgången på dagsljus i planområdet nämner Göteborgs Stad att ytor med goda 
dagsljusförhållanden ska vara tillgängliga för människor att vistas vid (Göteborgs Stad 2017:44). 
Bostadsgårdar och gator tillåts att vara avhängiga då det skapas allmänna ytor med goda 
dagsljusförhållanden. Masthuggskajens första etapp planeras med ett exploateringstal på 2,53 
(Göteborgs Stad 2018:14) 
 

Barnperspektivet präglar en stor del av utformningen i masthuggskajen. Förskolor placeras bland annat 
i kvarter där en större andel lägre våningar på bebyggelse finns i östra och södra lägen. Detta medför att 
förskolornas gårdar under den tiden barnen är där får tillgång till goda dagsljusförhållanden. Kvarter 
med förskola, se figur 5, är lokaliserad i närheten till park/torgyta vilket medför längre avstånd till 
motstående högre bebyggelse i söder (Göteborgs Stad 2018). Göteborgs stad lyfter även fram att det är 
en angelägenhet att skolor och förskolors gårdar ska ha goda dagsljusförhållanden för att gynna 
inlärningen hos skolbarn (Göteborgs Stad 2017:44). 
  
 



Göteborgs Stad har i sin utformning av masthuggskajen arbetat med sociala stråk som ska bjuda in till 
vistelse och prioriteras för gående och cyklister Genom att tillgängliggöra och skapa inbjudande 
stadsrum kan sociala möten möjliggöras och utomhusvistelse uppmuntras (Göteborgs Stad 2018). 
 
Istället för att varje enskilt kvarter har egna garage i bottenvåning så planerar Göteborgs Stad för större 
och enstaka antal parkeringshus innehållande flera funktioner. Taken på parkeringshusen utformas med 
allmänna terrasser där exempelvis stadsodling eller vistelseplatser möjliggörs (Göteborgs Stad 2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



Fallstudie – Norra Stationsområdet, del av 
Hagastaden, Stockholm

Inledning 

En fallstudie kommer i detta avsnitt presenteras över stadsförtätningsprojektet Norra stationsområdet av 
Hagastaden i Stockholm. Fallstudien kommer beröra planeringsprocessen för Norra Stationsområdets 
första etapp och utgå från Stockholms Stads och Solna Stads gemensamma fördjupning av översiktsplan 
(FÖP) över området från 2008 till detaljplanen över Norra Stationsområdets första etapp vilket vann 
laga kraft 2011. Områdets geografiska avgränsning för fallstudien är således Norra Stationsområdet 
lokaliserad i Stockholm stad. Norra Stationsområdet är en del av Hagastaden och kommer således 
benämnas som Norra Station eller Norra Stationsområdet i fallstudien. När Hagastaden förekommer 
syftar det på det övergripande området som sträcker sig över Stockholm och Solna. 
 
Norra Stationsområdet är vid denna fallstudie är ett pågående stadsbyggnadsprojekt och det går således 
inte att undersöka slutresultatet av planeringen i verkligheten. Fokus i fallstudien kommer vara på själva 
planeringsprocessen och hur dagsljus hanteras i den. Fallstudien avser även att reflektera över 
sambanden mellan planerad bebyggelsestruktur, offentliga platser, täthet och dagsljus i 
planeringsprocessen utifrån kunskapsöversikten. Fallstudien kommer även mynna ut i exempel på 
utformning för de fyra första bostadskvarteren samt ett gestaltningsförslag på stadsdelsnivå vilket 
baseras på FÖP:ens intentioner om tät kvartersbebyggelse med blandade funktioner.  
 
Plandokument som undersökts är uteslutande offentliga handlingar som publicerats på Stockholms 
Stads hemsida och databas över gällande och pågående planer i kommunen.  
 



 

Bakgrund 

År 2008 tog Stockholms Stad och Solna Stad fram en gemensam översiktsplan för Karolinska - Norra 
Station (Senare omdöpt till Hagastaden) med syftet att brygga ihop områdena över kommungränsen och 
låta Stockholms kvartersstad växa in i Solna (Stockholms Stad & Solna Stad 2008). FÖP:en avser att 
förverkliga visionen om att området ska bli en av världens främsta platser för forskning inom life science 
(Stockholms Stad & Solna Stad 2008:11–12). Norra stationsområdet, E4, E20 föreslås i FÖP:en att 
överdäckas för att skapa en ny stadsdel och samtidigt knyta ihop Stockholm och Solna kommun. För att 
finansiera överdäckningen och för att möta Stockholms Stads behov av stadsmässiga bostäder och 
verksamhetslokaler föreslås ett högre exploatering än som tidigare prövats i Stockholm (Stockholms 
Stad 2009). Detaljplanen för första etappen av Norra Stationsområdet av Hagastaden avser att vara 
flexibel och främst reglera markens användning och högsta tillåtna byggnadshöjd för att i tre 
kompletterande gestaltnings- och kvalitetsprogram kunna precisera riktlinjer för bebyggelse, offentliga 
platser, gatustruktur samt området i sin helhet (Stockholm Stad 2010:7). Gestaltnings- och 
kvalitetsprogrammen ska enligt Stockholms Stad vara levande dokument som under byggnadsprocessen 
kan komma att utökas och ändras under byggprocessen (Stockholms Stad 2010:7–8).  
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Planerad bebyggelse- och gatustruktur  

