
Skuggutredning – Kv Muraren 17 & 26
Nybyggnad av bostäder i Vårgårda för Fastighets Skräddaren AB

Beskrivning av uppdrag och syfte med rapporten
CaseStudio AB har genomfört en skuggutredning för flerbostadshus i Vårgårda för rubricerat 
projekt. Syftet är att säkerställa utformningen så att nybyggnationen inte skuggar omgivande 
bebyggelse mer än godtagbart.
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1 Boverket om solljus
I skriften Solklart, Boverket 1991, anges ett önskat värde på solighet i boendemiljön om 
minst 5 timmars sol mellan klockan 9.00 – 17.00, vid vår- och höstdagjämning, för bostaden 
och på närmiljöns lekytor och sittplatser.
Solljus vid ny- och ombyggnation enligt Boverkets byggregler
I Boverkets byggregler (BBR) ställs krav på vad som gäller både när man uppför och ändrar 
en byggnad. BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, 
bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, 
bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning.
Utdrag ur Boverkets byggregler gällande ljus

6:31 Allmänt
Byggnader ska utformas så att tillfredsställande ljusförhållanden är möjliga att uppnå, utan att 
skaderisker och olägenheter för människors hälsa uppstår. Ljusförhållandena är 
tillfredsställande när tillräcklig ljusstyrka och rätt ljushet (luminans) uppnås samt när ingen 
störande bländning eller inga störande reflexer förekommer och därmed rätt belysningsstyrka
och luminansfördelning föreligger.
/.../

6:311 Definitioner
Direkt dagsljus Ljus genom fönster direkt mot det fria.
Direkt solljus Solljus som lyser in i rum utan att ha reflekterats.
Indirekt dagsljus Ljus från det fria som kommer in i rum utan fönster mot det fria.

6:322 Dagsljus
Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och 
orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn 
till rummets avsedda användning.
/.../

6:323 Solljus
I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer än 
tillfälligt ha tillgång till direkt solljus. Studentbostäder om högst 35 m2 behöver dock inte ha 
tillgång till direkt solljus. (BFS 2014:3).

6:33 Utblick
Allmänt råd
Minst ett fönster i rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt 
bör vara placerat så att utblicken ger möjlighet att följa dygnets och årstidernas variationer. I 
bostäder bör inte takfönster utgöra enda dagsljuskälla i de rum där människor vistas mer än 
tillfälligt.

2 Förutsättningar/förklaringar
- Ingen vegetation användes i modellen.
- ingen terräng användes i modellen då höjdskillnaderna i området är små.
- Klimat-/väderdata har ej beaktats.
- Skuggning beräknas utifrån föreslagen bebyggelse.
- Modellen beräknar skuggning vid vårdagjämning, sommarsolstånd och vintersolstånd vid 
kl 8.00, 12.00 och 16.00 från två vinklar.



Lokalisering av projektet i Vårgårda med de valda studievinklarna markerade och namngivna.

Vinklar:
V1 = Vinkel 1 som presenteras i vänsterspalten 
V2 = Vinkel 2 som presenteras i högerspalten

3 Redskap för analys 
SketchUp Pro 2020 med geolokaliserad 3D-modell. Modell är skapad utifrån NBK med 
aktuella handlingar för rubricerat projekt och omgivande byggnader från 3d-modellen 
"bygg_20200427"erhållen från Stefan Olsson, Bygg och miljöavdelningen i Vårgårda kommun. 
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4 Skuggstudier efter exploatering vid vårdagjämning

Vårdagjämning (20 mars 2021) kl 08.00

Vårdagjämning (20 mars 2021) kl 12.00

Vårdagjämning (20 mars 2021) kl 16.00



4 Skuggstudier efter exploatering vid Sommarsolstånd

Sommarsolstånd (21 juni 2021) kl 08.00

Sommarsolstånd (21 juni 2021) kl 12.00

Sommarsolstånd (21 juni 2021) kl 16.00



4 Skuggstudier efter exploatering vid vintersolstånd

Vintersolstånd (21 december 2021) kl 08.00

Vintersolstånd (21 december 2021) kl 12.00

Vintersolstånd (21 december 2021) kl 16.00



6 Sammanfattning

Vid vårdagjämning skuggar det rubricerade projektet vissa av sina grannar, men aldrig mer än 
ett par timmar om dagen, vid sommarsolstånd skuggar det knappt något hus och vid vintersol-
ståndet, när solen mest kommer söderifrån är skuggningen relativt liten tack vare de nordsydliga 
gatorna Kungsgatan och Centrumgatan.

Bebyggelsen hindrar inte någon bostad från att någon gång under dagen få tillgång till direkt 
solljus.

Skuggstudierna visar att rubricerat projekt leder till viss skuggning av omgivande bebyggelse, 
men inte mer än godtagbart. Den förtätning som föreslås överensstämmer med de principer om 
förtätning som anges i planprogrammet för Vårgårda och den typen av förtätning är förbunden 
med sådan omgivningspåverkan som skuggning.


