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Abstract 
The importance of daylight for humans has been known for a rather long time. Applying this 

knowledge in the science of urban planning is not very common, at least not in Stockholm, 

Sweden. Living in a country far from the equator with great differences between daylight and 

darkness during the year, daylight gets even more important for our wellbeing. This study 

aims to highlight the subject of daylight planning and contribute to the discussion about how 

to include daylight in the process of urban planning. By critically observing a new built 

district in Stockholm and applying guidelines of how to use daylight planning, this paper 

shows how important it is to include daylight planning early in the process. There are 

numerous gains from the use of daylight planning, economical, social and ecological. Until 

today the effects of daylight and planning has only been of interest to architects. This paper 

points out the importance of introducing the subject to urban planners as well, because they 

are the ones who hold the power to coordinate at a higher level.  

Sammanfattning 
Zetterlund, Hanna (2012) Varde ljus!... tyvärr stod det ett hus i vägen – En studie om dagsljus 

och vilken plats det har i Stockholm stads planering 

[Let there be light!... but there was a house in the way - A study about daylight and its place 

in the planning of Stockholm] 

 

Samhällsplanering III, Grundnivå, examensarbete kandidat i samhällsplanering, 15 hp 

Handledare: Péter Balogh 

Språk: Svenska 

 

Stockholms ska bli tätare, det framgår tydligt i stadens översiktsplan från 2010. Utbyggnaden 

av den sista biten i Stockholms innerstad; Nordvästra Kungsholmen är ett exempel på ett 

planeringsprojekt med hög exploatering. Sverige har inte samma dagljusförhållanden som 

länder närmare ekvatorn vilket gör att för täta stadsdelar som byggs utan tanke på de lokala 

dagsljusförhållandena riskerar att mörkläggas under vinterhalvåret. Vi vet idag att ljus är 

viktigt för människors välbefinnande, ändå finns det ingen diskurs om ljus på 

samhällsplanerarnivå. Denna uppsats har som syfte att lyfta fram frågan om ljus i planeringen 

och granska vilka samhällsvinster som kan göras genom att förbättra ljusplaneringen. Med 

hjälp av forskning inom bland annat arkitektur studeras kvarteret Kojan på Nordvästra 

Kungsholmen för att se hur området hade kunnat planeras bättre med avseende på dagsljus. 

Slutsatsen är att många områden skulle vinna på att använda sig av ljusplanering. Både för 

vinster rent energimässigt men också socialt och rekreationsmässigt.   

 

Nyckelord: ljusplanering, dagsljus, fysisk planering, arkitektur, miljöpsykologi 
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Förord 
Denna uppsats är en avslutande kandidatuppsats i ämnet Samhällsplanering, kulturgeografiska 

institutionen på Stockholms universitet.  

 

Samhällsplanerarprogrammet på Stockholms Universitet är ett förhållandevis brett 

tvärvetenskapligt program där institutionens uppgift är att ge studenterna de grundläggande 

kunskaper som krävs för att planera och utveckla dagens samhälle mot en hållbar framtid, 

både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Under kandidatutbildningens tre år kommer 

studenterna i kontakt med en mängd ämnen såsom; planeringens historia, planarkitektur, olika 

planeringsteorier och deras grundare, kulturgeografi, miljövetenskap, statistik och behandling 

av underlagsdata, svensk politik på nationell och kommunal nivå, nationalekonomi med mera.  

 

Denna uppsats är ett försök till att komplettera det pussel som är samhällsplanering och min 

förhoppning är att den kan bidra till kunskapen om hur områden bör planeras med avseende 

på ljus. Jag vill rikta särskilda tack till mina respondenter som ställt upp med sin privata tid 

för att hjälpa mig att besvara mina frågeställningar. Det hade inte blivit någon uppsats utan er. 

Jag vill också passa på att tacka min handledare Péter Balogh. 

 

Mitt tredje stora tack går till Cecilia Obermüller som sitter i landstingsfullmäktige. Utan 

hennes hjälp med kontakter hade jag fortfarande stått och stampat på idéstadiet, så tack! 

 

 

 

Hanna Zetterlund 
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Inledning 

Varför ljus som ämne? 
Att arbeta som samhällsplanerare är att lägga ett tredimensionellt pussel där vissa bitar fattas 

och motivet inte är samma som på framsidan av kartongen. Det ska tas hänsyn till mängder av 

olika faktorer, inte minst ekonomiska och rumsliga. Det vill säga; Hur mycket pengar man har 

samt hur mycket plats man får ta upp. I Stockholms stad byggs det nu på flera håll; bostäder, 

arbetsplatser och gallerior. På grund av platsbrist och de höga markpriserna i innerstaden blir 

exploateringsgraden högre och många av de pusselbitar som kanske inte ses som första 

prioritet faller bort. En av dessa pusselbitar är de lokala dagsljusförhållandena och hur man tar 

hänsyn till dem när man planerar. 

 

Mängden dagsljus har innan det elektriska ljuset hårt reglerat mänsklighetens vardag. 

Speciellt i Norden där de långa sommardagarna och de korta dagarna under vinterhalvåret 

med sina långa skuggor gjort oss extra beroende av att ta hänsyn till solen i vår bebyggelse. 

Stockholm ligger på samma breddgrader som Helsingfors, S:t Petersburg och Anchorage och 

har ungefär samma ljusförhållanden som dessa städer. Ändå har mycket av den planerade 

bebyggelsen i huvudstaden genom åren snarare hämtat inspiration från städer längre söderut 

med helt andra ljusvillkor (Sundborg 2010). I ett informationssamhälle som Sverige, där 

majoriteten av befolkningen befinner sig inomhus under huvuddelen av dagen ökar 

betydelsen av att utnyttja den lilla mängd sol vi faktiskt får, både direkt och indirekt.  

 

När funktionalismen och modernismens ljusa och luftiga ideal slog igenom under den första 

halvan av 1900-talet, var det som en reaktion på de mörka och smutsiga 1800-talsstäderna där 

trångboddhet och segregation skapade ohälsosamma levnadsförhållanden. Ljus, rum, luft och 

grönska skulle ge städernas invånare bättre levnadsvillkor och många av husen och 

bostadsområdena som planerades under denna tid gjordes med hänsynstagande till dagsljuset 

(Hall 2002). I dagens moderna samhälle är vi medvetna om ljusets betydelse för människors 

hälsa och välbefinnande. Därför är det intressant att titta på varför inte mer hänsyn tas till 

detta när nya områden idag planeras (Sundborg 2010). 

 

När världen blir mer och mer urban, och planerare världen över ser sociala och miljömässiga 

fördelar med att bygga tätt då krävs det också en kritik av denna reaktion på modernismens 

uppdelning och funktionsseparerade områden. Det gäller att ta tillvara på tidigare 

generationers kunskaper när vi återgår till kvarterstaden som den modernistiska rörelsen i sin 

tur var en kritik mot. Så att vi istället för att likt en cirkel återgå till tidigare stadier, istället 

som en spiral hela tiden utvecklas.  

 

Som sistaårsstudent på Samhällsplanerarprogrammet har jag under utbildningen ibland saknat 

mer praktiska metoder för att analysera det fysiska rummet. Även om det sociala rummet är 

av stor vikt kan detta inte uppstå utan en fysisk arena att utspela sig på. Den socio- spatiala 

dialektiken visar på hur betydande det fysiska rummets utformning är för det mänskliga livet. 

Jag anser att dagsljuset borde få en mer framträdande roll när planerarnas samhällspussel ska 

läggas, målet med denna uppsats är därför mer än något annat att belysa en förbisedd fråga 

som bokstavligt talat bör föras fram i ljuset. 
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Mål och syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa vikten av hänsynstagande till lokala 

dagljusförhållanden när man planerar för den framtida staden. Genom att granska den nya 

bebyggelsen på nordvästra Kungsholmen analysera hur man i dagens Stockholm tar hänsyn 

till dagsljus i bebyggelsen, både i teori och i praktik, och vidare visa hur enkel ljusplanering 

kan förbättra ett område. I syftet ingår också att diskutera enkla metoder för att bygga med 

hänsyn till ljuset från solen samt diskutera hur större medvetenhet kring frågan ska uppnås.  

 

De frågeställningar som uppsatsen utgår från är framtagna för att vara behjälpliga i 

uppfyllandet av syftet om vikten av att hänsyn tas till ljus i planeringen och hur man kan gå 

tillväga för att göra det. 

 

 Varför tas det inte mer hänsyn till ljusförhållandena när man planerar?  

 Går det att planera för att bygga tätt och högt och fortfarande ta hänsyn till 

dagsljusförhållandena? 

 Hur ska man gå vidare för att få in ljusplaneringen i planeringspusslet? 

Avgränsningar 
Att behandla ämnet ljus i planering ur ett tvärvetenskapligt perspektiv var en nödvändig 

åtgärd för att kunna påvisa ämnets relevans för samhällsplaneringen. Att behandla ämnen 

såsom miljöpsykologi utan att vara insatt i ämnet kan ifrågasättas, men eftersom 

samhällsplanering handlar om relationen människa – miljö finns det en viss förförståelse för 

området inom samhällsplanering. Att avgränsa ämnet visade sig vara enkelt eftersom så pass 

lite forskning faktiskt finns inom området men med hjälp utav information från andra 

vetenskaper så som arkitektur och miljöpsykologi går det att bredda tillgången på redan 

befintligt material. Men även ett smalt ämne som ”ljus i planering” kan behöva avgränsningar 

för att göra studien mer tydlig. 

 

Denna uppsats syftar alltså inte till att: 

 Se hur man kan belysa staden med artificiellt ljus. Fokuset ligger endast på ljus med 

solen som källa. 

 Titta på strålningsnivåer och hur solvärme kan användas för att värma upp byggnader. 

 Arbeta med typer av ”ledning” där man med speglar leder in solljuset till annars 

mörka lokaler, inte heller reflekterande ytor som lyser upp undersöks. 

 Titta på hur fönsters storlekar och placering ökar andelen ljus i byggnader. 

 Studera ljusets estetik. 

 Titta historisk på hur man tagit hänsyn till ljuset (undantag är 1900-talets 

byggnadspolitik ur ett ljusperspektiv). 

 

Det finns ett flertal arkitekter som forskat och skrivit om dagsljus inom arkitekturen, till de 

mer kända internationellt hör exempelvis: Nick Baker och Koen Steemers (enligt Marie-

Claude Dubois arkitekt på Lunds tekniska högskola). Många arkitekter som sysslar med 

ljusfrågor har dock fått sållas bort, till exempel de som sysslar med ljus ur ett estetiskt 

perspektiv. Istället har studier som varit mer relevanta för besvarandet av uppsatsens 

frågeställningar och som behandlar ljus på ett mer övergripande planeringsplan fått ta mer 

plats i uppsatsen. 
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Om områdesavgränsningen 

Många platser skulle vara intressanta att undersöka ur ljusperspektivet. Att Stockholm valdes 

som fokusområde i denna uppsats var för att det idag byggs mycket i Stockholm, dessutom är 

mycket av den tidigare litteraturen inom området fokuserad på större städer. Anledningen till 

valet av Nordvästra Kungsholmen (Lindhagensplan) i Stockholm som plats för fallstudie var 

att detta kallats ”Den sista stora utbyggnaden av innerstaden” enligt Stadsbyggnadsnämnden. 

Genom att välja att titta på ett område med klar ”kvarterstadsprofil”, och som dessutom i stort 

är färdigbyggt, möjliggjorde det för att på ett enklare vis ge exempel på konkreta förändringar 

som skulle kunnat göra förhållandena för dagsljus mer optimala i staden 

(Stadsbyggnadskontoret Stockholm stad S-Dp 1999-08608-53).  Området Nordvästra 

Kungsholmen är indelat i flera olika detaljplaneområden. Av dessa har kvarteret ”Kojan” fått 

mest uppmärksamhet i denna uppsats. Dels eftersom området är i stort sett färdigbyggt vilket 

gjort det möjligt för observationsstudier, dels eftersom det området är det som 

överrensstämmer mest med den grundläggande visionen för området (Holst 17.04.2012). 

Självklart hade både resultatet och utförandet blivit ett annat om en annan plats hade valts 

som fallstudieområde, exempelvis en plats på andra breddgrader. Denna studie är på detta 

sättet väldigt fokuserad på lokala klimatförhållanden och på andra breddgrader bör man ta 

hänsyn till andra ljusförhållanden när man planerar. 