Den nya bebyggelsen inom Norra Stationsområdet planeras bestå av rektangulära kvarter anpassad efter 
Norra Stationsgatans södra bebyggelseskala (Stockholms Stad & Solna Stad 2008:75). Bostadskvarteren 
markeras med högre tornbebyggelse i kvarterens hörn. Långsidorna av kvarteren planeras bestås av 
smalhus med våningsantal mellan 4–7. Hörnen av kvartersbebyggelsen planeras med varierande antal 
våningsantal mellan 10–16. Samtliga bottenvåningar i kvartersbebyggelsen planeras med kommersiella 
verksamhetslokaler och/eller förskolor (Stockholms Stad 2008). 
 
Gatustrukturen består av rutnätsplan med en hierarki av huvudgator, lokalgator, tvärgator och parkgator. 
Gatorna i nord-sydlig riktning är raka och genomgående genom planområdet. Gator i väst-östlig riktning 
varierar mellan raka gator och svagt böjda gator (Stockholm Stad 2010:13–15). Stadsdelen planeras med 
en parkeringsnorm på 0,7 (Stockholms Stad 2015b). 

Sammanfattning av planprocessen av Norra Stationsområdets första 
etapp

Dagsljus i FÖP:en kopplas som viktig i avseende till barns livs- och lekmiljö där gott dagsljusinfall på 
gårdar lyfts fram som betydande aspekt (Stockholm Stad & Solna Stad 2008:77). Dagsljuset i 
planeringsprocessen för Norra Stationsområdet av Hagastaden har tagits i beaktning i det tidiga skedet 
av detaljplaneringen. Det genomförs solstudier över området i förslaget till detaljplanen där det 
framkommer att dagsljus på bostadsgårdarnas fasader och mark kommer vara begränsad (Stockholm 
Stad 2009:17. Hur dagsljuset ska hanteras explicit nämns i de levande gestaltnings- och 
kvalitetsprogrammen som följer detaljplanen. Kvarters- och gatustrukturen är i detta skedde redan 
bestämt och sätter ramarna för tillgången till dagsljus. Solstudier har gjorts över planerad bebyggelse 
och offentliga platser i gestaltnings- och kvalitetsprogrammen för att ge en fördjupad bild av 
ljusförhållandena. Det framkommer i programmen att det kommer vara begränsade ljusförhållanden på 
offentliga platser och på bostadsgårdar (Stockholm Stad 2015a:14–15). Samtidigt uppmärksammar 
kommunen att det finns andra faktorer som väger tyngre och prioriteras högre än öppna ytor med tillgång 
till sol i mån av platsbrist. Dessa faktorer är bland annat funktionstäta och värdetäta rekreativa och 
sociala ytor för både vuxna och barn (Stockholm Stad 2015a:41).  
 
Det råder ett stadsplaneringsideal innefattande kvartersstad med blandade funktioner i Norra 
Stationsområdet vilket speglar hur den sociala hållbarheten kan urskiljas i plandokumenten. Den täta 
staden med blandade funktioner anses ge en mångfald av aktiviteter inom promenadavstånd. Vidare 
finns det en argumentering av Stockholm Stad att en blandning av bostäder, arbetsplatser och aktiviteter 
ska bidra till en stad som präglas av folkliv och möten (Stockholm Stad 2012:36).  
 
Sammanfattningsvis så framkommer konkreta lösningar till hur dagsljusets ska hanteras i de 
gestaltnings- och kvalitetsprogrammen som avser vara levande dokument. Detta innebär att ändringar 
kan tillkomma till programmen efter detaljplanen har vunnit laga kraft. Medvetenhet till ljusförhållanden 
finns med i början av detaljplaneprocessen för området men presenteras främst som underlag utan några 
konkreta lösningar på hur det ska hanteras. Det är först när detaljplanen har vunnit laga kraft och 
projekteringen av kvartersmarkens bebyggelse påbörjas som hanteringen av dagsljuset får tydliga 
lösningar. De lösningar som presenteras i programmen är utformningen av bebyggelsen och närmiljön 
där bland annat reflekterande materialval och avstånd mellan hus på kvartersmark behandlas för att 
säkerställa goda ljusförhållanden (Stockholm Stad 2012) Vidare så kopplas inte explicit dagsljus till 
hälsa i plandokumenten för Norra Stationsområdet förutom om att vara viktigt för barns livs- och 
lekmiljö (Stockholm Stad & Solna Stad 2008:77). 
 



