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1 Indledning 

I fortsættelse af den indledende vindscreening af godsbanearealet i Aarhus, Ref. 

/1/, er der udført computersimuleringer af vindforholdene for godsbanearealet. I 

nærværende fase laves kun simuleringer for udvalgte retninger baseret på vind-

screeningen. Dette notat gennemgår resultaterne af disse for bebyggelsen som den 

ser ud pr. medio januar, 2018, og er en opdatering af tilsvarende simuleringer fra 

maj 2017, Ref. /2/. 

Der ses primært på komfort for rekreativt (stillesiddende) ophold og for fodgænge-

re. Fire repræsentative vindretninger er simuleret. Herved fås et bedre billede af 

vindforholdene end den indledende vindscreening kunne give. Det skal understre-

ges, at4 vindretninger naturligvis ikke giver et fuldt dækkende billede, da de valgte 

vindretninger kun dækker ca. 40% af de forekommende vinde på årsbasis. 

Der vil for overblikkets skyld være nogen gentagelser af materiale allerede inklu-

deret i vindscreeningsnotatet. 

Versionshistorik: 

› v.1.0: Simuleringer af tre vindretninger for bebyggelsen på Godsbanearealet 

som defineret pr. maj 2017, diskussion af resultaterne. 

› v.2.0: Simuleringer af fire vindretninger for bebyggelsen på Godsbanearealet 

som defineret pr. januar 2018, diskussion af resultaterne. 
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2 Ikke-teknisk resumé 

For at undersøge de fremtidige vindforhold omkring de påtænkte bebyggelser på 

godsbanearealet, er der udarbejdet en vindvurdering (version 2.0) på baggrund af 

3D CAD model pr. januar 2018.  

I vindvurderingen lægges hyppighederne for alle vindretninger sammen på illustra-

tionen Figur 7.9.  

Overskridelser af komfortgrænsen (hotspots) 

Det ses, at komfortgrænsen på 1 % for stillesiddende aktivitet overskrides enkelte 

stedet (hotspots): 

› Omkring vejkrydset Søren Frichs Vej / Carl Blochs Gade. 

› Umiddelbart bag bebyggelsen vest for vejkrydset (Ringgården). Vindmiljøet 

på 'bagsiden' af denne bebyggelse ser i øvrigt ud til at være stærkt præget af en 

bagsidehvirvel dannet for vind fra SSV. Det skal bemærkes at den endelige 

udformning af dette byggeri endnu ikke er afklaret. 

› Den vestlige ende af A. Hertzums Vej. 

› Den åbne del af Godsbanearealet syd for det planlagte byggeri. 

Det ses samtidig at komfortgrænsen for 6 % for stående aktivitet overskrides: 

› få steder i gaderne, samt  

› for den vestlige ende af A. Hertzums Vej og  

› den åbne del af Godsbanearealet syd for det planlagte byggeri. 

Det understreges at vind fra VSV (som ikke er blandt de fire simulerede vinde) 

også er relativt hyppig, og med stor sandsynlighed udviser et lignende mønster som 

vind fra V og SSV. Vind fra VSV vil således forstærke billedet. 
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Overskridelsens betydning 

Afhængigt af områdernes planlagte brug, er ovenstående resultater ikke i sig selv 

bekymrende, men det bemærkes, at der til de viste hyppigheder skal lægges tal for 

den ikke-simulerede del af året (de andre 60 %). 

De faktorer, som påvirker vindmiljøet, er bygningernes placering indbyrdes og i 

terrænet, samt udformningen af bygninger, læskærme og beplantning omkring 

bygningerne. Altså et samspil af flere faktorer.  

Overskrider hyppigheden 1 % for vindhastigheder på mindst 5,4 m/s er forholdene 

uacceptable for siddende aktivitet, overskrider hyppigheden 6 % er forholdene uac-

ceptable for stående aktivitet. 

Det bemærkes at vindkomfort, som mange andre menneskelige faktorer, ikke en 

absolut størrelse; men afhængig af lokale forhold. Det kan f.eks. tænkes at beboere 

i områder, der generelt er blæsende (åbne landområder), er mindre følsomme for 

vind end beboere i relativt stille områder (byområder), ligesom temperatur spiller 

en stor rolle. 