Material och metod 
För att besvara frågeställningarna i detta arbete har en kombination mellan litteraturstudier 

och intervjuer med experter inom områdena; miljöpsykologi, klimatplanering, ljus i planering 

och området Nordvästra Kungsholmen använts. Att sålla ut den relevanta informationen har 

varit nödvändig och därför måste det påpekas att nästan inget av den information som delgets 

ur litteraturen har varit fokuserad på solljus ur det perspektiv som överrensstämmer med 

arbetets grundläggande syfte. Istället har omtolkningar av tidigare teorier varit nödvändig för 

färdigställandet av uppsatsen.  

 

Denna uppsats är skriven med induktiv ansats, det vill säga att uppsatsen genom observationer 

och studier inom området i efterhand formulerat en teori genom att analysera resultaten av 

efterforskningarna (Bryman 2011). Motiveringen till detta är att intresseområdet ljus i 

planering fick företräde vid ämnesvalet. Förförståelsen för ämnesområdet var förhållandevis 

låg, vilket gjorde det nödvändigt att först ta del av de teorier och fakta som redan fanns kring 

området innan fokuset kunde förflyttas till det egna bidraget till forskningen (Dalen 2007). 

 

Kontakten med uppsatsens respondenter uppnåddes med hjälp av ”Snowball”-effekten. 

Eftersom forskningsområdet är så pass snävt ledde kontakten med en respondent vidare till en 

ny person att ta kontakt med då de flesta av de svenska aktiva forskarna inom området kände 

till varandra (Valentine 2005). Fyra primärkällor underbygger uppsatsens empiriska del, alla 

experter på sina områden på olika sätt, som forskare eller planansvariga. Metoderna för att 

intervjua dem skilde sig åt, både på grund av avstånd och olika förutsättningar men också för 

att förförståelsen för ämnet vid den första intervjun var klart sämre än vid den sista vilket 

förändrade frågornas utformning och bidrog till djupare intervjuer rent kunskapsmässigt. 

Både intervjuerna med Bengt Sundborg och Charlotte Holst var så kallade semi- strukturerade 

för att inte samtalet skulle flyta iväg utan hålla sig till ämnet men ändå ge utrymme till nya 

tankebanor (Dalen 2007). 

 

Bengt Sundborg, ljusarkitekt och tidigare planhandläggare på stadsbyggnadskontoret är en av 

uppsatsens huvudkällor, både som respondent specifikt om området Lindhagensplan men 

också som författare till boken ”Ljus i bebyggelse – om stadsplanering och arkitektonisk 
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utformning” (2010).  Han är i skrivande stund verksam på Kungliga tekniska Högskolan i 

Stockholm (KTH). En mycket genomgående intervju på cirka två timmar genomfördes den 

27.03.2012 en mulen eftermiddag mellan kl: 13-15. ”Gåturs” - metoden användes här för att 

maximera intrycken från de nya byggnaderna och området i stort (De Laval, S 1998). Att 

vistas i fallstudieområdet under själva intervjun och gå omkring i det som intervjun handlade 

om gjorde det också lättare för Sundborg att koppla teorierna kring solljus och bebyggelse till 

själva Nordvästra Kungsholmen. Anteckningar fördes under intervjun vilket visade sig vara 

givande då mycket av det som Sundborg ville visa kunde skissas upp i anteckningsblocket. 

 

Thorbjörn Laike, forskare inom miljöpsykologi om ljusets ”icke visuella” effekter på 

människors välbefinnande är en annan av uppsatsens respondenter. Det fanns inga möjligheter 

att intervjua honom på plats då han inte är bosatt i Stockholm. I valet mellan telefonintervju 

och mejl- intervju blev det intervju via mejl eftersom han kände sig mer bekväm med att i 

lugn och ro kunna besvara frågorna, dessutom riskerar inte intervjun att störas av att 

anteckningar måste noteras under tiden. Missförstånd är dock mer förekommande i skriven 

text än vid direkt kommunikation men eftersom det hela tiden fanns chans för återkoppling 

minimerades den risken (Parfitt 2005). Eftersom Laikes område inte är den fysiska 

planeringen utan miljöpsykologi, handlade intervjun med honom mer om ljuset och miljöns 

påverkan på människor än om hur man kan förbättra ljusförhållandena rent fysiskt. Även 

Laikes föreläsning för UR-Samtiden - ’Lundaforskare föreläser’: ”Ljus, vakenhet och 

upplevelse” från den 29/2 och den 1/3 2012 återfinns i källmaterialet samt artiklar från hans 

tidigare handledare Rikard Küller som anses vara en av pionjärerna inom området i Sverige 

på 70-talet (mejl-intervju med Laike 15.04.2012). En annan mejl- intervju med Marie-Claude 

Dubois gjordes den 07.05.2012. Dubois är ljusarkitekt med specialisering på dagsljus och för 

tillfället verksam vid Lunds Tekniska Universitet, hennes namn kom upp i samtal med 

Thorbjörn Laike. Dubois intervju var mer inriktad på åtgärder för att lyfta upp ljusfrågan till 

samhällsplaneringen. 

 

Den sista men långt ifrån den minst viktiga av uppsatsens respondenter är Charlotte Holst, 

planarkitekt och före detta ansvarig för Lindhagenplansområdet på nordvästra Kungsholmen 

innan hon gick i pension 2008. Intervjun var hemma hos henne den 17.04.2012, under en 

timme. Denna intervju spelades in då omständigheterna var bättre utan störande inslag från 

exempelvis trafik. Anteckningar fördes vid sidan av som komplement till denna 

semistrukturerade intervju (Valentine 2005). Att intervjua människor i deras bostäder kan 

både vara en fördel och en nackdel. I det här fallet till fördel eftersom det skapade en mer 

avslappnad atmosfär där Holst kunde färga intervjun inte bara med sin offentliga roll som 

planarkitekt utan också hennes privata tankar kom fram i större utsträckning. Hon visade även 

powerpoints från sina föreläsningar om området. Eftersom projektet låg utanför hennes 

räckvidd kunde hon också både kritisera de delar som var sämre och lyfta fram de bättre på ett 

vis som inte alltid är möjligt när man är mitt uppe i ett projekt. Nackdelen var att hon inte 

besatt informationen inifrån från de senare byggda områdena som också hade varit intressant 

att studera. 

 

Den bok som ligger till grund för arbetet är Bengt Sundborgs ”Ljus i bebyggelse – om 

stadsplanering och arkitektonisk utformning” (2010). I den presenteras olika arkitektoniska 

byggnadsstilar och hur man kan bygga och samtidigt ta hänsyn till dagsljusförhållandena. 

Antingen genom byggnadernas vinklar eller genom deras rent arkitektoniska utformning. 

Eftersom Sundborg är ingenjör och arkitekt i grunden har hans bok en mer naturvetenskaplig 

och teknisk vinkel än denna uppsats, med exempelvis fokus på matematiska modeller vilka 

kan vara svåra att förstå för de som läst samhällsplanering på Stockholms universitet (till 
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skillnad från den på KTH). Uppsatsen kommer av denna anledning inte att behandla dessa 

delar utom använda sig av förenklande modeller. 

 

Mauritz Glaumann, arkitekt på KTH, är författare respektive medförfattare till två av 

böckerna som använts i uppsatsen om klimatstudier; Klimatstudier som underlag för 

bebyggelseplanering (1993) för statens institut för byggnadsforskning och tillsammans med 

Margitta Nord boken Uteklimat (1993). Dessa böcker är först och främst koncentrerade på 

vind, temperaturer och nederbörd men tar även upp solljus även om fokus främst handlar om 

solens förmåga att värma upp byggnader samt reflektions ytor med mera.  

 

Den litteratur som använts för att se hur man skulle kunna gå tillväga för att införa ljus i 

planeringen kommer från organisationslitteratur som fokuserar på företagskulturer. Ett 

försöka att generalisera och lyfta upp texterna till en resonemangsnivå som går att applicera 

på samhällsplanering har gjorts. Samhällsplanerare är inte en enhetlig yrkeskår, men för att 

förändra strukturer måste man gå igenom i stort sett samma processer på alla nivåer (Bolman, 

Deal 2005). Här används tidigare forskning som komplement för besvarandet av den tredje 

frågeställningen.  

 

Även ett stort antal kursböcker från de tre åren på samhällsplanerarprogrammet har kommit 

till användning i studien, bland annat Robin Flowerdew och David Martins Methods in human 

geography: A guide for students doing research project från 2005 och  Approaches to human 

geography från 2006 av Stuart Aitken och Gill Valentine. Cities of tomorrow av Peter Hall 

som handlar om stadsplaneideal under hela 1900-talet samt Planeringens utmaningar och 

tillämpningar med Gunnel Forsberg som redaktör. Ett stort antal artiklar har även fungerat 

som litteraturbas. Dels artiklar i miljöpsykologi, arkitektur och planering men också inom 

metodologi och vetenskapliga teorier. Dessa artiklar har alla publicerats och granskats i 

vetenskapliga journaler och tidsskrifter. 

 

Teorier handlar om vårt förhållande till kunskap och denna uppsats har riktat in sig på den 

mer fysiska delen av planeringen, det vill säga stadsbyggnad - arkitekturdelen istället för 

exempelvis regionalpolitik/planering - kulturgeografidelen (Nyström 2003). Att forska inom 

ett så snävt ämne som ljus i en tvärvetenskaplig sfär som samhällsplanering kan ställa till med 

en del komplikationer vad gäller det teoretiska ramverket. Eftersom uppsatsens syfte utgår 

från att människors välbefinnande och hälsa påverkas av exponeringen av dagsljus utgår den 

från ett sätt att se på människan som en produkt av sin miljö. Denna teoretiska aspekt har fått 

mycket kritik genom åren för att vara för deterministisk men eftersom denna uppsats har en 

miljöpsykologisk aspekt och dess övergripande struktur handlar om hur den byggda miljön 

påverkar människors liv är den relevant i sammanhanget (Colledge 2006). Ämnet angrips 

teoretiskt med det perspektivet för att visa på uppsatsens relevans för samhällsplanering 

genom att ta upp relationen människa - miljö. Även teorier inom organisationsförändringar tas 

upp, för att påvisa svårigheterna med att föra in nya idéer i ett ämne som samhällsplanering.  

 

Valet att använda sig av fallstudiebaserad forskning blev en naturlig fortsättning på valet av 

ämne då fallstudier ofta används för att förstå och förklara komplexa fenomen vilket 

samhällsplanering är.  Fallstudier kan användas för att illustrera en tes eller för att redogöra 

för ett fenomen (Gummesson 2010). I denna uppsats används fallstudien som ett exempel, för 

att illustrera för läsaren vilka delar av kvarteret Kojan på Västra Kungsholmen som utformats 

bra med hänsyn till dagsljuset samt hur det skulle kunnat göras bättre om djupare kunskap om 

ljusplanering hade funnits.  
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Etiska reflektioner 
En del etiska dilemman uppstår alltid vad gäller informationen från uppsatsens respondenter. 

Eftersom Charlotte Holst exempelvis var ansvarig planarkitekt för fallstudieområdet måste det 

tas med i åtanke att kritik mot projektet kunde uppfattas som kritik mot henne själv och 

därmed försätta henne i försvarsposition under en intervju. Detta skulle kunnat bidra till att 

förändra den information hon valde att delge och inverka negativt på relationen mellan 

respondent och intervjuare vilket är skadligt vid de flesta intervjutillfällen (Valentine, G 

2005).  

 

Att intervjua personer som är iklädda sina professionella roller kan både vara bra och dåligt 

beroende på vad syftet med intervjun är. Alla respondenter redovisas exempelvis i uppsatsen 

med både namn och titlar vilket gör att de presenteras som offentliga personer, deras åsikter 

kan ju dock vara privata och därmed skapa konflikt med huruvida det lämpar sig att yttra dem 

när de som offentliga personer i uppsatsen kanske känner att de behöver vara representativa. 

Alla personer som medverkar har dock fått frågan om de vill avstå från att synas med namn i 

studien.  

 

Nordvästra Kungsholmen är inte ett område som specifikt skall dömas ut för sina brister i 

hänsynstagande till ljus, eftersom tankesättet inte ens fanns med i planeringen utgör det en 

meningslös poäng. Istället är intentionen att använda området för att mer konkret kunna ge 

exempel på vad som gjorts mer eller mindre bra ur ett dagsljusperspektiv. Fallstudien av 

området ska visa på hur ett införande av ljusplanering hade kunnat förändra den rådande 

strukturen. 

