
Sol- skygge og utnyttelse 
Utnyttelsesgrad 
 

Sentrumsformål 
For sentrumsområdene er det valgt å ikke sette noen prosent BYA, og åpne for å bygge ut områdene helt til formålsgrensen dersom det ikke er vist 

byggegrense i plankartet. 

Det vil imidlertid være andre krav som slår inn, slik at det i praksis aldri vil væremulig å bebygge hele området med 100% BYA. Dette er krav om 

uteoppholdsareal. I tillegg vil man ha behov for å dele opp volumene for å få tilstrekkelig gode lysforhold inne i byggene, særlig om disse er tenkt benyttet til 

boligformål. Det vil med dette også være behov for veier inn til bygg. 

Det er gjort en øvelse som ser på resultatet av bestemmelsene, for å vise hvordan en utnyttelse kan se ut. Det er da tatt utgangspunkt i at tomten utnyttes 

maksimalt med en gjennomsnittsstørrelse på leiligheter på 150m2 inkludert gangareal og bodplass. Det er også lagt inn en forutsetning at bredden på bygget 

ikke er bredere enn 20,5m, inkludert korridor på 2,5m vil dette gi en lengde på hver side av gangareal på 9m, som tilsvarer bredden av et vanlig bolighus. 

Det er vanskelig å få gode lysforhold inn i enden av et så langt rom. 

Regnestykket er gjennomført på denne måten: 

Størrelsen på området er utgangspunkt for maks grunnflate (BYA), det kan bygges i 3 etasjer med inntrukket 4.etasje, så da ganger man grunnflaten med 2,8 

for å få totalt areal for gulvflate. Dette deles så på 150m2 for å få antall enheter. Det er også tatt høyde for at 1 etasje i hovedsak nyttes til forretning, slik at 

denne ikke tas med i beregningen 

Antall enheter ganges med 25m2, som er krav til uteoppholdsareal. Det antas at 10m2 av dette løses på balkong eller takterrasse, så dette trekkes fra 

summen. Man står da igjen med antall kvadratmeter uteoppholdsareal på bakken. Dette trekkes fra totalt areal og gir ny maks BYA. 

Da dette er maksutnyttelse, er det en forutsetning at all parkering skjer i parkeringskjeller. Dette er kun et eksempel, og størrelser er ikke nøyaktige.  

Feltnavn Størrelse Etasjer Størrelse 

leilighet 

Antall enheter Uteoppholdsaral- 10m2 Rest BYA BYA reell 

BS1 2388 2,8 150 45 675 1713 0,72 

BS2 4130 2,8 150 77 1155 2975 0,72 

BS5 – ubebygd 

del 

764 2,8 150 14 210 554 0,73 

BS6 3455 2,8 150 64 960 2495 0,72 

BS8 2452 2,8 150 46 690 1762 0,72 

BS10 4522 2,8 150 84 1260 3262 0,72 

BS11 3424 2,8 150 64 960 2464 0,72 

BS12 5437 2,8 150 101 1515 3922 0,72 

BS13 2423 2,8 150 45 678 1745 0,72 

BS14 6643 2,8 150 124 1860 4783 0,72 

BS15 8870 2,8 150 166 2484 6386 0,72 

BS3/BS4/BS7/BS

9 

Utbygd 100%       

 

  



 

Skissen viser maks utnyttelse for sentrumsområdene. Orange er formålet, og det arealet som blir ubebygd. Grønt er eksisterende bygningsmasse. Gult ny 

bygningsmasse i 3 etasjer, og grått inntrukket 4.etasje. Butikksenter er valgt tegnet slik det ligger skisser fra utbygger. 

Dette er kun en illustrasjon, og skal på ingen måte tolkes som eneste løsning. Faktiske bygg kan plasseres på helt andre måter enn skissert her. 

