
SOLSTUDIE HÖST- OCH VÅRDAGJÄMNING 

SOLSTUDIE

Solstudien visar hur många timmar 

som marken solbelyst under höst- och 

vårdagjämning (20 mars respektive 22 

september). 

Färgerna är i en skala från blått till gult 

och projiceras på marken en gång 

per timme under hela dygnet. Värdet 

på färgerna varierar beroende på hur 

många timmar det är solbelyst under 

dagen. Under höst- och vårdag-

jämningen går skalan från 0-12 timmar 

och under sommarsolståndet från 0-17 

timmar. 

Det är endast förslaget inom ramen 

för Torgetplanen (vita bebyggelsen) 

och den befintliga bebyggelsen 

(svarta bebyggelsen) som ger 

skuggor. De kommande etapperna 

av Ursviks västra delar, redovisade 

i grått, redovisas i solstudien för att 

Torgetplanen ska kunna utvärderas i 

en övergripande kontext och för att få 

en tidig indikation på dess påverkan 

på kommande etapper.

UTFALL och KONSEKVENSER

Kvarter 3 och 4 presterar bäst ur ett 

solljusperspektiv. De norra delarna 

av gårdarna är solbelysta upp till 6 

timmar och de södra upp till 3 timmar. 

Dessa kvarter har goda förutsättning-

ar för varierade vistelseytor med både 

skuggiga och solbelysta delar. 

Kvarter 5, 6 och 7 har betydligt mindre 

gårdar än kvarter 3 och 4, men be-

byggelse i lika många våningar vilket 

gör att mindre solljus når gårdsnivån. 
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Större delen av gårdarna i dessa 

kvarter har mellan 0 och ca 1 timmars 

solljus per dag. Bäst solljusförhållan-

den av dessa tre mindre kvarter har 

den norra delen av kvarter 6 som har 

direkt solljus i ca 5 timmar per dag. Ett 

sätt att skapa varierande vistelseytor 

med såväl solljusbelysta och skugga-

de delar, samt som kompensation för 

små och mörka gårdar, kan vara att 

erbjuda gemensamma takterrasser.

Kvarter 1 (förskola) och 2 (torg-

bebyggelsen) har en annan typologi 

jämfört med övrig bebyggelse, då 

den utgöras av fristående byggnads-

volymer. Dessa två kvarter presterar 

bättre ur ett solljusperspektiv - försko-

lan främst för att den är i två våningar 

och torgbebyggelsen för att den inte 

är kringbyggd. Solljusförhållandena 

är goda på höghusets gård, men på 

grund av sin höjd bidrar byggnaden 

också till långa slagskuggor som 

påverkar desto mer av omgivningen 

jämfört med övrig kvartersbebyggelse.

En konsekvens av Torgplanen är att 

Huvudgatan får mellan 1 och 11 tim-

mars direkt solljus. De längre fasader-

na på kvarter 3 och 4 ger en längre 

och mer sammanhållen upplevelse av 

solljus och skugga längs huvudgatan, 

medan de kortare fasaderna på kvar-

ter 5, 6 och 7 gör bidrar till en ”tätare” 

variation mellan solljusbelysta och 

skuggade delar.



SOLSTUDIE SOMMARSOLSTÅND
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