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3D-modell med sol- og skyggeanalyse 

På de følgende sidene er en samlet framstilling av sol- og skyggeforhold på et 

utvalg datoer og klokkeslett. Som grunnlag for sol- og skyggeanalysen er det 

laget en 3D-modell av landskapet som viser eksisterende bebyggelse og illustrert 

bebyggelse i planområdet.  

Analysene gir et realistisk bilde på hvor det er sol og skygge på ulike tidspunkt 

på dagen. I utgangspunktet er følgende datoer og klokkeslett analysert:  

23. februar, 23. april og 23. juni ved utvalgte klokkeslett kl. 10.00, 14.00, 18.00 

og 20.00. Den 23. er valgt fordi det er datoen for sommersolverv/vintersolverv 

hvor sola står høyest/lavest på himmelen. 23. april har tilsvarende solforhold 

som 23. august, og solforholdene er derfor nesten like på disse datoene. Det 

samme gjelder for 23. februar og 23. oktober.  

Hensikten med analysene er å se sol- og skyggeforholdene som følge av de 

planlagte boligene, samt vise solforholdene for naboeiendommene.  

Sol- og skyggeanalysen vises fra fugleperspektiv for å se hvordan skyggen fra de 

planlagte husene blir kastet på terrenget. Sol- og skyggeanalysen viser at det vil 

være tilfredsstillende tilgang til sol både formiddag og ettermiddag i 

planområdet, selv området ligger østvendt. På sommerstid kaster i liten grad 

boligene i området skygge på hverandre.  

Sol- og skyggeanalysen i fugleperspektiv viser skyggen kun på terrenget, så det 

kan se ut som om sola blir borte i planområdet tidligere på kvelden enn hva den 

egentlig gjør. Selv om solen er borte på terreng, kan det være sol på fasade og 

uteplasser som er over terreng.  

Jessheim, 12.11.2020 

Analysen er utført av: Alf Kristian Nyborg, arealplanlegger 

Kvalitetssikret av: Hanne Karin Tollan, Landskapsarkitekt 
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JUNI 

23. juni kl. 10.00 

23. juni kl. 14.00 
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Store deler av terrenget er dekket av skygge på dette tidspunktet.  

23. juni kl. 18.00 

23. juni kl. 20.00 
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APRIL 

23. april kl. 10.00 

23. april kl. 14.00 
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Hele terrenget er dekket av skygge på dette tidspunktet.  

23. april kl. 18.00 

23. april kl. 20.00 
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FEBRUAR 

23. februar kl. 10.00 

23. februar kl. 14.00 
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Bildet er mørkt, da solen er under horisonten på dette tidspunktet.  

Terrengskygge

Terrenget begynner å kaste noe skygge.   

23. Juni kl. 17.00 

23. februar kl. 18.00 



Side 9 av 9

Terrenget på oversiden begynner å kaste skygge inn i planområdet.   

Terrenget kaster skygge over hele planområdet. Kun sol igjen på toppen av Hansefellåsen. På 

sommerstid etter kl 21.00 er det ikke sol igjen i Hansfellåsen. I februar er sola borte fra ca. kl. 16.00.  

23. Juni kl. 19.00 

23. Juni kl. 21.00 