Planeringsförutsättningar

Ett platsbesök genomfördes vid Norra Stationsområdet den 30 april 2018. Vid detta datum var två 
centrumbyggnader och första bostadskvarteret klara. Överdäckningen var inte klar och större delen av 
området bestod av byggarbetsplatser vilka var inhägnade vilket försvårade besöket av området. Det som 
framkom av platsbesöket var att området i nuvarande skick utgör en tydlig fysisk barriär mellan 
Vasastaden i Stockholm och Solna. Under platsbesöken fanns möjlighet att från gatan se in till det första 
färdiga bostadskvarterets innergård. Innergården upplevdes som trång och mörk under besöket. Under 
platsbesöket noterades det att hörnbebyggelsen på bostadskvarteren under dagen skuggade stora delar 
av gård och angränsande fasader. Angränsande befintlig bebyggelse utgörs av stenstadskvarter i upp till 
7 våningar i Vasastan och Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Kommunikationsled mellan kommunerna 
utgörs av en bro med högt tryck från motortrafik. 

Exploateringstal för kvarter: 3,5 

Exploateringstal för kvarter: 2,75 
 
Exempelförslag redovisar hur de södra bostadskvarteren och gaturummen i det studerade området av 
Hagastaden kan utformas för att få mellan 3–5 timmars solljus vid höst- och vårdagjämning.  
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SOLSTUDIE AV BEFINTLIGT 
FÖRSLAG 
 
I Stockholms Stads befintliga förslag 
tillåts våningsantal på ungefär 7–16 
våningar mot lokalgator med 14 
meters bredd. Mot bostadsgårdarna 
föreslås de två översta våningarna på 
kvarterens östra och västra sidor vara 
indragna för att möjliggöra för ökat 
solinfall (Stockholms Stad 2010). 
 
I det befintliga förslaget av 
Stockholms Stad får de södra 
kvarterens gårdar tillgång till solljus 
mellan klockan 9:00 till 11:00. Som 
mest får ungefär en tredjedel av 
gården sammanhängande soltimme 
från klockan 10:00 till 11:00. 
 

 

SOLSTUDIE AV 
EXEMPELFÖRSLAG 
 
I exempelförslaget har de södra fyra 
kvarteren blivit tre för att möjliggöra 
för större gårdar. Antalet lokalgator 
minskar från tre till fyra och kan 
således göras bredare (från 14 meter 
till 18 meter) för att släppa in mer 
ljus till gaturummen under dagen. 
Exploateringsgraden är även sänkt 
för kvarterens bebyggelse med 
våningsantal mellan 7-12 mot 
lokalgatornas sidor. 
 
I exempelförslaget får kvarterens 
gårdar tillgång till fem timmar sol 
mellan klockan 9:00-17:00. Mellan 
klockan 10:00-12:00 får ungefär en 
tredjedel av gårdarna samman-
hängande soltimmar. 
 



Gatustruktur 
 
Gatustrukturen utgörs av raka gator i ett rutnät i både det befintliga förslaget och exempelförslaget vilket 
bör ge goda förutsättningar för ljusstråk enligt Sundbergs tolkning (Sundberg 2010). Planen har en 
hierarki av gator där huvudgatorna främst är kommunikationsleder mellan Vasastaden i Stockholm och 
Hagastadens område i Solna. Lokalgator binder ihop kvarteren med varandra och leder till ett öppet 
parkområde som sträcker sig i väst-östlig riktning i mitten av planområdet. Lokalgator lokaliserade norr 
och syd om parkområdet avser vara enkelriktade i väst-östlig riktning för att minska trafik längs parken. 
Dessa gator är främst till för angöring till angränsande bostadskvarter. Vidare ska trafiken på dessa gator 
ske på gående och cyklisters villkor.  
 

Bebyggelsestruktur 
 
Exempelförslagets bebyggelsestruktur baseras på Stockholms Stad och Solna Stads FÖP om en tät 
kvartersstad. Kvartersbebyggelsen avser att utformas med varierade byggnadshöjder som tar vara på 
dags- och solljus på gårdar, fasader och gaturum. Samtliga kvarter avser inneha blandade funktioner 
med verksamhetslokaler i bottenvåning och bostäder på övriga våningar. Kvarteren i södra delen av 
planområdet planeras med en slutnare karaktär där öppningar i nord-sydlig riktning släpper in ljus till 
kvarterens gårdar. Kvarteren i norra delen av planområdet föreslås inneha en öppnare 
bebyggelsestruktur som tillåter högre våningsantal. 

