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Rapport – Energi, luftkvalitet og lokalklima
1. Innledning
Ingenia er engasjert i forbindelse med vurdering av energiforsyning, luftkvalitet og lokalklima
(kaldluftsdrenasje og vind) for detaljreguleringsplanen for Nylende park. Detaljreguleringsplanen
begrenser seg til Nylendeveien fra kryss med fv. 155 og for eiendommene Nylendeveien 33 (gnr. 95
bnr.51) og Nylende park (gnr. 90 bnr. 144,259,542,679).
Det tas forbehold om at vurderinger i rapporten er veiledende, og at eventuelle konklusjoner kan
endres i takt med nytt grunnlag i senere planleggingsfaser.

Figur 1 - Kart over plassering av prosjekt i Enebakk kommune. Figuren er hentet og tilpasset fra norgeskart.no.
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Planområdet er ca. 24 daa stort og hovedformålet med reguleringen er å tilrettelegge for boliger og
avsette areal til friområde/uteoppholdsareal. Planområdet og omfanget av kartleggingsområdet vises
i Figur 2.

Figur 2 – Figur til venstre: planområdet markert i sort, og blå markering viser omfanget av kartleggingsområdet. Figur til
høyre: utklipp av kartleggingssområdet fra prosjektets 3D-modell der fargede bygg viser nye boliger.

2. Energi
Dette kapittelet vurderer energiforsyning og krav til elbillading for kartleggingsområdet. Delkapittel
2.1 gjennomgår og gjengir relevant informasjon fra styrende dokument innenfor både planarbeid og
teknisk forskrift. Delkapittel 2.2 vurderer og oppsummerer muligheter for energiforsyning.
Delkapittel 2.3 oppsummerer krav til tilrettelegging for elbillading.

2.1. Styrende dokumenter
2.1.1. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Forskriften «Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning» angir at
kommuner skal gjennom planlegging bidra til mer effektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging.
2.1.2. Kommuneplan 2017 - 2027
I Enebakk kommune sine «Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2015 -2027»
fremgår det at fornybare energiløsninger bør vektlegges ved regulering, spesielt innenfor områder
avsatt til framtidige utbyggingsområder.
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2.1.3. Klima- og miljøplan
Klima- og miljøplanen for Enebakk kommune er kommunens strategi for en bærekraftig utvikling av
lokalsamfunnet. Kommunen har som mål å legge til rette for:
-

-

Økt bruk av fornybare energikilder i nye boliger og boligfelt:
Planen informerer om at redusert elektrisitetsforbruk fra sentralnettet vil bidra til mindre
behov for å utvide nettkapasiteten. Planen påpeker at det kreves alternative fornybare
energikilder for å dekke varmebehovet i utfasingen av oljefyr, og foreslår at solenergi,
bioenergi (herunder også vedfyring) og geotermisk energi kan benyttes til lokal fornybar
energiproduksjon.
Vannbåren energi i nye boliger og boligfelt:
Planen utrykker at det er et mål å utnytte vannbåren energi der det er mulig, men at dette
skal vurderes i hvert enkelt tilfelle dersom krav går utover TEK17.

2.1.4. Klima- og energiplan 2011-2015
Klima- og energiplanen 2011-2015 sier at det er et stort potensial for utslippsreduksjoner gjennom
tiltak i bygg som energieffektivisering, vannbåren varme og fokus på drift. Når det gjelder
energikilder, er det et stort potensial for mer utnyttelse av avfall, biobrensel, omgivelsesvarme og
solenergi i Enebakk.
Et tiltak kommunen ønsker å tilrettelegge for er energieffektivisering og fleksible energiløsninger.
Det må påpekes at Klima- og miljøplan angir at Klima- og energiplanen for 2011 – 2015 er moden for
revisjon. Klima- og energiplanen er per i dag ikke revidert.

