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Kort om vindanalyser og Vind-Vind 
 
Analyser af vindkomfort er de senere år kommet langt mere i fokus hos kommuner, politikere, arkitekter og bygherrer ved 
byplanlægning og større byggerier - på samme måde som diagrammer for sollys og skygge længe har været standard. 
 
Årsagerne er, at der bliver bygget mere på vindudsatte områder, fx ved kyster, og at danskere og nordeuropæere opholder 
sig mere udendørs, fx i byer og boligområder. Desuden er udviklet it-løsninger i form af såkaldte CFD-programmer, som gør 
det meget lettere at kortlægge vind og opstille forslag til løsninger og forbedringer tidligt i processen med byplanlægning 
og/eller byggeri. 
 
Vind-vind har siden 2012 gennemført analyser for offentlige myndigheder og andre samarbejdspartnere ved byplanlægning 
og større byggerier i fx udviklingsområder som Nordhavn i København, Irma-byen, et tidligere industriområde i Rødovre vest 
for København, Thomas B. Thriges Gade i Odense og Lighthouse i Aarhus. 
 
Vind-vind er grundlagt af Per Jørgensen - uddannet fysiker med mange års speciale i programmering og computersimulerin-
ger - og Leika Diana Jørgensen, civilingeniør og civiløkonom med erfaring fra større ingeniørkoncerner som Rambøll, Sweco 
(før Carl Bro/Grontmij), Moe og Abeo. 

 

Læs mere om vindkomfort og om virksomheden på www.vind-vind.dk 
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1. INDLEDNING 

Denne rapport er udarbejdet for Frederikshavn Kommune. Vind er en stor udfordring i midtbyen. Dels er 

der ofte kraftige vinde, dels er vinden fra havet ofte kold. I forbindelse med en større omdannelse af midt-

byen, har Frederikshavns kommune ønsket en kortlægning af vindforholdene i gågaden. Vindanalysen 

skal skabe større forståelse for vinden i byen, og være grundlag for etablering af gode opholdsmuligheder. 

I forbindelse med omdannelse af gågaden, er der udpeget to knudepunkter, der i fremtiden skal fungere 

som samlingspunkter i midtbyen. Rapporten har til formål at vurdere vindforholdene i gågaden, med 

særlig fokus på de to nedslagspunkter, omtalt som 1) Hangaardsvej / Kallsvej og 2) Th. Bergs gade / Kir-

kegade. Vindanalysen foretages vha. CFD-beregninger af de eksisterende forhold samt vurdering af mu-

lige tiltag. Vindmiljøet vurderes i terræn. 

 

Beregningerne viser, at gågaden er relativt godt afskærmet for vinden. Der er dog områder, hvor vinden 

fanges og derved øges.  

 

Ved Th. Bergs Gade og Kirkegade opleves vejen til dels som vindsluse. Specielt når vinden kommer fra 

hhv. vest og øst fanges vinden af disse veje. For at skærme for vinden anbefales afskærmning i varie-

rende højde – kombination af skærme i gadeplan og træer.   

 

Ved Kallsvej er der et naturligt læ på selve torvet. På hjørnet mellem Danmarksvej og Kallsvej føres vin-

den henover husene og trækkes ned af de modstående facader, hvor man vil opleve relativt kraftig vind. 

For at skærme for denne vind, anbefales en form for overdækning, som skærmer for vind, der kommer 

ned.  

 

Per Jørgen Jørgensen   Leika Diana Jørgensen 

Cand.scient. (phys.)   Civilingeniør og HA 

 

 

 

Figur 1: Gågaden I Frederikshavn  
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2. GENERELT 

Frederikshavn gågade ligger i byens centrum med lav bymæssig bebyggelse. Mod øst ligger havnen 

med spredte industribygninger, og mod vest ligger Frederikshavn by med lav bymæssig bebyggelse. 

 

 

Figur 2 Oversigt over området omkring gågaden 

 

3. FORUDSÆTNINGER OG METODE 

Til at vurdere de fremtidige forhold er benyttet CFD-beregninger. Vind er et meget komplekst fænomen, 

og det kan være svært at identificere præcist, hvor problemerne opstår. CFD-beregningerne sammen-

holder de enkelte påvirkninger og deres indbyrdes påvirkning. 

