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— En begränsad vindstudie för Bällstadalen för att undersöka 
vindkomfort

Syfte
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— Undersökning av områden där vindhastighet 5 m/s överskrids 
(hastighet där komforten börjar försämras enligt Davenports skala, se 
nedan).

— Datormodell av området i fullskala med underlag på byggnader och 
topografi från arkitektkonsult.

— Begränsad vindkomfortstudie
− Denna vindstudie har enligt beställarens önskemål utförts med samma omfattning 

som tidigare studie utförd av White i Barkarbystaden.

− Denna studie ska därför ses som en begränsad vindstudie. En fullständig 
vindkomfortstudie, som vi rekommenderar, innebär att många vindar (riktningar 
och vindhastigheter) beräknas för att statistiskt kunna bedöma hur ofta man 
överskrider vindkomfortkriteriet 5 m/s enligt Davenports skala. 

− Denna vindstudie ger indikation på problemområden, och inga slutsatser kan 
därför dras av denna begränsade studie.

Metod
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— Vind påverkar komforten utomhus på flera sätt. 

− Hård vind kan upplevas obehagligt och ge balanssvårigheter som innebär olycksrisk, speciellt vid halka.

− Byighet förstärker obehaget och uppstår speciellt i trånga passager och där luften byter riktning på korta 
avstånd. 

− Relativt låga lufthastigheter kan ge obehag och vad man uppfattar som blåsigt och kylande är 
individuellt från person till person. Detta beror bl.a. på klädsel och typ av aktivitet (t ex stillasittande, 
gång, jogging). 

— Som komfortkriterium används begreppet ”upplevd vind” (ekvivalent vind) som förutom 
medelhastighet även tar hänsyn till byigheten som påverkar komforten negativt. 

− Byigheten motsvaras av den turbulenta intensiteten hos vinden på den aktuella platsen. 

— När den upplevda vinden överskrider 5 m/s upplevs detta som besvärande. 

— För att vindmiljön ska anses godtagbar på en plats bör detta gränsvärde inte överskridas 
under mer än en viss procentandel av tiden under ett betraktat tidsintervall (helår, 
sommarhalvår, vinterhalvår etc). 

— Hur stor denna procentandel får vara beror på typen av aktivitet på platsen. På en plats 
som t ex är avsedd för promenad får gränsvärdet överskridas under större andel av året 
medans på en plats som är till för långvarig stillasittande vistelse är kravet hårdare. 

Vindkomfortkriterier
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— Komfortkriterier bedöms utifrån högsta andel av tiden (anges som % av tiden, 
benämns frekvens) under ett år som gränsvärdet 5 m/s för upplevd vindhastighet bör 
underskridas enligt Davenport.

— Vindkomfortkriterierna enligt Davenport använda i studien finns i tabell nedan. T.ex. 
för långvarigt stillastående/sittande är rekommendationen att vindhastigheten får 
vara över 5 m/s under högst 3 % av tiden under ett år.

— Vid vindhastigheter på 10 m/s börjar man känna sig instabil eller att det bli svårt att 
gå för vissa personer.

Vindkomfortkriterier
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Benämning på 
land

Beaufort m/s
Benämning 
till sjöss

Karaktär

Lugnt 0 0-0,2 Stiltje

Svag vind 1 0,3-1,5 Bris

Svag vind 2 1,6-3,3 Bris En vindflöjel (i gott skick) visar vindens riktning.

Måttlig vind 3 3,4-5,4 Bris
Vinden sträcker en vimpel, sätter blad och tunna kvistar i 
oavbruten rörelse.

Måttlig vind 4 5,5-7,9 Bris Kvistar och tunna grenar rör sig. Damm och lössnö virvlar upp.

Frisk vind 5 8,0-10,7 Bris
Mindre lövträd börjar svaja. Vågor med utpräglade kammar 
på större insjöar.

Frisk vind 6 10,8-13,8 Bris Stora trädgrenar sätts i rörelse. Det viner i vajrar.

Hård vind 7 13,9-17,1 Kuling Hela träd börjar svaja. Man går ej obehindrat mot vinden.

Hård vind 8 17,2-20,7 Kuling
Kvistar bryts från träden och det börjar bli besvärligt att gå i 
det fria.

Hård vind 9 20,8-24,4 Kuling Mindre skador på hus. Rökhuvar och taktegel blåser ner.

Storm 10 24,5-28,4 Storm Träd ryckas upp med roten, betydande skador på hus.

Storm 11 28,5-32,6 Storm

Orkan 12 32,7- Orkan

Vindpåverkan - exempel

En ökning av vindhastigheten från 3,5 till 5,5 m/s innebär en ökning av trycket från vinden med 2,5 gånger.
En ökning från 3,5 till 7 m/s innebär en ökning i vindtryck med 4 gånger. 

Vind över 5 m/s 
påverkar 

vindkomforten 
negativt enligt 

Davenport-
skalan.
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Experiment i vindtunnel   (Ted Stahopoulus, ” Wind comfort”, EACWE 5, 2009)

Vindpåverkan - exempel

3 m/s 4 m/s 5,5 m/s 11 m/s 19 m/s
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— Underlag för detta arbete har varit CAD-geometri på 
topografi med nya och befintliga byggnader i 
området erhållet från Enter Arkitektur. Ungefärlig 
byggnad motsvarande lastbilsterminalen söder om 
området har lagts in i efterhand.

— Topografin österut har extrapolerats för att 
modellens ränder ej ska vara för nära 
beräkningsområdet.

— På grund av det begränsade uppdraget har ett 
önskvärt större område kring det aktuella ej 
modellerats. 

Situationsplan och datormodell
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— Strömningsberäkningar har utförts i 3D med CFD-teknik (Computational Fluid Dynamics) i
programmet STAR CCM+ version 12.06.011.

