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1.

SAMMENDRAG

Det er utført beregning av støy fra vegtrafikk og utarbeidet støysonekart i forbindelse med
reguleringsplan «Namsos sentrum». Det er beregnet støy fra vegtrafikk for de antatt mest trafikkerte
vegene for år 2040, dvs. framskriving 20 år. På grunn av at gatestrukturen blir endret vil ikke dagens
situasjon være relevant, støykart for dagens situasjon er derfor ikke beregnet. Beregningsresultatene
for 2040 er vist i vedlagte tegninger. Beregningen er utført for beregningshøyde 1,5 meter over
terreng og 4,0 meter over terreng. Foreløpige formålsgrenser er lagt inn i tegningene. Det bemerkes
at enkelte av disse linjene trolig vil bli endret i vedtatt plan.
Områder med Lden-verdier mellom 55 og 65 dB er markert med gul farge og områder med Lden-verdier
over 65 dB er markert med rød farge.
Langs fv769 ligger det et belte med rød sone noen meter utenfor vegen. Der vegen passerer
kvartalsstrukturen i sentrum ligger rød sone i grensen av bebyggelsen, det samme gjelder for
Overhallsvegen 2, 6 og 8. Forøvrig er ingen støyfølsom bebyggelse innenfor rød sone. Langs
Verftsgata, Klingavegen og Sandgata begrenser rød sone seg til innenfor vegbredden. Det er en god
del veger innenfor planområdet som ikke er med i støyberegningen. Dette er veger med antatt
mindre trafikk hvor rød sone vil ha mindre omfang.
Gul sone strekker seg inn i byggeområdene langs alle beregnede vegstrekninger, og utstrekningen er
noe høyere for høyde 4,0 meter over bakken. Det antas at dette også er situasjonen for de fleste
veger som ikke er med i støyberegningen, men her vil utstrekningen være mindre.
Av støyberegningen kan en konkludere med at innenfor planområdet er det er kun bebyggelse langs
fv769 som berøres av rød sone og at gul sone berører de aller fleste byggeområdene. Ved etablering
av ny støyfølsom bebyggelse bør det i byggesøknad derfor stilles krav om dokumentasjon som viser
at støyforhold er tilfredsstillende både i fasade og for uteoppholdsareal.
For å sikre tilfredsstillende støyforhold anbefales det at følgende krav innarbeides i bestemmelsene:
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«Krav til støyskjerming skal tilfredsstille Klima- og miljødepartementets skriv, T-1442/2016
«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter
eller retningslinjer. Sammen med søknad om byggetillatelse skal det følge dokumentasjon som viser
at støyforhold for støyfølsom bebyggelse er tilfredsstillende både for uteareal og innendørs, samt
plassering av og utforming av eventuelle nødvendige støyskjermingstiltak.
For uteoppholdsareal ved støyfølsomt bruksformål gjelder krav iht. T 1442/2016 tabell 3. Innendørs
gjelder krav iht. Norsk standard NS 8175 klasse C. Nødvendige skjermingstiltak skal være gjennomført
før støyfølsom bebyggelse med tilhørende utearealer tas i bruk.»
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2.

INNLEDNING

I forbindelse med utarbeidelse av områdereguleringsplan «Namsos sentrum» er det utført en
beregning av støy fra vegtrafikk på de mest sentrale veger innenfor planområdet. Rapporten belyser
områdets egnethet til boliger og andre støyfølsomme bebyggelser.

Områdets beliggenhet
Planområdet omfatter området langs sjøen fra Storsentret til Kiskaia. Østre byområde til og med
uregulert industriområde Moelven Van Severen.
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Kartutsnitt av planområdet
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3.

