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Svartlamoen boligstittelse
Strandveien 37
7042 Trondheim

Trondheim, 12.03.2008

Nabovarsel.
Bruksendr¡ng og innvendig ombygg¡ng av strandveien 2Tb,29 og 39.
Gnr/bnr 415194 og 415/95.
l2OO7 ble deler av Strandveien 33 ombygd til kommunal barnehage. I 20OB planlegges
bruksendring og innvendig ombygging av noen av de øvrige lokalene etter bilforhandleren
Strandveien Auto. Byggherre for dette prosjektet er Trondheim kommune. Byggingen vil etter
planen starte 16. april med ferdigstillelse iseptember. Det må påregnes noe støy ved oppstart
og forøvrig i kortere perioder, men støynivået vil ikke være mer enn normalt for en
byggeplass.
På vedlagte situasjonsplan har vi merket inn hvilke bygninger som får bruksendring og
innvendig ombygging. Bygning A vil i 1. etasje få preproduksjonsrom for musikk samt
dansestudio. 2. etasje vil huse en kommunalgjenbrukssentral (Remida) samt kontorarealer
som skal leies ut til små foretak. Bygning B vil ha kontorlokaler i 2. etasje og lokaler til utleie
1. etasje. Den tidligere verkstedhallen vil bliombygd til preproduksjonslokale/kulturscene.
Bygning D vil få oppgradert ett av trapperommene.

i

Prosjektet baserer seg i stor grad på gjenbruk av den eksisterende bygningsmassen med
minst mulig riving og lavest mulig kostnader. Fasadene vil kun få mindre endringer. I de
vedlagte fasadetegningene er endringene tegnet inn med rødt, Endringene dreier seg i
hovedsak om et nytt teknisk rom på taket av bygning B samt noen nye døreÍ, porter og
vinduer i bygning A og bygning B. Forøvrig dreier ombyggingsarbeidene seg i første rekke om
en vesentlig forbedring av brannsikkerheten i bygningsmassen, reduksjon av lydgjennomgang
i konstruksjonene og reduksjon av energiforbruket.
Bygningene planlegges benyttet til andre formål enn de opprinnelig ble bygd for. Vi vil derfor
søke dispensasjon for to forhold:
1. Det vil bli søkt om dispensasjon knyttet til dimensjoneringskrav for snølast på taf

.

2. Det søkes om å få benytte klasse D for krav til maksimale lydnivåer fra verkstedhallen mot
naboer.

Vi har vedlagt nabovarsel, situasjonsplan, fasadetegninger og kopi av de to
dispensasjonssøknadene.

Med vennlig hilsen,

Vedlegg: Nabovarsel med tilhørende vedlegg
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Mindre byggearbeid

Beskriv n¿Þrmere hva nabovarselet gjelder

Bruksendring og innvendig ombygging av eksisterende bygninger. Mindre rivningsarbeider og míndre
fasadeendrínger. Nytt teknisk rom etabferes på laket av Strandveien 29. Det søkes om dispensasjon fra
snøl-astforskriften for eksisterende takkonstruksjon og dispensasjon for å få benytte klasse o Àom krav
tif maksimale lydnivåer fra verkstedhallen i Strandveien 29 mot naboer.
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Svartlamoen kulturhus
Snølast på eksisterende tak.

Tak på bvqq B
Bygg B er oppført i 1976. Taket består av T-formede betongbjelker med spennvidde ca 18 m.
og med innbyrdes avstand på 6,0 m.
Komrgerte stålplater med overliggende isolasjon ligger opp på takbjelkene. På den tid var det
vanlig å regne en snølast 1,5 kN/m2 i dette område. Vi viser til rundskriv fra Trondheim
Kommune av 15.02.1980.
Etter dagens forskrifter skal taket dimensjoneres for en snølast på mark pä3,5 kN/m som gir
en taklast på 3,5*0,8: 2,8 kN/m2. En forsterkning av taket anses som praktisk umulig. Hvis
snølast kravet pä2,8 kN/m2 skal tilfredstilles, må bygget rives og det må bygges nye
fundamenter, bærekonstruksj oner, vegger og tak.

