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FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Koteng Eiendom AS for å utarbeide en lokalklimaanalyse i 
forbindelse med planarbeidet i Tungaveien 1 på Leangen. Den tidligere travbanen skal 
transformeres og utvikles til et boligområde med servicetilbud, offentlige tjenester og 
grøntområder i samsvar med rammer gitt i kommuneplanens arealdel.  

Lokalklimavurderingen redegjør for de lokalklimatiske forholdene på Leangen. Utredningen 
går videre inn på hvordan lokalklimaet vil kunne bli endret ved en utbygging og påvirke både 
planområdet internt og omgivelsene, og hva som bør tas hensyn til i den videre plan-
leggingen. Vurderingen omfatter også analyse av luftkvalitet. Luftkvalitet omtales også i eget 
dokument (CIVITAS og Brekke&Strand), vedlegg 1. 

Analysene vil gi anbefalinger om hvilke prinsipper som bør legges til grunn for å oppnå et 
godt lokalklima på Lilleby. Nina Rieck har deltatt i arbeidsmøter med Lund Hagem Arkitekter 
AS og Koteng Eiendom AS og gitt innspill underveis i planleggingsprosessen. 

Nina A. Rieck har vært fagansvarlig hos Asplan Viak. Meteorolog Erik Berge i CIVITAS har 
hatt ansvaret for vinddata og luftkvalitet, og har også vært kvalitets-sikrere. 

I Koteng Eiendom AS har Line Snøfugl Storvik vært vår kontaktperson og hos Lund Hagen 
Arkitekter AS; Linn Kopperdal. 

Trondheim 15.08.2018

Nina Rieck                                                                                               Erik Berge 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer
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1 ANBEFALINGER OG KONKLUSJONER
Lokalklimavurderingen redegjør for de lokalklimatiske forholdene på Leangen, og hvordan lokalklimaet 
vil kunne bli endret ved en utbygging og påvirke både planområdet internt og omgivelsene. Vurder-
ingen omfatter også en analyse av luftkvaliteten.

Meteorologiske bakgrunnsdata og luftkvalitet
Arbeidet baserer seg på meteorologiske data, studier av topografi, kartanalyser og befaring. Dataene 
er kartfestet og analysert i forhold til terrenget i området.

Vindroser for hele året og vinterhalvåret viser fremherskende vindretning fra sørsørvest og fra sør. 
Vindstyrken er om vinteren opp i over 8 m/s fra sør. Det er også i korte perioden sterk vind fra vestlig 
sektor; opp i over 8 m/s (frisk bris). Vindroser for sommerhalvåret viser fremherskende vindretning fra 
vestnordvest, sørsørvest og fra nordnordøst. Vindstyrke på 2-4 m/s (svak vind og lett bris) dominerer.   

Planområdet med tilgrensende områder er utsatt for den inversjonen som virker i områder. Kraftige 
inversjoner inntrer ca. 10-15 % av tiden i vinterhalvåret. Terrenget i planområdet er flatt, og det er få 
steder som peker seg ut som forsenkninger der kaldluften kan samle seg.

Luftkvalitet gjenspeiler luftens innhold av forurensende stoffer og varierer i forhold til nærhet til 
forurensningskilder og spredning av forurensningen. I lokalklimasammenheng er det viktig å se 
kildenes plassering i landskapet i sammenheng med vindretning, topografi, drenering og filtrering i 
vegetasjonen. På Leangen er det vegtrafikk på E6, i Innherredsveien og Haakon VIIs gate som er 
forurensningskildene. Luftsonekartene for svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) viser lavere 
konsentrasjoner med NO2 i hele planområdet bort sett fra den nordligste delen opp mot rundkjøringen 
ved Innherredsveien og Haakon VIIs gate. Det er vist gul sone for svevestøv (PM10) i hele 
planområdet.

Vurdering av planforslaget
Det forventes at lokalklimaet vil endre seg ved at det åpne landskapet bebygges. Gjennom plan-
området går det brede akser som skal fungere som transport- og oppholdsareal for myke trafikanter. 
Enkelte akser har vegetasjon, andre ikke. Ut fra aksene går det smalere forbindelser på kryss og 
tvers. Den oppbrutte strukturen med ulike bygningshøyder og et gatenett som stadig skifter retning, er 
positivt med hensyn til å bryte ned og dempe vindstyrken. Enkelte større plasser forventes å være 
vindutsatte da de ligger åpent til for fremherskende vindretninger. Tunene forventes å være lune 
oppholdsarealer.  

Sommersituasjonen. De brede aksene gjennom utbyggingsområdet vil ha stor betydning for lokal-
klimaet. «Naturaksen» i sørvest-nordøstlig retning er noe utsatt for vind fra sørlig sektor i sommer-
månedene, og vegetasjonen i aksen vil ha stor effekt på å bremse vinden. «Aktivitetsaksen» og 
«Byaksen» i retning øst-vest går parallelt med fremherskende vindretning fra vest og vil lede vind inn i 
planområdet. Torget er utsatt, og her er det er vist lite vegetasjon som kan dempe vinden. Flere 
åpninger inn til tunene vender mot vest, og her kan det trekke inn.

