
   
 

STØYTILTAK TYRISTRANDGATA. VEDR. TILBUD.  
 
Arkivsaksnr.: 12/2551  Arkiv: Q14   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
150/14 Formannskapet 16.09.2014 
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. For opparbeidelse av støyskjerming av boliger langs Tyristrandgata m.fl. som følge av 
rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse av Flerbrukshall Schjongslunden 
innarbeides i budsjett 2015 for Ringerike kommune en tilleggsbevilgning for tiltaket 
på kr. 3.750.000,- inkl. mva.. Total budsjettsum for anleggsarbeid, prosjektering med 
videre kr. 6.000.000,- inkl. mva.. Det utlyses ny anbudsrunde på opparbeidelsen. 

 
2. Totale kostnader for støyskjerming av boliger langs Tyristrandgata m.fl. i henhold til 

rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan forskutteres av Ringerike kommune. 
Totalkostnaden fordeles mellom utbyggere i Schjongslunden og Ringerike kommune 
med ½ hver. 

 
Sammendrag 
 
Det skal bygges støyskjerming langs Tyristrandgata m.fl. i henhold til reguleringsplaner for 
Schjongslunden og Løkka i forbindelse med bygging av Flerbrukshall i Schjongslunden. Det 
er kommet inn 1 tilbud på arbeidene, som overstiger tidligere kostnadsanslag. 
 
Bakgrunnen for at rådmannen legger saken frem for politisk behandling er 1) at tilbudet 
langt overstiger tidligere kostnadsanslag og 2) at Fylkesmannen i forbindelse med 
godkjenning av budsjett 2014 avventer godkjenning av lån til ikke rentable investeringer jfr 
Fylkesmannens brev av 27.02.2014 og kommunestyrets sak 42/2014 i møte 24.04.2014.  
 
Beskrivelse av saken 
  
Flerbrukshallen i Schjongslunden bygges. Denne oppføres som eget selskap, der kommunen 
er part. 
 
Det er rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan som skal oppfylles innen Flerbrukshallen 
kan tas i bruk. Blant annet opparbeidelse av Tyristrandgata, omlegging av kjøremønster 
Løkka/Schjongstangen og rundkjøring ved Byporten. 
 
Ett av rekkefølgekravene er å etablere støyskjerming for boliger blant annet langs 
Tyristrandgata, som følge av at trafikken her øker ved omlegging av kjøremønster. Trafikken 
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til boligområdet og Flerbrukshallen vil i hovedsak komme til og fra den nye rundkjøringen 
ved Byporten/Haugli bilforretning. 
 
Pr. i dag er rekkefølgekravet at støytiltaket må gjennomføres, det vil si være etablert, før 
det kan gis tillatelse til å bruke Flerbrukshallen. Det er nå varslet et forslag om endring av 
rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan 298-04 Schjongslunden. Ringerike kommune 
foreslår å endre krav om ferdigstillelse av blant annet støytiltaket til innen 1 år etter at 
Flerbrukshallen tas i bruk. Brev om dette ble referert i Hovedkomitéen for miljø- og 
arealforvaltning 18. august 2014. Det vil vi at hvis dette forslaget vedtas, må foreliggende 
støytiltak være ferdigstilt innen 01.01.2016. 
 
Formålet med tiltakene i foreliggende sak er at alle boliger skal ha en uteplass der støyen 
skal ligge under gjeldende grenseverdier. Dette medfører at for enkelthus i dette området 
må det gjennomføres støytiltak slik at det etableres en støyskjermet uteplass. 
 
Støyforholdene er utredet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, og de enkelte tiltak er detaljert 
av SG arkitektur AS. Tiltakene er dels å avskjerme et område på bakkenivå  i hage, eller å 
avskjerme på eksisterende terrasse eller balkong («Sorenskrivergården»), slik at man kan i 
en sittegruppe kan oppholde seg uten støybelastning. 
 
Tiltakene er utformet ved kontakt og i samarbeide med de enkelte huseiere. Tiltakene er 
arealmessig nøkterne, og tilpasset bl.a. å fortsatt ha utsikt og vedlikehold av støytiltak som 
ved ferdigstillelse følger eiendommen. 
 
Tiltakene er beskrevet i anbudsdokument som har vært lagt ut til offentlig utlysing for 
tilbud på Doffin. Tilbudsprosessen er nærmere beskrevet i brev av 19.08.2014 fra SG 
arkitektur AS, vedlagt. 
 
Det ble ikke gitt inn tilbud på arbeidene her innen fastsatt frist. 1 tilbyder som hadde 
oversittet fristen men hadde pris tilnærmet klar, fikk anledning til å ettersende tilbud. 
 
Firma E. Brørby & Sønn AS har inngitt tilbud på arbeidene for kr. 4.991.250,- inkl. mva.. Det 
er noen mindre forbehold. 
 
Byggearbeidene ble kalkulert til kr. 2.654.350,- inkl. mva. ved rådgiver. I tillegg kommer 
kostnader for rådgivning, prosjektering og uforutsett slik at totalsummen for 
støyskjermingstiltaket tidligere er angitt til kr. 3.000.000,- inkl. mva.. 
 
Rådmannens vurdering 
  
Ringerike kommune har påtatt seg å være byggherre og forskuttere for dette støytiltaket, 
og opparbeiding av Tyristrandgata m.m.. Dette for å kunne ta i bruk Flerbrukshallen i 
Schjongslunden, selv om kommunen kun er en av flere parter i det tiltaket. 
 