2.1.5. Teknisk forskrift 2017 (TEK17)
TEK17 stiller krav om energifleksible varmesystemer og tilretteleggelse for bruk av lavtemperatur
varmeløsning i bygg med over 1000 m2 oppvarmet BRA. For flere bygg som henger sammen, for
eksempel knyttet sammen gjennom garasjeanlegg eller kjeller, gjelder arealgrensen for totalarealet.
For småhus under 1000 m2 (f.eks. eneboliger) gjelder ikke kravet om energifleksibilitet og
lavtemperatur varmeløsning.
For boenheter i småhus, må det oppføres skorstein med mindre boenheten oppføres med vannbåren
varme eller har lavere netto energibehov enn passivhuskravet.
Varmeinstallasjon basert på fossilt brensel er forbudt.
TEK17 legger også noen føringer vedrørende elbillading. Jamfør TEK17 skal det klargjøres med
føringsveier for elektrisk infrastruktur, der det stilles krav om parkering i eller i medhold av plan- og
bygningsloven (eksempelvis i reguleringsplan). Kravet gjelder for nyetablering av parkeringsplasser til
personbiler og varebiler, uavhengig av om parkeringsplassene er helt selvstendige eller om de er i
tilknytning til en bygning. Kravet kan innebære at det må anlegges grøfter med kabelrør og at det må
avsettes nødvendig plass til ladeanlegget. Formålet med kravet er at det skal være enkelt å installere
et ladesystem på et senere tidspunkt.
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2.2. Energikilder- og forsyning i kartleggingsområdet
Det planlegges for flere eneboliger, firemannsboliger og et leilighetskompleks. Krav til
energifleksibilitet og lavtemperatur varmeløsning gjelder for leilighetskomplekset som har felles
parkeringskjeller og over 1000 m2 oppvarmet BRA.
Kommunen har som nevnt en målsetting om å utnytte vannbåren varme i nye boliger og boligfelt.
Det kan vurderes om det skal etableres en felles energisentral som leverer vannbåren varme til flere
boliger enn kun leilighetskomplekset. Energisentralen kan da enten være innebygget i
leilighetskomplekset eller være frittstående. Merk at en frittstående sentral krever utredning av
plassering, drift og logistikk, og dette er ikke utført i nåværende fase.
Kortfattet vurdering av ulike energikilder framkommer under. Aktuelle varmeforsyningsløsninger til
kartleggingsområdet kan være varmepumpe, bioenergi med fyring av pellets eller elektrokjel. I en
senere fase kan en årskostnadsanalyse belyse hvilken energiløsning som er mest lønnsom med tanke
på både investeringskostnader og driftskostnader.
Varmepumpe
Væske-vann-varmepumpe og luft-vann-varmepumpe representerer aktuelle varmepumpeløsninger
for leilighetskomplekset og eventuelle øvrige bygg som tilkobles samme energisentral.
Luft-luft-varmepumpen kan vurderes for de mindre byggene (bygg med under 1000 m2 oppvarmet
BRA) dersom det velges å ikke tilkoble disse til en felles energisentral. Luft-luft-varmepumpen anses
ikke som en energifleksibel løsning.
Væske-vann-varmepumpen utnytter geotermisk energi ved å hente varme fra jord eller berg via
kollektorer i energibrønner. Utbygging av energibrønner gir relativt høy investeringskostnad, men
løsningen har til gjengjeld lavt vedlikeholdsbehov og høy driftssikkerhet.
Både luft-vann-varmepumpen og luft-luft-varmepumpen henter varme fra uteluften og har relativt
lav investeringskostnad. Uteluften har maksimal tilgjengelighet, men utetemperaturen, og derfor
også varmeytelsen, er lavest når behovet er størst. En ulempe med disse varmepumpene er støy fra
varmepumpens utedel.
En varmepumpe regnes ikke å ha tilstrekkelig driftssikkerhet og bør derfor alltid kombineres med en
annen varmekilde. Varmepumpeløsninger har uansett behov for en spisslast-kilde. En vanlig spisslastkilde i en energisentral er en elektrokjel.
Både væske-vann-varmepumpen og luft-vann-varmepumpen kan installeres i en frittstående
energisentral eller i en energisentral innebygget i leilighetskomplekset.
Bioenergi (pellets)
Et biobrenselanlegg har høy toppeffekt, og kan dekke hele oppvarmingsbehovet i de kaldeste
periodene. Løsningen er i midlertidig plasskrevende siden det må bygges en silo, og tilrettelegges for
inntransport av brensel. Fyring med pellets krever en frittstående sentral.
Elektrokjel
En elektrokjel er i prinsippet en varmtvannstank som kobles til røropplegget for
sentralvarmeanlegget. Det er vanlig å kombinere en elektrokjel med andre energikilder, men
elektrokjelen kan også dekke hele varmebehovet. Elektrokjeler har relativt lave
investeringskostnader, men har til gjengjeld høye driftskostnader. Elektrokjelen kan installeres i en
frittstående energisentral eller i en energisentral innebygget i leilighetskomplekset.
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Solenergi
Mesteparten av energiproduksjonen i solcelleanlegg/solfangeranlegg skjer i sommerhalvåret, men
solenergiproduksjon kan likevel brukes som et supplement til energiforsyningen i
kartleggingsområdet. Et solcelleanlegg kan for eksempel brukes i forbindelse med elbillading, og et
solfangeranlegg kan for eksempel brukes til å «lade» brønner ved installasjon av et væske-vannvarmepumpeanlegg.
Fjernvarme
Kartleggingsområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for leveranse av fjernvarme fra Enebakk
Bioenergi, og det er heller ikke planlagt framtidig utbygging av fjernvarme til området /1/.
Fjernvarme vurderes derfor ikke som en aktuell energikilde.