Afværgeforanstaltninger, beplantning 

Det vurderes, at den beplantning, som er vist i situationsplanen, vil have en vis ef-

fekt på vindkomforten i området, men hvis vindkomforten ønskes væsentligt for-

bedret vurderes det ikke sandsynligt, at beplantningen er tilstrækkelig til at afbøde 

uheldige vindforhold som følge af placering af høje bygninger på de tre hjørner i 

vejkrydset Søren Frichs Vej/Carl Blochs Gade. 

Den påtænkte beplantning vurderes at have følgende effekt: 

› Da vindmiljøet langs A. Hertzums Vej er stærkt påvirket af vind fra vestlig 

retning må det forventes, at den diffusive effekt af beplantningen vest for vil 

have en gavnlig virkning her. 

› Modsat forventes beplantningen ikke at betyde det store på den åbne del af 

Godsbanearealet eller bag bygningen vest for krydset Søren Frichs Vej / Carl 

Blochs Gade, da vindmiljøet her primært skyldes en bagsidehvirvel, der ikke 

vurderes at blive væsentlig påvirket af den viste beplantning.  

› Beplantningen kan godt have en vis gavnlig effekt i og omkring krydset Søren 

Frichs Vej / Carl Blochs Gade. 

Afværgeforanstaltninger, bygninger og gadeinventar 

Udeservering i forbindelse med cafeer og restauranter stiller for eksempel generelt 

samme krav til komfort og læ som boligens uderum. Udesæsonen er her dog bety-

delig længere, bl.a. på grund af udviklingen i gågadelivet i vore større byer, og 

strækker sig efterhånden over hele året. 

Mulige afværgeforanstaltninger: 



   
10 VINDVURDERING AF GODSBANEAREALET, AARHUS 

Vindsimulering_Godsbanearealet-V2.2._20180126.docx 

› At trække højhuse ind/op på en base kan have en markant gavnlig effekt på 

vindkomforten i gadeniveau. 

› Sikre mulighed for etablering af læ-skabende byrumsinventar 

› Etablering af yderligere afskærmende beplantning – eksempelvis espalier 
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3 Sammenfatning 

Til brug for vurderingen af vindklimaet udførtes CFD-simuleringer af fire repræ-

sentative forekommende vindretninger. Simuleringerne er lavet med basis i kom-

munens 3D bymodel og arkitektens CAD model for seneste opdatering i januar 

2018. 

For de fire simulerede vindretninger V, VNV, SSV og S tilsammen er i Figur 3.1 

vist et kort over den årlige hyppighed for overskridelse af en komfortgrænse på 5,4 

m/s. 

Overskrider hyppigheden 1 % for vindhastigheder på mindst 5,4 m/s er forholdene 

uacceptable for siddende aktivitet, overskrider hyppigheden 6 % er forholdene 

uacceptable for stående aktivitet. 

Det ses, at for disse fire vinde tilsammen (svarende til ca. 40 % af et gennemsnitsår 

i hyppighed), overskrides komfortgrænsen på 1 % for stillesiddende aktivitet flere 

steder: f.eks. omkring krydset Søren Frichs Vej / Carl Blochs Gade og i særdeles-

hed umiddelbart bag bygningen vest for krydset, hvor også komfortgrænsen på 6 % 

for stående aktivitet overskrides. Vindmiljøet bag denne bygning ser i øvrigt ud til 

at være stærkt præget af en bagsidehvirvel dannet for vind fra SSV. 

Komfortgrænsen for 6 % for stående aktivitet overskrides få steder i gaderne samt 

for den vestlige ende af A. Hertzums Vej og den åbne del af Godsbanearealet syd 

for det planlagte byggeri. 

Afhængigt af disse områders planlagte brug er disse resultater ikke i sig selv be-

kymrende, men det skal dog understreges, at der til de viste hyppigheder jo skal 

lægges tal for den ikke-simulerede del af året (de resterende 60 %). 

Det skal ligeledes understreges, at vind fra VSV, som også er relativt hyppig, med 

stor sandsynlighed udviser et lignende mønster som vind fra V og SSV, og at den-

ne ikke-simulerede vind således vil forstærke billedet. 