Vintersituasjonen. «Naturaksen» vil være utsatt for sørlige vinder, men beplantning vil dempe vinden 
som kommer fra sør og sørsørvest i vinterhalvåret. Vinden vil avta gradvis innover i aksen mot øst. 
Vind som kommer fra sørlig retning vil ledes i Tungaveien og kan gi vindforsterkning (korridoreffekt) 
ved passering av IKEA. Torget er utsatt både for sommer- og vintervinder. Vind fra sørlig sektor vil 
ledes inn mot Leangen Lounge og tunene som har åpning mot sør. «Aktivitetsaksen» og «Byaksen» 
som går på tvers av hovedvindretningen, er skjermet for vintervinden.

Vegetasjon har to viktige funksjoner; påvirkning av luftstrømmene og overflateavsetning. Både 
vegetasjon og bygninger fungerer som støvsamlere. I aksene gjennom planområdet og opp mot 
Innherredsveien og Haakon VIIs gate er det utstrakt bruk av vegetasjon som vil dempe vind og rense 
luften. Ut mot Innherredsveien er det vist en «vegg» med forholdsvis høye bygninger, terrengvoll og 
vegetasjon som vil absorbere og filtrere deler av forurensningspartiklene (PM10). Den filtrerende 
effekten er størst i sommerhalvåret når det er bladverk på trærne. 

Ingen av boligbyggene ligger i rød sone for PM10 ut mot Innherredsveien og Haakon VIIs gate. Et lite 
uteareal ligger i dette området i rød sone, men dette inngår ikke i utearealet for boliger. 
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Solforholdene forventes å være gode på Torget og i aksene store deler av året og på døgnet. I tunene 
kan det imidlertid forventes mer skygge.  
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2 HENSIKT
Lokalklimaanalysen vil se på forholdet mellom de prosesser som skjer i terrengoverflaten 
styrt av krefter i den frie atmosfæren (værlagsvinder) og prosesser som er mer lokale og 
terrengbundne (lokalklima). Analysen vil avdekke naturgitte forutsetninger gitt av 
meteorologi, topografiske forhold og menneskeskapte faktorer som har innvirkning på 
lokalklimaet. Naturgitte forutsetninger kan være vindforhold, temperaturforskjeller, solforhold 
etc. Menneskeskapte faktorer kan være plantet vegetasjon, bebyggelse, veger og andre 
anlegg som leder vind, gir skygge eller transporterer bort/hindrer utlufting av forurenset luft. 

Lokalklimaanalysen vil redegjøre for de lokalklimatiske forholdene som bør tas hensyn til ved 
planlegging og utvikling av Tungaveien 1. Lokalklima i byer - byklima - har spesielle forhold 
som skiller seg fra mer landlige omgivelser. Forhold som vil bli aktuelle å belyse gjennom 
utredningsarbeider er:
 Tett bystruktur vil påvirke sol- og varmestrålingen og derved energibalansen ved bakken. 

Temperatur- og fuktighetsforholdene kan bli endret.
 Bygninger og spesielt høyhus vil kunne endre vindklimaet på gateplanet ved at vinden 

forsterkes eller svekkes rundt bygningen og i de nærmeste omgivelsene.
 Gateløp og plassdannelser vil kanalisere og kan forsterke vinden lokalt. 
 Betydningen av vegetasjon i forhold til vinddemping og luftkvalitet.
 Inversjonsforhold med stillestående forurenset luft i vinterhalvåret. 
 Lokalisering av boliger, torg, utearealer og barnehager. Vindeksponerte områder og 

områder med dårlig luftkvalitet bør unngås. 
 Vil bebyggelsen demmer opp for ventilerende vinder og gi negative korridoreffekter eller 

turbulens?
 Vil inngangspartier og uteoppholdssoner får nødvendige skjermingstiltak?

Ved å ta hensyn til lokalklimaet kan man heve kvaliteten i et område både energimessig, 
miljømessig, trivselsmessig og helsemessig. Undersøkelser i forkant kan avdekke 
problematiske forhold før bygging slik at uforutsette kostnader unngås i ettertid, og er slik sett 
et ledd i en langsiktig tankegang. 

Analyse av luftkvalitet på Leangen er også en del av lokalklimavurderingen. Det er en 
sammenheng mellom lokalklima og luftkvalitet. Lokalklimatiske forhold vil f.eks. påvirke 
spredning av luftforurensning og derved innvirke på luftkvaliteten i et område. Det kan i 
planen gjøres avbøtende tiltak der det er behov for det, f.eks. innføring av vegetasjon eller 
bygningsmasse som filtrerer eller beskytter mot luftforurensning og binder svevestøv. 
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3 VINDFORHOLD OMKRING BYGNINGER
Bygninger vil generelt ha en dempende effekt på vinden. Samtidig vil bygninger lokalt kunne 
styre vinden og gi vindforsterkning. Jo større bygningene er jo større effekt vil de kunne ha 
på vinden nær bakken. I figur 1 er det vist en skisse av vindforholdene rundt en bygning. 
Vindhastigheten øker med høyden over bakken slik som vist i vindprofilet. Når vinden 
strømmer mot en bygning vil retningen på luftstrømmen endres, og vinden vil akselerere over 
toppen eller rundt hjørnene på huset. Vind vinkelrett mot en fasade vil presses ned mot 
bakken fra ca. 2/3 høyde og nedenfor. Vind som treffer over denne høyden vil akselerere 
over hustaket. Vind som trekkes ned langs en fasade vil ha høyere hastighet enn vinden ved 
bakken siden vindhastigheten øker med høyden.

