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Marken ska vara tillgänglig
för underjordiska ledningar
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Balkong får anordnas upp till
20% av fasadens längd med
ett maxdjup ut från fasad om
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Byggnaders ena gavlar ska
vetta mot Danska vägen
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De översta två våningarna
ska vara indragna minst två
meter
Fasad, balkong- och terrassräcken ska utformas så att
insyn i närliggande bebyggelse hindras
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Hela området har kulturhistoriskt värde. Ny
bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse vad avser placering och materialval,
förutom följande f, q och k bestämmelser, se
detaljplanens kvalitetsprogram.
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nollplanet
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Byggnad ska utformas i
samklang med omgivande
bebyggelse avseende
indelning och proportioner.
Fasadmaterial ska i huvudsak
vara av sten eller tegel i en
färgskala som harmonierar
med Prästgårdsängens
rådande färgpalett, och ha
samma detaljeringsgrad och
kvalitet som omgivande
bebyggelse.

STÖRNINGSSKYDD
Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är
> 60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen
vara vända mot ljuddämpad sida.

Med ljuddämpad sida menas fasad som har en
ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och
maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dBA.
Om bostaden har en eller flera uteplatser ska
ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50
dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal
ljudnivå.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år från den dag
planen vinner laga kraft.

Byggnaden ska bibehålla sitt
ursprungliga arkitektoniska
uttryck med avseende på
volymverkan, uppbyggnad,
indelning och proportioner,
material, färgsättning samt

Lägsta höjd på färdigt golv, för att VA-anslutning med självfall ska tillåtas, ska vara 0,3
meter över marknivå i förbindelsepunkt.
Ett sänkt p-tal ska tillämpas vid bygglovgivning.

BESLUT (Plankarta,-bestämmelser)

PLANHANDLINGAR
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I entréplan mot huvudgata
ska rumshöjd vara minst 3,6
meter och fasaden vara
uppglasad till minst 50 %
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Takkupa får anordnas till
högst en tredjedel av
takfotens längd
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bostadskomplement ska

B
B
BC1
BC1
BC1

P
a
g
B
p
n
u
ta
D
le
1
p
iL
d
ä
jtn
9
a
p
rn
e
8
ltö
f1
p
n
o
m
7
d
r0
lf:e,tal

GRUNDKARTAN
G
urnd
au
ka
n
tg
p
d
tre
p
än
rtom
d
a
urg
t
m
p
iara
ä
kn
d
a
tlrsg
b
td
iaisu
.r
Reh
d
rn
fa
ö
:sp
n
e
jyl/sm
ti
SWEREF
9
R
1
9
0
20H
/2000

LaB
m
g
n
steitcn
e
kiä
n
g
lrtia
:r
Hå
a
rg
m
no
fdcrkb
h
a
t-o
iräkt
H
(MK
K
m
-a)e
sd
o
a
ke
m
vrli
becn
tke
n
gird
a
n
so
ravt.i

Lundenskogen

Taklutning i grader

A
C
ad
m
tT
v:ah
e
d
ie
srkilog

Vid underhåll och ändring ska
byggnadens återhållsamhet,
symmetri och uppbyggnad,
samt materialets egenskaper
SVEA och
HOVRÄTT
estetiska uttryckskraft
särskilt beaktas. Nya tillägg
060304
ska utföras i enlighet med
ursprunglig byggnads
INKOM:
2019-12-20
ordning.
Invändigt ska
ursprunglig
fast inredning och
MÅLNR:
P 10951-19
utsmyckning i gemensamma
AKTBIL:
6
utrymmen, så som kakel i
entréhallar, särskilt beaktas.

Minsta resp. största
taklutning i grader

Nockhöjd
(i meter över nollplanet)

ej parkering n2

k1

Bygglov krävs för ändring av byggnader som
Fasad mot gata ska i huvudomfattas av skyddsbestämmelser.
sak vara av genomsiktligt
glas. I övriga delar ska fasadFastighetsplan, tomtindelning för Kv 69
material vara av sten eller
Sträckbommen, fastställd 1964,
betong i en färgskala som
akt 1480-III-5543 upphävs inom planområdet.
harmonierar med
Prästgårdsängens rådande
UPPLYSNINGAR
färgpalett.
Dagvatten ska hanteras lokalt och fördröjas
Kulturhistoriskt värdefull
från hårdgjorda ytor samt renas innan det
byggnad som inte får rivas
avleds från fastigheten.

