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2 STATUS ANLEGGSAKTIVITETER (STATUS OF CONSTUCTION)
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3 A G E N D A

o OM OSS

o HVA SKAL SKJE?

o NÅR SKAL DETTE SKJE?

o HVORDAN VIL VI I ACCIONA IVARETA DERE SOM NABOER?

o SPØRSMÅL



4 OM OSS

er et globalt

selskap med en forretningsmodell 
basert på bærekraft.

o Etablert som ACCIONA i 1997, har 
selskapet en historie som strekker 
tilbake til tidlig på 1900 – tallet.

o Prosjekter i over 40 land.

o Over 30 000 ansatte.



5 OM OSS

E6 Ranheim – Værnes
Trøndelag, Norge

Prosjektering og bygging av 23-kilometer 
firefelts motorvei

Follobaneprosjektet
Oslo – Ski, Norge

Norges hittil største 
samferdselsprosjekt

Sandbukta – Moss – Såstad
Moss, Norge

Bygging av dobbeltspor for 
Bane NOR på strekningen 

fra Sandbukta i nord til 
Såstad i sør, inkludert ny 
jernbanestasjon i Moss.



6 NY E6; KORTERE REISETID, ØKT TRAFIKKSIKKERHET.



7 STATUS I STAVSJØFJELLTUNNELEN OG HOMMELVIK



8 STATUS: STAVSJØFJELLTUNNELEN
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9 STATUS: STAVSJØFJELLTUNNELEN



10 STATUS: STAVSJØFJELLTUNNELEN

Nabovarsling.no/E6RV



11 STATUS: STAVSJØFJELLTUNNELEN

Det blir ikke tunneldriving fra
Hommelviksiden på
Stavsjøfjelltunnelen

Utbedring av tunnelmunnen
blir gjennomført senere enn
September.

Det kommer nytt
informasjonsmøte om denne
utbedringen når vi nærmer
oss. 



12 STATUS: HOMMELVIK



13 STATUS: HOMMELVIK



14 STATUS: HOMMELVIK

Totalt rundt 50 sprengninger.

Ved sprengning blir trafikk
omdirigeret gjennom
Hommelvik.



15 STATUS: HOMMELVIK

Bygging av sørgående:
August / 21. september til 22. 
oktober.

Riving av eksisterende bro: 
Vinteren 22/23

Bygging av nordgående:
Våren 2023 til våren / 
sommeren 2024

Ovennevnte sekvens er grovt 
beskrevet og avhenger av den første 
broen i de kommende månedene.



16 STATUS: HOMMELVIK



17 STATUS: HOMLASTIEN

Homlastien er 
planlagt åpen hele 
anleggsperioden, 
men må benyttes 
gjennom 
Nessbakkvegen.

Høybyvegen forblir 
åpen som vanlig for 
fotgjengere, men 
biltrafikk vil ikke 
lenger ha tilgang 
utenom spesielle 
tilfeller.  



18 STØY – DAGENS SITUASJON

Kilde: Miljøstatus Norge, Miljødirektoratet. 
Kilde: Støyberegninger, Multiconsult 2020. 

Kilde: Støyberegninger, Sweco 2021. 

Kilder til støy: før, nå og i fremtiden



19 REGELVERK OG BESTEMMELSER - STØY I ANLEGGSFASE

Reguleringsplan for E6 Ranheim – Værnes, Delstrekning Leistad – Helltunnelen
Punkt 2.2.2 Støy 

All støyfølsom bebyggelse som påvirkes av denne reguleringsplanen som får støynivå over 
grenseverdien i T1442/2016, skal tilbys skjermingstiltak. 

Eiendommer som skal vurderes for skjermingstiltak på privat uteoppholdsareal og/eller 
fasadetiltak, er angitt i støyrapporten «E6-MUL-AC-RPT-CA#00-0001 Støyberegninger Malvik 
datert 28.04.2020». Eiendommene ligger både innenfor og utenfor planområdet, og 
bestemmelsen gjelder også felles uteoppholdsareal som lekeplasser og uteoppholdsplasser 
for skole og barnehage. 

For eiendommer med støyømfintlig bebyggelse, som etter de fastlagte tiltakene langs vei får 
et støynivå som overskrider grenseverdiene angitt under, skal det gis tilbud om skjerming av 
privat uteoppholdsareal i nær tilknytning til boligen, og skjerming av uteoppholdsareal som 
lekeplasser og uteoppholdsplasser til skole og barnehager for å komme under grenseverdier. 
For uteoppholdsareal berørt av flere støykilder, skal 52 dB Lden fra vegtrafikkstøy legges til 
grunn. For uteoppholdsareal kun berørt av vegtrafikkstøy fra E6 skal 55 dB Lden fra 
vegtrafikkstøy legges til grunn. Dersom det er uforholdsmessig kostbart å tilfredsstille 
anbefalte grenseverdier, kan disse fravikes, eventuelt bør endret arealbruk vurderes. 
Kostnader knyttet til etablering av erstatningsareal ved endring av arealbruk skal bekostes av 
tiltakshaver. Alle avvik må avklares med kommunen. 

Det tillates innglasset balkong for å skjerme private uteoppholdsareal for støy. Det skal være 
mulig å åpne glasset på minimum 2/3 av arealet over gelender, slik at området får lufting som 
en normal balkong. Fasade mot innglasset balkong o.l. regnes ikke som stille side for 
rommene innenfor. 

Eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål skal sikres innendørs lydforhold 
tilsvarende lydklasse C angitt i NS 8175:2012. Der dette ikke er mulig ut fra bygningstekniske 
forhold, skal lydklasse D angitt i NS 8175:2012 overholdes. Ved valg av fasadetiltak følges det 
et overordnet prinsipp om at forbedring av lydisolasjonsegenskaper ikke skal medføre 
reduksjon/forverring av konstruksjonenes øvrige bygningsfysiske egenskaper, eller forverre 
andre bygningstekniske forhold som luftutskifting/ventilasjon og fuktvandring i 
konstruksjonen. 

Konkret utforming og utførelse av de lokale støytiltakene avklares i samråd med den enkelte 
grunneier, og eventuelt gjennom byggesaksbehandling, dersom tiltaket er søknadspliktig. 

Eventuelle avvik fra retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T - 1442/2016 i 
anleggsfasen skal avklares med kommunen. 

…

Ved Leistadkrysset skal det prosjekterers og bygges en løsning som gir samme lyddempende 
funksjon som dagens Jersystein har, om ønskelig kan steinen gjenbrukes.

Nye Veier skal gjennomføre støymålinger hos innbyggere som føler seg berørt av veien, og 
gjennomføre tiltak der det er behov.



20 REGELVERK OG BESTEMMELSER  – STØY I ANLEGGSFASE

Reguleringsplan for E6 Ranheim – Værnes, Delstrekning Leistad – Helltunnelen
Punkt 2.2.3 Luftkvalitet

For tiltak innenfor planområdet skal grenseverdier i Miljøverndepartementets veileder for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
(T-1520/2012) tilfredsstilles i anleggsfase og driftsfase. 
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Utslippstillatelse for anleggsarbeider 
på E6 i Malvik kommune 

«…[Dersom] … det er boliger som vil bli berørt av støy, støv og rystelser fra utbyggingen 

(utover gjeldende grenseverdier)… må virksomheten oppfylle støykrav i hht. T-1442

(retningslinje for behandling av støy i areal-planlegging) og utføre tiltak for å begrense 

støv.»

«Når det gjelder støy i anleggsperioden mener kommunen at tiltakshaver til enhver tid 

skal kunne dokumentere at anleggsarbeidene foregår innenfor gjeldende støykrav.»

«Stedsspesifikke tiltaksplaner vil inkludere støy og luftkvalitet. Situasjonen skal evalueres 

løpende opp mot henholdsvis T-1442/2016 og T-1520/2012 og ytterligere tiltak settes inn 

om nødvendig. Tiltak kan være behov for flere dammer som lastebiler og maskiner skal 

kjøre gjennom og varslingssystem for støy og støv kan også bli vurdert.»

«2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 

All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er 

isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter 

bedriften å redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige 

kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår er satt 

uttrykkelig grenser for, se nedenfor.»

REGELVERK OG BESTEMMELSER – STØY I ANLEGGSFASE



22 REGELVERK OG BESTEMMELSER – STØY I ANLEGGSFASE



23 STØYVURDERING SWECO – HOMMELVIK BRU
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25 STØYVURDERING SWECO – HOMMELVIK BRU

Modelleringsgrunnlag - Støykilder og estimert driftstid



26 STØYVURDERING SWECO – HOMMELVIK BRU

Nessbakkvegen

Nordbakkan
Nessvegen

Karlslystvegen



27 STØYVURDERING SWECO – HOMMELVIK BRU

Nessbakkvegen

Nordbakkan

Nessvegen

Karlslystvegen



28 STØYVURDERING SWECO – HOMMELVIK BRU

Nessbakkvegen

Nordbakkan

Nessvegen

Karlslystvegen



29 STØYVURDERING SWECO – HOMMELVIK BRU



30 TILTAK MOT STØY OG STØV

Støy

• Gjennomføre støytiltak anbefalt av uavhengig tredjepart
• Valg av støysvakt utstyr, sprengning og annet støyende arbeide utføres på dagtid, god 

varsling naboer og turgåere, oppfølging- og dokumentasjon ved støymålinger 
(internkontrollsystem). 

Støv

• Gode interne rutiner for å hindring støving fra anleggsvirksomhet (internkontrollsystem)
• Tilsyn og varsling av prosjektets formenn, underentreprønører og inspektører.
• Bruk av varslings- og informasjonskanaler gjennom hele anleggsfase. 

 Iverksette tiltak etter behov. 
• Måling av støv, vanning, feiing osv. 



31 VANNMILJØ OG ØKOLOGI

For å sikre godt vannmiljø gjøres følgende:

• God overvannhåndtering (skille rent og urent vann)

• Flytting av fisk og elvemusling i anleggsperiode

• Innføre nødvendige rensetrinn før påslipp

• Omfattende forberedende arbeid i Høybydalen



32 INFORMASJON OG INFORMASJONSKANALER

http://www.nyeveier.no/ranheim-vaernes

http://www.nyeveier.no/ranheim-vaernes
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For oppdateringer om trafikken følg gjerne Nye Veier på
Twitter @NyeVeierTRD. Du kan også melde deg på
eposttjenesten gjennom hjemmesiden til Nye Veier; 
NyeVeier.no/Prosjekter/E6-trondelag/E6-Ranheim-
Vaernes/, eller ved å scanne QR koden: 

Bli varslet om sprengninger ved å abonnere på 
Nabovarsling.no/E6RV (Eller ved å skanne QR koden). 
Tjenesten er gratis, og det er mulighet for å abonnere på 
enkelte områder langs hele strekningen E6 Ranheim –
Værnes. Det vil bli varslet i form av SMS før alle 
sprengninger for de som abonnerer til denne tjenesten. 

INFORMASJON OM HENDELSER I ANNLEGGSFASEN

Videre spørsmål kan rettes til Sondre Lyngholm på slyngholm@Acciona.com



34 Q&A

Spørsmål og svar


