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Sammendrag 

Det er utført en lokal vindanalyse i forhold til utbyggingsforslag for Kvartal 22 i Bodø, basert på de lokalt 
dominerende vindretninger fra VSV, V, N og Ø. For å klargjøre eventuelle uheldige effekter som følge av 
utbygging, er det utført vindsimuleringer både med eksisterende bebyggelse og utbyggingsforslag. 

Som forventet, vil de største vindhastighetene generelt oppstå rundt høybyggene, i de øvre randsoner på 
tak og rundt bygningshjørner. Bygningstekniske tiltak mht store vindhastigheter i utsatte randsoner, 
veggarealer og takflater vil være forskriftsmessig innfesting av beslag og lignende.  

Utbyggingsforslaget medførte noe økning av vindforhold for omkringliggende bebyggelse og utearealer. 
Dette mest i form av dreining av vind og vindnedslag rundt høybygg i KV 22. 
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INNLEDNING 

Outdoor Environment Technology AS (OET) er engasjert av Arkitektstudio as for å utføre en 
vurdering/analyse av lokale vindforhold rundt utbyggingskonsept for nytt hotell-, næring- og leilighetsbygg i 
Kvartal 22, lokalisert i sentrum av Bodø. Bygning defineres som et høyhus, da det er vesentlig høyere enn sine 
omgivelser.  

 

Oppdragsbeskrivelse:  

 Oppbygging av 3D simuleringsmodell, med terreng & bygningsvolumer, ut fra data fra oppdragsgiver. 

 Numeriske simuleringer av vindfelt rundt aktuelt bygningsvolumer, som følge av vind fra dominerende 
vindsektorer. Simuleringene angir hovedtendenser i vindmønsteret.  

 Analyse av resultatene fra numeriske simuleringer i forhold til planlagt/tilsiktet disponering av bygninger 
og omkringliggende utearealer. 

 Forslag til eventuelle klimaskjermende tiltak/endringer. 

 Rapportering i form av en kort rapport med illustrasjoner og analyse. 

 
Vindanalysen dekker ikke effekter fra bygningsdetaljer, mindre strukturer, vegetasjon, variasjoner i 
terrengruhet,  eller eventuelle frost, tine/smeltesykluser og fonner fra snørydding. Høye vindhastigheter vil 
kunne oppstå fra andre retninger enn de som er angitt som dominerende.  
 
Kvartal 21 er inkludert i vindanalysen med et forenklet bygningsvolum, selv om dette ennå ikke regulert. 
 
 
 
Hovedforutsetninger for vindklimatisk tilpasning i det aktuelle reguleringsarbeidet: 

 Sikre at nybygging ikke medfører uheldige vindeffekter rundt/på utbyggingsprosjektet og for omliggende 
bebyggelse med tilgrensende uteområder. 

 
 
 

 

Figur 1. Illustrasjon av Kvartal 22 med omkringliggende bygningsvolumer (Norconsult as, 25.01.2013). 
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LOKALE VINDFORHOLD 

Det foreligger statistiske vindmålinger fra målestasjon lokalisert ved Bodø Lufthavn og disse er i stor grad 
representative for det aktuelle utbyggingsområdet, se figuren under. På årsbasis er landvind fra østlig sektor 
dominerende.  

 

Figur 2. Lokalisering av det aktuelle utbyggingsfeltet (rød ring) i sentrum av Bodø i forhold til Bodø Lufthavn, her markert 
med årsmiddelsrose (Kartkilde: Bodø Kommune). 
 

 
 
 

 

Figur 3. Vindroser fra meteorologisk stasjon på Bodø Lufthavn, BODØ VI 1961-1990 (kilde DNMI). 

 
 
 
  



Rapport 116-13 Analyse av lokale vindforhold rundt utbyggingsforslag for Kvartal 22  
 

 

 

Side 4 av 14 

Vind i vintersesongen 

Vindrosene fra Bodø Lufthavn for månedene november til april indikerer et forholdsvis ensartet vindmønster, 
se figur under. Vinteren er i stor grad dominert av landvind fra sektoren Ø-ØSØ, men det blåser også noe fra 
sektor VSV. Dominerende vindretning i vinterhalvåret for ytre deler av havneområdet vil være tilnærmet lik 
den ved lufthavnen, selv om vinden pga terreng og bebyggelsesstruktur vil dreie svakt mot nord. 

Dominerende vintervindretning kommer mot det aktuelle utbyggingsområdet fra Stormyra i en sektor fra Ø 
dreiende mot ØSØ. Denne dreiningen blir styrt av terrengformene mellom Hunstad og Rønvik, markert med 
svart pil i figuren under. 