PLANKARTA
TILL PLANEN HÖR:

Dea
tpja
lnö
fr

K
PAR

detaljeringsnivå. I detta inbegrips fasadernas korrugerade
kopparklädsel och entrépartierna i lackat trä. Den kopparklädda takfot som markerar
fasadens horisontella orientering får inte ändras.

För små bostäder med boarea max 35 m²
Påbyggnads fasadmaterial
gäller i stället att minst hälften av bostadsrumoch kulör ska överensstämma
med befintlig byggnad och nå men ska vara vända mot ljuddämpad sida om
ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är
en god helhetsverkan.
> 65 dBA.
Ny byggnad ska ha samma
Vid en bygglovpliktig ändrad användning av en
våningshöjd som anslutande byggnad gäller i stället att minst ett bostadsrum
byggnad. Fasad ska ha
ska vara vänt mot ljuddämpad sida om ekvisamma detaljeringsgrad och
valent ljudnivå vid bostadens fasad är
materialkvalitet som omgivande bebyggelse.
> 60 dBA.

Principskiss
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Byggnad får kraga ut över
allmän plats. Fri höjd minst
3.30 meter
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Högsta byggnadshöjd i meter
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inom området
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Marken får endast byggas
ej parkering Parkering får inte anordnas
under med planterbart bjälkKörbar utfart får inte
lag. Utöver angiven högsta
anordnas
nockhöjd får komplementbyggnader till en största
sammanlagda byggnadsarea
PLACERING, UTFORMNING,
av 800 m2 på den stora
gården och 35 m2 vardera på UTFÖRANDE
de små gårdarna uppföras.
p
Avstånd mellan byggnader
Bjälklag ska vara körbart med
ska vara minst 15,0 meter,
räddningstjänstens fordon i
undantaget komplementalla delar där det inte är
byggnader med högsta totaluppenbart onödigt.
höjd på 4,0 meter
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Inga andra byggnader än
komplementbyggnader får
uppföras
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Största tillåtna byggnadsarea
för enskild byggnad är
500 m2. Största tillåtna
sammanlagda byggnadsarea
är 850 m2. Största tillåtna
bruttoarea är 5200 m2 utöver
källare och parkering under
mark. Parkering får anordnas
under mark. Källare,verksamhetslokaler och parkeringsanläggning under planterbart
bjälklag i anslutning till mark
ska inte räknas in i varken
byggnadsarean eller bruttoarean.
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BEBYGGANDE
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Bostäder och centrum, som
där så anges, får byggas
över allmän huvudgata ovan
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Trafik mellan områden, som
där så anges, får överbyggas
med bostäder och centrum
ovan våning i gatuplanet
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Största tillåtna byggnadsarea
för enskild byggnad är 500
m2. Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea är 1500
m2. Största tillåtna bruttoarea
är 9000 m2 utöver källare och
parkering under mark.
Parkering får anordnas under
mark. Källare, verksamhetslokaler och parkeringsanläggning under planterbart
bjälklag i anslutning till mark
ska inte räknas in i varken
byggnadsarean eller
bruttoarean.
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Följande gäller inom områden med
nedanstående beteckningar. Där
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användning och utformning är tillåten.
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Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas.
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Bebyggelse i omgivningen av Prästgårdsängen
SVEA HOVRÄTT

