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DAGSLJUSSTUDIER FÖR NYTT STATIONSHUS

ALTERNATIV MED HUS 2

UTCI-BASERADE 
SOLTIMMAR: HELÅR

UTCI (Universal Thermal Climate Index) 
utgår ifrån den ”upplevda” temperaturen, 
vilken meteorologer ibland refererar till. En 
upplevd temperatur i spannet 9-26 grader 
anses vara när människor trivs att vistas 
utomhus.

En horisontell yta med fri omgivning har på 
vår breddgrad och med våra klimatförutsätt-
ningar maximalt 1680h/år som faller inom 

spannet för komfortabel utomhusvistelse.

Visar isolinjen på bilden tex. 800 så är 
uppskattad komfortabel nivå för den platsen 
800 timmar om året.  Detta kan jämföras 
med en plats med optimala förhållanden 
som har 1680 tim per år.

Sammanfattningsvis har en plats med 800 
komfortabla timmar förlorat ca hälften av 
sina 1680 timmar på grund av obstruktion i 
sin omgivning.

Max antal komfortabla timmar 
på en horisontell fri yta över 

året är 1680 timmar
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DAGSLJUSSTUDIER FÖR NYTT STATIONSHUS

ALTERNATIV UTAN HUS 2

UTCI-BASERADE 
SOLTIMMAR: VINTER

UTCI (Universal Thermal Climate Index) 
utgår ifrån den ”upplevda” temperaturen, 
vilken meteorologer ibland refererar till. En 
upplevd temperatur i spannet 9-26 grader 
anses vara när människor trivs att vistas 
utomhus.

Under vintern finns inget tillfälle eller plats 
som upplevs komfortabel enligt UTCI-formeln 
då inga av de uppskattade 1680h/år infaller 

under denna årstid.

  

Max antal komfortabla timmar 
på en horisontell fri yta under 

vintern är 0 timmar
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DAGSLJUSSTUDIER FÖR NYTT STATIONSHUS

ALTERNATIV MED HUS 2

UTCI-BASERADE 
SOLTIMMAR: VÅR

UTCI (Universal Thermal Climate Index) 
utgår ifrån den ”upplevda” temperaturen, 
vilken meteorologer ibland refererar till. En 
upplevd temperatur i spannet 9-26 grader 
anses vara när människor trivs att vistas 
utomhus.

Uppdelninga av helåret visar hur en plats 
upplevs under en viss årstid.

Av årets totala 1680h som upplevs kom-
fortabla för utomhusvistelse infaller 435h 
under våren.

Visar isolinjen  på bilden tex. 200 så är 
uppskattad komfortabel nivå för den 
platsen 200 timmar under våren.

Sammanfattningsvis har en plats med 200 
komfortabla timmar förlorat ca hälften av 
sina 435 timmar på grund av obstruktion i 
sin omgivning.

  

Max antal komfortabla timmar 
på en horisontell fri yta under 

våren är 435 timmar
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DAGSLJUSSTUDIER FÖR NYTT STATIONSHUS

ALTERNATIV UTAN HUS 2

UTCI-BASERADE 
SOLTIMMAR: SOMMAR

UTCI (Universal Thermal Climate Index) 
utgår ifrån den ”upplevda” temperaturen, 
vilken meteorologer ibland refererar till. En 
upplevd temperatur i spannet 9-26 grader 
anses vara när människor trivs att vistas 
utomhus.

Uppdelninga av helåret visar hur en plats 
upplevs under en viss årstid.

Av årets totala 1680h som upplevs komforta-
bla för utomhusvistelse infaller 1190h under 
sommaren.

Visar isolinjen på bilden tex. 600 så är 
uppskattad komfortabel nivå för den platsen 
600 timmar under sommaren.

Sammanfattningsvis har en plats med 600 
komfortabla timmar förlorat ca hälften av 
sina 1190 timmar på grund av obstruktion i 
sin omgivning.

  

Max antal komfortabla timmar 
på en horisontell fri yta under 

sommaren är 1190 timmar
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DAGSLJUSSTUDIER FÖR NYTT STATIONSHUS

ALTERNATIV UTAN HUS 2

UTCI BASERADE 
SOLTIMMAR - HÖST

UTCI (Universal Thermal Climate Index) 
utgår ifrån den ”upplevda” temperaturen, 
vilken meteorologer ibland refererar till. En 
upplevd temperatur i spannet 9-26 grader 
anses vara när människor trivs att vistas 
utomhus.

Uppdelninga av helåret visar hur en plats 
upplevs under en viss årstid.

Av årets totala 1680h som upplevs komfor-
tabla för utomhusvistelse infaller 55h under 

hösten.

Näst efter vintersäsongen, är hösten 
den minst gynnsamma årstiden för 
utomhusvistelse med ca 3% av de 
totala timmarna årligen som det anses 
komfortabelt att vistas utomhus.

Den procentuella tillgången på gynnsamma 
timmar enligt isolinjerna ger därför ett 
minimalt utslag över hösten som helhet.

  

Max antal komfortabla timmar 
på en horisontell fri yta under 

hösten är 55 timmar