 

Att forskare med ljus som huvudämne så som Bengt Sundborg och Thorbjörn Laike fått 

komma till tals på det sätt som de gör i uppsatsen kan motiveras med att deras kunskaper 

inom området är väldigt omfattande. Samtidigt är det deras intresse och forskningsområde 

vilket gör att ett kritiskt förhållningssätt måste intas för att uppsatsen inte ska framhäva ”ljuset 

i planeringen” som den viktigaste pusselbiten i samhällsplaneringen, vilket det ibland kan 

verka som att exempelvis Sundborg hävdar i sin bok.  

 

En annan viktig aspekt när det pratas om ”experter” på sina områden är att mycket av den 

litteratur som funnits att tillgå är anpassade till ingenjörer som är mer bevandrade i 

ekvationernas värld än en samhällsplanerar student på Stockholms Universitet, vilket gjort att 

mycket av informationen inte kunnat tillgodogöras på fullgott vis. Detta har också uteslutit 

kontrollräkningar, eller egna beräkningar, samt gjort att en förenkling av de olika modeller 

som lanserats varit nödvändig för att på ett sammanfattande och övergripande vis uppnå 

uppsatsens syfte. Vad detta kan ha haft för inverkan på slutsatsen är svårt att veta, men det är 

bra att ha i åtanke. Transparens kan vara svårt att uppnå inom samhällsvetenskapligt 

uppsatsskrivande då kvalitativa data inte låter sig kontrolleras lika enkelt och strukturerat som 

kvantitativa (Bryman 2011). Att som samhällsvetare röra sig på naturvetenskapligt område är 

en del av en planerares vardag då ämnet är tvärvetenskapligt, och att se på ljus i planering ur 

ett mer samhällsplanerande perspektiv tillför förhoppningsvis nya insikter till forskningen. 

 

Samtliga deltagare i studien hade vid intervjutillfället informerats om uppsatsens syfte och om 

hur det material de bidrog med skulle komma att användas i enlighet med samtyckes- och 

informationskravet (Vetenskapsrådet 2002, Dalen 2007).  
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Validitet, reliabilitet och replikering 

Validiteten i arbetet, det vill säga huruvida metoden var lämplig för att besvara 

frågeställningarna kan anses vara hög i den bemärkelse att de respondenter som intervjuats 

varit välinsatta i sina områden och därför kunnat ge värdefull information under sina 

respektive intervjuer. Att använda sig av ett fallstudieområde för att illustrera hur 

kunskaperna om ljusplanering skulle kunnat användas i praktiken har också varit en 

användbar metod eftersom det är bra att kunna konkretisera teorier och metoder med exempel. 

Referenslitteraturen i uppsatsen täcker 1900-talet och 2000-talets forskningsfält inom ljus och 

inom andra forskningsområden kan så pass gamla referenser som från 1900-talets början bli 

ett problem. Vad gäller referensernas relevans för denna studie saknar detta betydelse 

eftersom dagsljusförhållandena i norden inte har genomgått några större förändringar de 

senaste århundradet.  

 

Reliabiliteten, studiens trovärdighet, kan i efterhand kanske betraktas som medelgod då 

källmaterialet kan ses som förutsägbart. De som valt att ägna sina yrkesliv till att studera ljus 

anser självklart att det är något viktigt som borde lyftas fram. Forskningsrönen som visar på 

ljusets betydelse för människan står dock oemotsagda vilket visar på ljusets relevans för 

samhällsplaneringen då den fysiska strukturen förändrar ljusförhållandena. De som 

intervjuades om hur stor roll ljuset spelade i dagens planering hade inte heller något uppenbart 

incitament för att förvanska fakta.  

 

Replikeringen, det vill säga studiens förmåga att kunnat appliceras på andra fall, kan anses 

vara medelgod. Det generella budskapet om att det är viktigt att ta hänsyn till platsers 

individuella ljusförhållanden är replikerbart vilket också gäller för de metoder som hänvisas 

till att ta hänsyn till ljus. Däremot är studien inriktad på kvarterstadsförhållanden med hög 

exploateringsgrad vilket gör att det i andra områden med andra planeringsideal krävs andra 

medel för att ta hänsyn till ljuset. Speciellt på andra breddgrader där det exempelvis är mer 

intressant att minska ljuset istället för att öka tillgången på dagsljus. 

 

Definitioner och disposition 
Ord som ljus nämns titt som tätt i uppsatsen och syftar då, såvida inte annat nämns, på ljus 

med solen som källa. Samma sak gäller ord som dagsljus vilket innefattar både himmelsljus 

och solljus.  

 

Kortisol eller som det också heter hydrokortison, är en av människan livsnödvändiga 

hormoner och som bland annat reglerar, påverkar och påverkas av sömn, vakenhet, stress och 

liknande (Nationalencyklopedin sökord: Kortisol). Nivåerna av kortisol ökar normalt om 

människan känner sig stressad, är som lägst vid midnatt och ökar på morgonen när det är dags 

att vakna. Ljusstyrkan i ett rum eller utomhus har visat sig påverka kortisolnivåerna i kroppen 

(Laike föreläsning 29/2-1/3 2012). 

 

Programförslag är ett mellanting mellan detaljplan (DP) och översiktsplan (ÖP). Mer 

detaljrikt än en ÖP men inte bindande som en DP och inte heller lika bindande som en 

fördjupad översiktsplan utan används mer för att beskriva visionerna kring ett område (Holst 

17.04.2012). 

 

I uppsatsen kommer det att pratas om goda dagsljusförhållanden och liknande uttryck. Det 

ska dock redan tidigt klargöras att det inte finns någon enhetlig definition om vad som räknas 

som goda ljusförhållanden eftersom det är väldigt individuellt. Begreppet skall i denna 
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uppsats istället toklas som att goda dagsljusförhållanden syftar på platser där man efter 

rådande förutsättningar tagit hänsyn till det lokala ljuset. Ordet ”gott” får därför snarare 

betydelsen ”så bra som möjligt efter förutsättningarna”. 

 

Denna uppsats är uppdelad i två tematiska delar. Den första är den teoretiska delen där bland 

annat ljus, människors förhållande till sin närmiljö och tidigare forskning runt detta tas upp. 

Här teoretiseras också hur förändring inom en yrkeskår som samhällplanerarna ska kunna 

genomföras samt vilken nytta vi kan få av att börja ta hänsyn till dagsljus när vi planerar. I 

den mer empiriska delen diskuteras praktiska förslag och exempel på hur man kan göra för att 

planera med hänsyn till dagsljuset som samhällsplanerare utan att behöva vara vare sig 

arkitekt eller ingenjör. Efter en redogörelse av visionerna och idealen för det nybyggda 

området Nordvästra Kungsholmen i Stockholm appliceras dessa metoder på kvarteret Kojan 

där. Sedan följer diskussionsdelen med analys och slutsatsdel samt ett avsnitt om fortsatta 

forskningsområden. 

 

Ett råd till läsaren: Genom läsningen av denna uppsats krävs det att alltid ha i åtanke från 

vilket håll solen lyser under olika delar av dagen. Håll också i minnet hur solen känns en kall 

vinterdag respektive en varm sommardag.  

 

Ljus, människor och planering i teorin 

Människa vs. Miljö 
Samhällsplanering som ämne har sin utgångspunkt i den byggda miljön och dess 

konsekvenser för det sociala livet. Ändå ligger fokus ofta på de sociala faktorerna i 

interaktionen mellan människor istället för den spatiala dialektiken mellan människa och rum. 

”Planerarna har ofta bristande kunskaper om den byggda miljöns betydelse för vardagslivet” 

(Nyström 2003 s.251). Antagligen för att det finns fler vetenskaper som behandlar 

förhållandet människa -människa än människa -rum. 

 

Chicagoskolan utformade på 1920-talet humanekologiska teorier om miljöns inverkan på 

människor och efterfrågade ett mer naturvetenskapligt synsätt på samhället (Haggett & 

Chorley 1969). Deras fokus låg visserligen på jämförelsen mellan mänskliga ekosystem och 

hur dessa formas av miljön, med det visar på en insikt i att den byggda miljön i hög grad 

bidrar till att forma människan och hennes kultur. Sen dess har forskningen om plats, rum och 

människa ökat, även om fokus ofta fortfarande ligger på de mer sociala bitarna av 

samhällsplaneringen. Den socio- spatiala dialektikens forskning om förhållandet mellan rum 

och människa har visat oss hur platser uppstår och hur de i sin tur formar sociala relationer. 

”As architects themselves have so often emphasized, houses cannot be regarded simply as 

utilitarian structures but as ‘design for living’.” (Knox & Pinch 2006 s.139). 

 

Forskningen om miljöns effekter på människors hälsa har genom åren varit relativt bristfälliga 

och det har funnits många diskussioner kring huruvida det faktiskt finns en direkt 

miljöpåverkan på människors hälsa eller om det snarare handlar om ekonomiska skillnader 

som den egentliga bakomliggande anledningen. Mindre bemedlade har alltid bott där det är 

som billigast i städer för att ta ett exempel. Det är dessutom enklare att se miljöns effekter på 

människors hälsa och kultur på platser där människor lever ruralt än det är urbant eftersom de 

sociala effekterna är större urbant och gör det svårare vilka som är de viktiga variablerna 

(Macintyre & Ellaway & Cummins 2002). Miljöpsykologin har här ett försprång före 
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samhällsplanerarna vad gäller forskning om miljöns biologiska påverkan på människor och 

människors sociala liv.  

 

Teorier om densiteten i populationen var väldigt populära för att förklara brottslighet i städer 

under en period, nu är det många som kopplar trygghet i ett bostadsområde till den byggda 

miljön (Stockholm: Forsknings- och utvecklingsenheten, Polismyndigheten i Stockholms län 

2005). Journalisten och samhällskritikern Jane Jacobs visade också hur den byggda miljön 

påverkar människornas sociala liv i sin omdebatterade bok Den amerikanska storstadens liv 

och förfall (Jacobs 1989). Genom att få ut människor på gatorna och hjälpa dem att hålla 

uppsikt över varandra så skulle trygghet uppnås enligt henne. Dessa idéer har blivit väldigt 

populära och har använts som mall för hur trygga och levande bostadsområden ska 

konstrueras. 

 

Att den byggda miljön påverkar människan både socialt och biologiskt är förutsättningen för 

att samhällsplanering ska vara relevant som ämne annat än som rena beräkningar av 

trafikflöden, bostadsbehov och ur säkerhetssynpunkt. Ljus är en faktor som påverkas av den 

byggda miljön därför är ljus i planeringen något som de facto påverkar människan. 

Vad är ljus? 
Ljus är elektromagnetisk strålning och vi människor kan uppfatta när det ligger på mellan 

400-700 nm, det är det som vi i vardagligt tal benämner som synligt ljus (Hjertén & Mattson 

& Westholm 2001).  Det dagljus som flödar från solen finns på flera olika våglängder så som 

till exempel UV strålning, vilket gör att det ljus som avges av solen inte bara inkluderar de 

våglängder som människor kan uppfatta, ofta räcker dock ett vanligt fönsterglas för att stoppa 

ljuset på denna låga strålningsnivå (föreläsning Laike 29.02.2012). Dagsljus består egentligen 

av två delar, dels är det ljuset från solen, men en stor del av det ljus som lyser upp jorden 

kommer från himlens reflektion av solen. För skarpt ljus kan blända oss och uppfattas oftast 

som arbetsamt, men att bli bländad av naturligt dagsljus uppfattas av de flesta som mindre 

besvärande än att bli bländad på grund av andra ljuskällor och människor har högre tålighet 

mot naturligt ljus än mot artificiellt (Boubekri 2008; Ljusultur.se 2012).  

Ljuset i norr 

Ljusa sommarnätter och mörka vinterdagar är en realitet för svenskar och för alla andra som 

bor långt bort från ekvatorn. Under sommaren har vi mycket skymningsljus och under 

vinterhalvårets korta dagar med lågt stående sol, solens vinklar växlar också mycket mellan 

årstiderna. Sedan 1981 har vi sommartid i Sverige för att reglera dygnsrytmen så att vi tar 

tillvara så mycket som möjligt på ljuset. Sannolikheten för klart väder är störst vid 

kustområdena och västkusten har friare solinfall på eftermiddagen, och östkusten på samma 

sätt under förmiddagen (Sundborg 2010).  

Ljuset och människan 
Varför behöver vi ljus? Miljöpsykologen Thorbjörn Laike beskriver det som att: 

 

”Dagsljuset är det ljus som vi människor är konstruerade för både visuellt och icke-visuellt. 