2.3. Elbillading i kartleggingsområdet
Parkeringsplasser er avsatt i forslag til reguleringsplan. Disse parkeringsplassene må klargjøres med
føringsveier for lading iht. TEK17.

3. Luftkvalitet
Dette kapittelet angir krav til luftkvalitet, og vurderer luftkvaliteten i kartleggingsområdet.

3.1. Luftkvalitetskrav
Tabell 1 angir grenseverdier for luftkvalitet i:
-

-

-

-

Forurensingsforskriften
Juridisk bindende grenseverdier. Overskridelse av grenseverdiene flere ganger enn tillatt
utløser krav om tiltak.
Planretningslinjer for luftkvalitet (T-1520)
Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan kommunene bør håndtere luftkvalitet i
arealplanlegging, og skal legges til grunn ved planlegging etter plan- og bygningsloven. Den
skal også gi anbefalinger med hensyn til områdets egnethet for ulik arealbruk ut fra
luftforurensningsforhold, samt vurdering av behov for avbøtende tiltak. Luftsonedefinisjonen
angir rød og gul sone for luftkvalitet. I rød sone bør oppføring av luftfølsom bebyggelse
unngås. I gul sone bør lokale tiltak vurderes ved planlegging av luftfølsom bebyggelse.
Luftfølsom bebyggelse inkluderer helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser
og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur.
Nasjonale mål for luftkvalitet
De nasjonale målene for lokal luftkvalitet ble vedtatt av Regjeringen i 1998. Disse er mer
ambisiøse enn grenseverdiene i Forurensningsforskriften og uttrykker en ønsket tilstand fra
og med 2010.
Luftkvalitetskriterier angitt av Folkehelseinstituttet
Anbefalte luftkvalitetskriterier ble utarbeidet av Nasjonalt folkehelseinstitutt og Klima- og
forurensningsdirektoratet (KLIF) for første gang i 1992. Luftkvalitetskriteriene angir kun
ambisjonsnivå for luftkvaliteten, og er ikke juridisk bindende.
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Tabell 1 . Grenseverdier for luftkvalitet.

Midlingstid

NO2

PM10

PM2,5

Timemiddel

200 µg/m3
(18 timer tillatte
overskridelser)

-

-

Forurensningsforskriften

Døgnmiddel

-

Årsmiddel

40 µg/m3

Døgnmiddel

-

Luftkvalitet angitt av
FHI

10 µg/m3

Gul sone: 35 µg/m3
(7 dager tillatte
overskridelser)

Planretningslinjer for
lokal luftkvalitet
(T-1520)

Nasjonale mål for
luftkvalitet

50 µg/m3,
(25 dager tillatte
overskridelser)
20 µg/m3
Rød sone: 50 µg/m3
(7 dager tillatte
overskridelser)