  
Skissert bebyggelse, sentrumsformål i gult og oransje (butikksenter) 



Boligformål 
Det kan i boligområder fortettes eiendommer som er større enn 800m2. Da har man mulighet til å skille ut ny tomt på 400m2.  Ellers er det satt egen 

utnyttelsesgrad for områdene. Da dette er store tomter,  og man har mulighet til å opparbeide store uteområder, er det likevel satt  minimumskrav til 

uteoppholdsareal, 35m2 per boenhet. Dette for å sikre et minstekrav, BYA er satt i bestemmelsene.  

Det er gjort en studie for å se hvilke eiendommer som kan fortettes uten å måtte rive eksisterende bygg. Tar man hensyn til avstand til eksisterende bygg og 

brannkrav (8m), samt avstand til eiendomsgrense (4m), er det ikke så mange av eiendommene som kan utnyttes uten å rive eksisterende bygg, og svært få 

av disse igjen vil kunne ha et nytt bygg som har maks BYA. 

Dette er en skisse som kan inneholde feil og mangler og er kun tenkt som en illustrasjon av muligheten. Studien har ikke tatt hensyn til byggegrenser. 

Øvelsen gir verdifull informasjon at selv om det åpnes for denne muligheten, er det få som kan bruke den pga andre begrensninger enn tomtestørrelse. Man 

kan få høyere utnyttelse dersom man river eksisterende bygg.  

Dette er kun en illustrasjon, og skal på ingen måte tolkes som eneste løsning. Faktiske bygg kan plasseres på helt andre måter enn skissert her. 

 

Figuren viser boligområdene i gult og lysegult, og nye bygg i hvitt. Det er i dette eksemplet fått inn 21 nye enheter i boligområdene med størrelse grunnflate 

fra 150m2- 70m2. 

 

 
Bildet viser nye boliger tegnet som eneboliger i to etasjer med saltak (røde) sammen med skissert sentrumsbebyggelse (gult og oransje). 

  



 

Sol- og skyggeforhold ved byggehøyder for butikksenter 
 

Høydene som er vurdert er: 

Full høyde: 6etasjer mot gate, inntrukket 8 etasjer 

Minus 1 etasje: 5 etasjer mot gate, inntrukket 7/6 etasjer 

Minus 2 etasjer: 4 etasjer mot gate, inntrukket 6/5 etasjer. 

Forslag: 3 etasjer med inntrukket 4 etasje mot gate. 

Dette er noe vanskelig å vise beregningen av etasjehøyder, da inntrukne etasjer i bakkant har 3m etasjehøyde, mens de 2 første etasjene som skal nyttes til 

forretning har 4 meter etasjehøyde. Minus 1 og 2 etasjer vil derfor være en slags mellomløsning med inntrukket 6/5 etasjer. 

 

Vårjevndøgn, 21 mars 

 
Figur: Vårjevndøgn kl 0900, Full høyde 

Solforhold i gågate: ikke relevant, pga solretning får denne skygge fra bygg på andre siden av gaten 

Solforhold på plass foran fru Moseid: ikke relevant, pga solretning får denne skygge fra bygg på andre siden av gaten 

 

 



Figur: Vårjevndøgn kl 0900, Minus 1 etasje 

Solforhold i gågate: ikke relevant, pga solretning får denne skygge fra bygg på andre siden av gaten 

Solforhold på plass foran fru Moseid: ikke relevant, pga solretning får denne skygge fra bygg på andre siden av gaten  

 

Figur: Vårjevndøgn kl 0900, Minus 2 etasjer 

Solforhold i gågate: ikke relevant, pga solretning får denne skygge fra bygg på andre siden av gaten  

Solforhold på plass foran fru Moseid: ikke relevant, pga solretning får denne skygge fra bygg på andre siden av gaten 

 

Figur: Vårjevndøgn kl 0900, Forslag 

Solforhold i gågate: ikke relevant, pga solretning får denne skygge fra bygg på andre siden av gaten  

Solforhold på plass foran fru Moseid: ikke relevant, pga solretning får denne skygge fra bygg på andre siden av gaten 

 



 

