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ANALYSE  AV  SOL-  OG  SKYGGE :  
 
 
Det er utarbeidet sol/skyggediagrammer for en del ulike situasjoner for tenkt utbygging i 
planområdet. Diagrammene er utarbeidet dels for å vise solsituasjonen for felles leke- og 
oppholdsarealer, dels for å vise sol og lysinnfall på balkongarealer, og dels for å vise sol- 
skyggevirkningen mot nabobebyggelsen. 
 
Sol/skygge for leke- og oppholdsarealer. 
Her er det vist diagram for takterrassearealer avsatt til nærlek og til felles uteopphold. For 
vurdering av solforholdene er lagt til grunn ”solkravet” beskrevet i KDP-Årnes §2.5.3 hvor 
det heter at minimum 25% av arealet skal ha sol ved jevndøgn kl.15:00. 
 
Nærleksarealet avsatt på topp av arealformål BBFK-5, jmf.  reg.bestemmelsenes § 5.4, har 
solbelyst areal ved jevndøgn kl. 15:00 på 48%, dvs. nesten det dobbelte av anført krav i KDP-
Årnes.  
 
Det øvrige felles uteoppholdsareal er avsatt som takterrasseareal på øvre takplan, dvs. på topp 
av arealformål BBFK-7, jmf. reg.bestemmelsenes §4.3 ”Uteoppholdsarealer”. Diagrammet 

viser at dette arealet praktisk talt er fullt solbelyst gjennom hele dagen, og har ikke andre 
skyggesituasjoner enn de som evt. blir etablert ved ønsket skjerming. 
 
Balkongarealer.  
Ny planlagt bebyggelse innenfor planområdet ligger med lengderetning i nordsyd. Balkonger 
ligger i hovedsak vendt mot øst og mot vest. Soldiagram lagt inn på leilighetsetasjeplanet 
viser ulike tidspunkt for solinnfall på balkongene. Alle leiligheter har sol på balkongene 
gjennom dagen, men på ulike tider, også ved vår- og høstjevndøgn. 
 
Skyggevirkning mot nabobebyggelse.  
Det er lagd skyggediagram av ny bebyggelse basert på vår-/høstjevndøgn med tidspunkter kl. 
10:00, 13:00 og 17:00. For sommersolverv er tidspunktene kl. 11:00, 15:00 og 19:00.  
Diagrammene viser at nabobebyggelsen i nærområdet blir lite påvirket i de aktuelle tids-
punktene. Den bebyggelsen som skulle antas å bli mest berørt (gbnr 169/217) vil ikke i 
vesentlig grad bli påvirket av slagskyggen fra ny bebyggelse. I en sentrumssituasjon med 
relativt tett bebyggelse, vil nødvendigvis store deler bli liggende i skygge på ettermid-dagstid 
ved jevndøgn og gjennom vinterhalvåret. I perioden sept/desember/mars treffer sola 
horisonten henholdsvis ca. kl. 19 (mars/sept.) og ca. kl. 14:30 (des.). Da vil lav sol gi lange 
skygger over hele sentrum. I den lysere perioden fram mot sommersolverv, ligger imidlertid 
solvinkelen vesentlig høyere, og det viser seg at nabobygget bare en kort periode på etter-
middagstid vil bli berørt av skygge, mens det fra ca. 19:00 igjen vil ha sol resten av dagen. 
Det vises til de vedlagte soldiagrammene. 
 
Oppsummering.  
Regulert ny bebyggelse anses å ha svært godt solbelyste felles leke- og uteoppholdsarealer. 
Leiligheten anses å ha tilfredsstillende eller svært gode solforhold på sine balkongarealer. 
Skyggevirkning mot nabobebyggelse anses å være marginal, og gir liten negativ effekt, 
spesielt vurdert ut fra at dette er å betrakte som svært sentral sentrumsbebyggelse.  