 

 
       nov (1.2

o
C)   des (-1.2

o
C)            jan (-2.2

o
C)            feb (-2.0

o
C)      mar (-0.6

o
C)            apr (2.5

o
C) 

Figur 4. Vindroser og middeltemperaturer fra meteorologisk stasjon på Bodø Lufthavn, BODØ VI 1961-1990, for 
vintermånedene november-april (kilde DNMI). 
 

 

 

 

 

Vind i vår-, sommer- og høstsesongen 

Figuren under viser vindroser fra Bodø Lufthavn for månedene som har gjennomsnittlige månedstemperaturer 
over 3oC. Endring i vindmønsteret fra april til mai viser mindre landvind og økning i vind fra VSV til N. Dette er 
en trend som forsetter ut over sommeren, mens landvind fra østlig sektor avtar. Vind fra sektoren VSV-V 
bringer ofte nedbør i form av regn, mens vind fra VNV til N oppleves ofte som en kald sommervind.  

Vind fra en sektor rundt VSV medfører høyere vindhastigheter enn fra V og VNV.  Det er også en viss frekvens 
med nordlig vind på sommeren, men denne vinden er i dette området normalt representert med lavere 
vindhastigheter 

 

 
         mai (7.2

o
C)               jun (10.4

o
C)         jul (12.5

o
C)                aug (12.3

o
C)      sep (9.0

o
C)          okt (5.3

o
C) 

Figur 5. Vindroser og middeltemperaturer fra meteorologisk stasjon på Bodø Lufthavn, BODØ VI 1961-1990, for 
månedene mai-oktober (kilde DNMI). 
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På bakgrunn av tilgjengelig meteorologiske vindstatistikk, analyse av lokal topografi og tilbakemeldinger fra 
lokalkjente, antas følgende vindretninger (sektorer) for å være de dominerende ift det aktuelle 
utbyggingsområdet: 

Vind fra N (0° )  Oppleves ofte som kald vind i månedene mai-aug (relativt lave vindstyrker) 
Vind fra Ø (90°)  Dominerende vindsektor, kald landvind i vintersesongen 
Vind fra VSV (240°) Ofte nedbør i form av regn/sludd (relativt høye vindstyrker) 
Vind fra V (270°) Ofte nedbør i form av regn/sludd 
 
 
Andre vindretninger vil tidvis kunne oppstå og føre til uheldige vindeffekter i det aktuelle utbyggingsområdet, 
men dominerende vindretninger antas her som viktigst. 
 
 
 
 

 

Figur 6. Lokalisering av Kvartal 22 i sentrum av Bodø, med angivelse av dominerende hovedvindretninger (Kartkilde: Bodø 
Kommune). 
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MODELLERING 

Terreng og volumoppbygging 

Digital modell av aktuelle bygningsvolumer i terreng er utarbeidet av OET ut fra data fremskaffet av 
oppdragsgiver, se figurene under. Omkringliggende nabobebyggelse som kan innvirke på vindforholdene er 
inkludert. På grunn av oppløsning og tilgjengelig datakraft, er bygningene er representert som hovedvolumer 
uten detaljer. En forenklet modell av terreng og bygninger er tilstrekkelig for å simulere de ønskede effekter 
som følge av dominerende vindretninger rundt utbyggingsforslagene.  

 

 

Figur 7. Digital modell av terreng og bygningsvolumer i sentrum av Bodø for numeriske simulering av vindfelt rundt 
utbyggingsforslag for Kvartal 22. Dominerende vindretninger er angitt med blå piler. 
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Numerisk strømningsmodell 

Den numeriske strømningsmodellen er basert på en tredimensjonal, endelig differanse metode som løser 
tidsavhengige problemer ved hjelp av bevarelseslovene for masse, impuls (Navier-Stokes ligningene). 
Strømningsmodellen benytter SOLA som løsningsalgoritme for trykk/hastighetskoblede ligninger. I 
simuleringene er det benyttet en RNG-turbulensmodell. Prinsippskisse av grensebetingelsene for 
simuleringsområdet er vist i figuren under. Innfallende vindprofil er basert på tidsmidlede vindhastigheter. 

 
Figur 8. Vertikalsnitt av numerisk beregningsmodell med definerte grensebetingelser. Referansevind er vindstyrke på 10 
meters høyde. 

 

Det logaritmiske vindprofilet som danner grensebetingelse for simuleringene, skulle ideelt sett vært basert på 
lokale feltmålinger over tid. Slike målinger utføres normalt ikke for denne typen klimaanalyser og friksjon / 
ruhet er derfor valgt i forhold i forhold til lokale terreng- og bygningsformasjoner.  