Dagsljuset innehåller det vi behöver för att fungera på ett bra sätt” (Laike15.04.2012) 

 

Det är allmänt känt att vissa drabbas av vinterdepressioner i Norden och att våra växlande 

årstider påverkar både humör och levnadssätt. Enligt undersökningar genomförda vid Lunds 

universitet de senaste 30 åren är det över 60 % som känner av dessa skiftningar i 

dagsljustillgång och ungefär 10 % procent anser att problemen är stora (Laike 15.04.2012). I 
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en studie gjord av bland annat Laike och hans dåvarande handledare Rikard Küller om hur 

ljus inverkar på humöret i olika länder deltog 988 personer från Argentina, Sverige, 

Saudiarabien och Storbritannien. Resultaten visar att vid ekvatorn påverkas folks 

välbefinnande inte i lika stor utsträckning av deras inomhusmiljöer under året. I länderna 

längre bort från ekvatorn var variationerna större under de olika årstiderna. Dessutom visar 

undersökningen att det som i Sverige kallas för ”vinterdepression” inte är ett unikt fenomen, 

internationellt benämns det som SAD, Seasonal Affective Disorder (Küller & Ballal & Laike 

& Mikellides & Tonello 2006). Andra studier de gjort visar på liknande resultat. 

 

En annan undersökning av Küller i samarbete med Carin Lindsten där barns inlärning 

studerades i klassrum utan fönster jämfört med klassrum med högre tillgång till dagsljus 

visade på att barnens koncentration minskar och också har en ojämnare nivå i klassrummen 

utan fönster än de med fönster. 90 stycken barn i tre klasser deltog i studien och resultatet 

visar att fönsterlösa klassrum har en negativ inverkan på inlärningen. Nivåerna av kortisol hos 

barnen blev också så pass låga under vinterhalvåret att antalet sjukfrånvarande dagar ökade 

med ungefär en vecka per barn (Küller & Lindsten 1992; Laike föreläsning 29.02.2012).  

 

Flera andra studier gjorda av Küller och Lennart Wetterberg där de undersöker arbetsplatser 

som befinner sig under jord visar att artificiellt ljus inte kan ersätta naturligt. Trots att vissa av 

arbetsplatserna i bunkrarna var mer än dubbelt så ljusa som arbetsplatser ovan jord så 

upplevdes de ändå som mörkare (Wetterberg & Küller 1996). Det är dagsljuset som i stort 

påverkar vår dygnsrytm och reglerar hormoner, kroppstemperatur, sömn. Kortisolnivåerna 

som är viktiga hormoner för exempelvis vår dygnsrytm aktiverar och avaktiverar sin 

produktion beroende på ljuset. Därmed är det inte sagt att ljus hela tiden är bra. Direkt solljus 

upplever exempelvis många som arbetsamt. Vi behöver både ljus och mörker för vår 

överlevnad (Laike föreläsning 29.02.2012).  

 

Laike och Küller har genom åren forskat i det icke-visuella ljusets inverkan på oss människor. 

Det har med andra ord forskat om ljusets betydelser för människan som inte inkluderar att det 

hjälper oss att se. Laike menar att det är viktigt att få planerare att inse att solljus är gratis, och 

mycket bättre än artificiellt ljus för vårt välbefinnande. Även om ljusets påverkan förminskas 

betydligt av bara ett fönster är det ändå den viktigaste källan till ljus då vi tillbringar en så stor 

del av vår tid inomhus. Artificiellt ljus är dessutom statiskt till skillnad från solljus som 

innehåller energi inom alla våglängder och är dynamiskt. Laike menar att det idag finns en 

större öppenhet för att diskutera ”ljusfrågor”, men att det fortfarande behövs forskning men 

också bättre gehör från planerare och byggherrar som oftast är mer intresserade av saker som 

ekonomi och parker än solljus inne i byggnaderna (Laike 15.04.2012). Dessutom finns en 

övertro till att ökade fönsterstorlekar är lösningen på allt. 

 

”Hur man bör gå till väga är att lära ut ”dagsljusarkitektur” att använda dagsljus på ett 

medvetet sätt i designprocessen. Det finns idag mycket kunskap om hur man bör hantera 

ljusinsläpp i byggnader för att optimalt kunna utnyttja dagsljuset. Tyvärr har glasade fasader 

ibland lett i fel riktning. Dagsljus kan ju också bli för mycket därför är det mycket viktigt att 

dagsljus kommer in tidigt i designprocessen” (Laike 15.04.2012). 

Solljus är också viktigt ur en annan hälsoaspekt. Den del av UV-strålningen som kallas UV-B 

står för nästan allt vårt upptag av vitamin D. När dagsljuset träffar huden så uppstår en 

reaktion som gör att D-vitamin frisätts i blodet. Fönsterglas filtrerar, så som redan påpekats, 
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bort den stora majoriteten av denna typ av strålning vilket gör det extra viktigt för oss att 

vistas utomhus i direkt solljus någon gång under dagen (Boubekri 2008). 

Förutom de biologiska effekterna som ljus har på människor finns även emotionella effekter 

kopplade till ljus. Det går inte att säga där vilket ljus, eller vilken ljusstyrka som är bäst 

eftersom det är väldigt individuellt och alltid i förändring, men tydligt är att mycket av vårat 

psykologiska välbefinnande är starkt kopplat till ljus (Laike intervju 14.04.2012; Knez 2005). 

Svenskar anser i allmänhet att ljus är viktigt. En undersökning som Statens Institut för 

Byggnadsforskning (SIB) gjorde 1989 visar att en majoritet anser goda dagsljusförhållanden 

är viktiga för trevnaden i ett bostadsområde (Glaumann & Nord 1993). Detta visar att ljus 

även är viktigt för allmänheten och inte bara för specialister.  

Ljus i Stockholms planering. Existerar den? 
Redan 1914 skrev L. B. Marks och J. E. Woodwell om hur man kunde planera för mer sol- 

och dagsljus i byggnader. Deras fokus låg på hälsoeffekterna som de ansåg skulle förbättras 

med bättre ljusplanering. De menade att man borde avgöra fönstrens storlek med hänsyn till 

rummens djup och bredd, dock ansåg de inte att fler fönster generellt vore lösningen (Marks 

& Woodwell 1914). För det moderna samhället som skulle växa fram under 1900-talet var 

ljuset ledordet för att motverka det mörka 1800-talet och den mörka kvartersstaden. Ljust och 

luftigt och framförallt minskad trångboddhet var ideal som präglade den tidiga 

funktionalismen (Hall 2002). Resultatet av detta ser vi i Stockholms alla förorter med 

lamellhus, skivhus, punkthus, radhus och villor.  

 

Monica Andersson på Stockholms universitet nämner ljusets roll i planeringen i sin 

avhandling ”Politik och stadsbyggande” som är en statsvetenskaplig analys av modernismens 

roll i svensk planering. Ett exempel är hur 1920 års utredning ”Praktiska och hygieniska 

bostäder” gav förslag till kvalitetskrav på bostäder som byggdes med statliga bidrag. Dessa 

skulle ha genomgående lägenheter med fönster åt så många väderstreck som möjligt för 

maximalt ljusinsläpp (Andersson 2009). Hon menar att stadsplanering inte kan förstås utan att 

titta på rådande politiska strukturer och vid den tiden var det ljus, luft och sol som reaktion 

mot innerstadens mörka och trånga kvarter som var ledorden i funktionalismens Sverige.  

 

Andersson tar även upp forskaren Johan Rådberg som sysselsatt sig med att beräkna 

exploateringstal och menar att 1931 års byggnadsstadga var det som möjliggjorde de 

modernistiska idealen genom att förändra exploateringsmöjligheterna med regleringen av 

hushöjden (Andersson 2009; Rådberg 1988). §28 i 1931 års byggnadsstadga bestämde att 

avstånden mellan husen skulle vara minst så långt som husens takhöjd, av både 

brandsäkerhetsskäl men också för att öka ljusinsläppet (Andersson 2009). Planarkitekten 

Walter Gropous som var verksam på 1930-talet gick ett steg längre genom att förändra 

stadsplaneschemat och ställa husen efter solvinklarna (Andersson 2009). Stjärnhus var en 

annan typ som konstruerades för att maximera ljusinsläppet i byggnaderna under den här 

tiden. Under 1950-talet började det som Mauritz Glaumann benämner som ”klimatplanering” 

att få fäste i Sverige. Kunskaper om hur byggnader påverkar närklimatet spreds tillsammans 

med insikten om att man måste ta hänsyn till klimatet när man planerar. Fokuset i forskningen 

låg dock främst på vind, strålning och nederbörd (Glaumann 1993). 

 

Statens Offentliga Utredning från Saneringsutredningsbetänkandet 1954 klargjorde att de 

sämst belägna lägenheterna var tvungna att ha minst fem timmars solbelysning per dag vid 

vår- och höstdagjämning för att ta hänsyn till hur solljuset varierar i Sverige under året 
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(Andersson 2009; SOU 1954:31). Detta ideal fick råda fram till 1974 då Bygglagsutredningen 

tolkade om SOU 1954 till att avstånden mellan husen endast fyllde en funktion i form av 

brandskydd och inte av stadsbyggnadsprincip (Andersson 2009; SOU 1974:21). Året efter 

fastslog Svensk byggnorm att avståndet mellan husen fick vara mindre om brandskyddet 

fortfarande tillgodosågs med exempelvis brandsäkert material i byggnaderna (Andersson 

2009; SBN75).  

 

Stockholms översiktsplan från 2010 heter ”Promenadstaden” och har som mål att ”bygga 

staden inåt”. Stadens planering och bygglovsgivning ska främja en god boendemiljö och 

energieffektiva hus både i gammal och ny bebyggelse. En öppenhet för nya lösningar och 

teknisk utveckling inom området efterfrågas också. ”Täthet” och ”hållbarhet” är andra ord 

som återkommer. Stockholm ska bli tätare och har potential att förtätas främst i förorterna 

men också på ett fåtal platser i innerstaden (ÖP 2010). Begreppet ”Ljusförhållanden” i 

samband med planeringen nämns endast en gång i översiktsplanen. Det är i funktion av 

konflikt med förtätningsmålet och även om översiktsplanen förespråkar att ”tydliggöra 

konsekvenserna av kompletterande bebyggelse och förtätning” så är det ändå tydligt att det 

också anses att dessa konsekvenser måste accepteras för att uppnå en trygg och levande 

stadsmiljö enligt översiktplanen (ÖP 2010 s. 45). Att bygga tätt ger enligt Stockholms stad 

vinster som är både ekonomiska, ekologiska och sociala och därför får andra intressen stå 

tillbaka. 

 

Inte heller i stadsbyggnadskontorets samrådsförslag från 2011 ”Arkitektur Stockholm - en 

strategi för stadens gestaltning” nämns ljus som något viktigt. Miljöaspekter, mångfald och 

variation i bebyggelsen klassificeras som viktiga delar av det nya Stockholm, samt att stärka 

de centrala delarna av staden och främja en tät stadsbebyggelse vid nya projekt. Vattenvyerna, 

parkerna och grönskan ska tas tillvara, men det skrivs inte om vad konsekvenserna av dessa 

ideal skulle bli (Stadsbyggnadskontoret 2011). Ljus omnämns inte alls vilket är intressant då 

det finns större kunskaper om ljus inom arkitektyrket än inom planeringen. 

 

Enligt Bengt Sundborg är intresset för att ta hänsyn till lokala ljusförhållanden när man 

planerar i Stockholm idag svagt (Sundborg 27.03.2012). Han menar att det dels beror på att 

det är ett outforskat ämne hos samhällsplanerare och vanligare för arkitekter, men också att 

det beror på ren ignorans i all den forskning som faktiskt finns som visar hur viktigt det är att 

ta hänsyn till ljusförhållandena när man bygger. Enligt Sundborg handlar det om en trötthet 

hos planerare när de ställs inför kravet att en till pusselbit ska få plats i projektet. ”Det är 

lättare att trampa runt i gamla spår och göra som man alltid gjort, för det har ju funkat 

tidigare.” Sungborg menar att det stora hindret han måste överbrygga är vanan, och en stor 

del av hans tid går åt till att försöka få andra att liksom han engagera sig för att förändra synen 

på ljuset i planeringen. För kunskaperna finns, det är bara det att de inte utnyttjas (Sundborg 

27.03.2012). Han poängterar också att det är svårare att mäta och sätta upp mallar för vad som 

är ”bra” ljus och att det är lättare att sätta upp regler för bullernivåer vilket också bidrar till att 

försvåra processen. 

