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Statens vegvesen

Grunnlagsdata
i år 2035

Grunnlag for vurderinger

Fartsgrense ny E6=80km/t
Fartsgrense gammel E6=80/60km/t

Beregningene er utført ved hjelp av EDB-programmet NovaPoint STØY. Støyberegningene
foregår automatisk ut fra gitte inngangsdata. Inngangsdataene er en digital terrengmodell  av
eksisterende situasjon og det nye veganlegget "bygd inn" i modellen. I tillegg legges det inn
data i henhold til skisse for "grunnlagsdata" på tegningen.

I henhold til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging,  T-1442, skal det ved
etablering av ny støyende virksomhet tilbys skjerming hvis støynivået ved uteplass eller
utenfor bygning med støyfølsomt bruksformål overskrider 55 dBA. Ved rene
trafikksikkerhetstiltak  som gang-/sykkelsti  eller utvidelse/endring av virksomhet som
medfører støy er innslagspunktet  for når det tilbys skjerming strengere. Da er regelen slik at
bygninger som ligger i intervallet 55-65 dBA tilbys støyskjerming hvis det nye tiltaket
medfører en merkbar økning av støyen.
En merkbar økning av støyen er i praksis > 3dBA. Bygninger som har mer en 65 dBA tilbys
skjerming uansett. Denne praktiseringen av retningslinjen kommer til anvendelse ved
trafikksikkerhetstiltak og/ eller utbedring av eksisterende veg.

Beregninger med konklusjon

Det er utført støysoneberegninger  for hele veganlegget. I tillegg er det beregnet støy fra
både eksisterende og ny veg ved boliger som ligger i gul eller rød sone.

Som det framgår av tegningen er det 2 boliger som ligger i gul sone og 1 bolig som ligger i
rød sone. For de to boligene som ligger i gul sone blir det ingen merkbar endring i
støybelastningen og ingen tiltak foreslås. For den boligen som ligger i rød sone skal det
gjøres vurderinger av innendørs støynivå med tanke på eventuelle tiltak på fasaden. I tillegg
må det vurderes eventuelle tiltak for å sikre et utendørs oppholdsareal som ikke overstiger
55 dBA. Vurderingene og eventuelle tiltak skal gjøres i forbindelse med prosjektering og
gjennomføring av veganlegget.

Beregning ved bolig

Etasje
Planlagt veg
Eksisterende veg



Statens vegvesen

Grunnlagsdata
i år 2035

Grunnlag for vurderinger

Beregningene er utført ved hjelp av EDB-programmet  NovaPoint STØY. Støyberegningene foregår automatisk ut fra gitte
inngangsdata. Inngangsdataene er en digital terrengmodell av eksisterende situasjon og det nye veganlegget "bygd inn" i modellen. I
tillegg legges det inn data i henhold til skisse for "grunnlagsdata" på tegningen.

I henhold til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, skal det ved etablering av ny støyende virksomhet tilbys
skjerming hvis støynivået ved uteplass eller utenfor bygning med støyfølsomt bruksformål overskrider 55 dBA. Ved rene
trafikksikkerhetstiltak  som gang-/sykkelsti  eller utvidelse/endring av virksomhet som medfører støy er innslagspunktet  for når det tilbys
skjerming strengere. Da er regelen slik at bygninger som ligger i intervallet 55-65 dBA tilbys støyskjerming hvis det nye tiltaket
medfører en merkbar økning av støyen.
En merkbar økning av støyen er i praksis > 3dBA. Bygninger som har mer en 65 dBA tilbys skjerming uansett. Denne praktiseringen
av retningslinjen kommer til anvendelse ved trafikksikkerhetstiltak og/ eller utbedring av eksisterende veg.

Beregninger med konklusjon

Det er utført støysoneberegninger  for hele veganlegget. I tillegg er det beregnet støy fra både eksisterende og ny veg ved boliger som
ligger i gul eller rød sone.

De fleste boligene vil få en forbedret støysituasjon da vegen flyttes lenger unna. For noen av boligene vil støyen komme fra motsatt
side av dagens veg. Det er derfor foreslått en skjerm med høyde 0,9m som vist på tegningen. Med denne skjermen oppnår man en
tilfredsstillende støysituasjon for alle boligene som er i gul sone.

Beregning ved bolig

Etasje
Planlagt veg
Eksisterende veg

Skjerm med hßyde over vegbane=0.9m

Fartsgrense ny E6=80km/t
Fartsgrense gammel E6=80/60km/t





Statens vegvesen

Grunnlagsdata
i år 2035

Grunnlag for vurderinger

Beregningene er utført ved hjelp av EDB-programmet  NovaPoint STØY. Støyberegningene
foregår automatisk ut fra gitte inngangsdata. Inngangsdataene er en digital terrengmodell av
eksisterende situasjon og det nye veganlegget "bygd inn" i modellen. I tillegg legges det inn data
i henhold til skisse for "grunnlagsdata" på tegningen.

I henhold til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, skal det ved
etablering av ny støyende virksomhet tilbys skjerming hvis støynivået ved uteplass eller utenfor
bygning med støyfølsomt bruksformål overskrider 55 dBA. Ved rene trafikksikkerhetstiltak  som
gang-/sykkelsti  eller utvidelse/endring av virksomhet som medfører støy er innslagspunktet  for
når det tilbys skjerming strengere. Da er regelen slik at bygninger som ligger i intervallet 55-65
dBA tilbys støyskjerming hvis det nye tiltaket medfører en merkbar økning av støyen.
En merkbar økning av støyen er i praksis > 3dBA. Bygninger som har mer en 65 dBA tilbys
skjerming uansett. Denne praktiseringen av retningslinjen kommer til anvendelse ved
trafikksikkerhetstiltak og/ eller utbedring av eksisterende veg.

Beregninger med konklusjon

Det er utført støysoneberegninger  for hele veganlegget. På denne strekningen blir ikke
støysituasjonen merkbart endret og ingen boliger ligger i rød sone.

Ingen tiltak foreslås.

Fartsgrense ny E6=80km/t
Fartsgrense gammel E6=80/60km/t
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