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Sammanfattning Solstudie

Solstudien
Solstudien utgår från den maximala exploatering som detaljplanen för del av fastigheten 
Kedjan 1 med närområde i Ektorp i Norrköping (granskningshandling) tillåter. Det 
innebär att de förhållanden som visas i solstudien är det scenario som har mest negativ 
påverkan sett till mängden solljus. Solstudien visar solljusförhållandena för den 20 mars 
(vårdagjämning), 21 juni (sommarsolstånd) och 22 september (höstdagjämning). 

Solstudien är utförd av Simon Tell, planarkitekt, Norrköpings kommun, i Sketchup pro 2020.

Boverkets byggregler
Det fi nns krav i Boverkets byggregler, BBR, på att bostäder ska ha tillgång till direkt solljus. 
Kravet gäller inte för studentbostäder på högst 35 m2. I bostäder ska något rum eller 
någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer än tillfälligt ha tillgång till direkt 
solljus. Studentbostäder på högst 35 m2 behöver dock inte ha tillgång till direkt solljus. 

Direkt solljus är solljus som lyser in i rum utan att ha refl ekterats. Med ”mer än tillfälligt” 
avses för bostäder exempelvis utrymmen för daglig samvaro, matlagning, sömn och vila.

BBR anger inte någon metod eller något värde för dimensionering eller verifi ering av 
tillräckligt solljus (Boverket, 2018).

Kommunens bedömning
Solstudien visar att den nya exploateringen påverkar ljusförhållandena för befi ntliga 
byggnader och friytor till viss del, men inte i sådan grad att den föreslagna exploateringen 
är olämplig. Kommunens bedömning är att den nya och den befi ntliga bebyggelsen får 
tillräckligt med solljus för att det ska vara möjligt att skapa en god bebyggd miljö. 
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Illustrationsplan för detaljplanen för fastigheten 
Kedjan 1 med närområde inom Ektorp i Norrkö-
ping. Karta: Norrköpings kommun, 2020.



 Vårdagsjämning 20 mars klockan 09:00

 Vårdagsjämning 20 mars klockan 12:00

 Vårdagsjämning 20 mars klockan 15:00

 Vårdagsjämning 20 mars klockan 18:00



 Sommarsolstånd 21 juni klockan 09:00

 Sommarsolstånd 21 juni klockan 12:00

 Sommarsolstånd 21 juni klockan 15:00

 Sommarsolstånd 21 juni klockan 18:00



Höstdagjämning 22 september 
klockan 09:00

Höstdagjämning 22 september 
klockan 12:00

Höstdagjämning 22 september 
klockan 15:00

Höstdagjämning 22 september 
klockan 18:00


