
INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR NANNESTAD, EIENDOM 27/1 OG 
27/626. NOTAT OM VEGTRAFIKKSTØY, LUFTFORURENSNING OG BOMILJØ. 

Asplan Viak AS har på vegne av Clemens Tomteutvikling AS levert innspill til kommuneplanens 
arealdel for Nannestad kommune, samt mulighetsstudie for boliger på de to omtalte tomtene, 
illustrasjonsplan og snitt. Dette notatet utdyper punktene om vegtrafikkstøy og luftforurensning. 

Revidert 29.08.2018 med støyberegninger og vedlegg 3. 

Vegtrafikkstøy 

Det er totalt 10 boliger i skissene som ligger innenfor gul støysone. For disse vil hagemurer og 
carporter skjerme mot vegstøy på bakkeplan. Balkong/terrasse på plan 2 vil være noe mer 
støyutsatt, men kravene til MUA vil være oppfylt uten at dette arealet regnes med. 

Felles funksjoner ligger utenfor gul støysone, i skissene gjelder dette samtlige større 
lekeplasser, og alle unntatt én liten lekeplass. I videre prosjektering kan denne lekeplassen 
flyttes, eller det kan etableres støyskjermende tiltak som bringer vegstøyen under 
grenseverdien på 55dB.  

 
Støysituasjonen vist ved dagens kart over gul og rød sone, lagt over illustrasjonsplan. 

  



Fra "T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging" 

"Ved bygging i gul sone: støyfaglig utredning og stille side 

Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal kommunen kreve 
en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene 
og på uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i plansaker eller 
ved søknad om rammetillatelse i byggesaker. 

Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for 
plassering av bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle 
boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende 
støyforhold." 

Støyberegning utført med fremskrevet trafikksituasjon 2038, beregningshøyde 1,5m. Fra "Støyvurdering 
mulighetsstudie Nannestad", vedlegg 3. 



Det har blitt utført en støyfaglig beregning i tråd med retningslinjene som er vedlagt dette 
notatet. Beregning ved fremskrevet trafikksituasjon (2038) i høyde 1,5m er vist ovenfor. Det har 
i mulighetsstudien blitt lagt vekt på å etablere en type bebyggelse og bebyggelsesstruktur som 
på prinsippnivå ivaretar kravene i T-1442. Støyberegningen viser hvordan carporter og 
hagemurer skjermer uteoppholdsareal fra vegstøy, både fra E16 og FV529. 

 
Støyberegning utført med fremskrevet trafikksituasjon 2038, beregningshøyde 4,0m. Fra "Støyvurdering 
mulighetsstudie Nannestad", vedlegg 3. 

Ved beregning i 4 meters høyde over bakkenivå ser vi at østre fasader ligger innenfor sone for 
55dB. Tilfredsstillende støynivå innendørs vil være ivaretatt gjennom tiltak i fasade. 
Uteoppholdsarealer og balkonger mot vest ligger i all hovedsak utenfor støysone på 55dB. 

Det er ikke hindringer for å etablere ytterligere støyskjerming på området, både mot FV529 i sør 
og mot E16 i øst. En eventuell støyskjerm vil skjerme hele utbyggingsområdet, og vil kunne 
plasseres slik at den ikke dominerer innkjøringen til Nannestad fra E16, dette alternativet er 
illustrert under.  



 
Sannsynlig støysone ved etablering av støyskjerm. NB, kun illustrasjon, beregning med støyskjerm har ikke blitt 
gjennomført i denne fasen. 

Vegtrafikkstøy oppsummering 

Mulighetsstudien slik den foreligger gir tilstrekkelig gode støyforhold/støysvak side til å 
tilfredsstille grenseverdiene for støy i arealplanlegging. Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) 
er ivaretatt. Krav til innendørs verdier ivaretas gjennom tiltak i fasade der det er behov. 

Alternativt vil etablering av støyskjerm i ytterkant av eiendom 27/1 gi tilfredsstillende forhold 
innenfor hele byggeområdet. 

Vegtrafikkstøy vil kunne ivaretas for samtlige boliger på området med relativt små og rimelige 
tiltak. Tiltakene må vurderes nærmere i samråd med akustiker i forbindelse med utarbeidelse av 
detaljreguleringsplan eller foreligge før det søkes om igangsettingstillatelse for tiltak innenfor 
planområdet. 

  



Luftforurensning 

Det er ikke utarbeidet noe kart som viser luftforurensning fra E16 eller FV529 på stedet. Videre 
kommentarer baserer seg derfor på tall fra andre steder med tilsvarende forhold, fartsgrense, 
ÅDT etc. Rapport om luftforurensning vil bli utarbeidet i forbindelse med detaljreguleringsplan. 

FV529 

For FV529 legger vi til grunn verdier fra vedlegg 1, "Luftkvalitet ved Furnesvegen", NILU 4. 
september 2013. Her vurderes luftkvaliteten langs Furnesvegen i Hamar, en veg med 50-sone 
og gjennomsnittlig ÅDT på vel 10.000, vesentlig mer enn ÅDT for FV529, som ligger på 3408. 
Dermed anser vi en bruk av samme avstander som i rapporten for Furnesvegen som 
konservativt for FV 529. 

 
Tabell 4 fra "Luftkvalitet ved Furnesvegen." 

Som tabellen viser er det tilfredsstillende forhold i en avstand av 25m fra midtlinje veg. I 
illustrasjonsmaterialet til mulighetsstudien ligger den nærmeste eiendomsgrensen/hagemuren 
25m fra midtlinje veg for FV529. Avstanden bør derfor være mer enn nok til at det blir 
tilfredsstillende lave nivåer for luftforurensning på utearealene langs FV529 tatt i betraktning at 
FV529 har en ÅDT som utgjør ca 1/3 av ÅDT For furnesvegen. 

E16 

For E16 legger vi til grunn verdier fra vedlegg 2, "Kommuneplan Asphaugen – Vurdering av 
luftkvalitet uten detaljerte beregninger", NILU 15. februar 2016. Her vurderes luftkvaliteten langs 
en veg med 80-sone og fremtidig ÅDT (2040) på 9.000, mer enn nåværende ÅDT for E16 i 
Nannestad, som ligger på 7.114. Dermed anser vi en bruk av samme avstander som i notatet 
som konservativt for E16. 



 
Utsnitt fra side 3, vedlegg 2. 

Med en fartsgrense på 80km/t og ÅDT 9.000 beregnes gul sone å ligge ca30m fra vegkant. For 
utbyggingen som vist i illustrasjonsplan og mulighetsstudie ligger nærmeste bolighus ca 118m 
fra vegkant på E16. 

Luftforurensning oppsummering 

Sammenliknet med vurderinger fra veier med samme fartsgrense, med tilsvarende eller høyere 
ÅDT vil det trolig ikke være noen problemer relatert til luftforurensning fra vegtrafikk innenfor 
planområdet. For FV529 vil det trolig være tilstrekkelig med en avstand på 25m fra midtlinje 
veg, og fra E16 vil det trolig være tilfredsstillende lave forurensningsnivåer i en avstand av 30m 
fra vegkant. 

Mulighetsstudien slik den er vist vil med stor grad av sannsynlighet ivareta tilfredsstillende 
luftkvalitet for samtlige boliger på de to tomtene. 
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