 

I figur 11 tillämpas riktlinjer från Citylab Action Guide avseende avskärmningsvinklar (SGBC 
2018b). Det visar sig att det befintliga förslaget har en avskärmningsvinkel på 45 grader som inte når 
till första våningen med bostäder. Genom att minska antalet gator i exempelförslaget kan färre men 
breddare gator utformas. Således möjliggörs avskärmningsvinkel som når samtliga bostadsvåningar i 
exempelförslagets sektion med ett våningsantal på 7. Detta innebär att solljus kan nå utrymmen där 
människor vistas mer än tillfälligt. 



Diskussion - Exempel på utformning för Norra Stationsområdet av Hagastaden 
 
Den stora skillnaden mellan exempelförslaget och Stockholms Stads befintliga förslag är storleken på 
bostadskvarteren samt våningsantalen. Exempelförslaget har tre större kvartersgårdar istället för fyra 
mindre i det befintliga planförslaget i den södra delen av planområdet. Exempelförslaget minskar även 
antalet lokalgator för att möjliggöra för större kvartersgårdar och bredare gaturum.  
 
Exempelförslaget fokuseras främst på att säkerställa tillgången till dagsljus i kvarterens närmiljöer. Med 
förslaget får samtliga bostadsgårdar i planområdets södra del minst fem timmars solljus mellan klockan 
9:00-17:00 vid vår- och höstdagjämning i jämförelse med en timme i det befintliga planförslaget.  
 
Det ska noteras att exemplet över kvarteren bara är ett förslag på en lösning vilket tar hänsyn till solljuset 
i bebyggelsens närmiljö. Exempelförslaget utgår från FÖP:ens föreslagna bebyggelsestruktur om en tät 
kvartersstruktur med strategiska öppningar. Öppningarna i kvarteren har i exempelförslaget lokaliserats 
i nord-sydlig riktning för att ta tillvara siktlinjer mot parkmiljö och friytor. Öppningarna i nord-sydlig 
riktning visar sig i solstudierna bidra till flera sammanhängande soltimmar under förmiddag och 
eftermiddag vilket är till fördel om förskoleverksamhet ska finns i bostadskvarteren.  Ett annat sätt att 
få in solljus på är att ha öppningar till kvarterens gårdar i väst-östlig riktning. Detta ger morgonsol från 
väst och kvällssol från öst, dock riskerar denna typ av öppning att minska andelen sammanhängande 
soltimmar under dagen. Fördelar med väst-östliga öppningar är att boende i kvarteret kan få solljus till 
gård på kvällen efter vardagssysselsättning (exempelvis arbete eller skola).  
 
I exempelförslaget består långsidorna av kvarteren fortfarande av sju våningar ut mot gata och fem 
våningar mot gård med två våningar utöver det indragna två meter från gårdsfasaden. Kvarterens 
hörnbebyggelse har fått en genomsnittligt höjd på 9–12 våningar istället för 10–16 våningar i det 
befintliga förslaget. Det visar sig i solstudierna av både befintligt förslag och i exempelförslaget att 
hörntornen främst påverkar tillgången till solljus på kvartersgårdarna. Dessa hörntorn kastar långa 
skuggor över kvarterens gårdar under dagen. En annan skillnad mellan förslagen är punkthusen som 
tillkommer på kvarterens kortsidor mellan hörntornen. Dessa är 20 meter djupa vilket kan ses som 
problematiskt för tillgången av dags- och solljus inomhus. Här har en avvägning gjorts för att behålla 
den slutna kvartersstrukturen istället för att ha en större öppning mellan hörntornen på kvarteren. Detta 
för att säkerställa skillnaden mellan privata och offentliga ytor vilket eftersträvas i FÖP:en (Stockholm 
Stad & Solna Stad 2008:65). Punkthusen i mitten är även lägre i våningsantal där södra huset i kvarteren 
är på fem våningar och norra på sju. Detta för att skapa en varierad bebyggelsehöjd mellan 
tornbebyggelsen samt för att möjliggöra för ett större ljusinsläpp över kvarterens gårdar.  

 

 
 



Gestaltningsförslag: Norra Stationsområdet, del 
av Hagastaden i Stockholm  

Gestaltningsförslaget kommer förutsätta att den föreslagna överdäckningen i FÖP:en från 2008 över 
Norra Stationsområdet genomförs (Stockholms Stad & Solna Stad 2008). Gestaltningsförslaget ämnar 
även att länka samman Stockholms Stad med Solna Stad genom att tillföra en ny socialt hållbar stadsdel 
som präglas av goda dagsljusförhållanden och stråk till de båda kommunerna. Huvuddragen är att 
planera för gående och cyklister till bekostnad av bilen. Förslaget har en låg parkeringsnorm på 0,3 där 
minimalt med parkering sker på allmänna platser vilket bidrar till att ytor frigörs för sociala aktiviteter 
i stadsrummet. De sociala aktiviteterna ska bjuda in boende såväl som besökare i området för att främja 
utomhusvistelse.  