Vi vil foreslå at taket beholdes slik som det er i dag. For at sikkerheten ikke skal svekkes vil
vi foreslå som avbøtende tiltak at det i driftsinstruksen for bygningen blir lagt inn
kontrolltiltak for å måle snølasten ved store snømengder. Bygningen ligger i Strandveien hvor
det normalt er små snømengder.

Vedlegg:

rundskriv fra Trondheim kommune av 15.02.1980.
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KARAKTERISTISK SNøLAST P.A MARK.

Trondhein bygningsråd har 22/L-80 gjort dette vedtakeÈ for
karakteristisk snØrast på mark (5-åis snølasÈ) etter Ns 3429
pkt. 4.I.2:
5e5ÊE!e 5ie !¡eE-s!ø¿cs È- på-scrE- r 1sgsgþeåu_Eg¡sgte .
I. Kommunen d,e1es geograf isk i to områder T og f I.

område I avgrenses í Øst og nord@st av Nldelva og ßrond,_
Feffisffi'rd,en, i nord.vest,, vest og sØrvesù av retfe ii"i"t
mellom punktene Digermulen, storheia, Huåsen¿ Lauvåsen ogr
våttåsen ¡ og i sØrósÈ av kommunegrerråa.
Område ,ff omfat,ter resten av kommunen.
2-a. Karakteriqtisk sn@last"for terrenghØyder oppÈil 1s0 m.o.h.
?,
.3t_? \¡l,/*- (350 kp,zm') for områáe r 09 2,È l<n/m" (250
Rp/n-)
for område II.
b. r begge områder Øker snØIasten med lr0 kt{r/m, (tOO fp/n?)
for hver 100 m terrengstlgning ved henhoLâsvÍs r50, 'zso,
350, 450 m.o.h.
c. r en strandstrÍpe med terrenghØyde mi.ndre enn s0^m.o.h.
redugeres snØlasÈen 1 begge omrfder med, l,e k}i./m¿ (lO0
kplm-) ti] henhordsvls 2r5 kN,/mo (zso kp/m¿) 09 l¡5 kN,/m¿^
(150 kplm') for område r og rr. i byomlâaet aigrenses
strandstripa av Roard Aríundsens vei, s@ndre rlevollen,
Kongens gate, Nidarerd, Nid,erva, Meråkerbanen, Thonnióg
.

owesens gate, rnnherredsvegen og Bromstadvegen, og e1rérs
av hØgdekurve 50 m.o.h.
De nye verdiene gjØres gjeldende straks.
oversiktskart over områdeinnderingen fØlger vedlagt.
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
REGULERINGSBESTEMMELSENE MHT STØY FRA
KULTURSCENE MOT NABOER

Dato

11. mars 2008
Vår ref.

Bård Støfringsdal

I forbindelse med ombygging av den gamle verkstedhallen til Strandveien
Auto til kulturscene, anser vi det som nødvendig å s6ke om dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsene med hensyn til krav til maksimale stgynivåer hos
naboer. Det vil være behov for dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene når
kulturscenen benyttes til konserter og annen aktivitet med høye lydnivåer.
Bakgrunn
I forbindelse med ombygging av verkstedhallen pnskes det å etablere en kulturscene som skal kunne benyttes til blant annet dans, teater og konserter. På
grunn av bygningstekniske og Økonomiske begrensninger i prosjektet, er det
ikke realistisk å oppnå tilstrekkelig lydisolasjon i fasade til at krav til maksimale st@ynivåer hos naboer overholdes for alle typer bruk av lokalet. Det legges da til grunn gjeldende krav i dagens plan- og bygningslov.
Dersom man skal oppnå en lBsning som sikrer uavhengig bruk av kulturscenen, uten begrensninger på maksimale lydnivåer inne i verkstedhallen, må den
eksiterende hallen rives og erstattes med et nytt bygg med tunge lydisolerende
konstruksjoner.

