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Skuggpåverkan –sol/skuggningsstudie 

 
Kommunens ambition med nya områden kring järnvägsstationen är att man här slkal bygga stads-

delar, inte bostadsområden, verksamhetsområden mm. Skillnaden ligger i ambitionen att skapa en 

tätare stadsbebyggelse med kvarter. Högre exploateringsgrad, blandat innehåll, gator med 

trottoarer, trädrader och med längsgående parkering mm. Tillsammans med alla de kvalitéer som 

därvid erhålls vid bygget av en tätare stadsdel kommer vissa problem som måste beaktas, exempelvis 

mer trafik, parkeringsbehov, skuggpåverkan från närliggande bebyggelse mm 

Pågående detaljplanearbete för områden norr om järnvägsstationen innebär såväl förslag till ändrad 

markanvändning som förslag till ändrade byggnadshöjder. En studie av solförhållanden för när-

liggande bostadsbebyggelse har därför genomförts. 

Sol- skuggstudie  
I nedanstående bilder har framställts i programvaran Cityplanner , där byggnader lagts in på kom-

munens digitala karta. Byggnadskroppar i kvarteren väster om Kilavägen (inom nu föreslagen detalj-

plan) har konstruerats med den högsta tillåtna byggnadshöjden och dessa har placerats så nära Kila-

vägen som planförslaget medger. Byggnader redovisas alltså i enlighet med den maximala om-

fattningen. Byggnadskroppar öster om Kilavägen (bostadsbebyggelse i enlighet med gällande plan) 

har konstruerats i enlighet med den bygglovsansökan som Derome lämnat in och som för närvarande 

behandlas. 

 

 

 

Bilder som visar förhållanden cirka 25 juni (sommarsolståndet) 

Mitt i sommaren står solen som högst. Redovisning av skuggförhållanden blir därmed inte 

relevanta för mer än just den dagen. 

Solen går upp kl 04:17 och går ner 22:07. 

 

 
Kl 18 

  



 

 

 
Kl 19 

 

 
Kl 20 

 

 
Kl 21 

  



Bilder som visar förhållanden 15 maj respektive 15 augusti 

Dessa bilder visar förhållanden när det vi ofta kallar sommaren inleds och slutar. På sen-

sommaren fortsätter dock ofta utesäsongen (sittande på uteplatser) lite till. 

Solen går här upp 05:37 och går ner kl 20:50. 

 

 
Kl 17 

 
Kl 18 

 
Kl 19    



 

 

 
Kl 20 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder som visar förhållanden 25 mars och den 25 september (höst- och vårsolståndet) 

Dessa bilder visar förhållanden vid vår – respektive höstsolstånd, d v s när dag och natt är 

lika långa. Oftast är det för kallt för att utesäsongen i form av att sitta på uteplatser har in-

letts i mars och i slutet av september kommer snart hösten med regn och rusk. 

Solen går här upp 07:00 och går ner kl 19:01. 

 

 
Kl 17 

 



 
Kl 18 

 

 
Kl 19 (solen har gått ner) 

 

 
Kl 19, bilden vänd åt andra hållet för att visa solnedgången 

  



Reflexioner 

Man kan konstatera att bebyggelsen öster om Kilavägen beskuggas i varierande grad kvälls-

tid 

 Vid vår- och höstdagjämning, då solen står relativt lågt, faller skuggan mot bostads-

bebyggelsen från någon gång mellan kl 17 och 18. Solen går sen ner kl 19.  

 Vid sommarsäsongens inledning och avslutning (15 maj, 15 augusti) faller skuggan mot 

bostadsbebyggelsen först någon gång mellan kl 18 och 19, men då är även solen uppe 

längre, till 20:50. 

 Mitt på sommaren faller skuggan mot de södra husen någon gång mellan kl 19 och 20. 

Skuggan från den högre bebyggelsen når inte bostadshusen i det norra kvarteret och 

skuggan från den lägre bebyggelsen är här övergående  

 

Bostadshusen i det södra kvarteret har sina uteplatser mot öster, dvs på motstående sida i 

förhållande till den nya bebyggelsen. Bostadshusen i det norra kvarteret har uteplatser åt 

bägge håll, dels balkonger mot väster och dels loftgångar mot öster. I det kvarteret föreslås 

även en gemensam uteplats på gården öster om bostadshusen, då balkongerna bedöms vara 

alltför bullerstörda. 

 

Det finns egentligen inga bindande riktlinjer för solbelysning i bostäder. I Boverkets bygg-

regler BBR 6:3 talas om allmänt om ljusförhållanden. Ofta går man i planeringssammanhang 

tillbaks till en utredning från 1964, som i sin tur hänvisar tillbaks till Kungl. bostadsstyrelsen 

och Kungl. byggnadsstyrelsens den 29 oktober 1954 framlagda gemensamma betänkande. 

Detta berörde förnyelsen av stadssamhällenas bebyggelse och gick under namnet 

”saneringsbetänkandet” (SOU 1954: 31). I betänkandet uttalades bl. a. att solbestrålningens 

värde varierar med årstiden men att eventuella normer i fråga om solbestrålning föreslås bli 

anknutna till antalet soltimmar under vår- och höstdagjämning. Saneringsbetänkandet 

rekommenderade att fasaden utanför lägenhet skall får fem timmars solbelysning per dag 

under vår- och höstdagjämning vid molnfri himmel. Rekommendationerna kan synas gamla 

med kraven på lokalisering av bostadsbebyggelse har knappast ändrats så att de blivit högre 

sedan dess. 

 

Samtliga lägenheter i båda kvarter är genomgående. föreslagna bostadslägenheter uppfyller 

ovanstående rekommendationer, även om bebyggelsens höjd ökas väster om kvarteren. 

 

 

 

2018-11-08 

Johan Risholm 

 

Stadsarkitekt 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Falkenbergs kommun 