Planområdets area: ca 7,7 ha 
Bebyggelsens BTA: ca 220 000 kvm 
Exploateringstal: 2,86 (Masthuggskajen i Göteborg har e-tal på 2,57 i jämförelse) 
 

Gestaltningsprinciper 

Gröna stads- och gaturum samt kvalitativa offentliga ytor och stråk 
 
Lägre höjd på bebyggelse tillåts i östra och västra lägen för att tillvarata att solen skiner igenom två 
gånger per dag. Under morgontimmar strålar solen in från öst och under kvällstid från väst i jämförelse 
från norr och söder där solen strålar en gång under dagen från syd. Lägre bebyggelse kan även lokaliseras 
på strategiska platser i söderläge för att möjliggöra för solinsläpp på ytor under dagtid. Kvalitativa ytor 
och stråk för människor ska uppmuntra till utomhusvistelse och sociala möten i stadsrummen. Grönska 
möjliggör för solens ljus att reflekteras på blad och dylikt till fasader, bostadsgårdar och gaturum.  
 
Funktionsblandad och varierad stadsdel 
 
I FÖP:en för området eftersträvas en tät bebyggelse som medger flera blandade funktioner i form av 
bostäder, kontor och verksamheter och som innehar en variation i höjd (Stockholms Stad & Solna Stad 
2008). I kunskapsöversikten och i referensprojekten framkom den funktionsblandade och 
höjdvarierande bebyggelsen som önskvärd för en social hållbar stadsmiljö. Med blandad bebyggelse 
finns boende, verksamheter, service, parkområde och kollektivtrafik inom korta avstånd vilket kan 
uppmuntra till vistelse eller gång utomhus. En variation av höjd hos bebyggelsen möjliggör för solens 
ljus att stråla in på ytor där lägre bebyggelse erfordras exempelvis mellan högre bebyggelse eller platser 
för förskolor. 
 
Gatustruktur – Rutnätsplan 
 
Rutnätsplan med raka stråk urskildes i kunskapsöversikten och referensprojekten som gatustruktur som 
bäst lämpade sig för att ta tillvara på solens ljus. Det framkom även att gående och cyklister bör 
prioriteras i gaturummen för att främja både social och ekologisk hållbarhet. En stadsdel som 
uppmuntrar till gång och cykel kan således främja att människor väljer dessa färdsätt framför bil vilket 
kan bidra till mer utomhusvistelse. 
 
 
 
 
 
 



Planförslag 

Samtliga av bostadskvarterens gårdar planeras med öppningar i öst-västlig riktning för att möjliggöra 
ljusinfall på gårdarna. Bostadskvarterens gårdar är upphöjda med en våning för att stärka skillnaden 
mellan det privata och offentliga och nås genom trappor/ramp. En förskola planeras inrymma i 
kvartersbebyggelsen norr om parkområdet. Samtliga entréer är placerade mot gatorna för att uppmuntra 
till spontana sociala möten. Gemensamma takterrasser uppmuntras bland bebyggelsen för att 
tillgängliggöra dagsljuset för boende.   
 
Högre bebyggelse tillåts i lägen där sämre tillgång till dagsljus finns och vid gator som innehåller 
motorfordon som trafikslag och verksamheter. Den högre bebyggelsen planeras med en variation i 
höjder för att kunna släppa igenom ljus under solens timmar.   
 



Planområdets stråk 

Parkeringshus föreslås lokaliserats i förbindelse till stora anslutningsvägar för att minimera 
genomfartstrafik inom bostadskvarter och stadsrum (som främst är till för gående och cyklister).  Genom 
att koncentrera parkering till strategiska ytor som parkeringshus och garage frigörs yta på marknivå som 
kan premieras till gående, cyklister och kollektivtrafik. Förslaget planeras med en låg parkeringsnorm 
(0,3) och parkering ämnas ske i parkeringshus med multipla funktioner som exempelvis kontor eller 
aktivitetsytor på tak. Exempelvis med parkyta på tak för stadsodling samt soldäck. Parkytorna på taken 
ska vara tillgängliga för allmänheten och således en plats där invånarna kan ta tillvara på solljus. Om 
bilinnehavet minskar i stadsdelen ska det vara möjlig att omvandla parkeringshusen till annan 
användning som exempelvis kontor eller verksamheter.  
 
Stadsdelen avser binda ihop Stockholm med Solna och har tydliga stråk mellan städerna för samtliga 
trafikslag. Detta tillgängliggör området och motverkar den upplevda barriären mellan kommunerna.    