Domstolen har bland annat kommit fram till att planförslaget för Prästgårdsängen inte060304
är
anpassat till omgivningen och att de klaganden inte kunnat förvänta sig föreslagen INKOM: 2019-12-20
bebyggelse. Staden delar inte den bedömningen. Höga flerbostadshus är inte främmande
i P 10951-19
MÅLNR:
AKTBIL:
omgivningen och av såväl översiktsplanen, stadens strategi för utbyggnad 2035 och program7
för Prästgårdsängen har boende inom och i närheten av aktuellt planområde haft anledning att
förvänta sig en förtätning. Med anledning av detta vill staden redovisa några av de
detaljplaner som finns i området där planarbete antingen pågår eller där detaljplanen har
vunnit laga kraft.
Nedanstående är ett ortofoto från 2019. Planavgränsningarna är inte exakta. Prästgårdsängens
planområde är blått, Lilla Danska Vägen cerist, Bostäder, påbyggnad och verksamheter vid
Danska Vägen orange och Ulfsparregatan ljusrött. Fastigheterna Bö 9:9 och Bö 80:7 är
rödmarkerade.

Dnr 0643/14, Detaljplan för Bostäder vid Lilla Danska Vägen samt ändring av del av
detaljplan II–2242 inom stadsdelen Bö. Samrådet avslutades den 3 december 2019 och
nu pågår arbete med att sammanställa inkomna synpunkter. Detta område ligger väster
om Danska Vägen, parallellt med Prästgårdsängen, som skymtar till höger i
illustrationen. Pilen visar mot norr.

Dnr 0343/12, Detaljplan för bostäder, påbyggnader och verksamheter vid Danska Vägen
inom stadsdelen Lunden. Detaljplanen vann laga kraft 2018-04-19. Detta planområde
ligger nordväst om Detaljplanen för Prästgårdsängen. På fotot nedan syns det norra
skivhuset på Prästgårdsängen i vänstra hörnet. Därefter följer en illustration hur
bebyggelsen längs med västra delen av Danska Vägen är tänkt att se ut. I högra delen
av illustrationen framgår volymen på befintliga flerbostadshus längs med Danska Vägen.
Pilen visar mot norr.

Dnr 0845/06, Detaljplan Bostäder vid Ulfsparregatan. Detaljplanen vann laga kraft 201609-14. Fyra punkthus om vardera 8-10 våningar är redan uppförda. Nedan visas
illustration av påbyggnad samt foto från Google över ett av de uppförda punkthusen.

Ett av fyra uppförda flerbostadshus vid Ulfsparregatan, foto från Google
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PRÄSTGÅRDSÄNGEN

SOLTIMMESSTUDIE 2019-12-11

Utförd av: Anton Clarholm, Specialist energi, inneklimat och dagsljus
Datum: 20191102

Solstudie Prästgårdsängen
Simuleringar av soltimmar har utförts av Zynka BIM på uppdrag av Semrén & Månsson.
Syftet med studien är att utreda hur eventuell ny bebyggelse påverkar infallande direkt
solinstrålning i området.
Beräkningen har utförts i Sketchup med pluginet SunHours. Beräkningen av soltimmar
har utförts med en timmes tidsteg i ett rutnät med 2*2 m upplösning. Rutnäten har
placerats som plan enligt figuren till höger. Tre områden har tilldelats beräkningsplan.
Varje plan ligger horisontellt, men modellen inkluderar topografiska förändringar.
Detta innebär att beräkningsplanens höjd från marken varierar något. Dock är
beräkningsplanen lika för alla körningar.
Beräkningen har delats upp i fyra fall enligt nedan:
Fall 1: Befintlig bebyggelse sommarsolstånd
Fall 2: Föreslagen bebyggelse sommarsolstånd
Fall 3: Befintlig bebyggelse vårdagjämning
Fall 4: Föreslagen bebyggelse vårdagjämning

DEL 1

Bö 80:7
DEL 3
Bö 9:9

DEL 2

PRÄSTGÅRDSÄNGEN
SOLTIMMESSTUDIE
2019-12-11

2/7

DEL 1
Resultatet för beräkningen redovisas i figurerna nedan.

Sommarstolstånd

Vårdagjämning
Befintlig bebyggelse:

Med föreslagen
bebyggelse:

Befintlig bebyggelse:

Med föreslagen
bebyggelse:
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DEL 2, FÖRSTAHANDSYRKANDE
Resultatet för beräkningen redovisas i figurerna nedan.