Figur: Vårjevndøgn kl 1200, Full høyde 

Solforhold i gågate: ca 60% sol, 40% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 100% sol 

 

Figur: Vårjevndøgn kl 1200, Minus 1 etasje 

Solforhold i gågate: ca 75% sol, 35% skygge  

Solforhold på plass foran fru Moseid: 100% sol 



 

Figur: Vårjevndøgn kl 1200, Minus 2 etasjer 

Solforhold i gågate: ca 75% sol, 35% skygge  

Solforhold på plass foran fru Moseid: 100% sol 

 

 

Figur: Vårjevndøgn kl 1200, Forslag 

Solforhold i gågate: ca 75% sol, 35% skygge  

Solforhold på plass foran fru Moseid: 100% sol 

 



 

Figur: Vårjevndøgn kl 1500, Full høyde 

Solforhold i gågate: 100% skygge  

Solforhold på plass foran fru Moseid: 100% skygge 

 

Figur: Vårjevndøgn kl 1500, Minus 1 etasje 

Solforhold i gågate: 100% skygge  

Solforhold på plass foran fru Moseid: 30% sol, 70% skygge 



 

Figur: Vårjevndøgn kl 1500, Min 2 etasjer 

Solforhold i gågate: ca 100% skygge  

Solforhold på plass foran fru Moseid: 35% sol, 65% skygge  

 

 

Figur: Vårjevndøgn kl 1500, Forslag 

Solforhold i gågate: ca 100% skygge  

Solforhold på plass foran fru Moseid: 40% sol, 60% skygge 

 



  

(min 2 etasjer-grafen ligger nesten helt likt med Forslag-grafen) 
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Sommersolverv, 20 juni 

 

Figur: Sommersolverv kl 0900, Full høyde 

Solforhold i gågate: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei 

Solforhold på plass foran fru Moseid: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei  

 

Figur: Sommersolverv kl 0900, Minus 1 etasje 

Solforhold i gågate: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei 

Solforhold på plass foran fru Moseid: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei  



 

Figur: Sommersolverv kl 0900, Minus 2 etasjer 

Solforhold i gågate: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei 

Solforhold på plass foran fru Moseid: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei  

 

Figur: Sommersolverv kl 0900, Forslag til høyde 

Solforhold i gågate: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei 

Solforhold på plass foran fru Moseid: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei 



 

Figur: Sommersolverv kl 1200, Full høyde 

Solforhold i gågate: 90% sol, 10% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 100% sol 

 

Figur: Sommersolverv kl 1200, Minus 1 etasje 

Solforhold i gågate: 90% sol, 10% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 100% sol  



 

Figur: Sommersolverv kl 1200, Minus 2 etasjer 

Solforhold i gågate: 95% sol, 5% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 100% sol  

 

Figur: Sommersolverv kl 1200, Forslag til høyde 

Solforhold i gågate: 95% sol, 5% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 100% sol 



 

Figur: Sommersolverv kl 1500, Full høyde 

Solforhold i gågate: 0% sol, 100% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 100% sol 

 

Figur: Sommersolverv kl 1500, Minus 1 etasje 

Solforhold i gågate: 15% sol, 85% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 100% sol, 0% skygge  



 

Figur: Sommersolverv kl 1500, Minus 2 etasjer 

Solforhold i gågate: 50% sol, 50% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 100% sol, 0% skygge  

 

Figur: Sommersolverv kl 1500, Forslag 

Solforhold i gågate: 50% sol, 50% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 100% sol, 0% skygge 

 



 

(min 2 etasjer-grafen ligger nesten helt likt med Forslag-grafen) 
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Høstjevndøgn 

 

Figur: Høstjevndøgn kl 0900, Full høyde 

Solforhold i gågate: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei 

Solforhold på plass foran fru Moseid: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei 

 

Figur: Høstjevndøgn kl 0900, Minus 1 etasje 

Solforhold i gågate: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei 

Solforhold på plass foran fru Moseid: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei 