— Beräkningsområdet är i planet ca  1200 x 800 meter samt 400 meter högt. 

— Antalet beräkningsceller var ca 16 miljoner. För att erhålla noggrannhet hos vinden i 
marknivå har upplösningen förfinats där med mindre celler.

Datormodell

Struktur hos beräkningsceller i sektion 
genom modell

Beräkningsdomän
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— Infallande vindhastighet i modellen är 5 m/s sydsydväst (SSV) och västlig (V) enligt kundens
önskemål (motsvarande Whites vindstudie på Barkarbystaden).

— Ytterligare ett vindfall med nordvästlig vind (NV) har tillämpats på grund av risken för höga
vindar vid höghuset.

— Vindstatistik om olika vindars förekomst enligt SMHI:s mätdata för Bromma Flygplats. Se 
vindros nedan. Mätningar baseras på 10-minuters medelvind på referenshöjd 10 meter.

— Från vindrosen kan man utläsa att de vanligaste vindarna är mellan sydlig till västlig i intervallet
2,5 – 6,5 m/s.

— Vindprofilen hos infallande vind i modellen baseras på topografi motsvarande förortsområde.

Vindförutsättningar

Vindprofil  (vindhastighetens ökning över mark)Vindros med vindhastigheter, vindriktningar och 
dess frekvens
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— Presenterade bilder är i vistelsezonen 2 m över mark

— Färgskalan avser upplevd vind i meter per sekund (m/s)

— Områden med vindhastigheter över 5 m/s värderas utifrån Davenport: 
− Hur ofta vinden förekommer under året (frekvens) begränsar områdets användbarhet för 

olika aktiviteter enligt tabellen på sidan 5.

— Bilder visar även vindens strömningslinjer för att analysera den höga 
byggnadens påverkan på vinden. Höga byggnader kan orsaka höga vindar 
och s.k. ”down wash”, där luft pressas nedåt mot markplan. 

Resultat
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Geometri

Fokus på område kring höga byggnader
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Vindhastigheter - infallande vind NV
Hela området, skala 0 – 8 m/s. Vindriktning enligt pil.

Högre vindhastigheter 
i detta område

Högre vindhastigheter 
i detta område

Skala 0 - 8 m/s
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Vindhastigheter - infallande vind NV
Närbild, skala 0 – 5 m/s. Vindriktning enligt pil. Frekvens vind (%) gäller denna vind.
Hastigheter över 5 m/s (vindkomfort blir kritisk) markerade med rött

Vissa områden erhåller 
fortfaamde vind över 5 

m/s 1% av året

Vindhastighet över 5 
m/s

Vissa områden erhåller 
fortfaamde vind över 5 

m/s 1% av året

Vissa områden erhåller 
vindhastigheter över 5 

m/s 1% av året

Skala 0 - 6 m/s
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Vindhastigheter NV
Flödeslinjer visar hur nedåtvindar träffar marken vid hög byggnad

”down wash” mellan 
byggnaderna
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Vindhastigheter - infallande vind SSV
Hela området, skala 0 – 8 m/s. Vindriktning enligt pil.

Högre vindhastigheter i 
detta område

Högre vindhastigheter i 
detta område

Skala 0 - 8 m/s
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Vindhastigheter - infallande vind SSV
Närbild, skala 0 – 5 m/s. Vindriktning enligt pil. Frekvens vind (%) gäller denna vind.
Hastigheter över 5 m/s (vindkomfort blir kritisk) markerade med rött

Område mellan 
byggnader erhåller 

vindhastigheter 
över, 5 m/s, 2% av 

året

Följande område 
erhåller 

vindhastigheter över 
5 m/s, 2% av året

Skala 0 - 6 m/s
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Vindhastigheter SSV
Flödeslinjer visar hur nedåtvindar träffar marken vid hög byggnad

I smal passage mellan 
byggnader får en ökad 

vindhastighet
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Vindhastigheter - infallande vind V
Hela området, skala 0 – 8 m/s. Vindriktning enligt pil.

Högre vindhastigheter i 
område mellan höga 

byggnader

Skala 0 - 8 m/s
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Vindhastigheter - infallande vind V
Närbild, skala 0 – 5 m/s. Vindriktning enligt pil. Frekvens vind (%) gäller denna vind.
Hastigheter över 5 m/s (vindkomfort blir kritisk) markerade med rött

Område mellan höga 
byggnader erhåller 

vindhastigheter över, 5 
m/s, 3% av året. 

I område intill 
byggnader fås 

vindhastighet över 5 
m/s, 3% av året

Skala 0 - 6 m/s
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Vindhastigheter uppdaterad geometri V
Flödeslinjer visar hur nedåtvindar träffar marken vid hög byggnad

I smal passage fås 
”down wind” mellan 

byggnader
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Vindkomfort i studerade områden A, B, C och D

— Samtliga områden erhåller vindhastigheter som ej är lämpliga för långvarigt sittande eller stående.

— I område A erhålls mest vind under ett år där även kortvarigt sittande/stående ej är lämpligt.

— I område C erhålls minst vind under ett år av de studerade områdena.

— Vindstudien är begränsad till endast ett fåtal vindriktningar och en vindhastighet. En komplett vindstudie med fler 
vindriktningar och vindhastigheter kan ge ökad frekvens hos vind och därmed sämre vindkomfort än vad som 
redovisas här. 

Sammanfattning – vindkomfort

A

B

D

5-6 % under året

2 % under året

4 % under året
C

1 % under året

Område Långvarigt 
sittande/ stående

Kortvarigt 
sittande/ stående

Promenad Snabb gång, 
cykling

A X X

B X X X

C X X X

D X X X

Lämplig aktivitet i respektive område markeras med kryss




