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SOLLJUSANALYS Backaplan
Marken - Vårdagjämning 

Soltimmar per dag (kl 9-17)
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Markeringar: Gårdar med ≤ 5 soltimmar på hela 
ytan, samt gator med ≤ 1 soltimme.

Små gårdar = mörka gårdar
De flesta gårdar i området är mycket mörka på den 21 mars, då 

de kringliggande byggnaderna är höga i förhållande till deras 

må ytor. Sämst är förhållendena i söder (kv. 61-64) där gårdarna 

får så gott som ingen sol alls på vårdagjämningen. De stora 

kvarteren 57-59 har däremot stora ytor som är solbelysta i 

minst 3 timmar. De slutna kvarteren längst i norr (53-55) är ock-

så ganska mörka, men har iallafall små hörn som får sol i minst 

2 timmar. Den mycket smala gården till kvarter 56 skuggas 

nästan hela dagen ( ≤ 1 soltimme). Gaturummen skuggas till 

stor del, men parkerna, gatorna intill parker samt vissa hörn får 

mellan 3-8 timmar sol under dagen.



Markeringar: Gårdar med ≤ 5 soltimmar på hela 
ytan, samt gator med ≤ 1 soltimme.
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Soligt i norr, skuggigt i söder 
Det uppstår bra sollägen i parkerna och på större gårdar. Det 

finns även en del solbelysta hörnlägen, som kan passa bra för 

uteserveringar och sittplatser. Den mycket smala gården till 

kvarter 56 skuggas nästan hela dagen även i maj ( ≤ 2 soltim-

mar). Gårdarna i söder (kv.61-64) får betydligt mycket mer sol i 

maj än i mars, men kvarter 61 har fortfarande inga ytor med mer 

än 5 timmar sol mellan 9-17 och det är även kring de mindre 

kvarteren i söder de mörkaste gaturummen uppstår. 
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