Bioclimatic Tool

Bioclimatic Täby Park (DP1 och DP2)

Figur 1. Modelleringsområdet. Förutom höjdsatta gaturum används även den befintliga
markmodellen för bedömning av mark höjd.

Bioclimatic Tool
Computational Fluid Dynamics
Bioclimatic Tool



Computational Fluid Dynamics

Tabell 1. Beskrivning av CFD-domän, atmosfäriska förhållanden och använda
modellparameterar.
Parameter

Värde

Explicit domänstorlek (X,Y)
Maximal byggnadshöjd i modell
Modellhöjd
Inflöde vid profilhöjd enligt logaritmiska vindlagen
Råhetslängd (z0) implicita patches, inflöde
Modellerade vindriktningar

910, 710 m
70 m
384 m
Ca 6 m/s @ 10 m
1,0 m
0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°,
270°, 300°, 330°

Figur 2. Vindrosor för Täby; årlig vind till vänster; årstidsvis till höger (vinter dec–feb, vår mars–
maj, sommar juni–aug, höst sep–nov). Färgerna anger olika hastighetsintervall, längd på
tårtbitar anger frekvens för en viss vindriktning.
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Figur 3 a-b. Kontrollpanelen som visar de två huvudsakliga valen, resultat från a) vindrespektive b) strålningsmodellerna.
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Figur 4. Vindvektorer i gatuplan vid NNV vind (300°, 1,75 m över mark). Ett värde >1 innebär att
vindhastighet i markplan överstiger referensvind.
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Figur 5. Lawson vindkomfort på helårsbasis. Färgkodningen visar vilka aktiviteter som är
lämpliga på olika platser. I 3D-viewern finns möjlighet att ändra analysens höjd över markyta,
årstid, etc.

Figur 6. Dutch NEN 8100 vindkomfort på helårsbasis. Vindkomforten överlag god i
promenadtakt. Denna bild förändras till det sämre om endast vintertid beaktas.
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Figur 7. Sky View Factor (SVF) beskriver hur stor andel av himmelen en viss yta på modellen
ser. Ljusare del av färgskala är nära 1 (obehindrad utsikt) och mörkare delar är närmare 0
(begränsad vy av himmelen).

Figur 8. Reflekterad kortvågig strålning är solljus som reflekteras från alla ytor i modellen.
Denna storhet är beroende av ytornas olika albedo för (tak, mark och fasader).

Figur 9. Utgående långvågig strålning är infraröd värme som avges eller reflekteras från alla
ytor i modellen. Denna storhet är beroende av ytornas olika emissivitet och yttemperatur tak,
mark och fasader.

Figur 10. I 3D-viewern är det också möjligt att göra enklare sol-/skuggstudier över hela eller
delar av området.

Figur 11. För årets alla månader visas max antal soltimmar på 1,6 m över markytan (direkt
solstrålning) för områdets alla delar.
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Figur 12. För hela året kan det konstrueras en riskkarta där områden med termisk stress enligt
vetenskapliga samband förekommer under ett antal timmar varje år. Denna situation uppstår i
samband med årets varmaste dagar och företrädesvis i närheten av sydliga väggar. Låg eller
ingen vind förvärrar upplevd stress vid dessa tidpunkter.

Figur 13. Karta över platser med optimal komfort (gult) baserat på antaganden om områden
med låg vind och ingen termisk stress.

Tabell A1. Definitioner och analyserade parametrar i 3D-viewern. Alla parametrar som är
relaterade till strålningsmodellen är beräknade på en grid, belägen 1,6 m över plan ytan (mark,
innegård, takterrass). Undantaget är surface temperature, shadow mask, kort- och långvågig
strålning) som beräknas på 3D-patchar. Vind och vindkomfort beräknas på flera standardhöjder.
Karta/Databeteckning i
dropdown list

Enhet

Definition/Förklaring

Tidsskala i 3D-viewern

Long wave radiation

W/m2

Timme eller kortare

Short wave radiation

W/m2

Surface temperature
Shadow map

°C

Utgående långvågsstrålning (infraröd
eller termisk strålning) från en patch.
utgående kortvågsstrålning (synligt till
UV) från en patch.
Yttemperatur på en specifik patch.
Binär beskrivning om patch ligger i
skugga (0) eller sol (1).
Andel av himmelen som är synligt från
en patch. Viktig parameter för diffust
strålning.
Ett mått av termisk komfort baserad på
genomgående statistisk analys.
Strålningstemperatur (kombination av
kort- och långvågig strålning) på en
kropp vid 1,6 m höjd.
Antal timmar direkt solstrålning.
Hälsorisk/ökad dödlighet på grund av
hög termisk belastning (se Thorsson et
al., 2014).
Antal timmar som uppfyller samtliga
använda komfortkriterier.
Minsta beståndsdel av den
tredimensionella ytgeometrin som
analyseras.

Skyview factor (SVF)

Universal Thermal
Comfort Index (UTCI)
Mean radiant
temperature, Tmrt

°C

Sun duration
Thermal risk

hours
hours

Optimal comfort

hours

Patch

°C

Timme eller kortare
Timme eller kortare
Fraktion av timme
Konstant för en given
geometri/plats
Timme eller kortare
Timme eller kortare

Månad
Årlig

Årlig

Table A2. Definition av Lawson vindkomfort (Lawson 2001, LDDC).
Kategori

Max. tillåten vindhastighet
(timmedelvärde), 5% av tid (m/s)

Sitting

4

Standing

6

Pedestrian
Walking
Business
Walking
Unacceptable

Aktiviteter (exempel)

Sittande under längre period (tex. kafé).
Stående/sittande under kortare period (tex.
fönstershopping, busshållplats).
Normal promenadtakt (tex. sightseeing,
acceptabelt för entréer).
Snabb promenad från en plats till en annan

8
10

Table A3. Definition av Dutch vindkomfort (NEN 8100; Jannsen et al., 2012).
Kategori

Max. % av tid då
timmedelvärde >
5 m/s

A
B
C
D
E

< 2,5
2,5 - 5
5 - 10
10 - 20
> 20

Aktiviteter

Sitting
Good
Moderate
Poor
Poor
Poor

Strolling
Good
Good
Moderate
Poor
Poor

Traversing
Good
Good
Good
Moderate
Poor

Tabell A4. Skala för bedömning av termisk stress enligt UTCI (Glossary of Terms for Thermal
Physiology, 2003).
UTCI (°C)

Kategori av termisk stress

> +46
+38 - +46
+32 - +38
+26 - +32
+9 - +26
+9 - 0
0 - -13
-13 - -27
-27 - -40
< -40

Extrem värmestress
Mycket hög värmestress
Hög värmestress
Måttlig värmestress
Ingen termisk stress
Låg kylstress
Måttlig kylstress
Hög kylstress
Mycket hög kylstress
Extremt hög kylstress