 

3.1 Beregningsgrundlag 

CFD-programmet OpenFOAM1 er benyttet. Vindhastighederne undersøges i områderne omkring bygnin-

gerne i højden 1,50 m over terræn – svarende til en gennemsnitlig fodgængers hovedhøjde. Komfort-

oversigterne følger terrænet. Ved at tage hensyn til, at vindretning og vindhastighed varierer over tid, 

                                                           
1 Open Field Operation and Manipulation 
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kan det statistisk forudses, hvor ofte en kritisk vindhastighed vil optræde i et givent område. Vindforhol-

dene varierer over året – måned for måned. Som det ses af vindroserne i Bilag 1, er vestenvinden meget 

dominerende i Frederikshavn – specielt vinter, forår og sommer. 

 

 

Figur 3 Vindrose for Frederikshavn 

 

Som det ses af vindroserne i Bilag 1, så forekommer vind fra øst primært om efteråret. Vind fra nord fo-

rekommer relativt sjældent, men når den opstår, er det som regel om foråret. I rapporten vurderes vind-

komforten som nævnt i forhold til årsgennemsnittet.  

 

3.2 Komfortkriterier 

Vindkomfort er meget individuelt og områdespecifikt. God vindkomfort afhænger meget af folks forvent-

ninger. Generelt er folk mere tolerante over for vind, når de befinder sig ud til fx havet. Temperaturen 

kan også have indflydelse på oplevelsen af vinden. Nedenstående billeder viser tre meget forskellige 

vindsituationer. Ved Vesterhavet kan det være en attraktion, at det blæser meget. Mens man på en café i 

København typisk ikke tolererer meget vind.  

 

       

Figur 4 Oplevelse af vind. Vesterhavet med vindstød omkring 20 m/s og København med 0-2 m/s 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xiWlhRkQgU36_M&tbnid=9RvjNfw5xOsv_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://politiken.dk/ibyen/nyheder/cafeer/article1915287.ece&ei=xyloUv3lFaSQ4ATzoIHwDA&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNGhBYDuDs6LJkz17igRGGm8_DJ_gw&ust=1382644540704667
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Beregningsresultaterne vil blive vurderet i forhold til den såkaldte Davenports komforttabel. Figuren her-

under viser de forskellige kategorier i forhold til, hvor stor en procentdel af tiden komfortkriteriet på 6 

m/s er overskredet. Hvis det fx blæser mere end 6 m/s i 6 % af tiden, så vil en gennemsnitsperson i gen-

nemsnit føle det behageligt for ophold i kortere tid, men personen vil ikke føle det behageligt ved længe-

revarende ophold. 

 

Aktivitet Område Karakteristik af vindmiljø 

  Acceptabelt Ubehageligt Meget ubeha-

geligt til farligt 

Hurtig gang 

 

Fortov, stier 43% 50% 53% 

Slentre 

 

Parker, butiksgader 23% 34% 53% 

Stå eller sidde i kort 

tid 

Parker, pladser 6% 15% 53% 

Stå eller sidde i læn-

gere tid 

Udendørs restauran-

ter, friluftsteater 

0,1% 3% 53% 

Figur 5 A. Davenports komforttabel 

 

Rapporten giver en overordnet vurdering af komforten i Frederikshavns gågade. Der er primært fokuse-

ret på den samlede, gennemsnitlige vindhastighed. I Frederikshavn er der ofte kraftig vind, selvom gen-

nemsnitsvinden ikke er markant højere end landsgennemsnittet. Det betyder, at selvom forholdene i 

gennemsnit kan synes gode, men der vil stadig være mange perioder, hvor komforten er overskredet. 

Luftnedfald og kold vind fra havet kan også være en faktor, som også kan forringe oplevelsen af kom-

fort.  

 

3.3 Beregningsområde 

 

I beregningerne er benyttet et område på 1,3x1,2 km, heraf ca. 500 X 400 m modelleret fint, hvor gåga-

den er modelleret med stor detaljeringsgrad og det nærliggende område med lavere detaljeringsgrad, 

se Figur 6. Det groft modellerede område sikrer, at vinden udvikler sig efter de lokale forhold. Det groft 

modellerede område vil i beregningerne kun fremstå som en ruhed. Vindforholdene i det grove område 

vil derfor ikke være retvisende, specielt ikke i nærheden af bygninger. Det er kun inden for det fint mo-

dellerede område, at resultaterne er retvisende. 