Sommarstolstånd

Vårdagjämning
Befintlig bebyggelse:

Befintlig bebyggelse:

Bö

Bö

9

9:

9

9:
Med föreslagen bebyggelse:

Med föreslagen bebyggelse:

Bö

Bö

Fastighetsgräns

9

9:

9

9:
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DEL 3, FÖRSTAHANDSYRKANDE
Resultatet för beräkningen redovisas i figurerna nedan.

Sommarstolstånd

Vårdagjämning
Befintlig bebyggelse:

Bö 80:7

Med föreslagen bebyggelse:

Bö 80:7

Befintlig bebyggelse:

Bö 80:7

Med föreslagen bebyggelse:

Bö 80:7

Fastighetsgräns

PRÄSTGÅRDSÄNGEN
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DEL 2, ANDRAHANDSYRKANDE
Resultatet för beräkningen redovisas i figurerna nedan.

Sommarstolstånd

Vårdagjämning
Befintlig bebyggelse:

Befintlig bebyggelse:

Bö

Bö

9

9:

9

9:
Med föreslagen bebyggelse:

Med föreslagen bebyggelse:

Bö

Bö

Fastighetsgräns
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9
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DEL 3, ANDRAHANDSYRKANDE
Resultatet för beräkningen redovisas i figurerna nedan.

Sommarstolstånd

Vårdagjämning
Befintlig bebyggelse:

Bö 80:7

Med föreslagen bebyggelse:

Bö 80:7

Befintlig bebyggelse:

Bö 80:7

Med föreslagen bebyggelse:

Bö 80:7

Fastighetsgräns

PRÄSTGÅRDSÄNGEN
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KOMPLETTERANDE SOLSTUDIE
PRÄSTGÅRDSGATAN
2017-11-27,
som ingick i antagandehandlingarna har här, 2019-12-11,
förtydligats med de klagande fastigheterna Bö 9:9 och Bö 80:7
markerade.
Andrahandsyrkandets sänkta volym är inte redovisad.

JANUARI
Prästgårdsgatan 2 - 14
Skuggor från befintlig bebyggelse
Skuggor från nya byggnader
Tider anges som normaltid (UTC+1).
För sommarhalvåret anges sommartid (UTC+2) inom parentes.
Klagande fastighet

Bö 80:7

Bö 9:9

Vy

Prästgårdsgatan

22:A JANUARI KL 08.00

22:A JANUARI KL 09.00

Bö 80:70
Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

Bö 9:9

22:A JANUARI KL 12.00

22:A JANUARI KL 15.00

Prästgårdsgatan

22:A JANUARI KL 16.00
2017-11-27

22:A JANUARI KL 18.00
sida 2

FEBRUARI
Prästgårdsgatan 2 - 14
Skuggor från befintlig bebyggelse
Skuggor från nya byggnader
Tider anges som normaltid (UTC+1).
För sommarhalvåret anges sommartid (UTC+2) inom parentes.
Klagande fastighet

Bö 9:9

Vy

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

22:A FEBRUARI KL 08.00

Bö 80:7

22:A FEBRUARI KL 09.00

Bö 80:70

22:A FEBRUARI KL 12.00

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

Bö 9:9

22:A FEBRUARI KL 15.00

Prästgårdsgatan

22:A FEBRUARI KL 16.00
2017-11-27

22:A FEBRUARI KL 18.00
sida 3

MARS
Prästgårdsgatan 2 - 14
Skuggor från befintlig bebyggelse
Skuggor från nya byggnader
Tider anges som normaltid (UTC+1).
För sommarhalvåret anges sommartid (UTC+2) inom parentes.
Klagande fastighet

Bö 9:9

Vy

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

VÅRDAGJÄMNING 22:A MARS KL 08.00

Bö 80:7

VÅRDAGJÄMNING 22:A MARS KL 09.00

Bö 80:70

VÅRDAGJÄMNING 22:A MARS KL 12.00

2017-11-27

VÅRDAGJÄMNING 22:A MARS KL 15.00

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

VÅRDAGJÄMNING 22:A MARS KL 16.00

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

Bö 9:9

VÅRDAGJÄMNING 22:A MARS KL 18.00
sida 4

APRIL
Prästgårdsgatan 2 - 14
Skuggor från befintlig bebyggelse
Skuggor från nya byggnader
Tider anges som normaltid (UTC+1).
För sommarhalvåret anges sommartid (UTC+2) inom parentes.
Klagande fastighet