Figur 3.2 viser det samme plot men med beplantning indtegnet. Det skal understre-

ges, at simuleringerne IKKE er udført med træer i, men at træerne blot er lagt ind i 

figuren for nemmere at kunne vurdere deres potentielle effekt. 
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Figur 3.1 Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 5,4. Vind fra 

V+S+NNV+SSV. 1,5 m over gadeplan.  

 

Figur 3.2 Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 5,4. Vind fra 

V+S+NNV+SSV. 1,5 m over gadeplan. Med træer tegnet ind. BEMÆRK : træ-

erne er ikke inkluderet i simuleringerne. 

Krydset A Hertzums Vej 
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Da vindmiljøet langs A. Hertzums Vej er stærkt påvirket af vind fra vestlig retning 

må det forventes, at den diffusive effekt af beplantningen vest for vil have en gavn-

lig virkning her. 

Modsat forventes beplantningen ikke at betyde det store på den åbne del af Gods-

banearealet eller bag bygningen vest for krydset Søren Frichs Vej / Carl Blochs 

Gade, da vindmiljøet her primært skyldes en bagsidehvirvel, der ikke vurderes at 

blive væsentlig påvirket af den viste beplantning.  

Beplantningen kan godt have en vis gavnlig effekt i og omkring krydset Søren 

Frichs Vej / Carl Blochs Gade. 
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4 Baggrund og data 

4.1 Området 

Figur 4.1 viser et satellitfoto af området. Området kan betegnes som almindelig 

bymæssig bebyggelse. 

 

Figur 4.1 Satellitfoto godsbanearealet. Nord opad. Fra Google Earth. 
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Figur 4.2 3D CAD model af området, set fra syd. Model pr. januar 2018. 

Figur 4.2 viser et billede fra 3D CAD modellen af området set fra syd. Modellen er 

i version 2.0 pr. januar 2018 opdateret ud fra seneste vidensniveau om eksisterende 

og kommende projekter på Godsbanearealerne. 

 

Figur 4.3 3D CAD model af området, set fra syd. Model pr. januar 2018 med træer in-

kluderet. 
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Figur 4.3 viser den seneste 3D model med træer inkluderet. Der udføres ikke simu-

leringer med disse træer i modellen, da det øgede krav til beregningskraft og –tid 

vil være væsentlig, og vurderes ikke på nuværende stade at bidrage tilsvarende me-

re til vindvurderingen. I stedet ses der på hvilken forventet effekt beplantningen vil 

kunne få på de simulerede vindforløb uden træer baseret på generel erfaring og vi-

den. 

4.2 Vindforhold 

I de følgende figurer er vist vindroser fra DMI fra den nærliggende målestation i 

Tirstrup (flyvepladsen) på årsbasis. Målingerne refererer til 10 min middelvinden 

10 m over terræn i åbent terræn. Vindhastighederne er her angivet i klasserne under 

5 m/s, mellem 5 m/s og 11 m/s og over 11 m/s.  

Hyppighedsfordelingen mellem retninger antages ikke at være væsentligt anderle-

des i Aarhus. Det ses, at vestlige vinde er meget dominerende og nordlige vinde 

relativt sjældne. 
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Figur 4.4 Vindrose, hele året. Fra DMI. 
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Den statistiske fordeling af vindretninger og hastigheder kan beskrives ved den 

såkaldte Weibull-fordelig. Fordelingens tre parametre A, k og f er i European Wind 

Atlas bestemt for Tirstrup lufthavn, Tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Estimerede Weibull-parametre for Tirstrup lufthavn, z0 = 0,03. 