Vintermiddel

Gul sone: 40 µg/m3

-

-

Årsmiddel

Rød sone: 40 µg/m3

-

-

Årsmiddel

40 µg/m3

20 µg/m3

-

Timemiddel

100 µg/m3

-

-

Døgnmiddel

-

30 µg/m3

-

Årsmiddel

30 µg/m3

20 µg/m3

-

3.2. Luftkvaliteten i kartleggingsområdet
Vurderingen av luftkvalitet sett opp mot grenseverdiene baserer seg på Fagbrukertjenesten1.
Fagbrukertjenesten er et verktøy som blant annet viser luftkvalitetskart utarbeidet fra
modellberegninger. Modellen bruker værvarsler og detaljerte data om utslipp til å beregne
spredningen av forurensning.
Luftforurensning er avhengig av meteorologi, og luftforurensningen varierer derfor fra år til år.
Fagbrukertjenesten har beregnet forurensningskonsentrasjoner av NO2, PM10 og PM2,5 for hvert år
mellom 2016-2020. Oppløsningen på modellen er 100 m x 100 m, og konsentrasjonen ved bakkenivå
blir beregnet for hver time.
Luftkvalitetskart fra Fagbrukertjenesten viser at luftkvaliteten har vært god i alle årene som er
tilgjengelig gjennom tjenesten. Figur 3 viser luftkvaliteten i år 2020, og viser at grenseverdier i
Tabell 1 overholdes. Det nevnes spesielt at kartleggingsområdet er utenfor både rød og gul sone mtp.
døgnmiddel og årsmiddel i T15202.

1

Opprettet gjennom Luftsamarbeidet mellom Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Vegdirektoratet,
Meteorologisk Institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Link:
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/fagbrukertjeneste-for-luftkvalitet/
2
Luftkvalitetskart med vintermiddel er ikke tilgjengelig.
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Figur 3 - Luftkvaliteten i kartleggingsområdet (vist med blå pil). Luftkvalitetskartene er hentet og tilpasset fra
Fagbrukertjenesten og viser beregnet luftkvalitet i 2020.

4. Lokalklima
Dette kapittelet vurderer kaldluftsdrenasje (delkapittel 4.1) og vindforhold i kartleggingsområdet
(delkapittel 4.2).
Siden det ikke finnes representative vinddata for området, gjennomgår delkapittel 4.2 ulike
vindeffekter og vintiltak sett opp mot kartleggingsområdet, uavhengig av vinddata. Vurderingen er
basert på situasjonsplanen som foreligger per dags dato, og endringer i denne kan påvirke ulike
vindeffekter og vurderingen av vindtiltak.

4.1. Kaldluftsdrenasje
Kaldluftdrenasje er en betegnelse for når luft nær bakken i høyereliggende områder avkjøles og
synker ned i lavere områder i terrenget (kald luft er tyngre enn varm luft). Typisk vil den kalde luften
renne nedover dalsider og dalbunn. Kaldluftsdrenasjen er spesielt virksom i perioder med lite vind i
vinterhalvåret, under klarværsperioder med stillestående luft sommerstid og om natten.
Med kald luft følger også svevestøv og annen luftforurensning.
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Kartleggingsområdet ligger i en nedsenkning i terrenget sammenlignet med terrenghøyden på
Østmarka i nord og boligfeltene mot nordvest og mot sørøst. Dette kan skape kaldluftsdrenasje mot
kartleggingsområdet som vist på Figur 4. Området er også utsatt for inversjon ved at kaldluften blir
liggende stabilt ved bakken, mens temperaturen øker med høyden. Inversjon opptrer ved kalde, stille
og klare dager når solen ikke klarer å varme opp luften i inversjonssonen.

Figur 4 – De røde pilene markerer retningen på mulig kaldluftstrøm til kartleggingsområdet fra overliggende terreng.

Grønne felt i Figur 4 viser i dette tilfellet skog og vegetasjon. Man ser at området er tett på Østmarka,
og man ser også vegetasjon i skråningen mellom kartleggingsområdet og overliggende boligområde
til nordvest. Områder med tett vegetasjon motvirker kaldluftdannelse og reduserer kaldluftstrømmer
ved at avkjølingen av luft skjer i et forholdsvis tykt sjikt fra trekronene og ned.
I tillegg til å motvirke kaldluftdannelse, renser og filtrerer vegetasjon partikler i forurenset luft.
Generelt i området kan det se ut til å være en blanding av løvfellende- og vintergrønne trær, og dette
sikrer filtrering både vinter og sommer. Selv med smalere belte med vegetasjon, som i skråningen
mellom overliggende boligområde i nordvest, kan man forvente en viss renseeffekt. Det må også
nevnes at Østmarka vil være en forsyningskilde for frisk luft.
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Som vist i Figur 3, er det god luftkvalitet i området. På grunn av dette, samt den rensende effekten til
vegetasjonen og friskluftstilførselen fra Østmarka, er det kvalitativt vurdert at luftkvaliteten i
området fremdeles vil være god, selv i perioder med kaldluftsdrenasje og inversjon.
Veitraseer kan fungere som «ventilasjonskanaler» for kaldluft. Figur 5 viser topografien fra
kartleggingsområdet og langs Nylendeveien til Vågvann. Man ser her at det er forholdsvis flatt et
stykke, før terrenget faller ned mot Vågvann. Det er usikkert hvorvidt kaldluften vil bevege seg langs
denne veien på grunn av små forskjeller i terrenghøyde. Mer jevnt fall i terrenghøyde vises i Figur 6,
men her møter luftstrømmen hindringer i eksisterende bygg.
For å unngå stagnering av kaldluft i kartleggingsområdet, bør det så langt som mulig tilrettelegges
for at kaldluften kan strømme mot Vågvannet. Tiltak for dette vil være å unngå å legge
bygningsstrukturer eller høy beplantning på tvers av kaldluftstrømmen.