 

Figur: Høstjevndøgn kl 0900, Minus 2 etasjer 

Solforhold i gågate: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei 

Solforhold på plass foran fru Moseid: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei 

 

Figur: Høstjevndøgn kl 0900, Minus 2 etasjer 

Solforhold i gågate: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei 

Solforhold på plass foran fru Moseid: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei 



 

Figur: Høstjevndøgn kl 1200, Full høyde 

Solforhold i gågate: 40% sol, 60% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 100% sol, 0% skygge  

 

Figur: Høstjevndøgn kl 1200, Minus 1 etasje 

Solforhold i gågate: 50% sol, 50% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 100% sol,  0% skygge  



 

Figur: Høstjevndøgn kl 1200, Minus 2 etasjer 

Solforhold i gågate: 75% sol, 25% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 100% sol, 0% skygge  

 

Figur: Høstjevndøgn kl 1200, Forslag 

Solforhold i gågate: 75% sol, 25% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 100% sol, 0% skygge 



 

Figur: Høstjevndøgn kl 1500, Full høyde 

Solforhold i gågate: 0% sol, 100% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 0% sol, 100% skygge  

 

Figur: Høstjevndøgn kl 1500, Minus 1 etasje 

Solforhold i gågate: 0% sol, 100% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 30% sol, 70% skygge  



 

Figur: Høstjevndøgn kl 1500, Minus 2 etasjer 

Solforhold i gågate: 0% sol, 100% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 40% sol, 60% skygge  

 

Figur: Høstjevndøgn kl 1500, Forslag til høyde 

Solforhold i gågate: 0% sol, 100% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 40% sol, 60% skygge 



 

(min 2 etasjer-grafen ligger nesten helt likt med Forslag-grafen) 
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Vintersolverv 

 

Figur: Vintersolverv kl 0900, Full høyde 

Solforhold i gågate: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei og det er for mørkt ute til at man ser sola 

Solforhold på plass foran fru Moseid: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei og det er for mørkt ute til at man ser sola 

 

Figur: Vintersolverv kl 0900, Minus 1 etasje 

Solforhold i gågate: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei og det er for mørkt ute til at man ser sola 

Solforhold på plass foran fru Moseid: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei og det er for mørkt ute til at man ser sola 



 

Figur: Vintersolverv kl 0900, Minus 2 etasjer 

Solforhold i gågate: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei og det er for mørkt ute til at man ser sola 

Solforhold på plass foran fru Moseid: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei og det er for mørkt ute til at man ser sola 

 

Figur: Vintersolverv kl 0900, Forslag 

Solforhold i gågate: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei og det er for mørkt ute til at man ser sola 

Solforhold på plass foran fru Moseid: Ikke relevant da solretning gjør at skyggen vender annen vei og det er for mørkt ute til at man ser sola 



 

Figur: Vintersolverv kl 1200, Full høyde 

Solforhold i gågate: 0% sol, 100% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 0% sol, 100% skygge  

 

Figur: Vintersolverv kl 1200, Minus 1 etasje 

Solforhold i gågate: 0% sol, 100% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 0% sol, 100% skygge  



 

Figur: Vintersolverv kl 1200, Minus 2 etasjer 

Solforhold i gågate: 0% sol, 100% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 0% sol, 100% skygge  

 

Figur: Vintersolverv kl 1200, Forslag 

Solforhold i gågate: 0% sol, 100% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 0% sol, 100% skygge 



 

Figur: Vintersolverv kl 1500, Full høyde 

Solforhold i gågate: 0% sol, 100% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 0% sol, 100% skygge  

 

Figur: Vintersolverv kl 1500, Minus 1 etasje 

Solforhold i gågate: 0% sol, 100% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 0% sol, 100% skygge  



 

Figur: Vintersolverv kl 1500, Minus 2 etasjer 

Solforhold i gågate: 0% sol, 100% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 0% sol, 100% skygge 

 