For å kunne ivareta ønsket om også å kunne benytte verkstedhallen til konserter o.l. må det derfor s@kes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.

Forskrifter og grenseverdier
I "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven 1997" er det gitt funksjonskrav med hensyn på tilfredsstillende lydforhold i bygninger. Veiledningen til
forskriften (REN 97) viser til Norsk standard NS 8175 "Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper" for tallfestede grenseverdier.
I NS 8175 er det gitt grenseverdier for lydklasse A til D for ulike bygningstyper, hvor klasse A er det strengeste og klasse D den svakeste. I REN 97 anses
grenseverdier for klasse C som tilstrekkelige for å oppfylle forskriften.

Foretaksregisteret:
NO 979 364 857 MVA
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Stpy fra musikkanlegg betraktes vanligvis som støy fra tekniske installasjoner. Krav til maksimale st@ynivåer er gjengitt i tabell 7 og2.
Tabell I : Utdrag fra NS
Iy dniv å

fra

t ekni

81 75. Lydklasser
ske in stallasj one r.

for boliger. Hþyeste grenseverdier for utendprs

Bruksareal

LpA,max

Lydnivå på utearealer og utenfor vinduer, fra tekniske installasjoner i samme bygning og i annen
bygning

Klasse C Klasse D

natt, k|.23-07

s35dB

s45dB

kveld, k|.19-23

<40d8

<45d8

dag, k1.07-19

s45dB

s45dB

Tabell 2: utdrag fra NS 8175. Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdier for innendlrs lydnivå fra tekniske installasioner.

Bruksareal
I oppholds- og soverom fra tekniske installasjoner
samme bygning eller i annen bygning, samt kilder
som drift oq bruk av innendørs oarasieanleoo oo
felles parkeringsanlegg

Målestørrelse Klasse C Klasse D
i

Lpn,eq,T

<30d8

<35d8

LpA,max

<32d8

<37d8

LpC,max

s47 dB

Situasjon etter ombygging
Prosjektert lgsning for tilleggsisolering av fasaden for verkstedhallen er ltført
med formål å oppnå best mulig fasadeisolasjon innenfor prosjektets bygningsmessige og økonomiske ranìmer. Dette er likevel ikke tilstrekkelig til at
man vil overholde krav gitt i tabell I og2 ved høye lydnivåer inne i verkstedhallen, selv om alle dører og vinduer er lukket.
Det er ikke foretatt detaljerte beregninger av lydoverfgring fra verkstedhallen
til de ulike naboeiendoÍrmene, kun overslagsberegninger. Det vil være svært
krevende äúføre slike beregninger. Dette skyldes delvis at prosjektet er en
ombygging, med usikre lydisolerende egenskaper for eksisterende fasadekonstruksjoner, og at refleksjonsbidrag og andre utendørs lydoverfpringsveier
er kompliserte i den aktuelle situasjonen.
Det er lite trolig at normal bruk av verkstedhallen til f.eks. teater eller dans
med moderate lydnivåer vil medføre overskridelser av grenseverdiene (klasse
C gitt i tabell 1). Derimot vil man ved rockekonserter o.l. forvente overskridelser av grenseverdiene gitt i klasse C. Dersom det ikke legges begrensninger på maksimale lydnivåer i salen, vil også grenseverdiene i klasse D kunne
bli overskredet i enkelte tilfeller.
Det bør derfor sØkes om å få benytte klasse D for krav til maksimale lydnivåer fra verkstedhallen mot naboer. For tilfeller der anangØr ønsker å kunne
spille høyere enn maksimalt lydnivå for å tilfredsstille klasse D, må det sØkes
om dispensasjon for hvert enkelt arrangement, tilsvarende normal praksis ved
for eksempel utendørskonserter. Eventuelt kan det utarbeides varslingsrutiner/oppslagstavler for slike arangement. Disse rutinene må i så fall utarbeides
i samarbeid med driftsansvarlig for verkstedhallen, naboer og beboerforening.
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