 

Charlotte Holst menar att det i viss mån tas hänsyn till ljuset i planeringen. ”Solstudier görs ju 

vid alla byggen”. Men hon erkänner också att man egentligen inte pratat om ljus alls under 

planeringen av Nordvästra Kungsholmen mer än att man tittat på solstudierna. Hennes vision 

för området var att skapa en modern stenstad med 6-våningshus (då blir husen i samma höjd 

som de traditionella kvarterstäderna då takhöjden i lägenheterna är lägre) och slutna kvarter 

med olika takhöjder för att skapa ljusa innergårdar. Men mycket av den nyare bebyggelsen 

vars detaljplaner vunnit laga kraft efter hennes avgång från projektet har inte följt de 
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ursprungliga idéerna utan har haft en mycket hårdare exploatering med fler våningar, tätare 

mellan husen och mindre gårdar vilket har lett till en mörkare stadsdel än vad som var 

meningen (Holst 17.04.2012).  

 

Marie-Claude Dubois, ljusarkitekt, tycker att ljus som ämne inom arkitekturen har blivit mer 

allmänkunskap de senaste åren. Hon blir ofta kontaktad av studenter på arkitektprogram och 

ingenjörer som har läst om hennes forskning och vill få mer information, däremot inte av 

samhällsplanerare. Hon menar att bristen på utbildning inom området är den största enskilda 

orsaken till att ljus i planeringen inte fått större genomslag. Samt att det inte finns några 

konkreta medel för att omsätta den teoretiska forskningen i praktik på ett tidigt stadium av 

planeringsprocessen (Dubois 07.05.2012).  

Vad vinner vi på att ta hänsyn till lokala dagsljusförhållanden i 
planeringen? 
Solen och dess strålar förser oss med både värme och ljus. Två saker som vi i Sverige till stor 

del måste ta hjälp av andra källor än solen för att få under vinterhalvåret. Energi är kostsamt, 

förutom när den kommer från solen vilket är en av anledningarna till att planering med 

hänsyn till dagsljusförhållanden är relevant (Steemers 1994). Ska det byggas ekologiskt och 

resurssnålt krävs det en insikt om hur byggnader påverkar varandra. Klimatplaneringens mål 

är att skapa ett så behagligt närklimat som möjligt genom fysisk planering (Glaumann & Nord 

1993). 

Skillnaden mellan ett område i skugga och det i sol på samma plats kan variera mellan 5-10 ° 

C, detta kan få stora effekter på lokalklimatet. Molnighet kan inte förändras på mänsklig väg, 

men det kan skuggning från byggnader. Strålning består som tidigare tagits upp av två delar, 

dels den inkommande strålningen från exempelvis solen, och den utstrålning som kommer 

från redan uppvärma ytor såsom husväggar eller gator. I tätbebyggda områden uppstår på så 

sätt två problem vad gäller strålningen: Byggnaderna skuggar varandra och marken, speciellt 

på vintern, vilket leder till mindre strålning från solen. Samt att utstrålningen från byggnader 

som värmts upp av solen stoppas av angränsande bebyggelse under natten. Detta leder till att 

städer blir som värme öar vilket också inverkar på lokalklimatet (Glaumann & Nord 1993). 

Detta skulle kunna förbättras med mer kunskaper om ljus och planering. 

År 2003 gjordes en undersökning på uppdrag av USA:s energidepartement om de ekonomiska 

vinsterna av att öka mängden dagsljus genom fönster (Boyce & Hunter & Howlett 2003). De 

slog fast att bättre ljusinsläpp ledde inte bara till rena energivinster och bättre psykologiska 

förhållanden, eftersom artificiellt ljus aldrig kan motsvara solens variationer. De konstaterade 

också att de ekonomiska vinsterna för arbetsgivarna ökade när kontoren hade bra 

dagsljusinsläpp eftersom produktiviteten ökade, samt en ökad försäljning för de butiker som 

hade fönster och stort ljusinsläpp.  

Tätheten mellan byggnader kan ofta sättas i samband med markpriserna då dessa kan pressa 

upp exploateringstalen för att slå ut kostnaden på fler aktörer. När fler och fler vill bosätta sig 

i städer trissas därför priserna upp än mer. (Sundborg 2010). Vinsten av hård exploatering blir 

högre i attraktiva områden, till exempel i Stockholms innerstad där tydliga gränser markerar 

var innerstaden slutar och börjar vilket gör den kvarvarande marken extra attraktiv. För att 
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dessa hårt exploaterade områden ska kunna behålla sin attraktivitet även om trenden att vilja 

bo i innerstaden försvinner, krävs det att de har andra attraktioner än bara läget. Annars 

kommer områden vars enda kvalitet är att de ligger i attraktiva områden att förlora sin 

dragningskraft. 

Det talas mycket om trygghet inom samhällsplaneringen. Minskandet av ”mörka gränder” och 

ökad trivsel genom mer dagsljusinsläpp kan även ses som trygghetsbidragande (Bo tryggt 05, 

botryggt.se). Ökad trygghet leder till minskad brottslighet och skadegörelse vilket ger direkta 

samhällsvinster. De ökar också attraktiviteten i ett område vilket kan öka de ekonomiska 

vinsterna.  

Skuggor gör mycket vad gäller ljuset, och det finns metoder för att mäta effekterna av husens 

höjder, täthet och vinklar, de flesta planerare och byggherrar är dock inte medvetna om dessa 

(Iversen & Nielsen & Svendsen 2011). Med nya CAD-program är det inte heller nödvändigt 

att beräkna allting på nytt för varje nytt projekt, utan modeller finns redan att tillgå. En ökad 

medvetenhet och ökade kunskaper om hur man ska arbeta med ljus på planeringsnivå skulle 

därför föra med sig bättre ljusförhållanden för enskilda byggnader i slutändan.  

Dagsljusplanering är ett väldigt komplicerat problem och enligt både Sundborg och Steemers 

är det omöjligt att planera så att alla är nöjda ur ett dagsljusperspektiv (någon kommer alltid 

att bo på bottenvåningen i norrläget). Ändå är det viktigt att förbättra nuvarande förhållanden 

och det är viktigt att bygga med hänsyn till ljuset (Steemers 1994; Sundborg 2010). Idéerna 

om ljusplanering som fanns i Sverige under 30-talet fungerar inte längre eftersom 

livssituationen ser annorlunda ut nu, utan hemmafruar som vill ha sol under dagen. Därför 

krävs det en modern ljusplanering där kunskaper från tidigare generationers planerare tas 

tillvara och anpassas till dagens verklighet. 

”Solen är så viktig i vårt klimat att alla planerare bör behärska något sätt att på 

planeringsstadiet studera solförhållanden” (Glaumann & Nord 1993 s. 65). 

Ljuset, samhällsplaneringens vision och dess möjlighet till förändring 
Kunskapen om ljusets inverkan på människor är inget nytt. Tyvärr så tar det lång tid för nya 

vetenskaper att anpassas till den praktiska planeringen. Konflikter mellan olika aktörers 

markanvändningsintressen, tidsplaner, medborgardialog och inflytande samt pengar är bara 

några av de problem som står i vägen. De flesta av byggherrarna som är verksamma i 

Stockholms stad anser redan att detaljnivån på planerna i Stockholm stad är för höga. De 

tycker att stadsbyggnadskontoret styr för mycket så att alla områden blir enhetliga och att 

demokratiprocesser får för stort utrymme i planeringsprocessen. Men framförallt lägger de sig 

i detaljerna i den arkitektoniska utformningen allt för mycket (Revisionskontoret 2005). De är 

dessutom bara ett av alla hinder som finns. 

 

Planerare har traditionellt setts som de som ska leverera lösningar på politikernas problem. 

Länge har deras försök att konstruera övergripande planeringsteorier som ska kunna fungera 

likt naturvetarnas modeller gång på gång misslyckats. Nyström menar att anledningen till 

detta är enkel och lättförståelig i grund och botten. Om teorier ska spegla vårt förhållande till 

kunskapen inom ett område så har samhällsvetarna det svårare än naturvetarna eftersom 
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samhällsvetenskapliga variabler hela tiden är stadda i förändring (Nyström 2003). Samma sak 

gäller ljusplaneringen, de förutsättningar som fanns under funktionalismen har förändrats. 

 

Myten om den rationella planeringen har länge kritiserats och föreställningar om att modellen 

skulle vara verklig har för länge sedan redan övergetts.  (Hermelin 2005; Nyström 2003).  

Dels bottnar det i att de olika delarna i den rationella 

planeringsmodellen (se figur 1) inte har haft tillräckligt 

med interaktion med varandra under processen. Väldigt 

mycket handlar dock om att den sista delen inte tas 

tillvara till nästa projekt. Det vill säga: Utvärderingen av 

projektets erfarenheter.  

 

Gunnel Forsberg på kulturgeografiska institutionen på 

Stockholms universitet pekar i inledningen till boken 

”Planeringens utmaningar och tillämpningar” på att;  

 

”En samhällsplanerare måste ha en förmåga att sätta 

samman information och kunskap från olika 

specialområden till en sammanhållen bild av 

planeringsproblemet” (Forsberg 2005 s. 9) 

 

Denna utopiska vision om hur man som 

samhällsplanerare ska bidra till att skapa ett hållbarare 

samhälle, både socialt, ekonomiska och ekologiskt visar 

också på planeringens största svårighet. Det är ett yrke som borde vara stadd i ständig 

förändring eftersom god planering förutsätter en öppenhet för förändringar i 

planeringsprocesser, organisationsformer och forskningsrön. 

 

Några av de problem som kan uppstå när man vill införa nya idéer inom organisationer eller 

på vissa arbetsplatser grundar sig på att människor i grund och botten inte tycker om 

förändringar. Därför krävs det hela tiden aktivt arbete från exempelvis ledningen för att 

genomföra förändringar.  

 

- Känsla av maktförlust då nya aktörer kommer in i verksamheten övervinns genom att 

öppna nya arenor för att skapa nya maktrelationer. 

- Känslan av förlorad symbolik och meningsfullhet kan överbryggas genom så kallade 

övergångsritualer. 

- Den ängslan och osäkerhet som ofta uppstår vid förändringar motverkas genom 

utbildning. 

- Och den eventuella förvirringen som oftast uppstår i början av en förändring bör 

mötas med tydliga strukturer och successiv anpassning.  

   (Bolman & Deal 2005 s. 444) 

 

För att implementera nya idéer inom en hel yrkeskår krävs än mer åtgärder än så. Bengt 

Sundborg menade under sin intervju att det finns en ”trötthet” hos planerare vad gäller 

införandet av nya direktiv som de måste ta hänsyn till och att det finns en motsträvighet mot 

att testa nya planeringsvägar än de redan etablerade (Sundborg 27.03.2012). Detta stämmer 

överens med tidigare forskning om vad som händer när krav på förändring ställs på 

Figur 1 'Den rationella planeringsmodellen' 

Nyström 2003 s. 81 
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organisationer. Förändring undergräver den rådande ordningen och skapar förvirring. Några 

av de förslag som finns på hur man ska gå tillväga för att föra in nya variabler inom en 

organisation eller liknande är att:  

 

- Skapa en trovärdig grund  Se till att informationen ses som pålitlig 

- Transparens i forskningen, genomförandet  Se till att alla resultat och processer 

redovisas under hela förändringsprocessen 

- Visa på varför förändringen är viktig  Om de inte ser det nödvändiga i förändringen 

så kommer den aldrig att komma i stånd. 

- Tydliga direktiv och upplyftande visioner  Svåra förändringar är tyngre att 

genomföra, lätta och färdigpaketerade lösningar är lättare att sälja in. 

(Kotter 2002) 

 

Tyvärr försvåras förändringar av det som så ofta kommit att kallas för byråkratins diktatur. Så 

även inom samhällsplanering och inte bara inom slutna organisationer. Speciellt i attraktiva 

områden där de senaste idéerna och forskningsrönen underprioriterar ekonomin (Knox & 

Pinch 2006). Bengt Sundborg menar att det inte finns några enkla lösningar för att få in ljus i 

planeringen i Sverige. Istället handlar det om att skapa en medvetenhet kring ljus så att frågan 

på sikt får en naturlig plats i planeringen (Sundborg 27.03.2012). Det vill säga; att gå in 

bakvägen, genom att exempelvis skapa en större medvetenhet kring ljus under 

utbildningstiden. Marie-Claude Dubois menar att den lättaste och effektivaste vägen kanske 

skulle vara att starta upp en gratis konsultfirma med fokus på dessa frågor då hennes 

erfarenhet varit att privata aktörer inte vill lägga pengar på ljus (Dubois 07.05.2012). Genom 

denna konsultfirma skulle ljus i planeringen på ett effektivare vis förvandlas till en del av 

planeringspusslet.  