Vindretning Middelvind A Formfaktor k Frekvens f 

0 4,8 1,59 0,048 

30 5,0 1,66 0,047 

60 5,3 1,66 0,054 

90 5,5 1,62 0,068 

120 6,3 1,60 0,086 

150 5,6 1,60 0,077 

180 5,8 1,59 0,085 

210 6,3 1,79 0,108 

240 6,2 1,88 0,131 

270 7,4 1,85 0,150 

300 6,8 1,77 0,103 

330 4,8 1,36 0,042 

 

Med kendskab til Weibull-parametrene er det muligt mere præcist end ud fra 

DMI's vindroser at estimere hyppigheden af overskridelser af en bestemt vindha-

stighed, f.eks. U, fra en given vindretning ved brug af følgende formeludtryk: 

ℎ(𝑉 > 𝑈) = 𝑓 [1 − [1 − 𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑈

𝐴
)
𝑘

]]] 

Ovenstående udtryk gælder for én vindretning, for hvilken Weibull-parametrene er 

kendt. Hvis vinden kommer fra forskellige vindretninger, findes den samlede hyp-

pighed ved at summere hyppighederne fra de forskellige vindretninger. 
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5 Vindkomfort 

5.1 Almindelig komfort 

Fodgængerkomforten vurderes ud fra Lawsons kriterier (Ref. /3/). Disse er baseret 

på mange års erfaring opbygget på University of Bristol. De anvendtes i let modifi-

ceret form for London Docklands. Der eksisterer også en række andre kriterier for 

vindkomfort i litteraturen, af grundlæggende samme tilsnit men med vekslende 

grad af detaljering og med andre grænseværdier, men en samlet konsensus er end-

nu ikke etableret. Lawsons kriterier ligger nogenlunde i midten af gruppen af krite-

rier, og er således hverken særligt konservative eller særligt bløde. 

Lawson opererer med tre niveauer: 

› Uacceptabelt (forebyggende foranstaltninger er nødvendige) 

› Tåleligt (man er bevidst om vinden, men finder sig i forholdene, da det ikke 

opleves som noget der sker særlig tit. Kræver ikke forebyggende foranstalt-

ninger, men man kan vælge at gøre det, hvis økonomi og øvrige forhold taler 

for det) 

› Acceptabelt (der føles intet ubehag). 

For forskellige aktivitetsniveauer defineres grænserne til tålelige og uacceptable 

vindforhold for fodgængere som angivet i følgende skema. Oprindeligt er disse 

kriterier angivet i Beaufort men er her omregnet til m/s ifølge DMI's oplysninger 

(derfor de skæve værdier). Skemaet bruges som følger: 

For rask gang fås uacceptable forhold hvis det blæser mere end 10,7 m/s i 2% af 

tiden (eller mere). Stillesiddende aktivitet i længere tid går fra acceptabelt til tåle-

ligt, hvis det blæser mere end 3,3 m/s i 4% af tiden. Tåleligt (frem for acceptabelt) 

bruges ofte som kriterium for et givet byggeri, da tests og/eller beregninger ofte 

laves uden træer eller andre mindre elementer, som kan virker skærmende. Forhol-

dene kan derfor ofte i virkeligheden være lidt bedre end målt i forsøg/beregnet. 
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Tabel 5.1 Lawsons kriterier for fodgængerkomfort, Ref. /3/. 

Område/Aktivitet (forventet/foreskrevet) 
Kriterium for vindhastighed og over-

skridelse 

Beskrivelse Betegnelse Uacceptabelt Tåleligt 

Veje, p-arealer A 6% > 10,7 m/s 2% > 10,7 m/s 

Rask gang med et formål, 

cykling 
B 2% > 10,7 m/s 2% > 7,9 m/s 

Gang, slentren C 4% > 7,9 m/s 6% > 5,4 m/s 

Stående D 6% > 5,4 m/s 6% > 3,3 m/s 

Indgangsområder, døre E 6% > 5,4 m/s 4% > 3,3 m/s 

Siddende F 1% > 5,4 m/s 4% > 3,3 m/s 

 

Vindhastighederne angives som den største værdi af middelvindhastigheden og den 

såkaldte "Gust equivalent mean wind speed", som tager hensyn til turbulensni-

veauet i vinden. En relativt svag men meget turbulent vind kan godt føles ubehage-

ligere end en stærkere men ikke særlig turbulent vind, og det tages der højde for på 

denne måde. 

"Gust equivalent mean wind speed" Ueq er den største værdi af 10 min. middelvin-

den U10 eller 3 sek. vindstød Ug /1,85. 