GENERELT OM STØY

Ifølge www.miljostatus.no er helseplager grunnet støy det miljøproblemet som rammer flest
personer i Norge. Forstyrrelse av søvn regnes blant de mer alvorlige virkningene av støy. Langvarig
irritasjon over støy kan påvirke utvikling av sykdom, spesielt hos de som ellers er disponert for
sykdom. Det er påvist at støy kan gi kortvarige fysiologiske forandringer som er typisk for psykisk
stress. Det foreligger også en rekke undersøkelser som viser forhøyet risiko for forhøyet blodtrykk og
utvikling av hjertesykdom.
Det er derfor viktig å ta vare på og opprettholde stille soner, særlig i frilufts- og rekreasjonsområder
der forventningen til støyfrie omgivelser er stor. Ved å sørge for akseptable støyforhold hos berørte
naboer og i stille områder vil man oppnå økt trivsel og god helse hos beboerne.
Lyd er en trykkbølgebevegelse gjennom luften som gjennom øret utløser hørselsinntrykk i
hjernen. Støy er uønsket lyd. Lyd fra vegtrafikk oppfattes av folk flest som støy. Lydtrykknivået måles
ved hjelp av desibelskalaen, en logaritmisk skala der 0 dB tilsvarer den svakeste lyden et ungt
menneske med normal, uskadet hørsel kan høre (ved frekvenser fra ca. 800 Hz til ca. 5000 Hz). Ved
ca. 120 dB går smertegrensen, dvs. at lydtrykknivå høyere enn dette medfører fysisk smerte i ørene.
Et menneskeøre kan normalt ikke oppfatte en endring i lydnivå på mindre enn ca. 1 dB. En
endring på 3 dB tilsvarer en fordobling eller halvering av energien ved støykilden. Det vil si at en
fordobling av for eksempel antall biler vil gi en økning i trafikkstøynivået på 3 dB, dersom andre
faktorer er uendret. Dette oppleves likevel som en liten økning av støynivået.
For at endringen i støy subjektivt skal oppfattes som en fordobling eller halvering, må lydnivået øke
eller minske med ca. 10 dB. Det er for øvrig viktig å understreke at lyd og støy er en høyst subjektiv
opplevelse, og det finnes ingen fasit for hvordan den enkelte oppfatter lyd. Retningslinjene er lagt
opp til at det også innenfor gitte grenseverdier vil være 10 % av befolkningen som er sterkt plaget av
støy.
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) har en anbefalt støygrense på
Lden = 55 dB for utendørs oppholdsareal. Ved dette støynivået vil ca. 10 % av en normalbefolkning
føle seg sterkt plaget (Statens vegvesen, rapport 2008/13).
Definisjoner av sentrale ord/uttrykk brukt i støykarlegging er vist i Figur 2.
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Uttrykk
Lden

Støyfølsom
bebyggelse
Uteoppholdsareal

ÅDT

Beskrivelse
A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB og 10 dB
tillegg for henholdsvis kveld og natt. Det tas dermed hensyn til varighet, lydnivå og
tidspunktet på døgnet støy blir produsert, og støyende virksomhet på kveld og natt gir
høyere bidrag til totalnivå enn på dagtid (1 bil om natten teller like mye som 10 biler
om dagen, og 1 bil om kvelden teller like mye som 3 biler om dagen). Lden-nivået skal i
kartlegging etter direktivet beregnes som årsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig
støybelastning over et år. Lden skal alltid beregnes som frittfeltverdier.
Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig.

Defineres i byggteknisk forskrift som et areal som etter sin funksjon skal være egnet for
rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike aldersgrupper og ha tilstrekkelig størrelse.
Uteoppholdsareal skal plasseres og utformes slik at god kvalitet oppnås, herunder i
forhold til sol- og lysforhold, støy- og annen miljøbelastning.
Årsdøgntrafikk. Antall kjøretøy som passerer en gitt vegstrekning per
år delt på 365 døgn.
Definisjoner av sentrale ord/uttrykk brukt i støykartlegging.
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4.

REGELVERK
Retningslinjer for støy i arealplanleggingen

Det er gitt retningslinjer for kommunenes behandling av støy i arealplanleggingen (T1442/2016).
Retningslinjene brukes av kommuner og/eller utbygger ved planlegging av ny infrastruktur og ny
bebyggelse inntil støykilder. Retningslinjene angir utendørs grenser for støy, og kommunene har
ansvar for at støy er tilstrekkelig utredet og vurdert før vedtak fattes. Retningslinjen er veiledende,
og ikke rettslig bindende.
T-1442/2016 angir to støysoner; gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for
arealbruken. Kort summert er retningslinjene slik (se T-1442/2016 for detaljer):
-

-

Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme
bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av støyfølsom
bebyggelse.
Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Eventuell prognosesituasjon bør ta høyde for utvikling 10-20 år fram i tid.
Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med støyfølsomt bruksformål gjelder i den
beregningshøyde som er aktuelt for den enkelte bo-/oppholdsenhet.
Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i kap.6.
Beregningshøyden for uteoppholdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over
balkong- eller terrassegulv.
Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
(T-1442/2016), M-128. Veilederen er en faglig utdyping av prinsipper, metoder og anbefalinger som
er politisk fastsatt gjennom retningslinje T-1442/2016.

Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsloven gir kommunen myndighet og ansvar i plan- og byggesaker. Støy er et av de
temaene som skal vurderes og tas hensyn til.
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Byggteknisk forskrift
Byggteknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven, gir funksjonskrav med hensyn på lyd og lydforhold
i bygninger. I veiledningen til forskriften er det angitt at klasse C i Norsk Standard NS 8175 anses
tilstrekkelig for å tilfredsstille forskriften. For bygningstyper som ikke er omtalt i NS 8175, er det ikke
krav til innendørs støy.

Forurensningsloven
Støy er definert som forurensning i forurensningslovens § 6, og er derfor i utgangspunktet forbudt
etter § 7. Støy kan være tillatt dersom det faller inn under vanlig forurensning i § 8, tillates etter
forskrift i medhold av § 9 eller det blir gitt tillatelse til virksomheten etter § 11. Forurensning fra
transport, som flyplasser, veier, jernbaner, havner og terminaler er unntatt fra forurensningslovens
bestemmelser, jf. lovens § 5.
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5.

BEREGNINGSGRUNNLAG
Trafikktall

Ved støyberegning legges følgende trafikkdata til grunn:
ÅDT (årsdøgntrafikk)
Prosentvis andel tungtrafikk
Prosentvis døgnfordeling av vegtrafikk (dag/kveld/natt)
Hastighet på trafikk
Trafikktall er beregnet for en fremtidig situasjon 20 år fram i tid, dvs. år 2040
Senterlinje for veg
5.1.1 ÅDT og andel tung trafikk – dagens situasjon (2019)
Statens vegvesen har tilgjengelig trafikktall for fv769 og fv17. For de kommunale vegene innenfor
området foreligger det ingen målinger/trafikktellinger.
Basert på opplysninger fra Namsos kommune kan en for Klingavegen og Verftsgata anta en ÅDT
(årsdøgntrafikk – gjennomsnittlig antall passeringer av kjøretøy pr. døgn) på hhv. 1000 og 1500 og en
andel tung trafikk på 5 %.
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Illustrasjon av sentrale veger og inndeling, dagens situasjon.
Strekning Veg
ÅDT 2018 Tung trafikk
1
Fv769
3290
4%
2
Fv769
3510
4%
3
Fv17
3750
3%
4
Fv769
7040
4%
5
Fv769
4410
4%
6
Verftsgata
1500
5%
7
Klingavegen 1000
5%
8
Sandgata
750
5%
Trafikktall for 2019 (dagens situasjon)

