Projektnummer

35680

1 av13 sidor

OBJEKT:

DAGSLJUS
Sothönan,Aspudden.Nybyggnadflerbostadshus
Nybyggnationflerbostadshus

KONTROLL:

BBR6:322

UNDERLAG:

DettautlåtandeärbaseratpådagsljusberäkningarsomredovisasistudienavACCGlas
meddatum2022 02 19

UTLÅTANDE: Projektochförutsättningar

FöljandedagsljusbedömningförBrfSothönan100i Aspuddenärbaseradpåen beräkning
avVertikal SkyComponent(VSC vilkenindikerarmängdendagsljussomnår
byggnadernasfasader)ikombinationmedantagendagsljusprestandapårumsnivå.

BrfSothönanbeståravtvåu formadekvartersdelar,spegladesåattdeöppnarsigmot
kvarteretsutsida.Mellan kvartersdelarnafinnsenlokalpassage.Huskropparnasvolymer
höjersigmothörnochden platsbildningsombildasidessmötementrappasocksåmed
den nivåskillnadsomfinnsinomkvarteret (befintligtopografin ärbearbetatiförslaget).
Förförslagetgällerattdetaljplanensexploateringstaltillsammansmed
stadsbyggnadsprincipen
medslutna/halvslutnakvartergenereratentätbebyggelsemed
relativtdjupahuskroppar.

Dagsljustillgången
runtbyggnadernasomgivandedelarärgenerelltsettgodmenmellan
detvåkvartersdelarnareducerasdagsljusnivåernakraftigt.
Sannoliktkommernågrarum
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pådelägstavåningarnamotinnergårdenbliunderkändapga.påverkanavden egna
huskroppenmenidetflestadelaravinnergårdenfinnsförutsättningarattklara

BBRs

dagsljuskrav.Detkandessutomantasattettantalrumpådelägrevåningarnasomvetter
motdenlokalapassageninomkvarteretintekommerattgodkännasenligtBBR. Några
ickegodkändarumtillkommermöjligtvisdärfönsterplaceratsitakkupor.

Specifikautmaningar
Ettbrettvåningsplanresulterarietthusdjuppå14,5mvilketisigmedför
utmaningaravseendeljusinfalletivåningsplanetsmitt.
Innergårdarnasvinkladebyggnadsvolymer
(mindreän45grader)skapar
skuggadehörndärinfallfördagsljusibostäderblirmycketbegränsat. I synnerhet
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gäller det östra delen av kvarteret där den u‐formade byggnadskroppen
dessutom ger ett begränsat släpp mellan huskropparna.
‐

Relationen mellan höjd och bredd är avgörande. För den lokala passagen inom
kvarteret trappstråk på 12 m betyder det en avskärmningsvinkel mellan 43 till 49
grader (i vissa delar än brantare) vilket kraftigt begränsar dagsljusinfallet.

‐

Gestaltningsprogrammet och principer för bebyggelsen med fönster som ’hål i
mur’ begränsar alternativ utformning av fasad och för fönsterstorlek.

Förbättringsåtgärder
Förutsättningarna för kvarteret medför utmaningar men inte i den utsträckningen att
bebyggelsen, efter ytterligare åtgärder, inte kan uppföras enligt förslaget. För att erhålla
ett bättre förhållande i antal mellan godkända och icke godkända rum har arkitekten:
‐

Minskat rumsdjupet för lägenheter vettande mot den lokala passagen inom
kvarteret –

‐

Ökat fönsteröppningar (i vissa kritiska rum har ytterligare fönster förskrivits)

‐

Användning av ljusare färgsättning (invändigt) och alternativa fasadmaterial /
gestaltningen på de offentliga ytorna med ljusa material som påverkar reflekterat
ljusinfall i byggnaden.

‐

Som ett sätt att säkerställa att alla boende får god tillgång till dagsljus i minst ett
rum i bostaden har husets stora lägenhetstyper (3RoK, 4RoK, mm) fördelar.

‐

Utmaningen med innergården lindras något av att planlösningarna är utförda
med flera genomgående lägenheter

‐

Utmaningen med passagen lindras kraftig av dess begränsade längd samt gles
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placering av balkonger
‐

Minskning av volymer mot Norra Angöringsgatan samt en del av trappstråket.

‐

Glas med utökad ljustransmittans i vissa delar

Sammanfattande slutsats
Det är ovanligt att alla vistelesrum i ett nybyggt bostadshus uppfyller kraven enligt det
allmänna rådet. Problemet är särskilt vanligt i planer med stadskvarter. En SBUF‐studie
(13209) som släpps i slutet av December 2018 visar att av 74 byggnader som testades i
det befintliga bostadsbeståndet är det endast 5 som klarar BBR‐kraven i alla rum. Av de
cirka 14 000 rum som testades är det ca: 40 % av rummen som inte klarar dagens BBR
dagsljuskrav – detta utan att dessa bostäder skulle vara olämpliga för bostadsändamål.
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DessaresultatstyrksavvidareutvecklandeforskningsomutförtsavBournasochDubois
(2019)samt (2021).DetnuvarandeBBRkravetmåstedärföranvändasmedförsiktighet
ochhänsyntastillbostaden somhelhet,rumsfunktionochdagljusöppningarsstorlekoch
placering.

DetnuvarandeBBRkravetmåstedärföranvändasmedförsiktighetochhänsyn tastill
bostadensomhelhet,rumsfunktion och dagljusöppningarsstorlekochplacering.Detär
värtattnoteraattförbättringsåtgärdernasomangesovanpåettmärkbartsättreducerat
antaletrumsominteklararkravenfördagsljustillgångidethärprojektetmen
detinteärtillräckligtförattresultatetskabligodkäntisinhelhet.

ocksåatt

Meddeåtgärdersom

sammanfattasovanuppskattasdettotalaantaletrumsomejklarar BBRsallmännaråd
fördagsljustillcirka30

35rumperhuskropp (cirka8%avrummen). Antaletäri

överenstämmelsemeddetantalickegodkändarumsomförväntasförslutna/halvslutna
kvarteriden härstorleken. Medytterligareanpassningärdetmöjligtattsamtliga
vistelserumikvarteretkanerhålladagsljusfaktor>0,5%
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