 

 

Ljus och planering i praktiken 

Att planera bebyggelse med hänsyn till ljuset 
Det finns många sätt för att bygga högt och tätt och samtidigt ha dagsljuset i åtanke när man 

bygger. Bland de enklare vägarna att gå är att bygga hus – i- park i funktionalistisk stil 

eftersom man då kan öka avstånden mellan husen samt reglera positionerna så att de inte 

skuggar varandra. Detta fungerar dock inte då man vill kombinera hänsynen till dagsljus med 

tät stadsbebyggelse, utan då får man ta till andra medel än att öka avstånden mellan husen.  

 

Eftersom vi har så olika ljusförhållanden under året i norden kommer frågan förr eller senare 

upp om ’hur mycket ljus’ som efterfrågas. Det är viktigare ur ljussynpunkt att orientera 

byggnader rätt efter solljuset i södra Sverige menar Glaumann, eftersom det direkta ljuset och 

därmed värmen inomhus är större där och riskerar i större utsträckning att bli störande 

(Glaumann 1993). Glaumann vill öppna byggnaderna direkt mot solen i söderläge. 

Svårigheten med att bygga mot solen och öppna upp för denna under vinterhalvåret är hur 

byggnaderna samtidigt inte ska få för mycket sol under sommarhalvåret.  
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I tätbebyggda områden blockeras solljuset till största delen 

av huskroppar. Genom att då placera byggnader längs raka 

gator och anpassa husens form efter dagsljuset så ökar 

ljusinsläppet för dessa gator (Sundborg 2010). Solstålarna 

är ”raka” och kan därför bara färdas längs raka gator utan 

hinder. Ur estetiskt perspektiv har slingrande gator och 

förändringar i stadsbilden setts som positivt eftersom det 

skapar en mer levande och heterogen stadsbild. Sundborg 

menar att detta visserligen stämmer ur ett estetiskt 

perspektiv men om man inte tänker på ljuset när gator 

kröks så kan det leda till att ljusflödet helt stängs till, 

speciellt i trånga gränder med höga hus (Sundborg 

27.03.2012). Istället bör man gruppera husen längs raka 

gatulinjer. tumregeln lyder; hur flödar ljuset när solen står 

lågt? Mörka gårdar och gator kännetecknas av att de 

endast får ljus från himmelsljuset samt direkt solljus under 

en kort tid mitt på dagen (gäller inte under vinterhalvåret 

då solen står lägre). Ju högre byggnader, desto viktigare är 

det med raka gator.  I Stockholm står oftast husen 

parallellt längs gatorna. Att snedställa husen (se figur 2) 

kan ibland öppna för mer utblick, tillgång till dagsljus för 

fler av fasaderna samt minska inblicken mellan husen. Det gäller att göra en individuell 

bedömning för varje plats eftersom varje plats solförhållande är unikt. 

 

Traditionellt sett har man placerat huskroppar och byggnader i nordsydlig riktning med 

långsidor i östvästlig riktigt (se figur 3). I 

genomgångslägenheter i byggnaden med fönster åt 

båda riktningarna så får lägenheten både morgon och 

kvällssol. Problem uppstår dock vid tjockare hus där 

lägenheterna bara får fönster åt ena väderstrecket. Då 

sker det direkt instrålning utan möjlighet till korsdrag 

vilket gör lägenheten för varm ena halvan av dagen 

och totalt mörklagd den andra halvan. Att orientera 

husen med långsidorna i nordsydligriktning och 

kortsidorna med östvästlig ger jämnast ljus under 

dagen och ger lägenheterna mjukt dagsljus utan 

bländande inslag (Sundborg 2010).  

 

Även här uppstår problem för även om lägenheterna 

mot norr får bra med ljus på sommaren så får de dåligt 

med ljus på vintern. Lösningen kan då vara att göra 

genomgående lägenheter med fönster åt både norr och söder samt att de som ligger längs 

kortsidorna kan vara enkelsidiga men att de då får två fönster från två väderstreck. 

 

Viktigt att tänka på är också vilken typ av dagljus man är ute efter. På kontor är det kanske 

inte det viktigaste att ha kvällssol, något som anses väldigt attraktivt för uteplatser och 

balkonger. Att orientera byggnaderna efter deras användningsområde är därför också av vikt. 

Samma sak gäller med rummen i lägenheterna. Att ha sovrummen i norrläge är att föredra då 

skarp ljus då undviks, kontor passar också att ha i norrläge. Sovrum åt öster med morgonsol är 

också tilltalande, dock inte sovrum med stark kvällssol. Öppna planlösningar ökar också ljuset 

Figur 2 Sneställda byggnader mot parallella. 

Zetterlund 2012 

Figur 3 Hur man kan orientera byggnader efter 

väderstreck. Zetterlund 2012 
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inne i lägenheten. På fasader i söderläge kan det vara bra att bygga ut taket en meter utanför 

byggnaden för att på så sätt minska den varmaste sommarsolen men fortfarande tillåta 

lågtstående vintersol (Sundborg 27.03.2012). För att få in tillräckligt med ljus i byggnaden 

krävs även att rummets djup inte är mycket mer än dubbelt så långt som fönstrets höjd över 

golvet (Dubois 07.05.2012). 

 

 

 Öster- Sovrum med morgonsol 

 Väster- vardagsrum med kvällssol 

 Norr- kök, arbetsrum eller sovrum då starkt ljus vill undvikas.  

 Söder- ljus vardagsrum. Väldigt starkt ljus under sommarhalvåret. 

 

Frågan om huruvida en byggnad ska ha balkong eller inte är också av värde att nämna. 

Balkonger ökar attraktiviteten och värdet på en lägenhet, men ofta så betyder inte balkong att 

man får den där attraktiva kvällssolen. Istället fungerar balkonger som avskärmare som både 

skuggar lägenheten innanför samt skuggar underliggande lägenheter. De försämrar utblicken 

och i Norden är de dessutom oanvändbara under vinterhalvåret. Högt belägna är de även 

mottagare av starka vindbyar, vilket kräver avskärmningar som oftast ger ännu mer skugga. 

Att använda burspråk för att få mer utblick, solljus och ge känsla av mer rymd i lägenheten är 

en av lösningarna som kan användas istället (Holst 17.04.2012). Har man en balkong som 

kanske har sol fram till kl 17 i juni så är risken stor att den aldrig kommer att användas då de 

flesta inte hinner hem från sina arbeten innan dess. 

 

När man ska bygga tätt gäller det att planera efter lokala dagsljusförhållanden. För att få 

tillräckligt med ljus på alla plan i Stockholm med en gatubredd på 10 meter gäller exempelvis 

att angränsande byggnad inte får vara högre än 3 våningar (Sundborg 2010). Eftersom dessa 

mått inte är ekonomiskt hållbara att 

bygga med i innerstaden så finns det 

andra sätt att gå tillväga på. Att låta 

ett av taken i en sluten 

kvarterstadsdel bli lägre (så kallade 

slitsar) kan göra så att ljusare 

innergårdar skapas. Samma sak fast 

tvärtom går att tillämpa genom 

portiker (öppningar underifrån) som 

släpper in ljus på gårdarna. Att 

öppna upp kvarteren släpper också in 

ljus, även små öppningar kan göra 

stor skillnad. Traditionellt är 

gårdarna rektangulära i Stockholms 

kvarterstäder. Genom att öka antalet 

hörn och göra dem mindre spetsiga skapas ett jämnare och mjukare ljusflöde både i 

innergårdarna och på gatorna utanför. Spetsiga hörn minskar utblick, skapar skarpare skuggor 

och ökar insynen mellan byggnader (se figur 4). Att trubba till hörnen överst och underst på 

byggnader kan vara ett sätt att öka ljusinsläppet utan att tumma  på exploateringsgraden 

(Sundborg 27.03.2012).  

Figur 4 Hörn och öppna kvarter. Sundborg 2010 s. 84 
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”Alla stadsplanetyper passar inte överallt. När den för tillfället populära stadsplaneringen 

visar sig olämplig på en plats så kan man leta fram äldre lösningar eller utveckla nya. 

Korsbefruktningar är också möjliga!” (Sundborg 2010 s. 14) 

 

Nordvästra Kungsholmen och dagljus 

Charlotte Holst om Nordvästra Kungsholmen 

Enligt Charlotte Holst, före detta 

huvudplanarkitekt för Nordvästra 

Kungsholmen i Stockholm var det 

kvarterstaden med blandade 

funktioner som fungerade som 

inspiration när Stockholms sista stora 

innerstadsprojekt skulle planeras (se 

figur 5). Allt i enlighet med 

planeringskritikern Jane Jacobs; 

funktionsblandning, olika typer av 

byggnader, hög exploatering, korta 

kvarter, butiker på bottenvåningarna 

och en vision om en stadsdel som 

aldrig ska bli tom på folk (Jacobs 

1989). Själv uppväxt i kvarterstad 

tyckte Holst om konceptet och ville 

planera vad som hon var säker på 

skulle bli en omtyckt stadsdel. 

Några sammanfattande regler i punktform: 

 

 Raka gator och grupperingar av byggnader efter dessa ger mer ljus. Ju högre 

byggnader desto viktigare med raka gator. 

 Öppna innergårdar ger mer ljusinsläpp, alternativt är att göra slitsar med lägre 

takhöjd eller portiker som släpper in ljuset. 

 Att orientera husen efter användningsområde och väderstreck är viktigt för att 

uppnå bäst ljusflöde. 

 Genomgående lägenheter med fönster i flera väderstreck är att föredra än de 

med fönster åt endast ett håll.  

 Vassa hörn minskar dagsljus och utblick. 

 Balkonger skuggar, ökar exponeringen för vind och minskar utblick. Måste 

vägas mot vinsterna med att ha balkong. 

 Att ha byggnaderna parallellt mot gatorna är inte alltid optimalt. 

 

Figur 5 Nordvästra Kungsholmen program för ett stadsutvecklingsområde  

2001 s. 11 
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Visionen var strandvägen, Gamla stan och Vasastan, kvarterstad med gator på tolv och 18 

meter i bredd med 5 våningshus. ”En stenstad i modern tappning” som hon själv beskriver 

det. Eftersom lägenheterna skulle vara med lägre takhöjd än i den gamla innerstaden 

planerade hon och hennes kollegor för sexvåningshus fast med samma totala takhöjd som i 

Vasastan. Redan tidigt i processen började pressen komma från olika håll för att exploatera 

mera. ”Högre byggnader ville de ha, och från att ha varit fem våningar blev det sex våningar 

på husen. Och på flera ställen en sjunde indragen våning ovanpå. Och ännu högre mot de 

stora gatorna blev det också.”  

 

Själv ville Holst inte att innergårdarna, som redan då var ganska små, skulle bli för mörka. 

Men på grund av bristande stöd samt svårigheterna som finns med att vara kvinna i en väldigt 

mansdominerad bransch blev hon överkörd. Takhöjden höjdes och samtidigt kom krav på att 

alla lägenheter skulle ha balkonger. Dessa skulle enligt Holst göra lägenheterna ännu mörkare 

och ledde till flera diskussioner. Förutom hennes egna åsikter om att balkonger förmörkar 

lägenheter menar Holst på att ljus inte funnits med i planeringen av området. Solstudier har 

självklart genomförts, men inte annars. ”När det gäller ljus tänker jag mer på; hur har man 

det själv och så. Klart jag inser ju själv att strandparken aldrig kommer bli lika fin som 

Norrmälarstrand. Den får ju bara sol på kvällen bara.”  

 

Samarbetet med byggherrarna har varit väldigt bra och tydligt enligt Holst, vilket gjort att de 

lyckats hitta många smarta lösningar på en del av problemen med området som uppkommit. 

Som att sätta burspråk längs vissa gator för att inte ha balkonger som blockerar allt ljus. Trots 

detta är det många av gatorna som blivit mörka och smala enligt Holst då de inte breddades 

när husen blev högre.  

 

Hon anser kvarteret Kojan vara den ursprungliga mallen för hur resten av stadsdelen skulle se 

ut. Men sedan hon slutat har resten av projekten fått en annan prägel med tätare bebyggelse 

och hårdare exploatering än det redan var. ”Tyvärr har dom flippat ut nu. Och jag är ju inte 

längre delaktig så det finns inget jag kan göra... men de jag har varit och besökt som flyttat in 

är nöjda i alla fall, och det är ju huvudsaken.” 

