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Forord 
 
Vi har fått i oppdrag av Ringerike kommune å gjøre en støyvurdering i forbindelse med kommunedelplanen 
for Krakstadmarka.  
 
Dette er en analyse av støyforholdene langs aktuelle hovedatkomster. Interne støyforhold er også 
kommentert. 
 
 
Hønefoss, 14.11.2012. 
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Forutsetninger. Trafikktall. Metode. 
 
Forutsetninger. 
 
Kommunedelplanen er basert på flere atkomster og med en intern samleveg. En atkomstmulighet; mot 
FV241 Lisletta, er mindre aktuell før Hønenkrysset er utbedret/lagt om, og er dessuten ikke stedfestet i denne 
omgang. Den er derfor ikke støyberegnet her. 
 
 
Trafikktall. 
 
Som et ledd i kommunedelplanarbeidet er det utarbeidet en trafikkanalyse. Den er grunnlaget for 
trafikkdataene i denne rapporten. Trafikkmengdene uten utbygging angitt som årsdøgntrafikk (ÅDT) er 
fremskrevet 10 år frem i tid.  
 
Det gir følgende trafikkdata: 
 
Veg ÅDT år 2022 

uten utbygging 
ÅDT år 2022 
med utbygging 

Skiltet hastighet % tungtrafikk  

Krakstadveien 100 1 000 50 2 
Støalandet 300 1 400 50 2 
Ringeriksgata 300/1 000 1 000 – 1 700 30 5 
Tyristrandgata/Schjongs gt 1 900 / 2 200 2 600 – 2 900 30 5 
Tandbergmoveien - 
Arnegårdsveien  
Ny veg til Lisletta 

100 – 300 
600 – 1 100 

700 – 900 
1 200 – 1 700 

50 
30 

3 
3 

Tandbergmoveien - 
Arnegårdsveien  
Uten ny veg til Lisletta 

100 – 300 
600 – 1 100 

1 700 – 1 900 
2 200 – 2 700 

50 
30 

3 
3 

 
I tallene for Ringeriksgata, Tyristrandgata og Schjongsgata er beregnede trafikktall som konsekvens for ny 
flerbrukshall tatt med. 
 
For Tandbergmoveien- Arnegårdsveien har en beregnet støy etter utbygging i to situasjoner; med eller uten 
ny veg til Lisletta. Om sistnevnte ikke kommer en gang etter at hele Krakstadmarka er bygd ut vil den 
trafikken som der ville gått måtte gå ned Tandbergmoveien- Arnegårdsveien. 
 
Det skal bemerkes at det skal relativt store %-vise endringer til for at trafikkmengdene skal medføre 
vesentlige feil i beregningene. En endring på 100 % gir en endring på 3 dBA for ekvivalentnivået.  
 
 
Metode. 
 
Til støyberegningene er dessuten benyttet digitale grunnkart og situasjonsplan for området. 
 
Det er beregnet støysonekart i +4m høyde. 
 
En har benyttet programmet NovaPoint Støy, som beregner etter Nordisk Beregningsmetodikk. 
 
 
Retningslinjer. 

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plansaker er T-1521 fra MD.  
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Støygrenser for vegtrafikk er uttrykt ved støysoner, vist i tabellen på neste side. De gjelder ved etablering av 
ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og 
barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå.  

 
 
 

Gul sone Rød sone 
Utendørs støynivå  Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23 – 07  
Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23 – 07 
Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 55 dB L5AF 85 dB 

 
• Ekvivalentnivåene skal beregnes som årsmiddelverdier i tråd med definisjonene av Lden. 
• Beregningshøyde 4 m. 
• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt.  
 

Her vil trafikken ha lite tungtrafikk om natten, så det er tvilsomt om det går mer enn 10 tunge kjøretøy på 
vegene mellom kl.23 og 07. Vi legger derfor ikke maksimalnivå til grunn ved dimensjonering av støysoner. 
 

Resultater. 
 