Solstudie över planförslag 

Solstudiens resultat visar att 5 av 7 bostadsgårdar nås av solljus mellan 4–6 timmar under höst- och 
vårdagjämning. 2 av bostadsgårdarna får mellan 1–2 timmar solljus. Flest soltimmar har bostadsgården 
med förskola norr om parkområdet som träffas av 6 timmars solljus. Parkområdet får ca 5 timmar med 
sol och torgytan i västra delen av planområdet har 6 timmar sammanhållen soltid. Förslaget innebär att 
vistelseytor som innehar goda dagsljusförhållanden ska utformas för att vara tillgängliga och med fler 
funktioner som bjuder in allmänheten att vistas vid ytorna. Allmänna ytor som torg, park och vissa 
stadsrum har lokaliserats där goda ljusförhållanden finns.  
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Avslutning

Diskussion

I planeringen av Norra Stationsområdet är slutna kvarter med blandade funktioner den 
bebyggelsestruktur vilket eftersträvas. Slutna kvarter har generellt svårare att få tillgång till sol- och 
dagsljus på gårdar och i bostäderna. Samtidigt finns det även fördelar med slutna kvarter då denna 
bebyggelsestruktur tenderar att stänga ute buller och sätter tydliga gränser på vad som är privata och 
offentliga ytor. I Norra Stationsområdet planeras öppningar i kvarteren i nord-sydlig riktning för att 
släppa in ljus samtidigt som detta kan få en konflikt med buller. I gestaltningsförslaget prövades öst-
västliga öppningar i kvarteren ordnade i ljusstråk där majoriteten av bostadsgårdarna fick ca 5 timmar 
solljus under höst- och vårdagjämning. Dock kom inte gestaltningsförslagets exploatering upp i den 
nivå som nuvarande planerade Hagastaden har. Gestaltningsförslaget lyckas dock enligt mig att ge 
exempel på hur gestaltningsprinciperna som inkommit under kunskapsöversikten kan appliceras på 
stadsbyggnadsprojekt där tät bebyggelse erfordras. Förutom tidigare nämnda öst-västliga öppningar 
och ljusstråk verkar en varierad bebyggelsehöjd även vara en princip som medger bättre tillgång till 
goda dagsljusförhållanden. Gestaltningsförslaget redovisar ett tillvägagångssätt för hur dagsljus kan 
integreras i planeringsprocessen genom att samordna den med andra intressen som exempelvis gröna 
ytor och vistelseplatser. Förslaget grundar sig i att identifiera sociala stråk som präglar hur 
kvartersindelningen tar form. 
 
Trivsel och välmående är både subjektivt och objektivt betingat. Stadsmiljöns inverkan kan således 
vara högst personligt. En stadsdel som planeras med hänsyn till dagsljuset kan inte tillgodose alla 
människors subjektiva preferens. Däremot kan stadens rum bjuda in till vistelse vid strategiska platser 
där solljus finns tillgängligt. I referensprojektet Masthuggskajen har platser med goda ljusförhållanden 
identifierats för att sedan planeras med vistelseplatser eller aktiviteter. Referensprojektet medger även 
att bostadskvarteren kommer vara avhängiga till förmån för goda dagsljusförhållanden på allmänna 
ytor (Göteborgs Stad 2017).  
 
Dagsljus är en komplex fråga inom stadsplaneringen i och med dagens ideal om täta städer. Det råder i 
storstäderna en bostadsbrist som i kombination med höga markpriser får följden att kvartersmarken 
exploateras maximalt (Boverket 2016). I planeringen av Hagastaden medför överdäckningen en stor 
kostnad som enligt Stockholms Stad måste finansieras med en högre exploatering (Stockholms Stad 
2009). Hög exploatering med höga bebyggelse och slutna kvarter kan leda till mer skuggade miljöer 
och mörkare gårdar. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att hälsoeffekterna av solens ljus är både biologiska och psykiska 
och att de framförallt är långvariga. Det finns forskning och kunskap som visar att människor mår 
bättre av dagsljus men det saknas värden och nivåer för hur mycket dagsljus vi behöver. Eftersom att 
Sverige ligger lång norrut kan hälsoeffekterna vara särskilt omfattande här och för att hantera detta 
kan stadsplaneringen ta hänsyn till solens ljus. Dock finns det en problematik i den stora skillnaden på 
soltimmar under vinterhalvåret och resten av året (Sundborg 2010). Detta kan få följden att områden 
som planeras med dagsljus i hänsyn ändå kan få svårt att få solljus under vinterhalvåret då solen står 
lågt och inte är framme lika ofta som på sommarmånaderna.  
 