(Holst 17.04.2012) 

 

Ljuset i planprocessen; en sammanställning av programförslag, samråd och 
överklaganden från Nordvästra Kungsholmen med avseende på dagljus 

I programmet för Nordvästra Kungsholmen från maj 2001 framgår tydligt att visionen för 

området är ett bostadsområde med tät innerstadsstruktur. Området är indelat i ett tiotal olika 

detaljplaneområden. Resultaten från miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) av 

programförslaget visar att innergårdarna blir små enligt programmet, detta kan påverka 

rekreationsnivåerna enligt MKB:s utlåtande (Stadsbyggnadskontoret; Nordvästra 

Kungsholmen program för ett stadsutvecklingsområde maj 2001 s.36).  

 

Under programsamrådet inkom flera synpunkter på den planerade bebyggelsen. Gatu- och 

fastighetsnämnden menade att miljövinsterna av att bygga tätt uppvägde planens brister ur 

miljösynpunkt på annat håll. Miljö- och hälsoskyddsnämnden efterlyste en än högre 

exploateringsnivå på den redan bebyggda marken för att kunna spara fler grönytor. 

Stadsdelsnämnden efterfrågade högre hus med åttavåningshus istället för de föreslagna sju, 

samtidigt ansåg de att innergårdarna var för små och riskerade att bli så kallade ”ljusschakt”. 

Skönhetsrådet ville ha lägre exploateringsgrad i anslutning till parker och till idrottsplatsen. 
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Endast en privatperson tog upp ljus och menade på att den massiva bebyggelsen mot vattnet 

täckte och mörkade ner för övriga (Stadsbyggnadskontoret; Program för Nordvästra 

Kungsholmen nov 2001 bilaga 3). Stadsbyggnadskontorets kommentarer på de inkomna 

synpunkterna från samrådet var att ingen förändring i exploateringsgrad gällande täthet eller 

byggnadshöjd skulle genomföras åt något håll (Stadsbyggnadskontoret; Program för 

Nordvästra Kungsholmen nov 2001 bilaga 4).  

 

Enligt remissredovisningen och förslag till planprogrammet som utfärdades av 

Stadsbyggnadsnämnden i november 2001 efterlyste både Stadsdelsnämnden och Miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen glesare men högre bebyggelse. De föreslog också att innergårdarna 

i bland annat kvarteret Kojan skulle utvidgas (Stadsbyggnadskontoret; Program för 

Nordvästra Kungsholmen nov 2001 tjänsteutlåtande Stadsbyggnadsnämnden). Eftersom 

planprogrammet inte sågs som ett juridiskt bindande dokument ansågs detta vara upp till 

enskilda detaljplaner att ta hänsyn till och togs därför inte med i den slutgiltiga versionen av 

programmet. 

 

Kvarteret Kojan 
Kvarteret Kojan på Nordvästra Kungsholmen 

utgörs av nio bostadskvarter i tät 

stenstadsstruktur med både stängda och öppna 

innergårdar (se figur 6). Detaljplanen vann laga 

kraft 2006 och byggnadsarbetet påbörjades 2007 

och står inom kort helt färdigt. Kvarteret har 

samma kvarterstruktur och hushöjder som resten 

av det planerade området vid Nordvästra 

Kungsholmen. Husen är sex våningar med en 

sjunde indragen förutom mot de större gatorna 

och mot vattnet. Balkonger främst mot gårdarna 

är idealet för att inte begränsa utrymmet längs de 

i genomsnitt tolv meter breda gatorna. Krav finns 

i Kvalitetsprogrammet för att balkongerna ska 

regleras efter de mått som satts för att inte 

ytterligare ge skugga åt de redan små 

innergårdarna. I de delar av kvalitetsrapporten 

där byggherrarna och deras anlitade 

arkitektfirmor beskriver sina planer för respektive del nämns ljus flera gånger. Portiker, slitsar 

och öppningar med syfte att släppa in ljus och öppna upp innergårdarna återfinns i alla 

kvarteren vilket visar att arkitekterna inte har varit omedvetna om ljusets kvalitéer för ett 

bostadsområde (Stadsbyggnadskontoret kvalitetsprogram kv Kojan).  

 

Kvarteren:                                                                                                           (se figur 6) 

1. Eden- öppning mot parken, balkonger mot Pär Lagerkvists Gata, indragna 

övervåningar, 7-9 våningar med översta som indragen våning. 

2. Fröjden- räknas som ett stängt kvarter trots öppningen som finns mot söder. Denna 

öppning är ett mellanting mellan en slits och en hel öppning, plats för förskola. Sex 

våningar med en sjunde indragen ovanpå och butiker mot Franzéngatan och 

Nordenflychtsvägen. 

Figur 6 Planskiss för kv Kojan Stockholm stad 
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3. Sällheten- sju våningar med en åttonde indragen våning mot vattnet, sex våningar 

med en sjunde indragen mot Franzéngatan. Tre låsbara portiker mot alla riktningar 

utom Franzéngatan, där förläggs butikslokaler. 

4. Fägnaden- innergården ligger ovanför markplan, öppning i fasaden mot parken, 

butiker på bottenvåningen mot Franzéngatan.  

5. Lycksaligheten- Det största kvarteret, svagt krökt fasad mot strandlinjen. Burspråk 

och balkong mot både innergård och mot gata/vatten. Smal öppning i södra hörnet mot 

Eyvins Johnsons Gata, tre portiker i övriga riktningar. Åtta våningar mot vattnet i 

övrigt sex våningar med indragen sjunde.  

6. Hänryckningen- öppning i söderläge mot parken, butikslokaler mot Franzéngatan, 

öppningar i byggnaden för att släppa in ljus på en av de minsta av kv Kojans 

innergårdar, indragen sjunde takvåning med terrasser. 

7. Välgången- åtta våningar varav den översta indragen mot Lindhagensgatan, i övrigt 

sex våningar med en sjunde indragen. En portik mot Pär Lagerkvists Gata, balkonger 

framförallt mot innergård men även mot gata där utsikten mot vattnet är gynnsam.  

8. Lyckolandet- Åtta våningar mot vattnet, sex med indragen sjunde våning i övrigt. Två 

portiker och balkonger både mot innergård och gata. Butiker mot Franzéngatan och 

mot vattnet. 

9. Lusten- åtta (med översta indragen) våningar mot Lindhagensgatan och sju mot 

Franzéngatan. Höghuset på 23 våningar mot vattnet bredvid Moa Martinssons torg gör 

detta kvarter annorlunda än övriga. En portik mot Pär Lagerkvists gata öppnar upp. 

Innergården befinner sig över markhöjd. 

 

Analys av kv Kojan efter tidigare uppställda regler för grundläggande 
dagsljusplanering 

Raka gator släpper fram ljus: I kvarteret Kojan är de enda raka gatorna de som ligger 

vinkelrät mot vattnet/ Hornsbergsstrand. Eftersom dessa inte får någon sol på grund utav sitt 

norrläge ställs större krav på Franzéngatan. Solstudier från kvalitetsprogrammet visar dock att 

redan kl 15 vid vår/höstdagjämning ligger majoriteten av Franzéngatan i skugga. Inte ens vid 

midsommar kl 15 får tvärgatorna mot vattnet något solljus. 

Utvärdering: De raka gatorna borde planerats i solens riktning för optimal belysning. Tanken 

har varit att öppna upp mot vattnet och skapa levande och varierande innerstadsstruktur längst 

butiksgatan Franzéngatan, men denna förläggs tidigt i mörker vilket motverkar syftet.  

 

Öppna innergårdar, slitsar och portiker släpper in ljus: Alla kvarter i kv Kojan har 

antingen öppningar, portiker, slitsar eller både och. Öppningarna i kvarteren i anslutning mot 

parken som släpper in ljus i söderläge kan i viss mån kompensera de små och trånga 

innergårdarna i Fröjden, Fägnaden och Hänryckningen. Även små öppningar som i 

Lycksaligheten ökar känslan av ljus och rymd. De lägre våningarna återfinns åt söder vilket 

gör gårdarna ljusare. 

Utvärdering: Portiker och öppningar är i stort bra, men här är alla riktade (förutom de i 

söderläge mot parken) mot de mörka tvärgatorna och eftersom gatorna är så pass smala 

hjälper de inte till att göra innergårdarna ljusare. Slitsarna ger inte så mycket annat än till 

lägenheterna på de översta våningarna. Redan kl 15 vid midsommar enligt solstudierna ligger 

alla innergårdar till största delen i skugga.  
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Orientering av husen efter väderstreck samt placering parallellt mot gatan: Kvarteren är 

i stort sett orienterade med långsidorna mot norr och vattnet. En kommentar till deras 

orientering efter väderstreck är svår att göra då de är relativt rektangulära åt det kvadratiska 

hållet. Kortsidorna är orienterade mot söder med öppningar, på grund av de vinklade sidorna 

som vetter mot öster respektive väster bidrar också till att skugga de delar som öppningen mot 

söder ska ge sol till. De ligger parallellt mot gatorna och längs vattnet. 

Utvärdering: Genom att vrida husen så att de inte ligger parallellt mot vattnet utan snett mot 

dem (se figur från avsnittet om praktisk dagsljusplanering) och samtidigt orientera gatorna 

efter hur solen står hade området bättre kunnat ta tillvara på dagsljuset. Genom att snedställa 

husen mot vattnet hade dessutom lägenheterna med attraktiv vattenvy kunnat ökas samtidigt 

som man hade förbättrat ljusförhållandena.  

 

Genomgående lägenheter och balkonger ger bättre ljusmöjligheter: De flesta 

lägenheterna var enligt Charlotte Holst genomgående och med balkong av de som planerats 

för kvarteret Kojan. Balkonger återfinns både mot innergård och mot gatan. 

Genomgånglägenheter ger fönster i flera väderstreck och därför ökade möjligheter till bra 

dagsljustillgång. Balkonger inkräktar på gaturum och innergårdar samt mörklägger lägenheter 

(balkongerna är enligt Kvalitetsprogrammet målade i ljusa färger undertill för att minska 

detta), men bidrar också till att lägenheternas värde höjs. 

Utvärdering: Genomgångslägenheterna är bra, speciellt i tätbebyggda områden då det är 

svårare att få in tillräckligt med dagsljus i lägenheterna. Antalet balkonger i området är dock 

onödigt många då de många gånger hamnar på platser som inte får tillgång till sol annat än 

kort mitt på dagen. Speciellt alla balkongerna mot vattnet i norr, dessa bidrar dessutom till att 

skugga varandra och på så sätt minska den lilla sol som faller in över parken sena kvällar från 

väster.  

 

Vassa hörn hindrar ljusflödet och skapar skarpa skuggor: Enligt detaljplanen över 

kvarteret Kojan har majoriteten av de nedersta delarna av hörnen på kvarteren en 

”hörnavskärning” (se figur 7). Kvarteret Edens 

spetsigare del som vetter åt söder är avskuren så 

att vassa ytterhörn och innerhörn undvikits, detta 

ger en ljusare innergård. Däremot återfinns 

spetsiga innerhörn och ytterhörn i kvarteret 

Lycksaligheten, samt i kvarteret Fägnaden. 

Kvarteren Välgången och Lusten har visserligen 

inga vassa hörn, men fasadens utbuktningar ger 

liknande mörkläggande effekter på 

innergårdarna.  

Utvärdering: Det tilltrubbade söderhörnet på 

kvarteret Eden är väldigt bra ur ett ljus-

perspektiv, de spetsiga hörnen i Lycksaligheten 

mindre bra, dessa hade vunnit på att trubbas till. 

Att de nedersta delarna av ytterhörnen har 

hörnavskärningar är bra, men man hade vunnit på att även ha hörnavskärningar vid taknocken 

för att på så sätt öppna för ljus utan att behöva minska på exploateringstalen. 

 

Övriga punkter: Den höjda marknivån på innergårdarna syftar till att göra dessa ljusare, 

detta lyckas i viss mån under sommarhalvåret enligt solstudierna. Parken får sol under kvällen 

under sommarhalvåret och kan komma att fungera som ett ”ljushål” i ett annars relativt mörkt 

kvarter. Strandparken i norr får dock inte mycket sol innan kvällning, inte ens under 

Figur 7 Avskuret hörn vid Per Lagerkvist Gata. Zetterlund 

2012 
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sommarhalvåret. Gatornas bredd på i genomsnitt tolv meter i kombination med de höga 

husen omöjliggör längre soltider för de gator som behöver högt stående sol för att få direkt 

ljus.  

