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Sweco Norge AS har i samarbeid med Letnes entreprenør AS totalentreprise for bygging av ny 

E6 på strekningen Fjerdingen – Grøndalselv. Denne rapporten er en støyfaglig utredning og et 

vedlegg til planbeskrivelse utarbeidet av Sweco. 

Det er hovedsakelig forsøkt å skjerme boliger med voller og skjermer langs vegen. I de tilfeller dette ikke 

gir ønsket effekt, er det sett på lokale skjermer. 

Skjermingstiltakene langs veg forsøker i best mulig grad å skjerme både utendørs oppholdsareal og 

fasade, slik at ytterligere tiltak ikke er nødvendig. I noen tilfeller er det vanskelig å få til å skjerme 

fasaden, og boligene det gjelder må befares og beregnes for innendørs støynivå. Om nødvendig må 

fasadetiltak dimensjoneres. Dette gjelder de boliger som har beregnet støynivå på fasade over 55 dBA 

etter skjermingstiltak. Totalt er det 11 boliger det er snakk om (i tillegg til to campinghytter og et vandre-

/feriehjem). 
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1 Innledning 

Sweco Norge AS har i samarbeid med Letnes entreprenør AS totalentreprise for bygging av ny E6 

på strekningen Fjerdingen – Grøndalselv. 

Denne rapporten er en støyfaglig utredning og et vedlegg til planbeskrivelse utarbeidet av Sweco. 

 

2 Situasjon 

Dagens E6 mellom Fjerdingen og Grøndalselv er en smal og svingete veg, med høy andel 

tungtransport (over 30 %). Utfordringer knyttet til trafikksikkerhet og fremkommelighet er 

bakgrunnen for utbedringsbehovet på E6. Dagens E6 mellom Fjerdingen og Grøndalselv 

kjennetegnes bl.a. av store standardsprang, partier med svak bæreevne og at strekningen er 

ulykkesbelastet. 

 

Figur 1: Planområdet med dagens E6 
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3 Begreper brukt i rapporten 

Lden A-veid tidsmidlet lydtrykknivå re. 20 µPa for dag-kveld-natt (day-evening-night) 
med 10 dB / 5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Gjelder for utendørs 
oppholdsplasser og utenfor rom med støyfølsom bruk. 

Lp,A,24t Døgnmidlet lydtrykknivå, uttrykker tidsmidlet (gjennomsnittlig) A-veid 
lydtrykknivå re. 20 µPa over 24 timer. Gjelder for innendørs lydnivå i 
oppholdsrom. 

 

4 Myndighetskrav og regelverk 

4.1 Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging 

I Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)1 slås det 

fast at retningslinjen kommer til anvendelse ved:  

• Etablering av nye boliger eller annen støyfølsom arealbruk (f.eks. hytte) ved eksisterende 
eller planlagt støykilde.  

• Etablering av ny støyende virksomhet (for eksempel ny veg). 

• Utvidelse eller oppgradering av eksisterende virksomhet, forutsatt at endringen er så 
vesentlig at det kreves ny plan etter plan- og bygningsloven. 

4.1.1 Støysonekart i arealplaner (kapittel 2 i retningslinjen) 

Retningslinjen angir to hoved-støysoner: 

Rød sone - nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, 

og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.  

Gul sone - er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 

tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

Støygrensene for rød og gul sone er vist i Tabell 1. 

Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i frittfeltverdier 

Støykilde Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs lydnivå Utendørs lydnivå 
i nattperioden kl. 
23 – 07 

Utendørs lydnivå Utendørs lydnivå 
i nattperioden kl. 
23 – 07 

Vei Lden = 55 dB L5AF = 70 dB Lden = 65 dB L5AF = 85 dB 

 

Støysonekart skal som hovedregel vise lydnivå beregnet i 4 meter over bakken/lokal kotehøyde, 

men ved vurdering av støy på utendørs oppholdsareal (som er tilfellet her) sier T-1442 at 

beregningshøyden skal være minimum 1,5 meter over terreng. I dette prosjektet er det valgt å 

beregne støykart i kun 1,5 meters høyde da dette gir best bilde av opplevd støysituasjon på 

bakkeplan. I kombinasjon med fasadeberegninger gir dette et mer detaljert bilde av situasjonen 

enn et snitt i 4 meters høyde. 
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4.1.2 Planlegging og saksbehandling etter plan- og bygningsloven (kapittel 
3 i retningslinjen) 

Anbefalt grenseverdi ved etablering av ny støyende virksomhet, herunder etablering av ny veitrase, 

er vist i tabellen under: 