Vindforsterkningen rundt hushjørner ved bakken kan typisk være på 30-50 % i forhold til 
vindhastigheten lengre ut fra bygget. På lesiden av bygninger vil vindhastighetene bli lavere, 
men turbulens med vindkast kan forekomme. Arealer mellom bygninger eller langs rekker av 
bygninger som er orientert i samme retning som vindretningen, vil også gi vindforsterknin-
ger, mens hus og husrekker på tvers av vinden vil kunne skape lunere uteoppholdsrom. 
Åpninger og passasjer gjennom bygninger kan gi opphav til vindtunneler. Vegetasjon virker 
bremsende på vind og beplanting, og er viktig for å skape god vindkomfort. Plassering og 
orientering av bygninger, rekker av bygninger og vegetasjon er derfor av stor betydning for 
hvordan vindkomforten vil bli innenfor et område. 

Figur 1. Skisse av vind og turbulens rundt en bygning.

3.1 Vindkomfort
Når vindkomfort skal vurderes, er det viktig å ta hensyn til at den vil oppleves forskjellig 
avhengig av uteaktivitet og oppholdsrom. Eksempelvis vil en vindhastighet kunne oppfattes 
som uakseptabel når man sitter ute og spiser, mens samme vindhastighet oppfattes som 
akseptabel når man beveger seg til og fra en bygning. Det er utarbeidet ulike klassifiseringer 
av komfort knyttet til vindhastighet. Felles for vindkomfortklassifiseringer er at de gir grenser 
for hvilke vindhastigheter som anbefales for ulike typer uteaktiviteter. I kombinasjon med 
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detaljerte vindberegninger (evt. vindtunnelstudier) og lokal vindstatistikk kan lokal 
vindkomfort kvantifiseres. 

Vi ser at Lawsons kriterier gir prosentvis andel av tiden over en viss vindstyrke som antas 
som «akseptabelt» for et gitt oppholdsrom eller aktivitet.  Eksempelvis antas det som 
akseptabelt at vindhastigheten er over 3.5 m/s inntil 4 % av tiden for utearealer for 
sittegrupper, mens det er akseptabelt at vindhastigheten er over 3.5 m/s inntil 6 % av tiden 
for fotgjengerområder for stående. For fotgjengerområder for gående vil det være 
akseptabelt at vindhastigheten er over 5.5 m/s inntil 6 % av tiden. 

Tabell 1. Lawsons komfortkriterier. Hastighetene i tabellen er referert til 2 meters høyde over bakken. 
3,4-5,4 m/s er lett bris, 5,5-7,9 m/s er laber bris og 8,0-10,7 er frisk bris

Oppholdsrom/Aktivitet Akseptabelt

(1)  Utearealer for sittegrupper 4 % > 3.5 m/s

(2)  Inngangspartier for bygninger 4 % > 3.5 m/s

(3)  Fotgjengerområder for stående 6 % > 3.5 m/s

(4)  Fotgjengerområder 6 % > 5.5 m/s

(5)  Fotgjengere til og fra arbeidet 2 % > 8.0 m/s

(6)  Veier og parkeringsplasser 2 % > 10.5 m/s

Merk at vindkomfort utarbeidet slik som skissert ovenfor, må sees på som veiledende. Det vil 
være usikkerhet knyttet til beregninger av lokal vindkomfort som skyldes usikkerhet i lokale 
vindberegninger, lokal vindstatistikk, vindkomfortkriterier og hvordan enkeltindivider oppfatter 
komfort knyttet til vind.
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4 PLANOMRÅDETS PLASSERING OG 
LOKALKLIMATISKE FORUTSETNINGER

Planområdet ligger øst for Trondheim sentrum på grensen mot åpne jordbruksområder ikke 
langt fra Trondheimsfjorden. Området grenser inn mot tett småhusbebyggelse i vest og til 
store bygningsvolumer med butikker (IKEA) og annen næringsbebyggelse i sør. Området er 
omringet av trafikkerte veger først og fremst E6, Innherredsveien og Haakon VIIs gate. 

Terrenget er forholdsvis flatt innenfor plangrensen. Nordøst for den gamle travbanen ligger 
furukledde koller i en rekke ned mot Rotvoll ved fjorden. Kollen nærmeste planområdet ligger 
70 moh, dvs. 20 meter høyere enn travbanen på ca. 50 moh. 

Landskapet er åpent mot øst og de åpne jordene, delvis skjermet mot nord av de furukledde 
kollene og forholdsvis skjermet mot sør og vest av bebyggelse.  