1
8
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5.1.2 ÅDT og andel tung trafikk for kommunale veger – framtidig situasjon (2040)
Økt trafikk til og fra nye boliger
Det er svært utfordrende å gjøre beregninger av framtidig trafikkbelastning ettersom det er ikke
kjent hvilke bygningstyper som blir lokalisert i de ulike nye kvartalene, ettersom arealformålene
åpner for ulike formålstyper. Dagens sentrum vil framstå noenlunde som for dagens situasjon, men
langs Verftsgata og Fjordgata er det rom for antatt 80-100 nye boligenheter.
I tillegg antas det at som en følge av planforslaget kan det bli 200-300 nye boligenheter i den
utvidede kvadraturen.
Håndbok V713 «Trafikkberegninger» fra Statens vegvesen beskriver en turproduksjon (ÅDT) pr. bolig
pr. døgn på 3,5. Med antatt totalt 300 – 400 nye boligenheter gir dette en turproduksjon på 1050 –
1400.
Det antas at økt trafikk (ÅDT 1050 – 1400) som blir generert fra disse nye boligene blir jevnt fordelt
mellom Sandgata, Klingavegen og Verftsgata, dvs. en økt ÅDT på hver av disse på ca. 350 – 470. En
økt ÅDT på 450 er benyttet i støyberegningen.
Økt trafikk til og fra nye bygg for handel og kontor
I tillegg antas det at planen innebærer økning av gulvareal for handel og kontor på ca. 7000m2. Iht.
håndbok V713 kan en for handel stipulere en turproduksjon (ÅDT) på 45 pr. 100 m2 gulvflate
(variasjonsområde 15-105). Tilsvarende tall for kontor har en turproduksjon på 8 pr. 100 m2 gulvflate
(variasjonsområde 6-12). En stor andel av handelslokalene vil være plasskrevende varegrupper hvor
turproduksjonen vil være lav i forhold til typiske «kjøpesenterbutikker», og det antas derfor at en
turproduksjon på 45 vil være et altfor høyt anslag.
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Det vises til rapport «Trafikkberegninger for reguleringsplan Levanger sør», utarbeidet av RG-prosjekt
i 2012 for Moan i Levanger. Her ble det foretatt trafikktellinger og vurdert hvor stor turproduksjon
som ble generert fra eksisterende handels- og kontorlokaler. Det ble i rapporten beregnet en
turproduksjon på 17 pr. 100 m2 handel og kontor, mens det for nye næringsarealer ble vurdert en
turproduksjon på 12 pr. 100 m2 handel og kontor. Turproduksjonen for nye næringsarealer ble
vurdert lavere enn for eksisterende næringsarealer på grunn av at det ble forventet at
kundegruppene ville bli bedre utnyttet, gjennom at de samme kundene handler på flere butikker på
samme turen.
Det er nærliggende å anslå at kombinasjonen av virksomheter for nye lokaliteter i planforslaget vil
være noenlunde lik som for Moan-området. En har derfor endt opp med en anslått turproduksjon på
15 pr. 100 m2 gulvflate handel og kontor, som er 25 % mer enn anslaget for Moan. Dette er iht. V713
lavt for handelsvirksomhet men høyt for kontorvirksomhet. For 7000 m2 nye gulvareal for handel og
kontor gir dette en turproduksjon (ÅDT) på 1050.
Det antas at økt trafikk (ÅDT 1050) som blir generert fra disse næringsarealene vil bli jevnt fordelt
mellom Sandgata, Klingavegen og Verftsgata, dvs. en økt ÅDT på hver av disse på ca. 350.
ÅDT for Klingavegen, Verftsgata og Sandgata i år 2040
Totalt er trafikkøkning som en følge av økt areal for boliger, handel og kontor for hver av de tre
vegene Sandgata, Klingavegen og Verftsgata er anslått til ca. 800 (450 fra boliger og 350 fra
næringsarealer). Trafikkøkningen er forventet for år 2040, dvs. 20 år fram i tid.
For å finne ÅDT for 2040 må en summere dagens trafikk og forventet trafikkøkning. Dagens trafikk
for Verftsgata er anslått til 1500. Etter omlegging av gatestruktur antas det at dagens trafikk for
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Klingavegen (ÅDT 1000) og Sandgata (ÅDT 750) vil bli jevnt fordelt mellom de to nye gateløpene, dvs.
en ÅDT på 875 (avrundet til 900) for hver av gatene Klingavegen og Sandgata.
Ut i fra dagens ÅDT, anslått økning og fordeling av trafikk mellom nye gateløp forventes det for år
2040 en ÅDT på 2300 for Verftsgata og en ÅDT på 1700 for Sandgata og Klingavegen.
Det er antatt at trafikkøkningen i hovedsak vil gjelde for personbiltrafikk i bysentrum og at
trafikkøkning for tung trafikk vil være lavere. Det er derfor antatt at prosentvis andel for tung trafikk
vil gå ned fra 5 % til 4 %.
5.1.3 ÅDT og andel tung trafikk for fv769 – framtidig situasjon (2040)
Det er for fv769 beregnet en framtidig ÅDT og andel tung trafikk i et tidsperspektiv på 20 år fram i tid
(2040), ut fra fylkesprognoser for trafikkutvikling, Statens vegvesen. Prognoser for Nord-Trøndelag er
benyttet.
5.1.4 Prosentvis døgnfordeling
Prosentvis døgnfordeling av trafikk er hentet fra M-128. Gruppe 2, by- og bynære områder er
representativ for området. Fordelingen over døgnet for gruppe 2 er vist i Figur 5.
Periode
Døgnfordeling
Dag (07 – 19)
84 %
Kveld (19 – 23)
10 %
Natt (23 - 07)
6%
Prosentvis døgnfordeling av trafikk