Tabell 2: Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny veitrase. Alle tall i frittfeltverdier 

 Støykilde Lydnivå på uteplass 
og utenfor rom med 
støyfølsom bruk 

Lydnivå utenfor 
soverom, natt 
kl. 23 – 07 

Maksimalt lydnivå på 
uteplass og utenfor 
rom med støyfølsom 
bruk, dag og kveld kl. 
07 - 23 

Vei Lden = 55 dB  L5AF = 70 dB - 

De anbefalte grenseverdiene gjelder i den beregningshøyden som er aktuell for den enkelte 

boenhet. Prognosetidspunktet bør legges 10-20 år frem i tiden, jf retningslinjen T-1442. 

4.2 Teknisk forskrift, TEK17 

TEK2, plan- og bygningslovens tekniske forskrift, viser til en egen standard NS 8175:20123 med 

hensyn på grenseverdier for tillatelig støy som kommer utenfra. 

NS 8175 vurderer lydforhold etter fire lydklasser, A-D, der lydklasse C angir preakseptert 

grenseverdier i TEK17. 

Den delen av NS 8175 som omhandler trafikkstøy er samordnet med Støyretningslinjen T-1442.  

For boliger gjelder følgende: 

• Preakseptert grenseverdi (klasse C) til innendørs lydtrykknivå i oppholdsrom og soverom 

fra støykilder utendørs er døgnmidlet lydtrykknivå Lp,A,24h = 30 dB. 

Denne grenseverdien legges til grunn ved dimensjonering av tiltak på fasade. Dersom en finner at 

tiltak er uhensiktsmessig omfattende eller kostbart, kan det vurderes å benytte klasse D i NS 8175. 

Klasse D tilsvarer døgnmidlet lydtrykknivå Lp,A,24h = 35 dB. 

 

5 Bygninger som innløses 

I enkelte tilfeller vil ny veg komme så tett inntil eksisterende bygninger at det ikke er mulig å 

beholde de. Eneste løsning da er at bygningen innløses. Tabell 3 viser hvilke bygninger som blir 

innløst på strekningen Fjerdingen – Grøndalselv. 

Tabell 3: Oversikt over bygninger som innløses 

Gnr. / bnr. Adresse Profil Merknad 

46/14 Namsenvegen 2929 4.200  

45/15 Namsenvegen 2509 4.250  

45/16 Namsenvegen 2507 100  

46/21 Namsenvegen 3095 5.600  

 

Bygningene som innløses er med i beregninger av 0-alternativet, men er ikke omtalt videre i 

rapporten. I støykart som viser ny vegtrasé er disse bygningene tatt ut.  



   

 
 

RAPPORT SIDE 7 AV 16  

 

S:\Oppdrag\SJR\31282\10223429_E6_Fjerdingen-Grøndalselv\000\06 Dokumenter\21_Akustikk\10223429_støyutredning_rev03_X.docx 
 

6 Metoder og beregningsgrunnlag 

Miljøverndepartementets planretningslinje T-1442 skal legges til grunn ved planlegging og 

behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. 

6.1 Beregning av utendørs lydnivå 

Støyberegningene er utført ved bruk av ”Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy” med 

beregningsprogrammet CadnaA, versjon 2021, build 183.5110. Det er benyttet digital 

terrengmodell, laget med utgangspunkt i SOSI-kart mottatt fra Statens Vegvesen, samt digital 

vegmodell utarbeidet av Sweco. 1. ordens refleksjoner er medregnet. Det er antatt markabsorpsjon 

= 1 ("myk mark"). Bygninger er gitt absorpsjonsfaktor på 0,21. Støysonekart er beregnet med 

oppløsning 5x5 meter i 1,5 meters høyde. Det er ikke gjort beregninger i 4 meters høyde da 

fasadeberegningene anses å ivareta dette, samtidig som 1,5 meters beregningshøyde gir et 

riktigere inntrykk av støynivå på bakkeplan. 

6.2 Beregningspunkt og skråtak 

I beregningsmodellen er alle bygg bearbeidet slik at høyden for alle fasader er satt til mønehøyde, 

og bygningene beregnes dermed med vertikal takflate som en forlengelse av fasaden. For bygg 

med skråtak vil derfor støynivå på skråtak bli beregnet høyere enn det i virkeligheten er. Litt 

avhengig av utforming, vinkel og situasjon vil reelt støynivå være 1 – 2 dB lavere enn beregnet. 