Figur 2. Kartutsnitt over området i den østlige bydelen. Planområdet er sirklet inn.
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5 METEOROLOGISKE DATA
Arbeidet baserer seg på meteorologiske data, studier av topografi og kartanalyser, befaring 
og Forslag til planprogram av 2017. 

Meteorologiske data er kartfestet og analysert i forhold til terrenget i området. Lokalklimaet
påvirkes blant annet av terrengformasjoner som daler, åsrygger, bekker/elver, åpne flater, 
vegetasjon, bebyggelse osv. Terreng, vegetasjon og bebyggelse bidrar til variasjoner i 
fremherskende vindretninger og hastighetsfordelingen, mens avstanden til sjøen/fjorden 
påvirker temperaturklimaet både sommer og vinter. 

På befaringsdag 25.04.18 ble det registrert vind fra vestnordvest med styrke 5 m/s i området. 
Dette er fremherskende vind med en vindstyrke som forekommer ofte i sommerhalvåret. 
Vinden tok godt på den åpne travbanen, men avtok noe inn mot bebyggelsen i vest. Vinden 
var også spesielt følbar i Tungaveien.   

5.1 Vinddata
De meteorologiske dataene er hentet fra Meteorologisk Institutt sitt dataarkiv. Modellen har 
2.5 km avstand mellom beregningspunktene. Meteorologiske data for Leangen er hentet ut 
for årene 2016-2017 og i et punkt som ligger nær planområdet. Modelldataene inneholder 
informasjon om temperatur og vind i ulike høydenivåer nær bakken (ca. 10 m, 35 m, 65 m, 
85 m og 110 m). 

 

Figur 3. Vindrose for hele året.             Figur 4. Vindrose for vinterhavlåret

Vindroser for hele året og vinterhalvåret viser fremherskende vindretning fra sørsørvest 
(SSV) og fra sør (S). Vindstyrken er om vinteren opp i over 8 m/s fra S. Det er også i korte 
perioden sterk vind fra vestlig sektor opp i over 8 m/s (frisk bris). Vindstyrken om vinteren 
varierer over et bredt spenn fra 2-8 m/s (svak vind til frist bris).



11

Leangen bolig AS Asplan Viak AS

 

Figur 5. Vindrose for sommerhalvåret.      Figur 6. Vindrose for sommerhalvåret, ettermiddag.

Vindroser for sommerhalvåret viser fremherskende vindretning fra vestnordvest (VNV), 
sørsørvest (SSV) og fra nordnordøst (NNØ). Om ettermiddagen påvirkes vindretning og 
-styrke av solgangsbrisen, og VNV-vinden forsterkes. Det er meget sjelden vindstyrke over 
8 m/s, 2-4 m/s (svak vind og lett bris) dominerer.   

Figur 7. Fordeling av temperaturforskjeller mellom 35 og 2 meters høyde. 

En forholdsvis kraftig inversjon kan defineres som perioder der temperaturen øker med mer 
enn 2 °C fra 2 til 35 meters høyde. Ved å utnytte dataene fra figur 7 finner vi at kraftige 
inversjoner inntrer ca. 10-15 % av tiden i vinterhalvåret (perioden oktober-mars). Dette 
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ansees som en ganske lang periode. Dårlige spredningsforhold med opphoping av lokale 
utslipp av luftforurensning inntreffer i denne perioden.  

5.2 Overordnet lokalklimakart

Figur 8. Overordnet lokalklimakart viser de fremherskende vindretningene, soner med viktig 
vegetasjon og soner med luftforurensning. 
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6 LUFTKVALITET
CIVITAS har sammen med Brekke&Strand beregnet lokal luftkvalitet og utarbeidet 
luftsonekart. Arbeider er presentert i rapporten «Luftkvalitet Tungaveien 1, Trondheim», 
18.04.2018. 

Luftkvalitet gjenspeiler luftens innhold av forurensende stoffer og varier i forhold til nærhet til 
forurensningskilder og spredning av forurensningen. De viktigste kildene til luftforurensning 
er vegtrafikk og vedfyring, og i enkelte områder også bidrag fra industri og terminal-
virksomhet. Store konsentrasjoner av luftforurensning kan gi alvorlige skadevirkninger på 
mennesker og på miljøet. Redusert luftkvalitet vil dessuten redusere trivselen og bruken av 
et område. 

I lokalklimasammenheng er det viktig å se forurensningskildenes plassering i landskapet i 
sammenheng med vindretning, topografi, drenering og filtrering i vegetasjonen. Avgasser og 
veistøv fra biltrafikk er tunge. Gassene kan på stille dager blande seg med kaldluft som siger 
mot de laveste områder i terrenget og bli liggende i stagnasjonssoner. På Leangen er det 
vegtrafikk på E6, Innherredsveien og Haakon VIIs gate som er forurensningskildene. 