Bö 9:9

Vy

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

22:A APRIL KL 08.00 (09.00)

Bö 80:7

22:A APRIL KL 09.00 (10.00)

Bö 80:70

22:A APRIL KL 12.00 (13.00)

2017-11-27

22:A APRIL KL 15.00 (16.00)

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

22:A APRIL KL 16.00 (17.00)

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

Bö 9:9

22:A APRIL KL 18.00 (19.00)
sida 5

MAJ
Prästgårdsgatan 2 - 14
Skuggor från befintlig bebyggelse
Skuggor från nya byggnader
Tider anges som normaltid (UTC+1).
För sommarhalvåret anges sommartid (UTC+2) inom parentes.
Klagande fastighet

Bö 80:7

Bö 9:9

Vy

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

22:A MAJ KL 08.00 (09.00)

22:A MAJ KL 09.00 (10.00)

Bö 80:70

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

22:A MAJ KL 12.00 (13.00)

22:A MAJ KL 15.00 (16.00)

Bö 9:9

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

22:A MAJ KL 16.00 (17.00)

22:A MAJ KL 18.00 (19.00)

2017-11-27

sida 6

JUNI
Prästgårdsgatan 2 - 14
Skuggor från befintlig bebyggelse
Skuggor från nya byggnader
Tider anges som normaltid (UTC+1).
För sommarhalvåret anges sommartid (UTC+2) inom parentes.
Klagande fastighet

Bö 9:9

Vy

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

MIDSOMMAR 22:A JUNI KL 08.00 (09.00)

Bö 80:7

MIDSOMMAR 22:A JUNI KL 09.00 (10.00)

Bö 80:70

MIDSOMMAR 22:A JUNI KL 12.00 (13.00)

2017-11-27

MIDSOMMAR 22:A JUNI KL 15.00 (16.00)

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

MIDSOMMAR 22:A JUNI KL 16.00 (17.00)

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

Bö 9:9

MIDSOMMAR 22:A JUNI KL 18.00 (19.00)
sida 7

JULI
Prästgårdsgatan 2 - 14
Skuggor från befintlig bebyggelse
Skuggor från nya byggnader
Tider anges som normaltid (UTC+1).
För sommarhalvåret anges sommartid (UTC+2) inom parentes.
Klagande fastighet

Bö 80:7

Bö 9:9

Vy

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

22:A JULI KL 08.00 (09.00)

22:A JULI KL 09.00 (10.00)

Bö 80:70

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

22:A JULI KL 12.00 (13.00)

22:A JULI KL 15.00 (16.00)

Bö 9:9

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

22:A JULI KL 16.00 (17.00)

22:A JULI KL 18.00 (19.00)

2017-11-27

sida 8

AUGUSTI
Prästgårdsgatan 2 - 14
Skuggor från befintlig bebyggelse
Skuggor från nya byggnader
Tider anges som normaltid (UTC+1).
För sommarhalvåret anges sommartid (UTC+2) inom parentes.
Klagande fastighet

Bö 9:9

Vy

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

22:A AUGUSTI KL 08.00 (09.00)

Bö 80:7

22:A AUGUSTI KL 09.00 (10.00)

Bö 80:70

22:A AUGUSTI KL 12.00 (13.00)

2017-11-27

22:A AUGUSTI KL 15.00 (16.00)

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

22:A AUGUSTI KL 16.00 (17.00)

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

Bö 9:9

22:A AUGUSTI KL 18.00 (19.00)
sida 9

SEPTEMBER
Prästgårdsgatan 2 - 14
Skuggor från befintlig bebyggelse
Skuggor från nya byggnader
Tider anges som normaltid (UTC+1).
För sommarhalvåret anges sommartid (UTC+2) inom parentes.
Klagande fastighet

2017-11-27

HÖSTDAGJÄMNING 22:A SEPTEMBER KL 09.00 (10.00)