Vindkomfort er, som mange andre menneskelige faktorer, ikke en absolut størrelse; 

men afhængig af lokale forhold. Det kan f.eks. tænkes at beboere i områder der 

generelt er blæsende (åbne landområder), er mindre følsomme for vind end beboere 

i relativt stille områder (byområder), ligesom temperatur spiller en stor rolle. 

5.2 Farlige forhold 

Grænsen for hvornår vinden bliver så stærk, at der kan være fare for fodgængere og 

cyklister, er heller ikke entydig, da det i sagens natur afhænger af hvem man ser på: 

er det en voksen, stærk person, en ældre, gangbesværet person, eller en cyklist? 

Skal grænsen gå hvor det bliver svært at gå eller hvor man kastes omkuld? 

Forskellige kriterier for farlige forhold er samlet nedenfor. De fleste er baseret på 

observationer/praktisk erfaring, da det i sagens natur er svært at udføre kontrollere-

de forsøg uden at udsætte forsøgspersonerne for unødig risiko: 

1 London Docklands: Umiddel, 1time = 15 m/s i 0,025% af tiden ("en gang årligt"), 

dog 20 m/s i områder for cyklister og sårbare fodgængere ikke kommer (Ref. 

/3/). 

2 Isymov & Davenport: Uvindstød = 15.2 m/s i mere end 0,02 % af tiden (årligt) 

(Ref. /4/). 

3 Melbourne: Uvindstød = 23 m/s i mere end 0,025 % af tiden ("en gang årligt") 

(Ref. /4/). 
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4 Bottema: Uvindstød = 15 m/s farligt for ældre og gangbesværede, 20-23 m/s for 

almindelige voksne, baseret på oversigt over flere kriterier (Ref /5/). 

Det anbefales, hvis ønsket at se på dette på et tidspunkt, at følge konklusionerne 

samlet i Bottema, Ref. /5/, dvs. farlige forhold haves ved vindstød på over 15 m/s 

for ældre og andre sårbare, og 20 m/s for raske voksne mennesker, optrædende me-

re end "en gang årligt" (0,025%). 
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6 Fremgangsmåde 

Vindvurderingen baseres på CFD-simuleringer. Det kommercielle CFD software 

Star CCM+ (version 12) bruges til formålet. CFD = Computational Fluid Dyna-

mics. 

Fire typiske vindretninger analyseres, se også Tabel 6.1: 

Tabel 6.1 Analyserede vindretninger og tilknyttet årlig hyppighed (Tirstrup-tal). 

Vindretning Årlig hyppighed 

VNV:300° 10,3 % 

S:180° 8,5 % 

SSV: 210° 10,8 % 

V:270° 15,0 % 

 

Vestenvinden er valgt, da den er langt den hyppigste vindretning i området. Vind 

fra vestnordvest er den næsthyppigste, og går ydermere næsten i samme retning 

som de gennemgående gader i området. Søndenvinden er valgt på baggrund af 

screeningen og for at få en vind fra en anden sektor ind også. I forhold til de første 

simuleringer, Ref. /2/, er desuden suppleret med vind fra sydsydvestlig retning, idet 

den er næsten parallel med banearealet, og vinden derfor vil kunne komme relativt 

uforstyrret ind mod de nye bygninger på arealet. 

Disse fire vindretninger repræsenterer 40,6 % af alle hændelser på årsbasis. Det 

skal derfor understreges, at de udførte simuleringer ikke giver et komplet billede af 

vindforholdene i området. 

Simuleringerne skal i stedet ses som et godt billede af, hvad der sker for typiske 

vindretninger. 

6.1 Model 

3D bymodellen for Aarhus dannede udgangspunkt for beregningsmodellen. Hele 

beregningsmodellen har størrelsen 8540 m x 6930 m x 300 m (henholdsvis øst-

vest, nord-syd og opad). Figur 6.1 viser et udsnit af modellen, inkl. noget af det 

ydre område uden bygninger, som er tilføjet for at undgå numeriske randeffekter i 

beregningsmodellen. 
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Figur 6.1 3D-modeludsnit brugt til CFD-simuleringerne, set fra syd. 