 

Sammantagen utvärdering: Kvarteret Kojan på Nordvästra Kungsholmen har inte haft 

någon ljusplanering på övergripande planeringsnivå även om viss hänsyn till 

dagsljusförhållande försökt att uppnås av arkitekterna för enskilda byggherrar. De metoder 

som används för att förbättra ljusinsläppet hade dock kunnat förbättras ytterligare med 

gynnsammare placeringar om ljusplanering hade används redan på det övergripande 

planeringsplanet istället för bara vid enskilda kvarter.  

 

Analys och slutsats 

Slutsatser och besvarandet av frågeställningarna 
Ljus är viktigt, för vårt emotionella välbefinnande och för att vi ska kunna fungera biologiskt. 

Detta har varit känt i många år inom andra vetenskaper, men även inom samhällsplaneringen. 

Under funktionalismen ledde idealen om ljus, rum och grönska till att ljus i planeringen fick 

en mer framträdande roll inom samhällsplaneringen. Därför är mycket av bebyggelsen ute i 

exempelvis Stockholms förorter bättre anpassade till dagsljusförhållandena än de i 

innerstadens sekelskifteshus. Att bo och bygga tätt har i modern tid visat sig tillföra 

ekonomiska, sociala och ekologiska fördelar. Detta har förändrat idealen för den moderna 

stadsplaneringen. Kvarterstaden har återkommit som ideal, och förtätning av redan 

existerande bebyggelse är populärare än att bygga ut staden. Att inkludera ljusplanering i 

samhällsplaneringen skulle kunna leda till både sociala och ekologiska (och därmed också 

ekonomiska) vinster. Energiåtgången minskar, produktiviteten och välbefinnandet ökar, 

samtidigt ökar också värdet på det planerade området.  

 

Varför är då detta ett problem för samhällsplanerare när det redan finns arkitekter och 

ingenjörer som har kunskaper inom området? Enligt det traditionella sättet att se på 

samhällsplanering är det planerarna som har den övergripande makten över ett område. Därför 

skulle en motivering kunna vara att planerare kan göra mer för enskilda byggnaders 

ljusförhållanden eftersom de har makt att förändra på en större skala än byggherrarna. 

Huruvida detta fungerar i verkligheten är svårare att säga då den traditionella bilden av 

planerare inte alltid går att återfinna där. Trots detta så står det klart efter studiens avslut att 

kunskaper inom området endast hos arkitekter och ingenjörer inte är tillräckligt för att uppnå 

en god ljusplanering.  

 

För att besvara den första frågeställningen om att: Titta på hur det i Stockholms stad idag 

planeras för ljus. Varför tas det inte mer hänsyn till ljusförhållanden när man planerar? har 

Stockholms tidigare 1900-tals planering granskats. Där har det kommit fram att dagsljuset sen 

första halvan av 1900-talet fått en allt mindre framträdande roll inom planeringen. Regler som 

förr fastställde andelen timmar solljus en bostad var tvungen att få eller reglerade avstånden 

mellan byggnader har avskaffats eller modifierats. Detta har lett till att det inte längre är 

nödvändigt att ta hänsyn till ljus om frågan inte anses viktig för aktuella arkitekter och 

byggherrar. Dagsljus nämns inte i Stockholms översiktsplan där förtätningar av stadens 

bebyggelse är ett återkommande tema. Inte heller för programmet till Nordvästra 

Kungsholmen pratas det om ljus, vilket vore aktuellt i ett program med så pass höga 

exploateringstal.  
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Solstudier görs vid planeringen för varje bebyggelse. De solstudier som gjorts för kvarteret 

Kojan visar tydligt hur byggnaderna skymmer varandra och därför skulle man kunna tycka att 

hänsynstagandet till dagsljuset skulle få en mer framträdande roll i ett sådant område. 

Charlotte Holst anser att själva solstudien är dagsljusplanering, i alla fall på den nivå som 

bedrivs idag. Tyvärr är det så att redovisa solstudier i kvalitetsprogram inte fyller någon 

funktion om man inte vet hur man ska kunna ta hänsyn till dessa. Solstudien borde istället ses 

som en del av dagljusplaneringen, som sedan kan analyseras så att det tilltänkta området kan 

förbättras ur ett dagsljusperspektiv.  

 

Bengt Sundborg anser att det finns en ”trötthet” hos planerarkåren och det är därför som ljus i 

planering inte har fått någon större genomslagskraft. Vad han syftar på med detta ordval är 

svårt att veta. Huruvida denna ”trötthet” syftar till en ovilja att införa nya idéer i planeringen 

eller om det snarare handlar om direkt okunskap framgår inte. Enligt Marie-Claude Dubois 

handlar denna ”trötthet” som Sundborg syftar på om brist på utbildning och information. Efter 

avslutad studie kan det dock spekuleras om det är så att det finns en diskussion om 

ljusförhållanden hos arkitekter och ingenjörer men inte hos planerare kan grunda sig i bilden 

av samhällsplaneraren som samordnare och som mer inriktad på politiken och 

samhällsstrukturerna än den direkt fysiska planeringen. Därför har kanske ljus inte ansetts 

som viktigt.  

 

Uppsatsens andra frågeställning: Går det att planera för att bygga tätt och högt och 

fortfarande ta hänsyn till dagsljusförhållandena? har först och främst besvarats genom att 

granska detaljplanen och kvalitetsprogrammet för kvarteret Kojan på Nordvästra 

Kungsholmen. Dessa planer har sen analyserats med hjälp av kunskaper inhämtade från 

uppsatsens respondenter om hur man kan planera ett område och fortfarande ta hänsyn till de 

lokala dagsljusförhållandena. Svaret på frågeställningen är ett ”nja”, dagsljusförhållandena 

kommer aldrig att bli så bra i tät bebyggelse som i gles. Däremot finns det många sätt att 

förbättra dagsljusförhållandena genom att öka kunskaperna kring området på planerarnivå.  

 

Efter att ha analyserat detaljplanerna för kvarteret Kojan står det klart att även om enskilda 

byggherrar och arkitektfirmor försökt förbättra ljusförhållandena för sina enskilda projekt så 

hade en mer samordnad ljusplanering lett till bättre förutsättningar för detta. Som 

samhällsplanerare med inriktning på program och planprojekt är det därför viktigt att ha med 

ljus tidigt i planeringsprocessen, helst redan när man funderar på vilken typ av område som 

det är tänkt att byggas. Det finns många åtgärder som kan användas när man ska planera ett 

tätbebyggt område så som Nordvästra Kungsholmen och uppsatsens fallstudieområde hade 

exempelvis vunnit stort ljusmässigt på att ha haft större kunskaper om ljus med sig.  

 

Hur ska man gå vidare för att få in ljusplanering i planeringspusslet? Det finns många olika 

vägar att gå för att få in ljusplaneringen i samhällsplaneringen. Att reglera genom stadgar och 

regler har använts tidigare, men tyvärr har detta inte fungerat. Antagligen för att man inte såg 

värdet med att behålla dessa regleringar då kunskaperna utanför regelverket varit bristande. 

Marie-Claude Dubois menade att för dålig utbildning är nyckeln till varför ljusplanering inte 

är stort på samhällsplanerarnivå. Att skapa en medvetenhet kring ljus och planering redan 

under utbildningsstadiet skulle försäkra oss om att i framtiden få in mer kunskaper om ljus 

och beredvillighet till att använda dessa i den fysiska planeringen. Att se till att planerare inte 

tror att ljus bara är för arkitekter och ingenjörer utan har en viktig del också på plannivå. 

 

Att få in ljusplanering redan på utbildningsstadiet skulle vara en bra metod för att öka 

kunskaperna i ämnet men det vore att föredra att de som redan idag arbetar som 
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samhällsplanerare också skulle kunna dra nytta av dessa kunskaper. Ett tätare samarbete 

mellan arkitekter och planerare skulle kunna vara till hjälp eftersom arkitekterna är mer 

bevandrade i frågorna. Alternativt det som föreslogs av Dubois: Införa gratis konsultering i 

ljusfrågor till dess en acceptabel kunskapsnivå uppnåtts. Att förbättra statusen för dagens 

solstudier och införa krav på att alla planerade områden ska ha med en konsekvensanalys av 

solstudierna och hur ljusförhållanden skulle kunna förbättras skulle också kunna bidra till 

bättre dagsljusplanering. Att utveckla nya datamodeller för ljusanalyser skulle förenkla 

processen. Att ha tydliga system och strukturer för hur allt detta ska uppnås skulle på sikt 

bidra till att lättare inkludera ljusplanering i samhällsplanerarrollen, enligt studier om hur man 

får in nya idéer i organisationer. Att ge tydliga direktiv skulle underlätta för att dagens 

planerare ska se vinsten med att använda ljusplanering, vilket är viktigt när nya direktiv ska 

föras in i en organisation. På samma sätt gäller det att föra en diskurs kring ämnet så att de ser 

vinsterna med att använda ljusplanering.  

 

Vid sammanställandet av nya planer i dagens planerings Sverige görs allt ifrån 

miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) till buller- och kulturanalyser. Att vid denna tidiga 

plannivå kräva att det även görs en ljusanalys i de områden där exploateringstalen överskrider 

ett visst mått skulle tvinga planerare att ta hänsyn till ljus när visioner för nya områden 

planeras. Att också vara bättre på att göra uppföljningar av redan byggda projekt med 

avseende på ljus skulle leda till att erfarenheter från boende om deras upplevda bild av 

områdets ljuskvaliteter skulle tillvaratas. 

 

Syftet med denna uppsats har hela tiden varit att ge frågan om ljusplanering ett ansikte och 

bidra till att skapa debatt kring frågan på planeringsnivå. Denna uppsats har velat visa på att 

detta är en fråga av vikt även för samhällsplanerare och inte bara för arkitekter. Genom att 

belysa att det finns kunskap att inhämta inom området och visa på hur man konkret som 

samhällsplanerare kan använda sig av dessa kunskaper på ett tidigt planeringsstadium har 

denna uppsats förhoppningsvis ökat intresset för dagsljus och varför det borde ha en plats i 

det tidiga planeringsstadiet. 

 

Tankar kring ljus och framtidens planering 
Mer forskning på området ljusplanering behövs. Forskning som inte är anpassad för 

arkitekter, ingenjörer eller miljöpsykologer utan skräddarsydda för samhällsplanerare. Dels 

behövs ordentliga rapporter på vinsterna av att använda ljusplanering, dels forskning på vilka 

metoder som är lämpligast. Ljus är definitivt inte den viktigaste pusselbiten inom planeringen. 

Det är dock en pusselbit som förtjänar större utrymme än den har idag.  

 

Genom att få in ljusplanering i samhällsplaneringen kan man öppna upp för andra 

samhällsvinster än de redan nämnda. Att installera effektiva solpaneler är exempelvis mer 

vinstgivande om byggnaden är anpassad efter solen och ljuset. Urbana odlingar som börjar bli 

allt mer populära blir också enklare med bättre dagsljusplanering. Klimatplanering av 

bebyggelse kan också ge vinster vad gäller vindkraftverk på byggnaderna. Det finns 

säkerligen ännu fler sätt att dra nytta av en bättre klimatplanering, det gäller bara att hitta 

dem. Att bygga tätt ger ekonomiska, sociala och ekologiska vinster enligt bland annat 

Stockholms stad, men för att dessa ska uppnås till fullo krävs det även en öppenhet för att 

endast hög exploatering av områden inte är nyckeln till dessa vinster. Denna öppenhet finns i 

teorin, men är svårt att ha i praktiken då det förutsätter en flexibel organisation.  
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Byggnader och hus har oftast en levnadsperiod på flera århundraden vilket gör det än 

viktigare att uppgradera kunskaperna inom områdena på ett sätt som gör utveckling möjlig 

utan allt för många och stora misstag. Det är alltid svårt att se vilka planeringsideal som ska 

hyllas respektive ratas av kommande generationer, som planerare kan man inte göra mer än 

sitt bästa och hoppas på att det håller ända fram. Vår uppgift som samhällsplanerare är att 

skapa goda och hållbara platser att bo, arbeta och vistas på, att hela tiden utvecklas inom yrket 

är en förutsättning för att detta ska uppnås. Eftersom vi vet att ljus är en så viktig ingrediens 

för människors välbefinnande, känns det som ett säkert kort att spela på i framtiden. Ljusets 

betydelse lär inte förändras i stort även om människors ideal, livspussel och ekonomiska 

förutsättningar så gör. Solen är en av grunderna för liv på jorden liksom vatten. Stockholms 

stad borde inte ta tillvara bara på vattnet i staden, utan även på solljuset.  
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