Utslipp knyttet til nitrogendioksid (NO2) er relativt likt fordelt over året, mens veistøv (PM10) 
varierer etter sesong. Problemene knytter seg spesielt til vintersesongen, vår og høst, når 
veibanen er tørr og det brukes piggdekk.  
Luftsonekartene for svevestøv (PM10) og NO2 viser lavere konsentrasjoner med NO2 i hele 
planområdet bort sett fra den nordligste delen opp mot rundkjøringen ved Innherredsveien og 
Haakon VIIs gate. Det er vist gul sone for svevestøv (PM10) i hele planområdet. Gul sone 
anses for en vurderingssone, mens i rød sone bør bebyggelsen med et følsomt bruksformål 
unngås. 

Figur 9. Rød og gul sone for PM10 jamfør T-1520 1.5 m over bakken i 2040.
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Figur 10. Rød og gul sone for NO2 jamfør T-1520 1.5 m over bakken i 2040. Rød sone er årsmiddel, 
gul er vintermiddel.

For nærmere beskrivelse av luftkvalitet vises det til «Luftkvalitet Tungaveien 1, Trondheim», 
09.07.2018. 
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7 INVERSJON
Inversjon oppstår vinterstid med klarvær, lite solinnstråling og kraftig avkjøling av bakken. 
Den kalde luften samler seg i forsenkninger i terrenget. Inversjon kan også oppstå i 
sommerhalvåret under klarvær om natten, men brytes raskt ned av soloppvarming om 
dagen. Inversjon kan ha en begrenset lokal virkning da terrengformene lokalt har stor 
betydning, men også dekke større områder; hele bykjerner.

Inversjon i kombinasjon med luftforurensning kan ha uheldige følger for luftkvaliteten 
utendørs særlig i vinterhalvåret. Forurenset luft blir liggende over byområder og er i verste 
fall skadelig for folkehelsen. Det er flere større trafikkerte veger omkring planområdet som i 
kombinasjon med inversjon kan gi uheldige virkninger. 

Planområdet med tilgrensende områder er utsatt for den inversjonen som virker i områder. 
Vindretningen ved inversjon er hyppigst fra sør (figur 10 under). Vinden vil da kunne føre 
med seg luftforurensning fra E6. Det er imidlertid en viss avstand mellom kilden og 
planområdet og i tillegg store bygninger som skjermer. Soner med inversjon er ugunstige for 
barnehager, lekearealer og skolegårder. 

Terrenget i planområdet er flatt, og det er få steder som peker seg ut som forsenkninger der 
kaldluften kan samle seg. I sørvest er terrenget noe lavere, men vurderes ikke som spesielt 
utsatt.

Utbygging og vegetasjon i inversjonssonen kan påvirke, dvs. styre og demme opp for kald og 
forurenset luft. Det er viktig å sørge for utlufting av området slik at ikke denne luften samler 
seg vinterstid. 

Figur 11. Vindrose som viser vindretning ved inversjon.
Kriteriene her er at vindhastigheten i 10 meters høyde skal være mindre enn 2 m/s og temperaturen 
øker med mer enn 1.5 C fra 2 m til 35 m (forholdsvis kraftig inversjon). Dette utgjør ca. 10-15 % av 
tiden på Leangen. Vindrosen viser at det er tydelig trekke fra S i nesten alle disse situasjonene. 
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8  VURDERING AV UTBYGGINGSPLANENE 

8.1 Kort om utbyggingsplanene
Det åpne arealet som i dag utgjør Travbanen vil bli omdannet til en ny bydel med tett 
bebyggelse; boligbebyggelse med leilighetsbygg og rekkehus, næringsbebyggelse, butikker, 
barnehage og velferdssenter. Bygningene har ulike høyder fra 3 til 8 etasjer. De høyeste er 
plassert ut mot Innherredsveien og Tungaveien. 

Gjennom området går to brede akser; Den vegetasjonskledde «Naturaksen» i retning 
sørvest-nordøst og «Aktivitetsaksen» og «Byaksen» i retning sørøst-nordvest. Der aksene 
møtes er det planlagt et stort «Torg». Boligbebyggelsen er organisert som kvartaler omkring 
tun. Mellom aksene og kvartalene går det et gatenett med ulik bredde og utforming. 

8.2 Forventede lokalklimatiske effekter
Det forventes at lokalklima vil endre seg ved at det åpne landskapet bebygges. Hvordan 
vinden vil opptrer med retning og styrke er også avhengig av bebyggelsesstrukturen.   
Bygninger vil generelt ha en vinddempende effekt samtidig som de lokalt kan styre og 
forsterke vinden. Åpne arealer mellom bygningene, gater og plasser, vil kunne lede og 
forsterke eller dempe vinden alt etter hvilke retning gatenettet har. Vegetasjon vil virke 
bremsende på vinden samtidig som den har en luftrensende effekt. 

8.2.1 Vindkomfort
Vindkomfort oppleves subjektivt og ulikt for forskjellige uteaktiviteter. Stillesittende aktiviteter 
vil ha lavere toleranse for vind enn mer aktive handlinger som for eksempel gange, se kapitel 
3.1. Dersom eksakt vindhastighet skal måles opp mot komfortkriterier, må det gjennomføres 
en vindsimulering. Vurderingen her er kvalitativ. 

