SKISSEVURDERING AV
VINDKOMFORT
MØLLERVEGEN 28

INNLEDNING

Lokale vindforhold rundt bygninger har stor betydning for brukbart areal, samt for beboers og fotgjengers trivsel og komfort.
Vindfeltet rundt bygninger avhenger av bygningenes volum, deres plassering i forhold til hverandre, omgivelser, terreng og
lokale vindstatistikk. Noen vindeffekter som kan oppstå er vindforsterkning i passasjer, rundt hjørner og mellom
bygningsvolumer, vindnedslag fra høye fasader og turbulens. Slike vindeffekter kan påvirke utendørskomfort og sikkerhet
vesentlig. Felles uteområder på bakken og mellom bygninger, inngangspartier, bygningshjørner, tette passasjer og høye
takterrasser kan være utsatt for ubehagelige – og noen ganger til og med farlige - vindforhold.
Rambøll Norge AS er engasjert av ARCASA Arkitekter AS til å utføre en skissevurdering (første-steg-analyse) i prosjektet
‘Møllervegen 28’ i Haugesund basert på nåværende utforming og vindstatistikk i området. Formålet med skissevurdering er å
estimere vindforhold og synliggjøre potensielle risikoer i prosjektområde basert på erfaring fra tidligere lignende prosjekter.
Vindkomfort og sikkerhet kan dokumenteres iht. internasjonale standard (f.eks. NEN8100, Lawson vindkomfortkriterier) kun
med bruk av CFD vindsimuleringer. Det anbefales å utføre en CFD vindanalyse før begynnelsen av detaljeringsfasen.
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VINDMÅLESTASJONER OG MÅLINGSPERIODER

Nærmeste målestasjoner til Møllervegen
28 ligger på Røvær og Karmøy.
Vindforholdet er avhengig av
omkringliggende terrenget og terreng
rundt målestasjoner kan variere vesentlig
ift. prosjektområdet.

VÆRKART – VINDFORHOLD

Vindkart tilsier at vindforholdet rundt Møllervegen 28 er lik som vindforholdet på Røvær og Karmøy. Vinddata fra de
to målestasjonene kan benyttes for vindstatistikk i prosjektområdet.

VINDROSER FRA NÆRMESTE MÅLESTASJONER
Vindrosene under viser frekvensfordeling av vind på Haugesund Lufthavn og Røvær i form av søyler/linjer som
viser fordelingen av vindstyrke og vindretning. Dominerende vindretninger i løpet av et typisk klimaår er Nord,
Nord-Vest, Vest og Sør, Sør-Øst for begge steder.
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VI N DFORHOLD I PROSJEKTOMRÅDET

Planom rådet ligger lit t lavere og t errenget st iger m ot Nordøst . Vind fra Nord blir
derfor redusert på grunn av skj erm ingen fra t erreng og om givelser.
Planom rådet er m er åpent for vind fra Vest , Sør vest og Sør øst .

VI N DFORHOLD I PROSJEKTOMRÅDET

Sj øen i Vest gir ingen skj erm ing for vest lige vinder. Prosj ekt et er m iddels
skj erm et fra vind fra Vest pga. lav bebyggelse på Hasseløy

VI N DFORHOLD I PROSJEKTOMRÅDET

Prosj ek t et er ut sat t t il vinder fra nord- vest og sør- øst som kom m er st erk over
sj øen. Sj ø- kanalene m ellom de t o øyene kan form e en vindkanal. Det t e kan føre
t il en forst erkning av vind fra NV og SØ.

VINDMILJØ OMKRING BEBYGGELSE
Når vind passerer over et tettbebygd bymiljø, vil det oppstå storskala virvler (turbulens) når vinden passerer over hustak, og
det vil oppstå kanalstrømninger der vinden fanges mellom bygningsfasader. Om dette har en positiv eller negativ effekt på det
lokale vindmiljøet avhenger av situasjonen.
Generelt sett vil vinforhold omkring bygninger være bestemt av gjennomstrømingen av hele det omkringliggende område,
fordi gjennomstrømingenn fører til komplekse samspill mellom vinden og bygningsstrukturen.
Bildene under viser eksempler på karakteristiske strømningssituasjoner for bebyggede områder.

Vind gjennom smale passasjer

Vind gjennom åpninger

Vind fanget av fasaden på høye bygninger og dirigert ned til
bakkenivå

VI N DMI LJØ OMKRI NG BEBYGGELSE
Positive tiltak for å redusere vindforsterking i bygningsgeom etrien kan være:
•

Avtrapping/ terrassering av bygningsvolum

•

Oppbrytning og vinkling av fasade

•

Avrundede hjørner

•

Stor åpninger m ellom byggene

Økt vindhastighet
fra fallvind på
flate fasader og
høy bygg

Oppbryting øker
ruhet og
reduserer
vindhastighet

Spisse kanter øker
vindhastighet

Avrundede
hjørner jevn
vindstrømningen

VI N DFORHOLD ESTI MERT – VI N D FRA SØR OG VEST
- Økt r uhet på
fasaden
( bygningsut spr ing
som balkonger,
osv.) kan redusere
m ulig fallvind

- Vink let e
fasadehj ør ner
reduserer
t r yk kfor skj ell og
vindfor st er kning

- Pot ensiell
ak selerasj on
m ellom by gninger
k an m ot v irkes
m ed beplant ning
( t rær) på
bak keplan

- Mindre sk j erm et
for sør/ sør øst lig
v ind

VI N DFORHOLD ESTI MERT – VI N D FRA N ORD OG ØST

Terr enget og
bygninger som
ligger lit t høyere
skj erm er for vind
fra Nord

- Pot ensiell
vindfor st erkning
på bygghj ørnet

Planom r ådet
ligger noe lavere
og er der for godt
skj erm et
- Pot ensiell
akselerasj on
m ellom by gninger
kan m ot virkes
m ed beplant ning
( t rær ) på
bakkeplan

MULIGE TILTAK PÅ BYGNINGSGEOMETRI

Risiko: Fallvind på fasade
Tiltak: Avtrapping/terrassering av bygningsvolum

Risiko: Fallvind på fasade
Tiltak: Bygningsutspring, baldakiner, kolonnade

Risiko: Turbulense ved spisse hjørner
Tiltak: Avrundede hjørner
Tips: Unngå inngangspartier ved hjørner

Risiko: Forsterking/akselerasjon av vind mellom byggene
Tiltak: Vegetasjon mellom byggene

Risiko: Forsterking/akselerasjon av vind mellom byggene
Tiltak: Relativt stor åpning mellom bygg, vindskjermer

MULIGE TILTAK PÅ BAKKEPLAN

Risiko: forsterking/akselerasjon av vind mellom byggene
Tiltak: vegetasjon, vindskjermer, skulpturer

Risiko: Motvind på fasade
Tiltak: Glassvegg, vindskjermer
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Ta gjerne kontakt ved spørsmål

Stergiani Charisi

Lucas van Laack

stergiani.charisi@ramboll.no

lucas.van.laack@ramboll.no

+47 942 78 276

+47 408 22 894