En fråga och reflektion som dykt upp under detta kandidatarbetet är om tillgången till dagsljus bland 
invånare ska ses som en allmän eller privat utmaning. Genom att skapa större bostadsgårdar gynnas de 
som bor i kvarteret av den goda tillgången till dagsljus men dagsljuset blir inte tillgängligare i och med 
att bostadsgårdar är privata. Genom att se goda dagsljusförhållanden som en allmän utmaning och som 
ges allmänna lösningar kan flera invånare få möjlighet till goda dagsljusförhållanden. Exempelvis så 
kan allmänna platser få bättre ljusförhållanden till bekostnad av yta på privata gårdar. 
 



Hagastaden har i befintligt planförslag för etapp 1 planerats med en högre parkeringsnorm (p-tal 0,7 
(Stockholms Stad 2015b)) i jämförelse med referensprojekt (p-tal: ca 0,3 (Göteborgs Stad 2017)). 
Parkeringsplatser på allmänna platser kan kräva mycket yta i gaturummen men om en låg 
parkeringsnorm erfordras kan ytor frigöras till andra funktioner eller användningar. Detta i 
kombination med en minskad prioritering för biltrafik möjliggöra en omvandling av hur gaturummen 
används. Exempelvis kan det som redovisat i gestaltningsförslaget innebära att gaturummen, förutom 
att vara transportleder, glider in till att även kunna utgöra vistelseplatser. Detta är något som kan 
gynna tillgången till dagsljus för invånarna då mer yta för sociala aktiviteter i gaturummen möjliggörs.  
 

Slutsats 

Hur har hänsyn tagits gällande tillgången av dagsljus i svensk stadsplanering från 1800-talet till 
nutid? 
 
Barton (2009:116) beskriver att planering för hälsan var viktigt under början och mitten av 1900-talet 
men att det när västvärlden blev allt mer utvecklad och befolkningen friskare föll i glömska. 
Planeringen började fokusera på andra faktorer och sjukvården fick hantera människors fysiska och 
psykiska mående. I detta kandidatarbete har det urskönjts en bild av svensk stadsbyggnadshistoria som 
stämmer väl överens med det Barton beskriver. Under industrialiseringen i slutet på 1800-talet var 
städerna en miljö där sjukdomar och ohyra hade spridit sig. Därför kom Byggnadsstadgan 1874 och 
Stadsplanelagen 1907 som reglerade för att svenska städer skulle få en mer hälsosam miljö. Med 
funktionalismen kom idéer om att planeringen i princip skulle styras av tillgången till ljus, luft och 
grönska, vilket man kan notera i manifestet Acceptera (1931/1980). Under stor del av 1900-talet 
präglades stadsplaneringen av en utformning som gav mellanrum mellan husen som därmed gav 
bostadsområdena ljusa och luftiga miljöer. I slutet av 1900-talet präglades stadsbyggandet av andra 
värden än ljus och en utveckling till att återigen bygga mer täta strukturer som kvartersstad. När det 
styrande idealet i planeringen förflyttades från en ljus och luftig miljö till en miljö som skulle bidra till 
en hållbar utveckling (framförallt ekologisk och ekonomisk hållbarhet) så verkar kopplingen mellan 
den byggda miljön och människors hälsa ha fallit i glömska i den svenska kontexten.  
 
Vilken huvudsaklig påverkan har dagsljus på social hållbarhet? 
 
I litteraturen visar det sig att direkt sol- och dagsljus har en betydande påverkan på människors hälsa. 
Tillgången till ljuset verkar påverka människor på flera olika sätt, både psykiskt och fysiskt, och 
verkar framförallt påverka långsiktigt. En central aspekt inom social hållbarhet är enligt Weingaertner 
och Mobergs (2014) definition att tillgodose människors möjlighet till god hälsa och välbefinnande. 
Kunskapsöversikten har lyft fram forskning som visar på att en tillfredsställande mängd direkt sol- och 
dagsljus bidrar till hälsan och välbefinnandet och kan därför anses vara socialt hållbar. I de undersökta 
fallstudie gällande Hagastadens plandokument kopplas inte dagsljus explicit till människors hälsa. I 
kunskapsöversikten belystes kopplingen mellan fysisk planering och hälsa. Referensprojekten som har 
studerats i detta arbete har underlag i form av hållbarhetsdokument där dagsljus behandlas ur ett 
hållbarhetsperspektiv (Göteborgs Stad 2017; Stockholms Stad 2017).  
 
Vilka principer finns för att ta hänsyn till tillgången av dagsljus vid stadsplanering och hur kan dessa 
principer appliceras på ett förtätningsprojekt av en stadsdel? 
 