HÖSTDAGJÄMNING 22:A SEPTEMBER KL 15.00 (16.00)

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

HÖSTDAGJÄMNING 22:A SEPTEMBER KL 16.00 (17.00)

Vy

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

HÖSTDAGJÄMNING 22:A SEPTEMBER KL 12.00 (13.00)

Bö 9:9

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

HÖSTDAGJÄMNING 22:A SEPTEMBER KL 08.00 (09.00)

Bö 80:7

HÖSTDAGJÄMNING 22:A SEPTEMBER KL 18.00 (19.00)

sida 10

OKTOBER
Prästgårdsgatan 2 - 14
Skuggor från befintlig bebyggelse
Skuggor från nya byggnader
Tider anges som normaltid (UTC+1).
För sommarhalvåret anges sommartid (UTC+2) inom parentes.
Klagande fastighet

Vy

22:A OKTOBER KL 09.00 (10.00)

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

22:A OKTOBER KL 12.00 (13.00)

Bö 9:9

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

22:A OKTOBER KL 08.00 (09.00)

Bö 80:7

22:A OKTOBER KL 15.00 (16.00)

Prästgårdsgatan

22:A OKTOBER KL 16.00 (17.00)
2017-11-27

22:A OKTOBER KL 18.00 (19.00)
sida 11

NOVEMBER
Prästgårdsgatan 2 - 14
Skuggor från befintlig bebyggelse
Skuggor från nya byggnader
Tider anges som normaltid (UTC+1).
För sommarhalvåret anges sommartid (UTC+2) inom parentes.
Klagande fastighet

Bö 80:7

Bö 9:9

Vy

Prästgårdsgatan

22:A NOVEMBER KL 08.00

22:A NOVEMBER KL 09.00

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

22:A NOVEMBER KL 12.00

22:A NOVEMBER KL 15.00

22:A NOVEMBER KL 16.00

22:A NOVEMBER KL 18.00

2017-11-27

sida 12

DECEMBER
Prästgårdsgatan 2 - 14
Skuggor från befintlig bebyggelse
Skuggor från nya byggnader
Tider anges som normaltid (UTC+1).
För sommarhalvåret anges sommartid (UTC+2) inom parentes.
Klagande fastighet

Bö 80:7

Bö 9:9

Vy

Prästgårdsgatan

VINTERSOLSTÅND 22:A DECEMBER KL 08.00

VINTERSOLSTÅND 22:A DECEMBER KL 09.00

Prästgårdsgatan

Prästgårdsgatan

VINTERSOLSTÅND 22:A DECEMBER KL 12.00

VINTERSOLSTÅND 22:A DECEMBER KL 15.00

VINTERSOLSTÅND 22:A DECEMBER KL 16.00

VINTERSOLSTÅND 22:A DECEMBER KL 18.00

2017-11-27

sida 13

Foton över fastigheten Bö 80:7
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Ortofoto från 2017 över Bö 80:7

Ortofoto från 2015 över Bö 80:7

Foton över fastigheten Bö 80:7

Snedbild från 2010 över Bö 80:7
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PRÄSTGÅRDSÄNGEN

DAGSLJUSSTUDIE 2019-12-11

Resultat och sammanfattning
av ”Dagsljusberäkning Prästgårdsängen”

15

13

Den fördjupade dagsljusberäkningen syftar till att klargöra
påverkan på dagsljusförhållanden i befintliga lägenheter som
mister ett fönster på grund av detaljplanens möjlighet till
motbyggnation av befintliga byggnader.
De berörda gavellägenheternas dagsljusförhållanden har enligt
praxis analyserats gentemot kraven enligt BBR.

N
Analyserade lägenheter i hus 13 och 15 är markerade med turkost.