Figur 5 - Topografien langs Nylendeveien. Figurene er hentet og tilpasset fra norgeskart.no.

Figur 6 – Topografien langs traseen som gir jevnt fall i terrenghøyde fra kartleggingsområdet til Vågvannet. Figurene er
hentet og tilpasset fra norgeskart.no.
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4.2. Vind
4.2.1. Vindkomfort
Til tross for at vindkomfort oppleves subjektivt, tar Lawsons komforkriterier (vist i Tabell 2) sikte på å
definere akseptable vindforhold for et gitt oppholdsrom eller aktivitet. For eksempel defineres
vindhastighet på over 3,5 m/s inntil 4 % av tiden som akseptabel for uteareal med sittegrupper og
inngangspartier for bygninger. For å vurdere vindhastighet opp mot komforkriteriene, må det utføres
detaljerte vindsimuleringer. Ettersom denne rapporten vurderer vindforholdene kvalitativt, er
Lawson komfortkriterier kun ment til orientering.
Tabell 2 – Lawson komfortkriterier. Hastighetene angitt i tabellen er ved 2 meters høyde over bakken. Tabellen er hentet og
tilpasset fra /2/.

Oppholdsrom/Aktivitet

Akseptabelt

Utearealer for sittegrupper

4 % > 3,5 m/s

Inngangspartier for bygninger

4 % > 3,5 m/s

Fotgjengerområder for stående

6 % > 3,5 m/s

Fotgjengerområder

6 % > 5,5 m/s

Fotgjengere til og fra arbeidet

2 % > 8,0 m/s

Veier og parkeringsplasser

2 % > 10,5 m/s

4.2.2. Vindforhold i kartleggingsområdet og vindtiltak
Kartleggingsområdet ligger som nevnt i en nedsenking i terrenget, og det kan være at
kartleggingsområdet til en viss grad havner i en naturlig lesone ved vind fra sørøst og nordvest, som
illustrert på Figur 7.

Figur 7 - Illustrasjon på en lesone i nedsenket terreng. Figur hentet fra /3/.

Man ønsker seg gjerne lune oppholdsrom i et boligområde, f.eks. mellom byggene og ved
inngangsparti. Bebyggelsesmønster kan bidra til å skape dette. Typiske eksempler vil være tun- eller
klyngebebyggelse, som vist på Figur 8. Begge eksempler unngår gjennomgående passasjer for vinden.
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Figur 8 – Tunbebyggelse til venstre og klyngebebyggelse til høyre. Figurer hentet fra /3/.