Dette vil i praksis bety at boliger med beregnet støynivå på 56 og 57 dB reelt vil ha støynivå 

innenfor grenseverdi.  I Feil! Fant ikke referansekilden. er bygninger dette gjelder for 

kommentert. 

6.3 Trafikktall 

Trafikkgrunnlaget for støyberegningene er oppgitt av Statens Vegvesen. Følgende tall for 

prognoseår 2042 er oppgitt: 

Vegstrekning og år ÅDT Andel tunge Fartsgrense 

E6 dagens trasé 2.500 32% 80 km/t 

E6 ny trasé 2.500 32% 90 km/t 

 

 

7 Beregninger 

Det er beregnet støynivå på fasade på alle boliger langs ny vegtrasé samt støysonekart i 1,5 

meters høyde over terreng for hele traséen. Høyeste beregnede støynivå pr. fasade er vist i tabell i 

vedlegg 1. Støysonekart finnes i vedlegg 1 - 3. 

Beregnet strekning strekker seg fra Fjerdingen i sør og opp forbi boligfeltet på østsiden av E6 rett 

nord for Grøndalselv og kommunegrensen Grong-Namskogan. 

7.1 Fasadestøy 

Høyeste beregnede støynivå på fasade for hvert hus er vist i Feil! Fant ikke referansekilden.. 

Boliger med beregnet støynivå over grenseverdi (55 dBA) er vist med hhv. gult (mellom 55 og 65 

dBA) og rødt (over 65 dBA). 
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Tabell 4: Høyeste beregnede støynivå på fasade 

BYGGNR. Gnr. Bnr/Fnr. Byggtype 
Dagens E6 

Lden 

Ny E6 
uskjermet 

Lden 

Ny E6 
skjermet 

Lden 
Kommentar  

 

186500679 45 16 111 70     Rives  

186500660 45 15 162 64     Rives  

186500695 45 6 113 60 36 36    

186500709 45 6 111 63 51 51    

186500776 45 7 111 54 47 46    

186500601 45 8 111 67 68 58 Høyeste støynivå på skråtak  

186500814 45 10 111 61 37 37    

186500792 45 12 111 63 26 26    

186500547 45 24 111 68 65 57 Høyeste støynivå på skråtak  

186500830 45 28 111 53 34 34    

186500598 45 31 111 67 52 51    

186501756 46 4 524 53 50 50    

186501748 46 4 524 54 51 51    

186501683 46 4 113 50 50 50    

186501764 46 4 524 53 50 50    

186501551 46 5 524 48 44 45    

186501578 46 5 522 53 58 58 Vandre-/feriehjem  

10958415 46 5 524 50 50 50    

186501543 46 5 524 52 48 48    

300324126 46 5 524 50 51 51    

186502388 46 6 111 68 63 56 Høyeste støynivå på skråtak  

300775332 46 6 524 61 61 56 Campinghytte  

186502310 46 6 524 67 60 52    

300775335 46 6 524 60 60 56 Campinghytte  

186502426 46 7 111 66 67 64 
Kjøpt av SVV, skal reguleres til 
bolig 

 

186501772 46 10 111 71 55 55    

186501845 46 14 111 71     Rives  

186502760 46 16 111 71 71 67 Høyeste støynivå på skråtak  

186502442 46 17 111 64 62 55 Skjerm avklares senere  

186502221 46 19 113 39 37 37    

186502205 46 20 111 66 61 57 Høyeste støynivå på skråtak  

186501616 46 21 111 71     Innløses  

186501594 46 25 111 66 64 64 Høyeste støynivå på skråtak  

186502450 46 27 111 64 61 53 Skjerm avklares senere  

186460626 50 1/6 111 63 61 53    

186460685 50 1/12 111 57 57 53    

186460553 50 1/14 111 69 64 54    

186460693 50 1/17 111 58 56 56 Høyeste støynivå på punkt på 
hjørnet av 2.etg 
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BYGGNR. Gnr. Bnr/Fnr. Byggtype 
Dagens E6 

Lden 

Ny E6 
uskjermet 

Lden 

Ny E6 
skjermet 

Lden 
Kommentar  

 

186460618 50 1/7 111 60 60 52    

186460510 50 7 111 62 59 50    

186460502 50 8 111 62 57 50    

10951402 50 12 111 68 63 53    

186460650 50 14 111 66 67 60 Høyeste støynivå på skråtak  

186460561 50 22 111 69 64 56    

186460669 50 23 111 65 68 57 Høyeste støynivå på skråtak  

 

7.2 Støy på utendørs oppholdsareal 

Flere av boligene som har støynivå over 55 dBA på fasade, har også utendørs oppholdsarealer 

med støynivå over 55 dBA for situasjon uten skjermingstiltak. Det vises til støysonekart i vedlegg 

for detaljer. 