 

Modelleringen er baseret på punktskyer fra flyopmålinger fra geodata. 

 

Figur 6 viser en digitaliseret grundplan af området omkring Frederikshavn gågade.  
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Figur 6 Bygninger i beregningsområde for området omkring gågaden. 

Modellen vil blive beregnet for vind i 12 forskellige vindretninger: 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 

240°, 270°, 300° og 330°.  

 

 

  

1,2 km 

1,3 km 
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4. VINDKOMFORT FOR EKSISTERENDE FORHOLD 

Vindkomforten for gågaden i Frederikshavn ses af Figur 7. Gågaden er relativt godt afskærmet for vin-

den. Der er dog områder med ekstra vind. Vinden i gågaden er mest kraftig, når vinden kommer hhv. fra 

ØSØ og vest. Det skyldes, at vinden presses hen over husene på gågaden og trækkes ned, når vinden 

rammer den modstående facade, se Figur 8.  

 

Ved Th. Bergs Gade og Kirkegade opleves vejen til dels som vindsluse. Specielt når vinden kommer fra 

hhv. vest og øst fanges vinden af disse veje.  

 

Ved Kallsvej er der et naturligt læ. På hjørnet mellem Danmarksvej og Kallsvej føres vinden henover hu-

sene og trækkes ned af de modstående facader.  
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Figur 7 Beregninger af eksisterende forhold uden beplantning. Total overskridelse af komfortkri-
terium. Procentvis periode, hvor komfortkrav på 6 m/s er overskredet i et punkt 

 

 

 

 

Vinden fra vest føres over 

nogle relativt lave bygninger 

og bliver fanget af husfaca-

derne. Derfor vil en form for 

overdækning være mest ef-

fektiv på disse steder. 

Pladsen ved Kirkegade er ud-

fordret af, at vinden bliver truk-

ket ned ved hjørnet på Th. 

Bergs Gade og gaderne virker 

som en vindtunnel. Vinden 

kommer primært fra siden. 

Pladsen på Kallsvej har 

naturligt læ. Hvilket er et 

godt udgangspunkt for 

ophold. 

Der er relativt meget 

vind på torvet fra stort 

set alle vindretninger. 

Det skyldes primært at 

vinden fanges vejene 

som en form for vind-

tunnel fra flere retnin-

ger. Det er svært at 

skabe godt læ. 
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Figur 8 Vind fra vest, østsydøst. Strømlinjerne viser, hvordan vinden bliver fanget af de modsatte 
facader. 

 

  

V 
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4.1 Nedslagspunkt Hangaardsvej / Kallsvej 

Kallstorv ligger for enden af Kallsvej mod Danmarksgade og har naturligt læ. Men på Danmarksgade før 

og efter Kallsvej er der noget mere vind. 

 

 

 
Figur 9 Kallstorv set fra Danmarksgade. 

 

Som det ses af Figur 10 skyldes den øgede vind primært, at vinden fra vest føres over husene mod vest 

og rammer facaderne mod øst. Vinden kommer fra de facadestræk, hvor bygningerne er lavest. Der er et 

tilsvarende mønster – men ikke nær så dominerende – vinden kommer fra øst. 

 

      

Figur 10 Hangaardsvej / Kallsvej. Vind fra østsydøst og vest. Strømlinjerne viser, hvordan vinden 
bliver fanget af de modsatte facader.  
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4.2 Nedslagspunkt Th. Bergs Gade / Kirkegade 

Pladsen ved Kirkegade er defineret af Kirkegade og Th. Bergs Gade.  

 

 

 

 
Figur 11 Pladsen ved Kirkegade set fra Danmarksgade. 

 

Det ses af Figur 12, at vinden på pladsen primært kommer vandret. Vinden kommer relativt uhindret 

gennem Kirkegade og Th. Bergs Gade – specielt når vinden kommer fra hhv. vest og øst.  

 

      

Figur 12 Th. Bergs Gade / Kirkegade. Vind fra østsydøst og vest. Strømlinjerne viser, hvordan vin-
den vandret gennem gaden.   