6.2 Model set-up 

Beregningerne er udført som tidsmidlede simuleringer af vind og turbulens. 

Turbulensmodellen er en k-ε model (realizable, two-layer model). Luften modelle-

res under antagelse af konstant densitet (1,25 kg/m3), dvs. uden temperaturlagde-

ling. 

Der sættes logaritmiske profiler for vindhastighed og turbulensintensitet på svaren-

de til terrænklasse III og med en vindhastighed på 10 m/s i 10 m højde over terræn. 

Det logaritmiske hastighedsprofil er angivet nedenfor. 
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hvor kt = 0,22, v = 13 m/s samt z0 = 0,3. 

Forholdet mellem vindhastigheden i 10 m højde for de to profiler, der sættes på 

randen af modellen, og vindhastigheden i 10 m højde i Tirstrup beregnes som 

 UTirstrup (z=10 m) = 1,28 · Urand(z=10 m) 

ud fra en metode angivet i Ref. /6/. 
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Det anvendte beregningsnet indeholder 10,2 millioner celler (hexaheder). Da mo-

dellen dækker så stort et område geografisk set, er nettet bygget op med et ydre 

område i grov opløsning og et lille område i fin opløsning. I forhold til de tidligere 

simuleringer beskrevet i Ref. /2/ er det lille område i fin opløsning flyttet lidt mod 

vest og udvidet til at inkludere alle de nye bygninger. Derfor er antallet af bereg-

ningsceller gået op fra ca. 9,2 mill. til nu 10,8 mill. 

Det grove net opløser ikke bygningerne i detaljer, men bygningerne heri kommer 

til at virke som ruhedselementer opstrøms til udviklingsområdet, så den samlede 

effekt af byen på vindmiljøet modelleres. 

Figur 6.2 viser nettet på bygningernes overflade i det fine lokalområde, udstræk-

ningen af dette samt overgangen til yderområdet. 

 

Figur 6.2 Beregningsnet. 
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7 Resultater 

Der ses i det følgende på gadeplanet omkring bebyggelsen, defineret som forholde-

ne 1,5 m over gadeniveau. Vindforholdene i en højde på 1,5 m over terræn giver 

erfaringsmæssigt et godt billede af påvirkningen af fodgængere og cyklister. 

For alle fire vindretninger vises "Gust equivalent mean wind speed", som omtalt i 

afsnit 5, som konturplots. Vektorer, der angiver vindens retning, vises også. Vind-

hastighederne er på disse konturplots divideret med den uforstyrrede vindhastighed 

i 10 m højde (som er lig 10 m/s). 

Derudover vises kort over den årlige hyppighed for overskridelse af komfortgræn-

sen på 5,4 m/s. 

Overskrider hyppigheden 1 % for vindhastigheder på mindst 5,4 m/s er forholdene 

uacceptable for siddende aktivitet, overskrider hyppigheden 6 % er forholdene 

uacceptable for stående aktivitet. 

7.1 Vindforhold i gadeplan 

Hastighedsvektorerne er vist projiceret på et plan 1,5m over terræn. 

7.1.1 Vindretning vest (270°) 

Ikke overraskende mærkes vestenvinden mest på den sydlige ubebyggede del af 

godsbanearealet. Men også A. Hertzums Vej mærker vestenvinden. 

Oversat til komfort ser man at komfortgrænsen på 1 % for siddende aktivitet over-

skrides de nævnte steder, og at grænsen for stående aktivitet på 6 % overskrides i 

den vestlige ende af A. Hertzums Vej alene for vestenvind. 
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Figur 7.1 Konturer for relativ gust equivalent mean wind speed. Vind fra vest. 1,5 m over 

gadeplan.  
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Figur 7.2 Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 5,4. Vind fra vest. 1,5 m 

over gadeplan.  

7.1.2 Vindretning vestnordvest (300°) 

Området, der mærker vinden flytter nu lidt længere mod nord. Vinden mellem 

punkthusene bliver lidt kraftigere, Figur 7.3, og det er nu den østlige ende af A. 

Hertzums Vej, der mest mærker vinden. 