Vindhastigheten i Tunga-området ligger for det meste i intervallet 2-4 m/s. I sommerhalvåret 
er vindstyrken svakere enn i vinterhalvåret da vind i intervallet 4-6 m/s også er hyppig fore-
kommende. Vindstyrke under 3,5 m/s er som hovedregel akseptabel for kategorien 
«utearealer for sittegrupper», «inngangspartier for bygninger» og «fotgjengerområder for 
stående». Dette forteller at de fleste uteoppholdsarealer i planområdet i prinsippet vil ha 
akseptable vindforhold i sommerhalvåret. Om ettermiddagen forsterkes vinden fra 
vestnordvest(solgangsbris), og kan påvirke utearealene. 

I vintermånedene er vinden i store deler av tiden mellom 4 og 8 m/s. Dette er ikke 
akseptabelt for kategorier med stillesittende og stående aktiviteter, men akseptabelt for 
gange mellom ulike mål.  

8.2.2 Bebyggelsesstruktur
Bebyggelsen er organisert omkring tun. Tunene er forholdsvis store, og inni enkelte av dem 
er det rader med rekkehus. Bygningene som danner tunene varierer i høyde fra 3 til 8 
etasjer. Prinsippet med tun sikrer lune oppholdsareal og er godt egnet for skjermede 
inngangspartier.  
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Gjennom planområdet går brede akser som skal fungere som transport- og oppholdsareal for 
myke trafikanter. Enkelte akser har vegetasjon, andre ikke. Ut fra aksene går det smalere 
forbindelser på kryss og tvers. 

Bygningshøydene varierer fra 3 til 8 etasjer. De høyeste bygningene ligger langs Tungaveien 
og ut mot Innherredsveien. Sentralt i planområdet er bygningshøydene lavere, men også her 
stikker det opp bygninger på 7 etasjer.    

Den oppbrutte strukturen med ulike bygningshøyder og et gatenett som stadig skifter retning, 
er positivt med hensyn til å bryte ned og dempe vindstyrken. Tunene forventes å være lune 
oppholdsarealer. Enkelte større plasser forventes å være vindutsatte da de ligger åpent til for 
fremherskende vindretning.  

8.2.3 Aksene, Torget og gatene
Sommersituasjonen med hovedvindretning fra vest og nord

De brede aksene gjennom utbyggingsområdet vil ha stor betydning for lokalklimaet. 
«Naturaksen» som går i sørvest-nordøstlig retning er noe utsatt for vind fra sørlig sektor i 
sommermånedene, og vegetasjonen i aksen vil ha stor effekt på å bremse vinden.   

«Aktivitetsaksen» og «Byaksen» i retning øst-vest går parallelt med fremherskende 
vindretning fra vest og vil lede vind inn i området. Torget er utsatt, og det er vist lite 
vegetasjon som kan dempe vinden. På Torget vil vinder fra sør og nordvest møtes og kan 
forsterkes i det åpne området. Bygningenes høyde og utforming kan virke inn på denne 
effekten. Dette bør det tas hensyn til ved lokale skjermingstiltak/vegetasjon og utforming av 
fasader og disponering av førsteetasjer.  

En akse lenger nord i samme retning, er vist med vegetasjon som vil ha en viktig 
vinddempende effekt. Vinden vil gradvis dempes innover i aksen. 

Flere åpninger inn til tunene vender mot vest, og her kan det trekke inn. Det bør vurderes 
skjermende tiltak/vegetasjon ved inngangene. Husfasader og –hjørner mot vest er også 
eksponerte for vestlig vind, og inngangspartier bør ikke legges til disse områdene. 

I sommermånedene er det også vind fra nord. Denne ledes ned mot Tungaveien og 
«Naturaksen». Et vegetasjonskledd areal og en terrengvoll øverst i «Naturaksen» vil bremse 
vindens ferd sørover gjennom aksen og gaten. Vind fra nord fører også med seg luft-
forurensning fra Innherredsveien og Haakon VIIs gate.   

Vintersituasjonen med hovedvindretning fra sør 

«Naturaksen» vil være utsatt for sørlige vinder, men beplantning med ulike typer vegetasjon, 
vil dempe vinden som kommer fra sør og sørsørvest i vinterhalvåret. Vinden vil avta gradvis 
innover i aksen mot øst. 

Vind som kommer fra sørlig retning vil ledes og kan forsterkes i Tungaveien. Den forholdsvis 
høye bebyggelsen på 7 og 8 etasjer, kan gi vindforsterkning (korridoreffekt) ved passering av 
IKEA. Vinden vil også ledes gjennom de interne vegene som har denne retningen og inn mot 
det sentrale Torget. Torget er utsatt både for sommer- og vintervinder. 

Vind fra sørlig sektor vil ledes inn mot Leangen Lounge og tunene som har åpning mot sør. 
Det bør vurderes å skjerme åpningene inn til tunene. Husfasadene som vender mot sør vil 
være vindutsatte, og det anbefales at inngangspartiene ikke lokaliseres hit.  

«Aktivitetsaksen» og «Byaksen» som går på tvers av hovedvindretningen, er skjermet for 
vintervinden.
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8.2.4 Vegetasjon 
Vegetasjon har to viktige funksjoner; påvirkning av luftstrømmene og overflateavsetning.