 

 

KIRKEGADE 
TH. BERGS 

GADE 

DANMARKSGADE 
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5. MULIGE AFVÆRGEFORMANSTALTNINGER VED FREMTIDIGE FORHOLD 

5.1 Nedslagspunkt Hangaardsvej / Kallsvej 

Det anbefales, at vinden reduceres på Danmarksgade – før og efter Kallsvej. For at reducerer vinden på 

hjørnet mod Danmarksgade. Det mest effektive vil være en form for overdækning på dele af gaden. Som 

det ses af Afsnit 4.1, kommer vinden primært oppefra. Det er ikke effektivt at blokere åbningerne i faca-

den. Det vil give øget vind fra andre vindretninger.  

 

   

Figur 13 Placering af overdækning.   

 

Hvis man vælger at etablere en overdækning, er placeringen vigtig. Den nordlige overdækning skal pla-

ceres over for den lave facadedel mod vest – gerne med en hældning ned mod den vestlige facade. Den 

laveste del af overdækningen skal være en halv meter under den vestlige facadeoverkant. Den sydlige 

overdækning skal placeres ud for Hangaardsvej. Gerne med en hældning mod syd.  

 

I nedenstående skitse ses effekten af korrektplacerede sejl. Som det også ses, så har angivne træer ikke 

nogen væsentlig effekt for vindkomforten.  

 



 

 VINDKOMFORTANALYSE  

GÅGADEN I FREDERIKSHAVN 

 REVISION 00 

DATO 06.08.2018 

 

15 

 

                                         
 

   

Figur 14 effekten i forhold til placering af overdækning   

 

5.2 Nedslagspunkt Th. Bergs Gade / Kirkegade 

 

Som det ses af Afsnit 4.2, er vinden vandret på pladsen ved Kirkegade. Det anbefales, at der indføres 

elementer i gadeplan, som kan blokere denne vandrette vind. I nedenstående skitse er det illustreret 

med bænke med høje rygge samt ekstra plantekasser. Ideelt er den øverste del gennemtrængelig. Det 

anbefales i øvrigt, at have mange træer i dette område.  

 

Uden træer og overdækning 

Forkert placeret overdækning Korrekt placeret overdækning 
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Figur 15 Kirkegade. Eksempel på afskærmning i varierende højde.    

 

På de efterfølgende figurer ses, effekten af hhv. træer og bænke og træer kombineret. Som det ses af 

Figur 16, udvides området med læ væsentligt med indførelse af bænke eller lignende. 



 

 VINDKOMFORTANALYSE  

GÅGADEN I FREDERIKSHAVN 

 REVISION 00 

DATO 06.08.2018 

 

17 

 

 

 
 

 
 

 

Figur 16 effekten i forhold til afskærmning i gadeplan.   

  

Med træer 

Uden træer 

Med afskærmning i gadeplan inkl. træer 



 

 VINDKOMFORTANALYSE  

GÅGADEN I FREDERIKSHAVN 

 REVISION 00 

DATO 06.08.2018 

 

18 

 

 

5.3 Træer i øvrigt 

Træerne i den øvrige del af gågaden er med til at give øget læ. Nogle træer har større betydning end an-

dre. I nedenstående skitse, ses en beregning med de træer, som vi vurderer, har betydning for det sam-

lede vindmiljø. Der anbefales en trækrone med tæt løv. 

 

 

Figur 17 Placering af effektive træer og overdækning.   
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BILAG 1 – VINDSTATISTIK 

Vindstatistikken tager udgangspunkt i den meteorologiske station 06043 ”Frederikshavn”. Vindhastighe-

der og vindretninger er taget fra DMI’s tekniske rapport ”Observerede vindhastigheder og –retninger i 

Danmark – med klimanormaler 1961-90”, Cappelen, J. og Jørgensen, B., Technical Report 99-13, Danish 

Meteorological Institute, 1999. Resultaterne af observationerne kan ses af Tabel 1. 

 

Tabel 1 Vindhastigheder og vindretninger for Frederikshavn. 
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Vindhastigheder og frekvenser er baseret på observationer i perioden 1989-1998. De angivne vindha-

stigheder er ”10 minutters middelvindhastigheden” observeret i 10 meters højde. Vindhastigheder og 

vindretninger varierer over året. I rapporten er årsgennemsnittet benyttet.   