5.1.5 Trafikkhastighet
Fartsgrense langs fv769 er skiltet 40 og 50 km/t. Disse verdiene er lagt til grunn i støyberegningen.
Langs de kommunale gatene i sentrum er fartsgrense 50 km/t. Det er ikke tilgjengelig
gjennomsnittsmålinger for trafikkhastighet i Namsos sentrum slik at en ikke har kunnskaper om
faktisk trafikkhastighet i sentrumsområdet. Det er grunn til å tro at gjennomsnittsfarten er en god del
lavere på grunn av mange vegkryss, mange gangfelt, evt. biler foran som skal parkere og generelt
mange trafikanter å forholde seg til. Trolig er gjennomsnittlig hastighet i sentrum nærmere 30 km/t.
Det er ikke forsvarlig å kjøre i 50 km/t gjennom sentrum på grunn av disse forholdene.
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For 2040 er det i støyberegningen forutsatt en trafikkhastighet på 30 km/t for Verftsgata,
Klingavegen og Sandgata.
5.1.6 Trafikktall for 2040
Figur 6 gir en oversikt for hvilke veger som er tatt inn i støyberegningen og hvordan vegene er delt
inn i delstrekninger. Tabellen i Figur 7 gir en samlet oppstilling av trafikktall for de aktuelle vegene,
framskrevet 20 år til år 2040.
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5

3
2

4
7
7

6

1

1
8

6
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Vegstrekninger hvor det er kjørt støyberegning for år 2040.
Strekning
1
2
3
4
5
6
7
8

Vegnavn

År 2040
ÅDT Andel tung trafikk Trafikkhastighet
Fv769
3800
5%
50 km/t
Fv769
4100
5%
50 km/t
Fv17
4400
4%
40 km/t
Fv769
8200
4%
40 km/t
Fv769
5100
4%
40 km/t
Verftsgata
2300
4%
30 km/t
Klingavegen 1700
4%
30 km/t
Sandgata
1700
4%
30 km/t
Trafikkmengde for sentrale kjøreveger i planområdet

5.1.7 Senterlinje for veg
For kommunale veger er ny senterlinje i reguleringsplan benyttet. For fv769 er det konstruert
senterlinje i forbindelse med støyberegningen, denne ligger midt i rabatten mellom kjørebanene.
Benyttede senterlinjer er vist i kartgrunnlaget.
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Terreng
Eksisterende terreng er benyttet som beregningsgrunnlag, ut fra oversendt kartgrunnlag fra
kommunen. Det bemerkes at for nye gater vil trolig terrenget heves noe ved utbygging. Dette vil
kunne påvirke beregnet støy lokalt.

Bygninger
Eksisterende bygninger i eller i nærheten av planområdet er tatt inn i beregningen. Plassering av
bygninger vil både påvirke støy gjennom støyskjerming for bakenforliggende arealer og gjennom
refleksjon av støy.
Ny bebyggelse er ikke lagt inn i beregningen.
Det er i beregningen tatt inn støy fra 1.ordens refleksjon.
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Støyskjermer
Det er ikke lagt inn nye støyskjermer i beregningen. Behov for støyskjerming må vurderes for de ulike
kommende byggeprosjekt.

Beregningspunkter
Det er lagt inn beregningspunkter som dekker planområdet for reguleringsplanen med en oppløsning
på 10 x 10 meter.
Beregningspunktene er beregnet i relativ høyde 1,5 meter over terreng for å beregne støy på
grunnplanet og 4,0 meter over terreng for å beregne støy i høyde med leiligheter i andre etasje.

Beregningsmetode
Lydutbredelse er beregnet etter Nordisk regnemetode for vegtrafikkstøy. Beregningene gir som regel
noe høyere verdier enn reelle verdier.
Det er etablert en digital beregningsmodell på grunnlag av tilgjengelig digitalt kartverk. Beregningene
er utført med Novapoint Støy 21.10 FP4.

