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Beräkningen är baserad på scetchup-modell mottagen 221014.

Skala för presentation av resultatet sker enligt Stadsbyggnadskontorets anvisningar om 
dagsljus.

Beräkningsgrid vid utsida fasad är med 0,5 m avstånd mellan beräkningspunkterna.

Hänsyn har tagits till omgivningen enligt mottagen modell. 

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

DAGSLJUS I DETALJPLANEN

Enligt stadsbyggnadskontorets anvisningar om dagsljus så skall dagsljuset studeras i 
detaljplanearbetet för att säkerställa att dagsljusförhållandena är tillfredsställande nog för 
att uppfylla krav på dagsljus i efterkommande skeden.

I en fördjupad dagsljusstudie simuleras dagsljuset i en modell, i detta fall med en VSC-
analys. Resultatet redovisas i form av färgskala enligt följande intervallet efter önskemål 
från SBK: <10%, 10–12%, 12–15%, 15–25% samt >25%. 

Resultat kan tolkas enligt följande:
- VSC >25%: Vid normala rumsdjup, konventionella fönsterstorlekar och måttliga 
balkongstorlekar uppnår man dagsljuskraven i BBR
- VSC <25%: Finns stor risk att loftgångar och balkonger inte är möjliga att bygga
- VSC <12%: Bör endast tillåtas på mindre ytor av fasad om dagsljuskrav
- VSC <10%: Bör inte tillåtas om dagsljuskrav
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INLEDNING

Denna studie har genomförts på uppdrag av Svenska mässan för +one. Studie 
utförs på fasad för att undersöka tillgången på dagsljus och med det potentialen 
att framåt uppfylla dagsljuskrav för byggnaden.

METOD

Volymen studeras med hjälp av Vertical Sky Component (VSC) som är ett mått 
på hur stor del av himlen som avskärmas. Det är en form av 3-dimensionell 
avskärmningsvinkel som sedan används för att färgkoda fasaderna baserat på 
beräkningens resultat.

Beräkningen utförs i programmet Rhino/Grasshopper med tilläggsfunktionen 
HoneyBee.

Det finns en stark koppling mellan hur mycket dagsljus ett rum kan få och hur stor 
del av himlen som rummet kan se. 

Olika användning av byggnaderna (bostad/kontor) ställer olika krav på dagsljus 
och med det olika krav på VSC. För verksamheter som inte har dagsljuskrav har en 
låg VSC ingen betydelse. 

VSC - Vertical Sky Component
Andel av himlen som en testyta, t.ex. en vägg, kan se. Det finns 
ett tydligt samband mellan hur mycket direkt ljus som träffar 
ett fönster och vilken dagsljusfaktor som kan uppnås inne i 
lägenheten. 

VSC kan ses som en tredimensionell avskärmningsfaktor och är 
en indikator på hur goda förutsättningarna för dagsljus är.

ALLMÄNT
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FASADER-VY FRÅN OVAN

N
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FASADER-VY FRÅN SYDÖST 

VSC <10%
10%≥ VSC<12%
12%≥ VSC<15%
15%≥ VSC<25%
VSC >25%  - VSC >25 %: Vid normala rumsdjup, konventionella fönsterstorlekar  

 och måttliga balkongstorlekar uppnår man dagsljuskraven i BBR
 - VSC <25 %: Finns stor risk att loftgångar och balkonger inte är   
 möjliga att bygga
 - VSC <12 %: Bör endast tillåtas på mindre ytor av fasad
 - VSC <10 %: Bör inte tillåtas

Visualisering av resultat av VSC på fasad presenteras till höger.

En VSC-beräkning visar hur stor andel av himmelsljuset som träffar olika fasadytor i 
modellen. Resultatet redovisas på fasad i form av färgskala enligt följande intervallet efter 
önskemål från SBK: <10%, 10–12%, 12–15%, 15–25% samt >25%. 

För bostäder/verksamheter som har dagsljuskrav gäller följande: 
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FASADER-VY FRÅN NORDVÄST

VSC <10%
10%≥ VSC<12%
12%≥ VSC<15%
15%≥ VSC<25%
VSC >25%  - VSC >25 %: Vid normala rumsdjup, konventionella fönsterstorlekar  

 och måttliga balkongstorlekar uppnår man dagsljuskraven i BBR
 - VSC <25 %: Finns stor risk att loftgångar och balkonger inte är   
 möjliga att bygga
 - VSC <12 %: Bör endast tillåtas på mindre ytor av fasad
 - VSC <10 %: Bör inte tillåtas

Visualisering av resultat av VSC på fasad presenteras till höger.

En VSC-beräkning visar hur stor andel av himmelsljuset som träffar olika fasadytor i 
modellen. Resultatet redovisas på fasad i form av färgskala enligt följande intervallet efter 
önskemål från SBK: <10%, 10–12%, 12–15%, 15–25% samt >25%. 

För bostäder/verksamheter som har dagsljuskrav gäller följande: 
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PÅVERKAN BEFINTLIG BEBYGGELSE

VSC <10%
10%≥ VSC<12%
12%≥ VSC<15%
15%≥ VSC<25%
VSC >25%  - VSC >25 %: Vid normala rumsdjup, konventionella fönsterstorlekar  

 och måttliga balkongstorlekar uppnår man dagsljuskraven i BBR
 - VSC <25 %: Finns stor risk att loftgångar och balkonger inte är   
 möjliga att bygga
 - VSC <12 %: Bör endast tillåtas på mindre ytor av fasad
 - VSC <10 %: Bör inte tillåtas

En studie av befintilig bebyggelse som bedöms kunna påverkas av tillkomsten av +one har utförts. Visualisering av resultatet för VSC med bebyggelse av +one presenteras nedan. 

En VSC-beräkning visar hur stor andel av himmelsljuset som träffar olika fasadytor i modellen. Resultatet redovisas på fasad i form av färgskala enligt följande intervallet efter önskemål från SBK: <10%, 
10–12%, 12–15%, 15–25% samt >25%. För bostäder/verksamheter som har dagsljuskrav gäller följande: 


