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Lydnivå

-

dag-kveld-natt,

Lden, skal ikke overstige

støysone)

pa utendørs

oppholdsareal

innendørs

døgnekvivalent

55 (15 fra veitrafikk

og utenlor

(gjennomsnittlig)

(nedre

grense

tor gul

vindu'

støynivå tra veitratikk skal ikke overstige Lp.A.2An
s

30 dB i boligrom. Maksimalt støyniva skal ikke overstige Lp AFmax5 45 dB i soverom om natta
(flere enn 10 hendelser)
* I dette prosjektet

oppholdsrom,

anbefales

det at alle boenheter

skal ha tilgang på stil/e side, og at hovedvekten

av

inkl, minst 1 soverom, vender mot sti/le side,

3. Trafikkforhold
Følgende trafikktall

ligger til grunn for vurderingene,

Tabell

10 al elle!

7

Tlallitkinl/

foil/entret

Vei

4. Utendørs
Det er beregnet

10 ar trem itid

feidlgst/l/else

ÅDT år 2028

Narverødveien

etter NVDB, tremskrevet

Antatt tungtrafikkandel

6.000

Hastighet

6 %

4O km/t

støy
støy etter Nordisk

beregningsmetode

for veitrafikk

med støykartlegglngsprogrammet

CadnaA,
Lydnivä

dag-kveld-natt,

Lden er dimensjonerende

er svært lite tung natt—trafikk.).

for støysonene

Dette gir følgende

Uten støyskjerming, med dagens bebyggelse,
(etter T—1442) som visti Figur 1 under.

(Maksimalniva

vurderes

ikke, da det

Støysonekart:

er det beregnet følgende Støysonekart,

høyde 4 meter

//F
Figur 7

Stoysoneka/i,

Llskjelmer

Dagens bebyggelse

Hovde J meier Gul (55 , 65 dB; og led MS

dB»

stoysoneer tegnetinn
-

Området ligger utenfor rød støysone, dels i gul støysone og dels utenfor gul støysone,
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6. Innendørs

støy fra veitrafikk

Støy innendørs er vurdert etter Handbok 47 fra Byggforsk.
ventilaslonsanlegg.

Følgende

krav til fasaden

anbefales

Det forutsettes balansen

for a klare krav til innendørs

støyniva (LpAznh

s 30 dB/ Lpfirmx s 45 dB):
3

Hus 143: Ingen fasadetiltak

innendørs stø niva ma

7. Andre

ros ekteres

støykilder

/kontrollbere nes før lG

og vurdering

av vibrasjonsforhold

Det er ikke avdekket andre støykilder som kommer i konflikt med krav,
Det er ingen kjente vibrasjonskilder

8. Vurdering
o

forhold til krav.

- Oppsummering

Utendørs oppholdsareal rundt boligene og mellom boligene og garasjene er godkjent
støymessig,

01

l området som kan gi overskridelseri

forutsatt at garasjene

bygges

o

innendørs

0

Det legges ingen føringer for plassering av luftevinduer

2018705729

støyniva blir tilfredsstillende,

Vurdering av trafikksløy , Intern
lagkontroll

uten fasadetiltak

ROBHAN

AANSKO

AANSKO

Deltedokumentet
erutarbeidet
avNorconsult
ASsomdelavdetoppdraget
somdokumenlel
omhandler.
Opphavsretten
trihorer
Norconsutt.
Dukumenlel
mabarebenyttes
trtdellotmat
somoppdragsavlalen
beskriver.
ogmaIkkekopreres
ellergjøres
tilgjengelig
påannen
måteelleri større
utstrekning
ennlormålet
tilsier,

til—515
35l518353ll5
arbeidsdokumenlenszlrallkkswyän180529
naNeroWeien
tglraltkksløv
m aucxzw12New uzrxa

20190529 l Side5 av 5