Usikkerhet
Det er viktig å være klar over at det er en del usikkerheter i beregningen. Støyverdier som ligger i
grenseområde for om tiltak skal settes i verk eller ikke, bør derfor vurderes spesielt med tanke på at
det kan være en viss usikkerhet i resultatet.
Usikkerhet i beregningen kan bl.a. skyldes:
Usikkerhet i inndata (feil i kartgrunnlag, terrenghøyder, trafikkmengde og lignende).
Usikkerhet i beregningsmetode (1 – 4 dBA)
Usikkerhet i implementering av beregningsmetodene (+/- 0,5 dBA)
Et økende antall elbiler innebærer mindre støy, spesielt ved lav fart. Beregningen tar ikke
hensyn til dette.

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK

Det bemerkes at usikkerhet i framskrevet trafikkmengde vil være den klart største
usikkerhetsfaktoren.
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6.

STØYBEREGNING
Beregningsresultat

Det er beregnet støy fra vegtrafikk for de antatt mest trafikkerte vegene for år 2040, dvs.
framskriving 20 år. På grunn av at gatestrukturen blir endret vil ikke dagens situasjon være relevant,
støykart for dagens situasjon er derfor ikke beregnet. Beregningsresultatene for 2040 er vist i
vedlagte tegninger. Beregningen er utført for beregningshøyde 1,5 meter over terreng og 4,0 meter
over terreng. Foreløpige formålsgrenser er lagt inn i tegningene. Det bemerkes at enkelte av disse
linjene trolig vil bli endret i vedtatt plan.
Områder med Lden-verdier mellom 55 og 65 dB er markert med gul farge og områder med Lden-verdier
over 65 dB er markert med rød farge.
Langs fv769 ligger det et belte med rød sone noen meter utenfor vegen. Der vegen passerer
kvartalsstrukturen i sentrum ligger rød sone i grensen av bebyggelsen, det samme gjelder for
Overhallsvegen 2, 6 og 8. Forøvrig er ingen støyfølsom bebyggelse innenfor rød sone. Langs
Verftsgata, Klingavegen og Sandgata begrenser rød sone seg til innenfor vegbredden. Det er en god
del veger innenfor planområdet som ikke er med i støyberegningen. Dette er veger med antatt
mindre trafikk hvor rød sone vil ha mindre omfang.
Gul sone strekker seg inn i byggeområdene langs alle beregnede vegstrekninger, og utstrekningen er
noe høyere for høyde 4,0 meter over bakken. Det antas at dette også er situasjonen for de fleste
veger som ikke er med i støyberegningen, men her vil utstrekningen være mindre.
Av støyberegningen kan en konkludere med at innenfor planområdet er det er kun bebyggelse langs
fv769 som berøres av rød sone og at gul sone berører de aller fleste byggeområdene. Ved etablering
av ny støyfølsom bebyggelse bør det i byggesøknad derfor stilles krav om dokumentasjon som viser
at støyforhold er tilfredsstillende både i fasade og for uteoppholdsareal.

Avbøtende tiltak
For å sikre tilfredsstillende støyforhold anbefales det at følgende krav innarbeides i bestemmelsene:

BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK

«Krav til støyskjerming skal tilfredsstille Klima- og miljødepartementets skriv, T-1442/2016
«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter
eller retningslinjer. Sammen med søknad om byggetillatelse skal det følge dokumentasjon som viser
at støyforhold for støyfølsom bebyggelse er tilfredsstillende både for uteareal og innendørs, samt
plassering av og utforming av eventuelle nødvendige støyskjermingstiltak.
For uteoppholdsareal ved støyfølsomt bruksformål gjelder krav iht. T 1442/2016 tabell 3. Innendørs
gjelder krav iht. Norsk standard NS 8175 klasse C. Nødvendige skjermingstiltak skal være gjennomført
før støyfølsom bebyggelse med tilhørende utearealer tas i bruk.»
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7.

VEDLEGG

Tegning
01 Beregnet støy for 2040, 1.5m over terreng
02 Beregnet støy for 2040, 4.0m over terreng

8.

Dato
18.12.19
18.12.19
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