Vindhastigheter er beregnet med en oppløsning ned til 0.4 - 0.5 m. Simuleringene er dermed utført uten 
hensyn til bygningsdetaljer, beplantning og lignende, som vil kunne innvirke noe på vindmønsteret. Dette er 
likevel tilstrekkelig for å kunne kartlegge de viktigste vind- og/eller snødrifteffekter. 

Alle simuleringene er utført med en middelvindhastighet på 10 m/s med en referanse på 10 meters høyde. Det 
tilsvarer en vindstyrke tilsvarende frisk bris. 

 

 

  

Høyde 

Utstrømning 

Bygninger & Terreng 

10 m 

Symmetri - grensebetingelse 

Log vind profil basert på 
referanse vind på 10 meters 
høyde og terrengruhet. 
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ANALYSE AV NUMERISKE SIMULERINGER AV VIND RUNDT AKTUELT UTBYGGINGSPROSJEKT  

Vind rundt høyhus 

Det aktuelle hotellprosjektet vil fra grunnterreng, være tre-fem ganger høyere enn den nærmeste 
bebyggelsen. Utforming og lokaliseringen av bygningen vil kunne medføre vindrelaterte problemstillinger som 
er typiske for høyhus.  

I og med at høyhus ofte vil være mer vindeksponert enn nabobebyggelsen, vil vind som treffer bygningen 
kunne føre til svært kraftige nedfallsvinder med vindrotorer og turbulens ned på bakkeplan, se figurene under. 
Nedfallsvinder vil bli dreid ned foran, rundt og bak bygningen. Styrke og omfang av nedfallsvinder avhenger 
av bygningens størrelse, design, topografi, vindforhold, samt lokalisering og utforming nabobebyggelse. 

    

Figur 9. Prinsipiell illustrasjon av vindfelt som treffer et høyhus. En må her være spesielt oppmerksom på hensyn til 
nedfallsvinder som når bakkeplanet med påfølgende økte vindhastigheter (grønne piler). 

 

 

 

Tilgrensende bebyggelse vil kunne bli utsatt for økt vindbelastning som følge av nedfallsvinder. Lokalisering av 
en lavere bygning oppstrøms høyhuset, vil for eksempel kunne føre til økt rotordannelse på losiden og økte 
vindhastigheter mot bakkenivå. Fra denne rotordannelsen mellom bygningene, vil akselererte vindhastigheter 
oppstå på bakkeplan rundt hjørnene og videre langs sidene av høyhuset, se figuren under.  

Effekt av vindrotorer og turbulens på bygningens leside vil også avhenge av en rekke faktorer. For en relativt 
«slank» bygningsform, vil det i de øvre delene av bygningen oppstå betydelig med turbulens på fasaden på 
lesiden.  

 

 

Figur 10. Prinsipiell illustrasjon av økt rotordannelse mellom bygninger og økte vindhastigheter mot bakkenivå, som følge 
av at en lavere bygning er lokalisert oppstrøms høyhuset.  
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Korridoreffekt 

Korridoreffekt kan oppstå når vinden presses sammen og får økt 
hastighet gjennom et trangt parti, som for eksempel en gate med 
forholdsvis høye bygninger som står tett på begge sider. 

En «vindkanal» dannet av bygninger trenger ikke nødvendigvis øke 
vindens hastighet mellom bygningene, men i fravær av en normal 
blokkering av «kanalen» vil ofte medføre større vindstyrker enn i 
omkringliggende områder. 
 
 
 

Venturi/trakteffekt 

Venture eller trakteeffekter kan oppstå når bygningsvolumer er lokalisert 
slik de danner en traktform slik at vinden presses sammen og øker 
hastigheten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Komfort ved uteopphold  

En vurdering av komfort ved uteopphold er avhengig av kriterier som aktivitetsnivå, sol, vind, nedbør, 
temperatur ol. Her er effektiv temperatur en sentral parameter og vindavkjøling kan oppfattes svært så 
forskjellig fra en person til en annen. En beregning av komfortforhold ut fra tilgjengelige værobservasjoner, 
krever et svært omfattende meteorologiske datagrunnlag med samtidige observasjoner av vindretning, 
vindhastighet, temperatur, solforhold og nedbør, fordelt ned på tidstimesbasis. I tillegg bør de meteorologiske 
data være basert på lokale målinger. Et slikt datagrunnlag er sjeldent tilgjengelig. Vurdering av utekomfort i 
uteområder rundt bygninger er oftest basert på en overordnet analyse av vindhastighet og lokale vind-
nedslagseffekter/rotordannelse, som følge av tendenser i vindeffekter skapt av de dominerende vindforhold. 
Vindeffekter i personhøyde over terrengnivå i uteområdene er her benyttet som utgangspunkt for 
vurderingen.  