Vegetasjon og vind 

Vegetasjon påvirker luftstrømmene og har derved en både dempende og styrene effekt på 
vinden. Høystammede trær uten undervegetasjon kan øke vindhastigheten under 
trekronene, og derved gi en uønsket effekt. Et busksjikt i tillegg til trærne vil avbøte dette.  

Vegetasjonen som er vist i «Naturaksen» vil ha en viktig vinddempende effekt. Som nevnt i 
kapitelet over avtar vindstyrken innover i aksen. Effekten av vegetasjonen vil være avhengig 
av hvordan den bygges opp; flere sjikt med en blanding av løv- og bartrær vil gi størst 
virkning. Ved inngang til tun som vender mot en fremherskende vindretning, kan også 
vegetasjon gi en ønsket effekt. I tunene kan et stort tre også gi ønsket skyggevirkning. 

Vegetasjon og luftforurensning

Filterskjermer bør bestå av både lauv- og bartrær og ha en viss bredde, høyde og tetthet. 
Om vinteren mangler mye av vegetasjonen bladverk, og mister sin betydning knyttet til den 
filtrerende effekten. En norsk undersøkelse fra 1990 viste at en tre meter høy vegetasjons-
skjerm ga en gjennomsnittlig reduksjon av svevestøv på 30 % innenfor en avstand på 25 
meter bak skjermen (Pedersen 1990). Vegetasjonen bør planetes i en avstand fra vegbanen 
slik at ikke saltsprut gjør skade om vinteren.    

Både vegetasjon og bygninger fungerer som støvsamlere. Ut mot Innherredsveien er det vist 
en «vegg» med forholdsvis høye bygninger og vegetasjon som vil absorbere og filtrere deler 
av luftforurensningspartiklene (PM10). Den filtrerende effekten er størst i sommerhalvåret når 
det er bladverk på trærne. Den store sesongbaserte variasjonen i luftforurensning skyldes 
også mangel på regn om våren, en forutsetning for å binde og skylle bort svevestøv. 

8.3 Luftforurensning og inversjon
På Leangen er det vegtrafikk på E6, i Innherredsveien og Haakon VIIs gate som er 
forurensningskildene, og som forventes å kunne påvirke planområdet. 

Luftsonekartene for svevestøv (PM10) (figur 9) og nitrogendioksid (NO2) (figur 10) viser lave 
konsentrasjoner med NO2 i hele planområdet bort sett fra i den nordligste delen opp mot 
rundkjøringen ved Innherredsveien og Haakon VIIs gate. Det er vist gul sone for svevestøv i 
hele planområdet. Gul sone anses for en vurderingssone, mens i rød sone bør bebyggelsen 
med et følsomt bruksformål unngås. Terrenget er ut mot Traverveien og Tungaveien bygget 
opp/hevet for å skjerme mot innsig av forurenset luft i den grønne aksen. Næringsbyggene i 
nordvest vil også fungere som skjerming. Ingen av boligbyggene ligger i rød sone, og de 
mindre utearealene som ligger i denne sonen er ikke medregnet som uteareal for boligene. 

Med vind fra nordnordøst som forekommer mest i sommerhalvåret, kan NO2 transporteres 
inn i planområdet og ned Tungaveien. Vindstrømmen vil følge «Naturaksen» inn mellom 
bygningene. De lukkete tunene vil være mindre utsatte for luftforurensningen. Svevestøv 
finnes i hele planområdet, og er i så måte en utfordring overalt.  

Det er i kapitel 8.2.4 beskrevet hvordan vegetasjon kan fungere som skjerming mot luft-
forurensning ved at den filtrerer og absorberer svevestøvet.   

Planområdet med tilgrensende områder er utsatt for den inversjonen som virker i områder. 
Terrenget i planområdet er flatt, og det er få steder som peker seg ut som forsenkninger der 
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kald og forurenset luft kan samle seg. I sørvest er terrenget noe lavere, men vurderes ikke 
som spesielt utsatt.

8.4 Tolkning av lokalklimadata inn mot planforslaget
Kartet viser hvordan vind og luftforurensning virker i planområdet og er en fremstilling av de 
temaene som er presentert i kapitlet.                      

Figur 12. Lokalklimakartet viser mer detaljert lokalklimaet innenfor planområdet. Vindstrømmer, vind-
utsatte områder, lune soner og områder med luftforurensning er avmerket. 
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9 SOL OG SKYGGESTUDIER
Sol- og skyggestudier er gjort for alternativet ved høst- og vårjevndøgn (20.mars, 1.mai og 
20.september) og for midtsommer (21.juni). Situasjonen ved klokkeslettene 09.00, 12.00, 
15.00 og 18.00 er vist i figurene under. For lokalklima vil soner med skygge i kombinasjon 
med vind ha mindre gode forhold for opphold utendørs.  

20.mars og 20 september

Klokken 09.00        Klokken 12.00

Klokken 09.00 er det skygge i store deler av planområdet. Det er imidlertid sol på deler av 
Torget, på Aktivitetsaksen og på gaterommet øst for Aktivitetsaksen. Det er også sol på 
grøntområde vest for Leangen Lounge. Gårdsrommene og de fleste gatene ligger i skygge.