 

 

Input-data 

Randbetingelserne for den numeriske beregning er den uforstyrrede strømning. Strømningsprofilet er 

givet ved: 

   

  𝑈 =
𝑈∗


𝑙𝑛 (

𝑧

𝑧0
) 

 

Hvor U* [m/s] er friktionshastigheden,  [-] er von Karmans tal, z [m] er højden, og z0 [m] er ruhedslæng-

den. z0 er sat til 0,5 m, svarende til bymiljø, hvilket i denne sammenhæng giver en konservativ bereg-

ning. 

 

Ruhedslængder på overflader er undersøgt for 0,2 m og 0,02 m. Overfladernes ruhedslængde har ikke 

stor betydning for beregningerne. 

 

Kriterier for komfort og sikkerhed 

Komfort og sikkerhed er meget subjektive følelser, derfor vil ethvert forsøg på at opsætte kriterier være 

forbundet med en vis usikkerhed. Som udgangspunkt vil resultaterne blive vurderet i forhold til et kom-

fort- og sikkerhedskriterium, som er blevet opsat af Bottema, A., ”Method for optimisation of wind dis-

comfort criteria”, Building and Environment, 35, 2000. 

 

Komfort:  𝑈 + 𝜎𝑢 > 6𝑚/𝑠 

 

Sikkerhed:  𝑈 + 3𝜎𝑢 > 20𝑚/𝑠 

 

Hvor σu er spredningen på hastigheden (turbulens). Til at bestemmeturbulens benyttes turbulent kine-

tisk energi, k. Den anvendte turbulens er den lokale turbulens. Den globale turbulens er indarbejdet i det 

indkomne vindprofil. 

 

Turbulens:  𝑘 = ½𝑢𝑖
′𝑢𝑖

′̅̅ ̅̅ ̅̅ → 𝜎𝑢 = 2√𝑘 
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Hvor ui’ er den fluktuerende del af strømningshastigheden. 

 

Komfortkriteriet forholder sig til stillesiddende aktiviteter. I anden litteratur, fx Wellington City District 

Plan, vurderes det, at personer kan acceptere op til 10 m/s, hvis de skal stå i længere tid, og 15 m/s, når 

de går. At komfortkriterierne er overholdt, er ikke det samme som, at der er vindstille.  

 

Overskridelsesfrekvensen vurderes i anvisninger i SBI 128, oprindeligt udarbejdet af A. Davenport, se 

Figur 18. SBI 128/Davenport benytter et kriterium på 5 m/s. Denne vindhastighed er en faktisk vindha-

stighed. Bottemas har derimod indarbejdet turbulensen samt øget komfortkriteriet til 6 m/s. Variationer i 

vind (turbulens) giver dårligere komfort end jævn vind. De to kriterier er sammenlignelige. 

 

Vi vurderer, at det er mest retvisende at benytte Bottemas kriterium, hvor turbulensen er indarbejdet. Vi 

benytter derimod Davenports overskridelsesprocent, idet den giver et mere nuanceret billede af forskel-

lige komfortområder.  

 

Aktivitet Område Karakteristik af vindmiljø 

  Acceptabelt Ubehageligt Meget ubeha-

geligt til farligt 

Hurtig gang Fortov, stier 43% 50% 53% 

Slentre Parker, Butiksgader 23% 34% 53% 

Stå eller sidde i kort 

tid 

Parker, Pladser 6% 15% 53% 

Stå eller sidde i læn-

gere tid 

Udendørs restauranter, fri-

luftsteater 

0,1% 3% 53% 

Figur 18 Davenports komforttabel 

 

Et område kan godt overordnet være komfortabelt, selv om komfortkriteriet er overskredet i perioder, fx 

hvis det ligger ud til vand, hvor man forventer, at det blæser. Det skal vurderes for de enkelte områder, 

hvor længe komfort- og sikkerhedskriterierne kan overskrides, hvor det stadig kan være acceptabelt. 
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BILAG 2 – OVERSIGTSKORT 

Vindforhold for eksisterende forhold området uden træer. 

 
Total 

 

Baggrundsmateriale for den samlede oversigt ”Total”, som viser de enkelte vindretningers bidrag til 

den samlede oversigt: 
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30° 60°    

   
90° (øst) 120° 
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150° 180° (syd) 

   
210° 240° 
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270° (vest) 300° 

   
330° 360° (nord) 