Resultat Hus 13
Av de lägenheter som mister ett fönster på grund av den
motbyggnation som möjliggörs i detaljplanen, så möter
samtliga lägenheter rådande dagsljuskrav efter en genomförd
motbyggnation.
Resultat Hus 15
De fem nedersta lägenheterna i hus 15 som mister ett fönster
på grund av den motbyggnation som möjliggörs i detaljplanen,
klarar inte gränsvärdet på dagsljusfaktor 1,0 % i det rum som
direkt påverkas av motbyggnation. Motsvarande rum i alla
ovanförliggande lägenheter möter rådande dagsljuskrav.
Med alternativa beräkningsmetoder som syftar till att
säkerställa ett fullgott medianvärde avseende dagsljus i
bostadens hela vistelseyta, så framgår att samtliga berörda
lägenheter i hus 15 har fullgoda dagsljusförhållanden.

Fönster som
behöver sättas igen
vid motbyggnation

Hus 15 - rum nummer 5 mister ett
fönster vid motbyggnation som
möjliggörs genom detaljplanen.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis så försämras dagsljuset i samtliga rum
som mister ett fönster på grund av den motbyggnation som
möjliggörs i detaljplanen, men inte i sådan utsträckning att
BBR-kravet inte bedöms tillgodoses i berörda lägenheter.
Hus 13 - rum nummer 1 mister ett
fönster vid motbyggnation som
möjliggörs genom detaljplanen.
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Utförd av: Anton Clarholm, Specialist energi, inneklimat och dagsljus
Datum: 20191105
Rev. 20191114: Utökad beräkning med samtliga plan. Se sid 6-7.

Dagsljusberäkning Prästgårdsängen
Dagsljus har beräknats för projektet Prästgårdsängen av
Zynka BIM på uppdrag av Semrén & Månsson. Beräkningen
av dagsljus är utförd i IDA ICE med Radiance som
beräkningsmotor vilket är industristandard. Hög precision har
valts i beräkningen. Analysen är utförd gentemot kraven enligt
BBR.

Analyserade lägenheter
De två lägenheterna som redovisas mer ingående är markerade på figuren nedan.

Geometrier har modellerats efter ritningar och 3D-modell
(pdf & Sketchup). Byggnaden omgärdas av kringliggande
bebyggelse vilket har modellerats i beräkningen. Det
lägsta planet har valts ut för beräkning då detta har sämst
förutsättningar för dagsljus. Dagsljusberäkningen tar ej
hänsyn till skuggande träd.
Resultaten visar dagsljusfaktor över planens yta 0,8 m ifrån
golv beräknat med rutnät om 0,2 m, 0,1 m ifrån väggar.
LT-värde är antaget till 70 % för samtliga fönster.
Ytreflektanser är antagna baserade på schablonvärden enligt
Miljöbyggnad manual 3.0, vilka ofta används då dessa data är
okända enligt nedan.

Ytreflektans
Innergolv
0.3
Innertak
0.9
Innerväggar
0.8
Fasad
0.3
Omkringliggande bebyggelse
0.3
Mark
0.25
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Om dagsljusfaktor och dagsljuskrav
Dagsljusfaktor är ett mått på hur mycket av uteljuset som når in till en given punkt i
rummet. Beräkningen sker en standardiserad mulen dag. Detta innebär att orienteringen
i beräkning med dagsljusfaktor i praktiken inte påverkar resultatet. Om uteljuset är 10
000 lux och en punkt i rummet har 100 lux blir alltså dagsljusfaktorn 100/10 000=1,0 %.
I verkligheten kommer de delar av byggnaden som vetter mot söder erhålla mer direkt
solljus varpå det över året kommer att innebära ett större dagsljusinsläpp.
BBR säger att stadigvarande vistelseutrymmen ska ha 1,0 % dagsljusfaktor på halva
rumsdjupet. Se exemplet i figuren nedan. Ofta är det av geometriska skäl olämpligt att
räkna på halva rumsdjupet varpå medianvärdet blir ett lämpligt mått.