Med foreslåtte skjermingstiltak vil alle boliger få utendørs oppholdsareal med støynivå lavere enn 

nedre grense for gul støysone (< 55 dBA). 
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8 Støyreduserende tiltak 

Det er sett på støyreduserende tiltak langs strekningen. Der det er mulig er det lagt opp til bruk av 

støyvoller langs veg, alternativt støyskjerm langs veg der det ikke er plass til voll. I enkelte tilfeller 

vil det være gunstigere med lokal skjerming da dette gir bedre effekt enn voll/skjerm langs veg. 

I etterfølgende gjennomgang av tiltakene er kun situasjon uten og med tiltak for ny vegtrasé vist. 

For sammenligning med 0-alternativet (dagens situasjon) vises det til støysonekart i vedlegg. 

 

 

Figur 2: Gnr/bnr 45/8 før og etter skjermingstiltak. Tiltak er en 247 m lang og 3,5 meter høy voll langs veg. 
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Figur 3: Gnr/bnr 45/24 før og etter skjermingstiltak. Tiltak er to voller på hver sin side av en naturlig skjæring 

med lengde hhv. 110 m sør for skjæringen og 100 m nord for skjæringen. Dette er vist med grønn skravur i 

Figur 3. Topp voll vil ligge omtrent 3 meter høyere enn senterlinje veg. 

 

Figur 4: Gnr/bnr 46/25 før og etter skjermingstiltak. Tiltak er en lokal skjerm på sørvestsiden av huset som er 

13 m lang og 2 m høy. 
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Figur 5: Gnr/bnr 46/16 før og etter skjermingstiltak. Tiltak er lokal støyskjerm i tomtegrense med lengde 42 m 

og høyde 3 m. Deler av denne kan være glass for utsikt og lysinnslipp. 

 

Figur 6: Gnr/bnr 46/20 før og etter skjermingstiltak. Tiltak er en 223 m lang og 2,5 m høy voll langs veg samt 

en lokal skjerm med lengde 38,5 m og høyde 1,5 m på nordsiden av boligen. 
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Figur 7: Gnr/bnr 46/6 før og etter skjermingstiltak. Tiltak er en 238 m lang og 2 m høy voll langs veg. 

 

Figur 8: Området sør for Grøndalselv uten og med skjermingstiltak. Tiltak er en 94 m lang og 3,5 m høy voll på 

nordvestsiden av vegen, i kombinasjon med skjerm med lengde 37,5 m og skjermtopp på kote 120,5 m.o.h. 

På sørøstsiden av vegen er det en voll med lengde 237 m og høyde 2,5 m. Denne vollen går direkte over i 

skjerm på brua (se beskrivelse under figur 10). 

 

Figur 9: Området nord for Grøndalselv uten og med skjermingstiltak. Tiltak i form av en 118 m lang og 2 meter 

høy skjerm på østsiden av brua, en 150 m lang støyvoll med høyde 3 m synkende til 2 m etter 100 m langs 

veg nord for bru og en lokal støyskjerm med lengde 115 m og skjermtopp på kote 139,4 m.o.h på toppen av 

skråning mot boligfelt. 
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Skjermingstiltakene langs veg forsøker i best mulig grad å skjerme både utendørs oppholdsareal 

og fasade, slik at ytterligere tiltak ikke er nødvendig. I noen tilfeller er det vanskelig å få til å 

skjerme fasaden, og boligene det gjelder må befares og beregnes for innendørs støynivå. Om 

nødvendig må fasadetiltak dimensjoneres. Dette gjelder de boliger i Feil! Fant ikke 

referansekilden. som har beregnet støynivå på fasade over 55 dBA etter skjermingstiltak. Totalt er 

det 11 boliger det er snakk om (i tillegg til to campinghytter og et vandre-/feriehjem) – gnr/bnr 45/8, 

45/24, 46/6, 46/7, 46/16, 46/20, 46/25, 50/1/17, 50/14, 50/22 og 50/23. For 6 av disse boligene er 

dette beregnet der det er skråtak og overskridelsen er mindre enn 2 dB (se Tabell 4 for detaljer). 
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10 Vedlegg 

Vedlegg 1 Støysonekart ny vegtrasé med skjermingstiltak 
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Vedlegg 1 Støysonekart ny vegtrasé med skjermingstiltak 


