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Solenergi är en viktig källa till förnybar 
energi

Mål som nollenergi- och klimatneutrala byggnader, 

kvarter och städer

1. Minska energianvändningen

2. Öka användningen av förnybar energi – t.ex. solenergi
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Nollenergibalans – ökar intresset för 
solenergiproduktion
Ökar användning av fasader och tak för 

integrering av solvärme- och solelsystem 

– har stor påverkan på byggnaders

arkitektur samt stadsmiljön

Vi behöver genomtänkt planering och utformning av systemen

Storskaliga solenergiparker / fält 

påverkar omgivande landskap
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Applikationer

Existing urban areas

Sensitive/protected landscapes 

J. Kanters, Lund University

Solar field in Reunion Island
(Source: Akuo Energy)

Munari Probst, M.C & Roecker, C. EPFL (2011)
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Historiskt perspektiv – ”solar rights”

• Stadens täthet har mycket länge styrts av tillgång till dagsljus och 
naturlig ventilation:

‒ Definition av ”Solar Access”: att ha tillgång till direkt solinstrålning på 
sin byggnad/egendom 

‒ ”Right to Light”: en laglig rätt till en rimlig andel av tillgänglig direkt 
solinstrålning 

• Sedan kom elektricitet (belysning) och mekanisk ventilation

• Enkla regler glömdes bort eller behövdes inte under andra delen av 
1900-talet – städerna förtätades

• NU – hållbara städer och ökat behov av förnybar energi ökar krav för 
“right to light” för dagsljus och solenergiproduktion

• MEN en ökad befolkning och miljömässiga fördelar med gångvägar och 
allmänna kommunikationsmedel styr i en annan riktning – mot en 
förtätning av staden
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Lagar/regler, barriärer och möjligheter

Resultat visar att

• Lagar och regler ser tillgången på solenergi/solljus som en 
bekvämlighet och inte som en hållbarhetsaspekt. Det tas inte riktigt på 
allvar!

• Tillgången på solinstrålning var mer skyddad under Romarriket än den 
är idag!

• Det finns behov av bättre styrning och verktyg som stöd för 
stadsplanerare och stadsantikvarier för att kunna ta väl underbyggda 
beslut.

• Investerare i solvärme- och solelsystem behöver garantier från 
myndigheter angående långsiktig tillgång till solenergi.
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Förutsättningar

• Möjligheter för stadsplanerare / kommunen är begränsade. 

• Kan bara ställa ’teknikneutrala’ krav, kan inte kräva att solceller / 

solfångare anläggs.

• Se till att detaljplanen ger bra möjligheter för solenergi
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Exempel solceller på slott

Se https://www.sonnenschloss-walbeck.de/

(för att undvika copyright, får ni gå till hemsidan)

https://www.sonnenschloss-walbeck.de/
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Existing urban areas –LESO QSV METHOD
Solar energy promotion + urban context protection

By Maria Cristina 

Munari Probst & 

Christian Roecker. 

Contributions from 

P. Florio,               

L. Deschamps,    

S. Hausammann

LESO-EPFL
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LESO-QSV
based on integration quality evaluation

Source: Maria Cristina Munari Probst.  Course: Architecture & Solar Energy -EPFL 

Switzerland, IUAV Italy
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FREDERICIAC –Dagljuspotential
Danmark
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FREDERICIAC - Solenergipotential
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Rapport om fallstudier på hemsidan: 
http://task51.iea-shc.org

Report C1

Illustrative Prospective of Solar Energy in Urban Planning: 

Collection of International Case Studies

34 fallstudier från 10 länder. 415 sidor.

Resultat i rapport

och broschyrer

Subtask leaders: Gabriele Lobaccaro & Carmel Lindkvist, NTNU
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Karta med fallstudier

Subtask leaders: Gabriele Lobaccaro & Carmel Lindkvist, NTNU
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Lärdomar - exempel

• Viktigt involvera alla aktörer i tidigt skede – bygger upp förtroende för 
projektet/arbetet och ökar kunskapsöverföring

• Erfarenheter från tidigare projekt kan användas i nya

• Byggherren och/eller kommunen behöver sätta upp konkreta mål för 
solenergiproduktion inom ett område. Bra med frivilliga mål för 
fastighetsägare och byggherrar.

• Byggherren behöver se till att alla i projektet har tillräcklig kunskap om 
integrering av solenergi

• Samarbete mellan kommuner/städer, universitet och invånare kan ge 
viktiga bidrag, återkoppling och förankring

• En synergi av olika mål, inklusive solenergi och miljöaspekter, bidrar till en 
hållbar stad
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Lärdomar - exempel

• Vid tävlingar inför t.ex. markanvisning är det viktigt att använda en 
objektiv utvärderingsmetod som inkluderar analyser för uppställda 
kriterier för tävlingen. Indata/begärt material behöver preciseras för att 
möjliggöra och förenkla en utvärdering av förslagen

• Estetiska aspekter av integrering av solenergisystem kan bli en 
arkitektonisk länk mellan gammal och ny bebyggelse

• Kommuner/städer behöver utveckla strategier för att kunna hantera 
integrering av solenergi i stadsmiljö och landsbygd

• Det finns behov av att utveckla regler och normer för att säkerställa att 
solenergisystem kan integreras på ett bra och långsiktigt sätt utan att 
ge negativa effekter - ”Right to light”

• Tillång till solenergi i stadsmiljö möjliggör bättre dagsljusutnyttjande i 
byggnader, större potential för solenergiproduktion samt ofta bättre 
utemiljöer
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Till slut…

• Hur vi planerar en stad påverkar möjligheterna för 

solenergiproduktion och tillgång till dagsljus för många år 

framöver - antingen förhindrar tillgången eller underlättar en 

långsiktigt hållbar utveckling

• Mer utveckling och studier behövs på kvartersnivå. För att 

förbättra och utveckla strategier och verktyg – genom samarbete 

mellan forskning och praktik!

- Vi utvecklar därför ett nytt internationellt projekt; 

Solar Neighbourhood Planning!
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Ytterligare resultat…

• Endast visat några få exempel idag

• Se hemsidan för mer resultat: 

http://task51.iea-shc.org/publications

• Mera kommer! 

http://task51.iea-shc.org/publications


Tack!
MARIA.WALL@EBD.LTH.SE