 

Rangering av aktuelle uteområder ift økende krav til vindkomfort, ved en gitt temperatur (Lawsons 
komfortkriteria): 

1. Uteareal for sittegrupper (høyest krav til utekomfort er for stillesittende) 
2. Inngangspartier bygninger 
3. Fotgjengerområder 
4. Veier og parkeringsplasser  
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Resultater fra numeriske simuleringer av vind fra VSV  

Figurene under viser utsnitt av resultater fra numeriske simuleringer av vind fra VSV rundt utbyggingsforslag 
for Kvartal 22. Fargeskalaen indikerer vindhastighet nær terreng- og bygningsflater (rød=høy, blå=lav 
hastighet). Vektorer indikerer vindretning og for oversiktens skyld, er ikke alle kalkulerte vektorer angitt. 

     

Figur 11. Simulert vindfelt rundt det aktuelle utbyggingsforslaget (t.v.) og for eksisterende bygninger (t.h.). 
 

 Mindre forskjeller i vindpåkjenning for områder på bakkenivå rundt høybygg i KV 22 som følge av 
utbygging. Det vil for tilfelle med og uten nybygging, være vindkanaliseringer opp Dronningens gt og 
Storgata (sorte piler). 

 De største vindhastighetene oppstår som ventet mellom bygningsvolumene og rundt bygningshjørner og 
tak på de høyeste bygningene. Dette gjelder naturlig også for høyhuset i KV 22. 

 

 Det vil oppstå noe rotordannelse mellom bygninger og økte vindhastigheter mot bakkenivå, som følge av at 
en lavere bygning er lokalisert oppstrøms og SV for høyhuset i KV 22 (se figur under t.v.) 

 Det vil oppstå økte vindhastigheter i den åpne gjennomgangen mot Sandgata (merket A i figur under t.h.) 

 

         
Figur 12. Vindhastigheter i vertikalsnitt m/vindretning (t.v.) og i horisontalsnitt personhøyde ved gjennomgang (t.h.). 
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Resultater fra numeriske simuleringer av vind fra V  

Figurene under viser utsnitt av resultater fra numeriske simuleringer av vind fra V rundt utbyggingsforslag for 
Kvartal 22. Fargeskalaen indikerer vindhastighet nær terreng- og bygningsflater (rød=høy, blå=lav hastighet). 
Vektorer indikerer vindretning og for oversiktens skyld, er ikke alle kalkulerte vektorer angitt. 

     

Figur 13. Simulert vindfelt rundt det aktuelle utbyggingsforslaget (t.v.) og for eksisterende bygninger (t.h.). 
 

 Utbygging vil medføre økning av vind i Dronningens gt, mot nabobygning. Dette som følge av at vinden 
dreies rundt, og ned på siden av høyhuset i KV 22 (merket B i figur over).   

 De største vindhastighetene vil oppstå rundt bygningshjørner og tak på høyhuset i KV 22.  

 Vindbelastningen på den øvrige bebyggelse i KV 22 vil bli noe redusert som følge av utbygging.  

 

 Det vil oppstå noe nedslag av vind rundt og bak høyhuset i KV22 (se figur under t.v.) 

 Det vil oppstå økte vindhastigheter i den åpne gjennomgangen mot Sandgata (merket A i figur under t.h.) 

 

          

Figur 14. Vindhastigheter i vertikalsnitt m/vindretning (t.v.) og i horisontalsnitt personhøyde ved gjennomgang (t.h.). 
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Resultater fra numeriske simuleringer av vind fra N  

Figurene under viser utsnitt av resultater fra numeriske simuleringer av vind fra N rundt utbyggingsforslag for 
Kvartal 22. Fargeskalaen indikerer vindhastighet nær terreng- og bygningsflater (rød=høy, blå=lav hastighet). 
Vektorer indikerer vindretning og for oversiktens skyld, er ikke alle kalkulerte vektorer angitt. 

     

Figur 15. Simulert vindfelt rundt det aktuelle utbyggingsforslaget (t.v.) og for eksisterende bygninger (t.h.). 
 

 Utbygging vil medføre økning av vind i Dronningens gt, mot nabobygning. Dette som følge av at vinden 
dreies rundt, og ned bak høyhuset i KV 22 (merket B i figuren over). 