I exempel på utformning och gestaltningsförslaget som jag har tagit fram prövas olika principer från 
kunskapsöversikten för att få ökad tillgång till direkt solljus och dagsljus bland invånare. Principerna 
verkar vara olika verksamma i olika kontexter och därför är det svårt att lyfta fram någon särskild 
princip som mer effektiv än de övriga. De solstudier jag har genomfört har visat hur förslagen kommer 
belysas med direkt solljus men jag har inte kunnat visa på förhållandena för dagsljus i förslaget. De 
principer jag har gestaltat efter ska ge ökad tillgång till både direkt solljus och dagsljus men eftersom 
att jag bara kan visa resultat för den första nämnda typen av ljus så kan jag inte bedöma hur 
verkningsfulla principerna är för dagsljus. Om man endast studerar vad principerna har effekt på det 



direkta solljuset har exempelförslaget för Hagastadens bostadskvarter fått ljusare innergårdar genom 
att öka storleken på bostadsgårdarna med bekostnad på antal gator. Principen öppningar i bebyggelsen 
verkar alltså vara framgångsrik för en ökad tillgång av direkt solljus. Effekten i ökad tillgång till direkt 
solljus av principen ljusstråk går att se i de solstudier som har gjorts. De visar på att det ger effekt men 
att det framförallt är gator och offentliga platser som får ökad tillgång till direkt solljus då. Effekten i 
dagsljus har inte kunnat visas men enligt Sundborg ska principen ha verkan på det dagsljuset då ljuset 
reflekteras från gatan och de offentliga platserna till sin närmiljö (Sundborg 2010). Att ordna ljusstråk 
bedömer jag vara relativt enkelt och går inte nödvändigtvis emot idealet om tät stad. Även en tät stad 
kan ha ett regelbundet nät av raka gator och öppningar in till kvarterens gårdar.  
 
I den fysiska planeringen kan dagsljus identifieras som en faktor i ett tidigt skede av processen för att 
göra avvägningar mellan andra faktorer som buller, förorenad mark och luftkvalitet. I fallstudien 
Hagastaden har ljusförhållandena behandlats i tidiga skeden av detaljplaneringsprocessen. Det saknas 
dock aktuella vägledningar och riktlinjer gällande hur dagsljus ska hanteras i den fysiska planeringen 
vilket kan vara en orsak till att dagsljuset inte prioriteras av kommunerna i utformningen av det 
undersökta fallet. Det finns inget tydligt regelverk kopplat till hur dagsljus ska hanteras i den fysiska 
planeringen. Krav på dagsljus ställs på enskilda byggnadsverk i Boverkets Byggregler men det finns 
inga konkreta nationella krav gällande dagsljus för detaljplanering. Eftersom detaljplaneringen 
reglerar mark- och vattenanvändning påverkar det hur tillgången till dagsljus kan tillgodoses i 
projektering av byggnadsverk. I detaljplanen regleras bland annat avstånd mellan kvarter, gatunätet 
och bebyggelsens höjd. Detaljplanen sätter de gränser och ramarna som efterföljande byggprocess ska 
förhålla sig till. Genom att ta större hänsyn till dagsljus i tidiga planeringsskeden som i framtagandet 
av detaljplan kan situationer undvikas där dagsljuskrav i byggnader blir svåra att nå. Dagsljus bör 
knytas till hälsoaspekterna i social hållbar utveckling och vara delaktig under hela 
utvecklingsprocessen.  
 
En av anledningarna till att vi människor får för lite dagsljus är att vi spenderar allt mer och mer tid 
inomhus (Folkhälsomyndigheten 2017). Att planera för en stad som främjar utomhusvistelse kan vara 
en väg att gå för att få människor att ta tillvara på mer dagsljus. Detta kan ske genom att utforma 
stadsrum som är tillgängliga och bjuder in till vistelse samt sociala möten. Gående och cyklister kan 
prioriteras i stadens rum då dessa trafikslag är mest exponerade för dagsljus. Samverkan kan ske med 
andra aspekter av stadsplanering för att nå kreativa lösningar som gynnar varandra. Exempelvis kan 
planering för ett minskat bilanvändande frigöra ytor som kan användas till funktioner som även 
gynnar tillgången av dagsljus. 
 
 
Vidare forskning
Detta kandidatarbete har främst reflekterat över sambandet mellan täthet, bebyggelsestruktur och 
direkt sol- och dagsljus ur ett hälsoperspektiv samt hur stadsplaneringen kan inverka på det. I 
inläsningen av litteratur så upptäcktes en brist av litteratur om hur stadsplanering kan påverka 
tillgången till direkt sol- och dagsljus. Litteraturen beskrev huvudsakligen hur fasader och insidan av 
byggnader kan utformas för att ge goda ljusförhållande. Jag gör därför bedömningen att det finns en 
kunskapsbrist i ämnet och att det finns ett behov av vidare forskning. Ytterligare forskning bör 
undersöka vilka byggnadstypologier som bäst lämpar sig för att ta tillvara på dagsljuset. Vidare 
forskning kan även avgränsa sig till att ingående studera dagsljuskrav i bebyggelse vid förtätning. 
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