Kommunen har tidligere angitt en totalsum for støyskjermingen langs Tyristrandgata. 
Denne kan nå synes lav i forhold til både den lave interessen for å utføre selve 
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støyskjermingstiltakene, og prisen som er innkommet. Viser til vedlagte tilbudsinnstilling 
om dette. 
 
Tiltaket må gjennomføres for å kunne ta i bruk Flerbrukshallen etter krav i 
rekkefølgebestemmelse. 
 
Entreprenør som har lagt inn tilbud har utført tilsvarende arbeider blant annet for 
boligbyggelag, og har erfaring med å tilpasse det nye anlegget i eksisterende bygningsmasse 
og istandsetting av utearealer som erfaringsvis kan bli omfattende og ta tid. Det bør nevnes 
at tiltakene på eksisterende boliger her er langt mere omfattende med tilpasning og 
gjennomføring enn tilsvarende for et nybygg eller en støyskjerm langs en ny vei. 
 
Hvis arbeidene blir utlyst på ny anbudsrunde med start på opparbeidelse våren 2015, er det 
ikke gitt at flere anbydere melder seg eller at kostnadene blir lavere. Sannsynligvis vil 
interessen for å utføre arbeidene være lav også på det tidspunktet. 
 
Dette kan bety ytterligere utsettelse av ferdigstillelse, og risiko for at kostnader kan bli 
høyere enn ved foreliggende tilbud. 
 
Sak om fordeling av de totale kostnader på involverte parter ved å gjennomføre 
rekkefølgebestemmelser for tiltaket i Schjongslunden, blant annet støytiltaket her og ny 
rundkjøring ved Byporten/Haugli bilforretning, vil bli behandlet for seg. Fordelingsnøkkel på 
kostnader mellom interessenter på de ulike anleggsdeler som følge av etablering 
flerbrukshall foreligger i utkast til «Avtale om finansiering av tiltak knyttet til 
reguleringsplan for Schjongslunden og Byporten». 
 
Forslag til fordelingsnøkkel på kostnader for tiltakene foreligger, med fordeling av 
kostnader for dette tiltaket med ½ hver på utbyggerne i Schjongslunden og Ringerike 
kommune. Dette forslaget benyttes nå videre som kommunens øvre grense for å delta i 
forskuttering av tiltaket og som tiltakshaver. 
 
Foreliggende inngitt pris på utførelse av støytiltak overskrider tidligere kalkyle slik at 
finansiering må innarbeides enten i 2. tertial 2014 eller i budsjett for 2015. Ut fra 
foreliggende tilbud, medgåtte kostnader og eventuelle uforutsette kostnader i anleggsfasen 
må det tas høyde for et budsjett der kommunen forskutterer kr. 6.000.000,-  inkl. mva.. 
 
Av dette vil som nevnt ½ bli krevd refundert av de øvrige utbyggerne i Schjongslunden 
utenom kommunen, dvs. at kommunens endelige utlegg blir kr. 3.000.000,- inkl. mva.. 
Ved en forventet ferdigstillelse av opparbeiding støytiltak i løpet av 2015 med eventuelle 
garantiarbeider i 2016, forutsettes det at kommunens forskutterte beløp refunderes i 2016 
fra de øvrige utbyggere i Schjongslunden. 
 
I sak 140/11 i Kommunestyret 24.11.2011 ble saken om Flerbrukshall Schjongslunden – 
eierskap og utbygging behandlet. I forskuttering av rekkefølgebestemmelser ble det for 
støydemping langs Tyristrandgata angitt en kostnad på kr. 2,25 mill. kr. inkl. mva.. Det var 
noen forbehold rundt kostnadsoverslagene. 
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Det medfører en tilleggsbevilgning  her  på kr. 3.750.000,- inkl. mva. etter inngitt pris. 
 
Det er noe tvil om det ut fra hensyn til kostnader og tidsbruk samlet sett er riktig å anta 
foreliggende tilbud eller om det bør gjennomføres en ny anbudsrunde. Hvis det er 
økonomisk rom for det, og at en ny utlysning av arbeidene ikke nødvendigvis gir en lavere 
sluttsum, bør foreliggende tilbud antas.  
 
 
 
Alternativt forslag til vedtak: 
 
Dersom kommunestyret ønsker å få igangsatt arbeidene så snart som mulig ved å anta 
inngitt tilbud, kan kommunestyret velge å vedta følgende alternative forslag til vedtak: 
 
 

1. Foreliggende tilbud av 18.08.14 fra E. Brørby & Sønn på opparbeidelse av 
støyskjerming av Tyristrandgata m.fl. antas. Finansiering av tilleggsbevilgning på 
budsjettet for tiltaket kr. 3.750.000,- inkl. mva. innarbeides i 2. tertial 2014. Total 
budsjettsum for anleggsarbeid, prosjektering med videre kr. 6.000.000,- inkl. mva.. 

 
2. Totale kostnader for støyskjerming av boliger langs Tyristrandgata m.fl. i henhold til 

rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan forskutteres av Ringerike kommune. 
Totalkostnaden fordeles mellom utbyggere i Schjongslunden og Ringerike kommune 
med ½ hver. 

 
 
Vedlegg 
 

1. Brev av 19.08.2014 fra SG arkitektur as. Tyristrandgata og Schjongsgate. Skjermede 
uteplasser. Tilbudsinnstilling. 

 
 
 Ringerike kommune, 28.08.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Knut E. Helland 
saksbehandler: Kjell Arve Aarebru 
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