 Noe økning av vind i sidegatene, Sandgata og Hålogalandsgata (merket C i figuren over). 

 Økt vindbelastning i passasjen mellom høyhus og nabobygning mot VSV (merket D i figuren over). 

 De største vindhastighetene vil oppstå rundt bygningshjørner og tak på høyhuset i KV 22.  

 

 Det vil oppstå noe nedslag av vind rundt og bak høyhuset i KV22 (se figur under t.v.) 

 

               

Figur 16. Vindhastigheter i vertikalsnitt m/vindretning (t.v.) og i horisontalsnitt personhøyde ved gjennomgang (t.h.). 
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Resultater fra numeriske simuleringer av vind fra Ø  

Figurene under viser utsnitt av resultater fra numeriske simuleringer av vind fra Ø rundt utbyggingsforslag for 
Kvartal 22. Fargeskalaen indikerer vindhastighet nær terreng- og bygningsflater (rød=høy, blå=lav hastighet). 
Vektorer indikerer vindretning og for oversiktens skyld, er ikke alle kalkulerte vektorer angitt. 

     

Figur 17. Simulert vindfelt rundt det aktuelle utbyggingsforslaget (t.v.) og for eksisterende bygninger (t.h.). 
 

 Utbygging vil medføre noe økning av vind i Dronningens gt, som følge av at vinden dreies ned på siden av 
høyhuset i KV 22 (merket B i figuren over). 

 Noe økning og dreining av vind inn i sidegatene, Sandgata og Hålogalandsgata (merket C i figuren over). 
 
 

       

Figur 18. Vindhastigheter i vertikalsnitt m/vindretning (t.v.) og i horisontalsnitt personhøyde ved gjennomgang (t.h.). 
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KONKLUSJON/SAMMENDRAG  

Det er utført en lokal vindanalyse i forhold til utbyggingsforslag for Kvartal 22 i Bodø, basert på de lokalt 
dominerende vindretninger fra VSV, V, N og Ø. For å klargjøre eventuelle uheldige effekter som følge av 
utbygging, er det utført vindsimuleringer både med eksisterende bebyggelse og utbyggingsforslag. Som 
forventet, vil de største vindhastighetene generelt oppstå rundt høybyggene, i de øvre randsoner på tak og 
rundt bygningshjørner. Bygningstekniske tiltak mht store vindhastigheter i utsatte randsoner, veggarealer og 
takflater vil være forskriftsmessig innfesting av beslag og lignende.  

Vind fra VSV har i utgangspunktet størst frekvens av høye vindstyrker, men utbygging gir kun mindre 
forskjeller i lokal vindpåkjenning for omkringliggende arealer. Det vil oppstå noe rotordannelse mellom 
bygninger og økte vindhastigheter mot bakkenivå, som følge av at en lavere bygning er lokalisert oppstrøms og 
SV for høyhuset i KV 22 

Vind fra V vil ved utbygging medføre økning av vind i Dronningens gt, mot nabobygning. Dette som følge av at 
vinden dreies rundt, og ned på siden av høyhuset i KV 22. Ved vind fra V vil vindbelastningen rundt den øvrige 
bebyggelse i KV 22 vil kunne bli noe redusert som følge av utbygging. 

Vind fra N vil som følge av utbyggingen, medføre økning av vind i omkringliggende soner, men vindretningen 
har generelt lav frekvens av høye vindstyrker. 

Vind fra Ø vil medføre økning av vind i Dronningens gt, som følge av at vinden dreies ned på siden av høyhuset 
i KV 2. Nybygg vil også medføre noe økning og dreining av vind inn i sidegatene, Sandgata og Hålogalandsgata. 

 

 

 

 
 
 
Mulige/aktuelle vindreduserende tiltak 

 Det vil ved flere vindretninger, oppstå økte vindhastigheter i den åpne gjennomgangen mot Sandgata 
(inngang næring). Denne bør vurderes lukket.  

 Det vil oppstå noe rotordannelse og økte vindhastigheter som følge nedslagsvinder, mellom høyhus og 
lavere bygning i KV 22 mot SV. Vindskjermende tiltak bør vurderes i form av delvis takoverbygg og delvis 
åpne vegger (detaljprosjekt). 

 Det vil være vanskelig å utforme skjerming ift økte vindhastigheter i Dronningens gt., som følge av nedslag 
og dreining av vind rundt høybygg i KV 22. Eventuelt generelt tiltak vil her måtte være reduksjon av høyde 
på høybygg. Rundt inngang hotel vil det kunne utformes lokal skjerming (detaljprosjekt). 

  

 

  


