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Vad är en solstudie 
Solstudien är uppbyggd i Sketchup. Solstudien redovisar hur skuggbildning påverkas av 
den maximala byggrätten som detaljplanen medger enligt samrådsförslaget. Utsnittet 
som undersöks är planområdets del med punkthusbebyggelse. 

Behovsbedömningen 2021-01-12 Sofia Lundblad, pekar på möjlig inverkan på 
ljusförhållanden på plats. 

Solstudien visar den maximala skuggbildningen vid tre dagar på året. Dessa dagar 
vårdagjämningen den 20 mars, sommarsolståndet 21 juni och höstdagjämningen den 22 
september är vedertagna tider på året för att ge en tydlig återgivning för skuggpåverkan. 
Samtliga datum redovisas med fyra tider på dygnet, på morgonen 09:00, mitt på dagen 
12:00, eftermiddagen 16:00 och på kvällen 18:00.  

Solstudien redovisar också specifikt torget på nationaldagen 6 juni, som är högtidsdag. 

Som underlag till detaljplanen tas ofta olika utredningar fram, som exempelvis en 
utredning om sol och skuggverkan, en solstudie. 

Inga formella krav ställs på solljusförhållanden inom bostadsgårdar eller tomter. Det 
nationella miljökvalitetsmålet ’God bebyggd miljö’ omnämner följande: 
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö bör i ett generationsperspektiv enligt 
regeringens bedömning innebära bland annat följande: Boende- och fritidsmiljön, samt 
så långt som möjligt arbetsmiljön, uppfyller samhällets krav på gestaltning, frihet från 
buller, tillgång till solljus, rent vatten och ren luft. Det är däremot önskvärt ur flera 
aspekter att vistelsemiljön inom kvarteret är kvalitativ, varav ljusförhållanden spelar en 
viktig roll.  

Solstudien redovisar sol och ljusförhållandena för östra delen av planområdet, etapp 1, 
där planförslaget föreslår högre bebyggelse. I etapp två och tre föreslås lägre radhus-
bebyggelse i ett och två plan där sol- och skuggstudie ej bedöms nödvändig eftersom där 
blir ringa skuggverkan från etapp 1 åt de väderstrecken med etapp 2 och 3-områdena.  

 

Bild. Vårdagsjämning 20 mars kl. 09:00. 
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Bild. Vårdagsjämning 20 mars kl. 12:00. 

 

Bild. Vårdagsjämning 20 mars kl. 16:00. 

 

Bild. Vårdagsjämning 20 mars kl. 18:00. 
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Bild Sommarsolstånd 21 juni kl. 09:00. 

 

Bild Sommarsolstånd 21 juni kl. 12:00. 

 

Bild Sommarsolstånd 21 juni kl. 16.00. 
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Bild Sommarsolstånd 21 juni kl. 18:00. 

 

Bild Höstdagjämning 22 september kl. 09:00. 

 

Bild Höstdagjämning 22 september kl. 12:00. 
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Bild Höstdagjämning 22 september kl. 16:00. 

 

Bild Höstdagjämning 22 september kl. 18.00. 
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Bild Torget. Nationaldagen 6 juni kl. 09:00. 

 

Bild Torget. Nationaldagen 6 juni kl. 12:00. 

 

Bild Torget. Nationaldagen 6 juni kl. 16:00.  

Bankgatan 

Kv
ar

ng
at

an
 

Bankgatan 
Kv

ar
ng

at
an

 

Bankgatan 

Kv
ar

ng
at

an
 



SAMRÅDSHANDLING 
2021-08-05 

9 

 

Bild Torget. Nationaldagen 6 juni kl. 17.00. 

 

Bild Torget. Nationaldagen 6 juni kl. 18.00. 

 

 

Slutsats: Solstudiens resultat är att byggrätternas höjder ger förutsättningar för goda 
solförhållanden i området. 

 

 

 
Jeppe Appelin   Anneli Gille 
Planarkitekt    Förvaltningschef 
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