Klokken 12.00 er det sol i Aktivitetsaksen og i de fleste gatene med nordlig retning. Det er sol 
på torget og på grøntområdet vest for Leangen Lounge. I de fleste gårdsrommene er det 
skyggefullt.. 

Klokken 15.00        Klokken 18.00
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Klokken 15.00 er det sol i Byakse og i gatene med samme retning, bla. Tungavegen. Det er 
skygge i gårdsrommene bortsett fra i de tre i sørvest og på grøntområdet vest for Leangen 
Lounge

Klokken 18.00 er det skygge i hele planområdet bortsett fra på grøntområde vest for 
Leangen Lounge. 

1. mai

Klokken 09.00       Klokken 12.00

Klokken 09.00 er det skygge i store deler av planområdet. Aktivitetsaksen og Byaksen ligger 
i sol. I Naturaksen er det forholdsvis mye skygge. Det er sol på grøntområde vest for 
Leangen Lounge. Store deler av gårdsrommene ligger i skygge.

Klokken 12.00 er det gode solforhold i hele planområdet. Bygningene kaster en del slag-
skygge mot nord som treffer gateløp og gårdsrom. 

Klokken 15.00        Klokken 18.00

Klokken 15.00 er det fortsatt gode solforhold i planområdet. Aktivitetsaksen, Byaksen og 
Naturaksen ligger i sol. Bygningene kaster slagskygger mot nord som dekker deler av gate-
løp og deler av gårdsrom.   
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Klokken 18.00 er det mye skygge i planområdet. Grøntområdet vest for Leangen Lounge og 
nordre del av Naturaksen ligger i sol. Ellers er det delvis sol og skygge i gatene, aksene og i 
gårdsrommene. 

21. juni 

Klokken 09.00        Klokken 12.00

Klokken 09.00 er det sol i de vestligste gårdsrommene, men skygge i de østligste inn mot 
Tungavegen. Det er solfylt i de fleste gater, i Aktivitetsaksen, Byaksen og i Naturaksen 
bortsett fra i midtre deler av sistnevnte.

Klokken 12.00 er det gode solforhold i hele planområdet. Det er noe slagskygge fra 
bygningene mot nordvest. 

Klokken 15.00        Klokken 18.00

Klokken 15.00 er det gode solforhold i hele planområdet. Det er noe slagskygge fra 
bygningene mot nord. 
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Klokken 18.00 er det fortsatt gode solforhold i planområdet. Bygningene kaster lengre 
skygger over Tungavegen, deler av Byaksen og Aktivitetsaksen. Deler av gårdsrommene 
ligger i skygge.  
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10 AVBØTENDE TILTAK
I det følgende vises eksempler på lokale skjermingstiltak i avgrensede områder. 

Vinddempende tiltak i mellomrommene/åpningene mellom de fleste bygningene kan dempe 
vinden som trekker inn her. Dette kan for eksempel være skjermvegger/spilevegger eller 
vegetasjon.  

10.1 Bygninger
Det er flere tiltak som kan medvirke til et bedre lokalklima med mindre vind og mer sol. 

Førsteetasjen i «høyhusene» kan utformes som en base slik at ikke vinden ledes ned til 
bakkeplan, se figur 55. 

 
Figur 13. «Riktig» åpning i bebyggelsen kan gi viktig soltilgang på uteareal som ligger nord for bebyggelsen, for 
eksempel i område C friområde i skråningen mot CityLade.   

 
Figur 14. Ved å trappe ned bebyggelsen i nord, kan det oppnås bedre soltilgang på uteareal som ligger i bakkant. 

 
Figur 15. Høyhus vil hente ned betydelige mengder vind til bakkeplan. Fordelingspunktet er 2/3 opp på fasaden, 
dvs. 1/3 av luften presses over bygningen mens 2/3 pressen ned til bakkeplan. En base/fremtrukket første etasje 
vil motta vinden som strømmer ned langs fasaden slik at den ikke når bakkeplanet. 
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10.2 Uteareal
Utearealene kan skjermes med vegetasjon eller med annen lokal skjerming. Skjermingstiltak 
bør utformes som en del av utomhusplanen slik at den blir en naturlig del av anlegget. 

   
Figur 16. Vegetasjon gir ikke automatisk skjerming for vind. Vegetasjon med høye stammer uten tett bladverk i 
nedre sjikt, har liten vinddempende effekt. Tett vegetasjon i flere sjikt demper vind og fungerer som léskjerm. 

.   
Figur 17. Pocket parks kan gi lommer med led og gode solforhold i en ellers trekkfull gate. 

  
Figur 18. Lévegetasjon og plantekasser kan gi viktig skjerming i ryggen ved sittegrupper. Total høyde 
på kasse og vegetasjon bør ligge på ca. 1,5 meter. 

  
Figur 19. For å oppnå en god vindkomfort i oppholdssoner stilles det høye krav til vindkomfort. Det er behov for 
maksimal skjerming som for eksempel her ved en spilevegg. 
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