Figur: Vintersolverv kl 1500, Minus 2 etasjer 

Solforhold i gågate: 0% sol, 100% skygge 

Solforhold på plass foran fru Moseid: 0% sol, 100% skygge 



 

(min 2 etasjer-grafen ligger nesten helt likt med Forslag-grafen) 
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Oppsummering konsekvenser sol-skyggeforhold i gågate 

    

 

En full utbygging med 8 etasjer på bakenforliggende volumer og 6 etasjer mot gate vil redusere tiden hvor det er sol i gågaten i det attraktive tidsrommet fra 

kl 10-15. På våren får man sol i gågaten ca 1 time lengre enn ved utbygging. På sommeren får man også en time ekstra, men innenfor denne timen er det 

mye større del av gågaten hvor det er sol enn på våren. På høsten vil man kunne få opptil to timer lengre sol per dag. I vinterhalvåret er solforholdene 

omtrent de samme ved høy utnyttelse, som ved forslaget. Forskjellen mellom Forslag og min 2 etasjer er liten med tanke på solforhold, men har mer 

konsekvenser for silhuettvirkninger. 

Med bakgrunn i dette kan man si at man i snitt får 1 time med sol ekstra om man velger samme byggehøyde mot gate som for resten av sentrum. Kvaliteten 

på timen hvor det er sol er på ettermiddagen om sommeren, fra kl 12 på høsten og kl 13 på våren. Man får lengst forlengelse av gode solforhold i vår- og 

høstmånedene. 
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Prosjekter som er tatt med i modellen 
Det er flere prosjekter som er igangsatt eller vedtatt innenfor planområdet. Disse er tatt med i arbeidet med planen og i 3D-modellen. 

 

Kjøpesenter – Vennesla sentrum 
Dette er prosjektet som har vært fokus for sol-skygge analyse. Grunnen til dette er den høye utnyttelsen og de høye ønsket byggehøydene. Det er i forslaget 

fra utbygger ønske om 6 etasjer mot gate med 8 etasjer i bakkant. 

 

 

 



 

  

Sett mot ny rundkjøring, full høyde, min 1 etg, min 2 etg og forslag 

  

  

Sett fra torg gågate, full høyde, min 1 etg, min 2 etg og forslag 



 

  

Sett fra kryss Sentrumsvegen -Torsbyvegen, full høyde, min 1 etg, min 2 etg og forslag 

 

Felt N 
Ønske om dagligvarebutikk i 1.etasje og boliger oppå. Er i utnyttelsesmodellen tegnet annerledes enn i skissene, da det i skisser er lagt opp til 5 etasjer, 

18,5m over gatenivå, med høy 1 etasje, mens det i utnyttelsesmodellen er vist et større bygg, men da i 3 etasjer med inntrukket 4 etasje. 

Bildene under viser bygget satt inn i modellen slik det foreligger i skissene. 

   
Ovenfra, sett i blått,         fra Sentrumsvegen ved bensinstasjon mot Auravegen 

  



Fra ny rundkjøring        fra Sentrumsvegen 

  
Fra Auravegen mot Sentrumsvegen      Fra Vardehei 

 

Når det gjelder solforhold vil dette prosjektet kun berøre nabobebyggelse 
som ligger langs Auravegen. Disse vil ha siden som vender bort fra 
Auravegen påvirket fra ca kl 16 ved full høyde, ved at det første huset 
mister sol på denne siden. Denne skyggen kryper etter hvert bortover 
husrekken. 

 
 

 

  
Plan          Snitt 

 
Visualisering 

 



Skogliparken 
Dette prosjektet er vist i modellen med vedtatte høyder. 

  

Fasader 

  

Sett i modell (rosa)        Plan 

 

Vardehei 
Vist i modell med riktige høyder og utnyttelse i forhold til tegninger. Takform er annerledes enn vist i visualiseringene. 

  

Plan 

 

Fasader 



  
Oversikt         Fra ny rundkjøring 

  
Fra Røllend 

 

 