Se vedlagte resultatkart som viser støysoner for de tre hovedatkomstene Støalandet, Ringeriksgt-
Tyristrandgt-Schjongs gt og Tandbergmoveien-Arnegårdsveien. De er vist i to situasjoner; før og etter 
utbygging. 
 
 
1. Støalandet. 
 
Situasjonen før utbygging er trafikken svært lav og ingen steder ligger noen boliger i gul eller rød sone.  
 
Langs Støalandet øker støynivået, og boligene der blir liggende i gul sone. Ingen i rød sone. 
 
Situasjonen etter utbygging viser naturlig nok at sonene strekker seg lenger ut fra veiene. Langs 
Krakstadveien er det likevel kun i øst at boliger blir liggende i gul sone. Terrenget skjermer for 
støyutbredelse til sidene. 
 
Langs Støalandet øker støynivået, og boligene der blir liggende i gul sone. Ingen i rød sone. 
 
Det må forventes at det vil bli behov for støytiltak langs Støalandet. Det blir neppe behov for støytiltak langs 
Krakstadveien. 
 
 
2. Ringeriksgt-Tyristrandgt-Schjongs gt. 
 
Situasjonen før utbygging, men med trafikk fra ny flerbrukshall, er at det først er vest i Ringeriksgata der 
trafikken er størst at bebyggelsen blir liggende i gul sone.  
 
I øvre deler av Tyristrandagat og Schjongs gt øker støynivået, men uten at boligene der blir liggende i rød 
sone. 
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Situasjonen etter utbygging viser naturlig nok at sonene strekker seg lenger ut fra gatene. I Ringeriksgata er 
det likevel kun i vest at boligene blir liggende i gul sone.  
 
Oppover i Tyristrandgata og Schjongs gt blir utbredelsen av gul sone ikke særlig videre, da terrenget 
bestemmer mye i så måte. Men støynivået øker litt, med litt over 1 dBA. 
 
Det vil bli behov for støytiltak langs Tyristrandgata og Schjongs gt, samt vestre deler av Ringeriksgata. Det 
blir neppe behov for støytiltak langs østre deler av sistnevnte. Langs Tyristrandgata og Schjongs gt 
planlegges det støytiltak i dag da trafikken her vil øke etter som den blir hovedatkomst til Stadion og 
flerbrukshallen. 
 
 
3. Tandbergmoveien-Arnegårdsveien.  
 
Situasjonen før utbygging er at det først er at noe av bebyggelsen i nedre deler blir liggende i gul sone. I øvre 
deler blir ingen boliger liggende i gul sone. 
 
Situasjonen etter utbygging med ny veg til Lisletta viser naturlig nok at sonene strekker seg lenger ut fra 
veiene. Nesten langs hele strekningen blir boligene liggende i gul sone. Ingen boliger i rød sone. 
 
Situasjonen etter utbygging uten ny veg til Lisletta vil gi mer trafikk her, og viser naturlig nok at sonene 
strekker seg enda lenger ut fra veiene. Men det medfører ikke at flere boliger blir liggende i gul sone. Heller 
ikke at noen boliger blir liggende i rød sone. 
 
Det vil bli behov for støytiltak for boligene langs den nedre og midtre delen av  denne atkomsten. 
 
 
4. Støy på intern samleveg.  
 
I trafikkanalysen er trafikkmengden her estimert til ÅDT=400. Det er i støysammenheng et lavt tall. Selve 
vegen er ikke detaljplanlagt, slik at støysoner fra denne ikke er beregnet. Trafikkmengden tilsier, sammen 
med forventet lavt skiltet hastighet, at det i svært liten grad kan tenkes at det blir behov for støytiltak. 
 
 
5. Anleggstrafikk. 
 
Denne vil kunne øke trafikkmengdene litt, men ikke så mye at det vil slå ut på støysonene. Det forutsettes da 
at det er ingen/svært liten anleggstrafikk om natten. Ulempene med anleggstrafikk er gjerne at den medfører 
noe støv og at den oppleves som trafikkfarlig i og med at den går på veger som i mindre grad er egnet til 
tyngre kjøretøy. 
