Vad är det som bedöms i ett flerbostadshus?
I slutändan är det kommunernas byggnadsnämnder som bestämmer hur
dagsljusregelverket ska tolkas och implementeras. Generellt brukar dock följande tas i
beaktande:
- Rum som bedöms som stadigvarande vistelserum är sovrum, vardagsrum och kök.
- Lägenheter större än 55 m2 med öppen planlösning mellan vardagsrum och kök ska
klara dagsljuskravet även om köket och vardagsrummet skiljs av med avskiljande vägg.
- Avvikelser i kravuppfyllnaden kan godtas för enstaka rum om lägenheterna i sin helhet
är ljusa, omfattningen för avvikelserna är små, och förutsättningarna för dagsljusinfall
är dåliga.
Generellt brukar rum där köket ligger långt in i byggnaden, rum i ”innerhörn” samt rum
belägna på de lägre planen i höga hus få svårt att uppfylla kravet på dagsljus.
Förslag på uppdaterade dagsljuskrav
Eftersom den nuvarande kravställningen hänvisar till en dagsljusstandard som ersatts
i det allmänna rådet, samt eftersom kravställningen tenderar att skapa problem, där ett
enskilt rum kan fälla ett projekt, har nya förslag på kravställningen utarbetats i en SBUFrapport*. I denna bedöms lägenheter mer i sin helhet, vilket gör att det finns en något
större flexibilitet i att ha enstaka mörka rum samtidigt som dagsljuset i lägenheterna
som helhet säkerställs. Förslaget innebär att halva lägenheternas vistelseyta ska
uppfylla dagsljusfaktor 1,0 %. Se figur nedan (urklippt ifrån SBUF-rapporten).
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Resultat
Resultaten presenteras i figurerna nedan, dels med skala där isoluxvärden går ifrån 0,3-2,5 % dagsljusfaktor och dels
med en tydlig linje där gränsen för dagsljusfaktor 1,0 % går. Resultaten visar att förslaget medför en viss försämring
av dagsljuset i de befintliga lägenheterna. Några av rummen klarar inte 1,0 % dagsljusfaktor. För att sätta resultatet i
perspektiv skall det dock påpekas att med det alternativa sättet att bedöma tillgången på dagsljus i lägenheterna, dvs
att hela lägenhetens vistelseyta bedöms, så klaras dagsljuskravet med förslaget.

LGH 1513
Befintligt bebyggelse

Enligt förslag

DF %

DF %

Fönster som
behöver sättas igen
vid motbyggnation

Igensatt fönster pga
motbyggnation

Ett rum erhåller
DF 0,50%.
Dock har mer än
50% av lägenhetens
vistelseyta DF över
1,0%.
Fönster som
behöver sättas igen
vid motbyggnation

Igensatt fönster pga
motbyggnation
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LGH 1311

DF %

Fönster som
behöver sättas igen
vid motbyggnation

Fönster som
behöver sättas igen
vid motbyggnation

Fönster
som fönster pga
Igensatt
behöver
sättas igen
motbyggnation
vid motbyggnation

Igensatt
Fönster
som fönster pga
motbyggnation
behöver sättas igen
vid motbyggnation

Ett rum erhåller
DF-median 0,98%.
Dock har mer än
50% av lägenhetens
vistelseyta över 1,0%.
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Utökad dagsljusberäkning: påverkan för samtliga plan
Mot bakgrund av att några av rummen ej klarar dagsljuskravet på 1,0 %
dagsljusfaktor med det nya utseendet har en utökad beräkning gjorts där
samtliga plan medräknas. Generellt blir dagsljusinsläppet högre ju högre upp
i byggnaden rummen befinner sig.
Dagsljusmedianen för alla rum har simulerats och resultaten redovisas i
figurerna på sida 6 och 7.

LGH 1513
Resultaten för lägenhetstyp ”1513” redovisas nedan med befintligt och nytt
utseende. För att förtydliga resultaten har en rumsnumrering gjorts vilket
redovisas i figuren nere till höger. Enbart rum nr 5 erhåller dagsljusmedian
under 1,0 %. Detta förekommer tom plan 5.

Befintligt utseende

Nytt utseende

Igensatt
fönster pga
motbyggnation
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LGH 1311
Resultaten för lägenhetstyp ”1311” redovisas nedan med befintligt och nytt
utseende. För att förtydliga resultaten har en rumsnumrering gjorts vilket
redovisas i figuren nere till höger. Här finns ingen dagsljusproblematik.

Befintligt utseende

Nytt utseende

Igensatt
fönster pga
motbyggnation
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