I kartleggingsområdet er byggene foreløpig plassert mer spredt, og dette kan medføre fri
vindpassasje mellom byggene. Man kan her søke å aktivt ta i bruk vegetasjon for å etterligne
skjermingseffekten til et tun. Dette kan gjøres ved beplanting rundt boligene som illustrert i Figur 9. I
retning sør bør det veies opp om det er mest hensiktsmessig med vegetasjon som vindskjerm, eller
om man skal holde området åpent for å lage en passasje for kaldluftdrenasje.
Ved bruk av vegetasjon, bør det brukes en blanding av busker og trær slik at vinden bremses i hele
vertikalsjiktet. Dette forhindrer vindforsterkning under høystammede trær. En tommelfingerregel
tilsier at en vegetasjonsskjerm kan dempe sterk vind i en avstand på 20 x skjermens høyde /3/. For
eksempel vil en vegetasjonsskjerm på 8 meter kunne skjerme i en avstand på 160 meter.
Man må være oppmerksom på at åpninger og passasjer mellom bygninger kan gi opphav til
vindtunneler. Vindtunneler kan for eksempel være fremtredende i rette gater der vindhastigheten
øker når samme mengde luft må presses gjennom et smalere areal. I kartleggingsområdet er det ikke
lagt opp til smale gatenett, men Figur 9 viser likevel et område som kan være utsatt for økt
vindhastighet pga. bebyggelse og vegetasjon.
Når vind treffer et bygg vil noe av vinden presses ned, mens resten akselerer over toppen eller rundt
hjørnene. På lesiden vil vindhastigheten være lavere, men turbulens med vindkast vil forekomme.
Når det gjelder plasseringen av flere bygg sammen, bør man unngå at høye bygg fanger vinden og
skaper turbulenseffekt mellom byggene. Figur 10 viser et tilfelle hvor dette forekommer, samt to
tilfeller hvor vinden føres over bygningene i en strømlinjet form. I kartleggingsområdet ligger
leilighetskomplekset litt høyere i terrenget enn flere av de andre boligene og det kan være at det
oppstår en turbulenseffekt i forkant av leilighetskomplekset når vinden treffer bygget fra sørvest.
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Figur 9 – Figur til venstre: Vindskjermende vegetasjon rundt boligene. Figur til høyre: Oransje sirkel markerer et område
langs Nylendeveien som kan få en vindtunneleffekt og lilla sirkel marker et område som kan få en turbulenseffekt.

Figur 10 – Figuren lengst til venstre viser kombinasjoner av bygningshøyder og avstander som gir turbulens mellom
bygningene. Figuren i midten og lengst til høyre viser kombinasjoner av bygninger og avstander der vinden føres over
bygningene. Figurer er hentet fra /3/.

I videre faser kan utplassering av nærskjermer vurderes. Nærskjermer kan benyttes i tilknytning til
sittegrupper, lekeplasser e.l. og kan for eksempel være hekker eller fysisk skjermer. Skjermene er
gjerne 1,5 – 3 meter høye og vil da typisk skjerme 5-15 meter i lengderetning /3/.
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5. Oppsummering
Punktlisten under gjennomgår funn i vurderingen av energiforsyning, luftkvalitet og lokalklima.
-

-

-

-

En varmepumpe, fyring med pellets eller en elektrokjel kan være aktuelle
varmeforsyningsløsninger for kartleggingsområdet. Til tross for at det kun er krav om
energifleksibilitet og lavtemperatur varmeløsning for bygg med over 1000 m2 oppvarmet BRA
(slik som leilighetskomplekset), kan det vurderes om også de mindre byggene skal tilkobles
en felles energisentral. Energisentralen kan være frittstående eller innebygget i
leilighetskomplekset.
Parkeringsplasser avsatt i forslag til reguleringsplan må klargjøres med føringsveier for lading
iht. TEK17.
Luktkvaliteten i området vurderes som god basert på luftkvalitetskart fra Fagbrukertjenesten.
Døgnmiddel og årsmiddel for NO2 og PM10 i området er utenfor både rød og gul sone i
T1520.
Kartleggingsområdet er utsatt for kaldluftsdrenasje, men det kan være at vegetasjonen i
området (deriblant skogen i Østmarka) reduseres kaldluftstrømmen en viss grad. For å
tilrettelegge for at kaldluften kan strømme videre mot Vågvannet, bør man unngå å legge
bygningsstrukturer eller høy beplantning på tvers av kaldluftstraseen. Luftkvaliteten i
området er kvalitativt vurdert som god også i perioder med kaldluftsdrenasje på grunn av
vegetasjonens rensende effekt og friskluftstilførselen fra Østmarka.
Vindforhold i kartleggingsområdet er kvalitativt vurdert, og følgende vindeffekter nevnes:
o På grunn av at området ligger nedsenket i terrenget, kan det være at området havner
i en lesone ved vind fra sørøst og nordvest.
o Høy, tett beplantning kan brukes som vindskjerm rundt boligfeltet for å redusere
vindpassasjer mellom byggene. Nærskjermer (f.eks. hekker eller fysiske skjermer) kan
skjerme om sittegrupper, lekeplasser e.l. og kan vurderes i senere faser.
o Vindtunneler og turbulenseffekt bør om mulig unngås. Det kan oppstå en vindtunnel
mellom bygg langs Nylendeveien, og en turbulenseffekt foran leilighetskomplekset
når vinden treffer bygget fra sørvest.
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