Vindkomforten ses generelt at være god for denne vindretning hvor kun enkelte 

områder har en hyppighed over 1% for vind højere end komfortgrænsen på 5,4 m/s, 

Figur 7.4.  
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Figur 7.3 Konturer for relativ gust equivalent mean wind speed. Vind fra vestnordvest. 

1,5 m over gadeplan.  
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Figur 7.4 Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 5,4. Vind fra vestnord-

vest. 1,5 m over gadeplan.  

7.1.3 Vindretning syd (180°) 

For søndenvind ses forstærket vind ind mellem husene, ikke kun i de lange gade-

strøg, og ud i krydset, Figur 7.5. 

På grund af den relativt lavere hyppighed af søndenvind ses dog ret god vindkom-

fort for denne vindretning, Figur 7.6. 
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Figur 7.5 Konturer for relativ gust equivalent mean wind speed. Vind fra syd. 1,5 m over 

gadeplan.  
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Figur 7.6 Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 5,4. Vind fra syd. 1,5 m 

over gadeplan.  

7.1.4 Vindretning sydsydvest (210°) 

Når vind går om i SSV ses som ventet at hele det åbne område langs banearealet 

bliver meget forblæst. Også den vestlige ende af A. Hertzums Vej mærker vinden, 

ligesom hele området omkring krydset krydset Søren Frichs Vej / Carl Blochs Ga-

de, Figur 7.7. 

Dette vindmønster afspejles også i kortet over vindkomforten for denne vindret-

ning, Figur 7.8. 
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Figur 7.7 Konturer for relativ gust equivalent mean wind speed. Vind fra sydsydvest. 1,5 

m over gadeplan.  
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Figur 7.8 Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 5,4. Vind fra sydsydvest. 

1,5 m over gadeplan.  

7.1.5 Alle fire vindretninger samlet 

Lægges hyppighederne for alle fire vindretninger sammen, fås billedet vist i Figur 

7.9. Det ses, at for disse fire vinde tilsammen (svarende til ca. 40 % af et gennem-

snitsår i hyppighed), overskrides komfortgrænsen på 1 % for stillesiddende aktivi-

tet omkring krydset Søren Frichs Vej / Carl Blochs Gade og i særdeleshed umid-

delbart bag bygningen vest for krydset, hvor også komfortgrænsen på 6 % for stå-

ende aktivitet overskrides. Vindmiljøet bag denne bygning ser i øvrigt ud til at væ-

re stærkt præget af en bagsidehvirvel dannet for vind fra SSV. 

Det samme gælder for den vestlige ende af A. Hertzums Vej og den åbne del af 

Godsbanearealet syd for det planlagte byggeri. 

Det skal understreges at vind fra VSV, som også er relativt hyppig, med stor sand-

synlighed udviser et lignende mønster som vind fra V og SSV, og at denne ikke-

simulerede vind således vil forstærke billedet. 

Figur 7.10 viser det samme plot for de fire vindretninger, men med beplant-

ning/træer indtegnet. Det skal understreges, at simuleringerne IKKE er udført med 

træer i, men at træerne blot er lagt ind i figuren. 
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Figur 7.9 Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 5,4. Vind fra 

V+S+NNV+SSV. 1,5 m over gadeplan.  

 

Figur 7.10 Konturer over hyppighed i % af vindhastigheder over 5,4. Vind fra 

V+S+NNV+SSV. 1,5 m over gadeplan. Med træer tegnet ind. BEMÆRK : træ-

erne er ikke inkluderet i simuleringerne. 
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Da vindmiljøet langs A. Hertzums Vej er stærkt påvirket af vind fra vestlig retning 

må det forventes, at den diffusive effekt af beplantningen vest for vil have en gavn-

lig virkning her. 

Modsat forventes beplantningen ikke at betyde det store på den åbne del af Gods-

banearealet eller bag bygningen vest for krydset Søren Frichs Vej / Carl Blochs 

Gade, da vindmiljøet her primært skyldes en bagsidehvirvel, der ikke vurderes at 

blive væsentlig påvirket af den viste beplantning.  

Beplantningen kan godt have en vis gavnlig effekt i og omkring krydset Søren 

Frichs Vej / Carl Blochs Gade. 
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