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Planinitiativ – Tærudveien 67, Eidsvoll - Gnr/Bnr: 96/208  

Redegjørelse om sol/skygge/lys 
 
I brev datert 04.03.20 etterspør Eidsvoll kommune en tydeligere redegjørelse av sol/skygge-forhold for 
planlagt utbygging på Tærudvegen 67. 
 
Vedlagt ligger et nytt solstudie i hvit-modell med skygger – den er også utvidet til også å gjelde høst-
vinter med henholdsvis 21.09 og 21.12 kl 12.00 og 15.00  
 
Om boligene: 
Boligene som er illustrert er standard-rekkehusleveranse fra Moelven Byggmodul – hvor det kun er 
vinduer på to sider – dette er normalt for rekkehus. Moelven har prosjektert sine hus i henhold til 
TEK17 og gjeldende regelverk.  
 
Det kan imildertidig vurderes å settes inn vinduer på gavlvegger på enderekkehusene for å få mer 
lysinnslipp. Men pga. sakens relativt tidlige fase er det ikke benyttet tid og kostnader til å illustrere eller 
undersøke dette nå selv om det absolutt kan være aktuelt på en senere og mer konkret fase i 
prosjektet. 
 
I forhold til boligenes beliggenhet og sol/skygge ligger alle husene enten med sørvendt eller vestvendt 
terrasse/fasade. Lyset til boligene vil naturlig nok variere gjennom dagen og året. Slik vi leser 
analysen vil det være greie lysforhold på vindusfasadene til og med høsten. Vi ser imidlertid at på den 
mørkeste tiden av året når sola står lavt kan det bli noe lite lysinnslipp på ettermiddagen på boligen 
lengst vest (På rekke med 4 enheter). Dette kan eventuelt bedres noe ved å heve boligen noe eller 
sette inn vinduer i fasaden mot vest i 2. og 3. Etasje.  
 
For øvrig er det verdt å merke seg at tomten i dag består at relativt tett beplantning og en utbygging vil 
medføre hogst/vegetasjonsrydding som totalt sett er positivt for lysforholdene i området. Naboer vil i 
liten grad bli påvirket negativt når det gjelder sol/skygge. Bebyggelsen som ligger nord og vest for 
planlagt bebyggelse ligger enten høyere i terrenget eller har utearealer på motsatt side mot sør og 
vest. Bebyggelsen i øst ligger pga. det grønne beltet/friområde for langt unna til å bli særlig påvirket av 
planlagt bebyggelse – dog vil det i så fall bli positivt da en del beplanting vi bli fjernet i forbindelse med 
tiltaket. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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