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Sweco Norge AS har på oppdrag fra Tromsø Bolig AS utført støyvurdering av planlagt boligprosjekt ved 

Alfheim Stadion i Tromsø kommune. Bygningene vil være utsatt for støy fra veg, ballbinge og 

fotballstadion og det er derfor nødvendig med en støyfaglig utredning. 

Støynivåene har blitt vurdert etter kommuneplanbestemmelsene til Tromsø kommune, støyretningslinjen 

T-1442 med tilhørende veileder M-128, og veileder for støyvurdering av nærmiljøanlegg. 

Konklusjon: 

 Krav til støy fra vegtrafikk tilfredsstilles fullt ut uten avbøtende tiltak. 

 Anbefalte grenseverdier for støy fra idrettsbane tilfredsstilles. Utforming av planløsning må ta 

hensyn til støynivå fra fotballstadion. 

 Ballbinge må være av støysvak type. Anbefalt avstand til eksisterende boliger er minst 30-40 m. 

Planløsning i blokk 1 må ta hensyn til støy fra ballbinge. 
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1 Innledning 

Sweco Norge AS har på oppdrag fra Tromsø Bolig AS utført støyvurdering av planlagt boligprosjekt 

ved Alfheim Stadion i Tromsø kommune. Bygningene vil være utsatt for støy fra veg, ballbinge og 

fotballstadion og det er derfor nødvendig med en støyfaglig utredning. 

Støynivåene har blitt vurdert etter kommuneplanbestemmelsene til Tromsø kommune [1], 

støyretningslinjen T-1442 [2] med tilhørende veileder [3], og veileder for nærmiljøanlegg [4]. 

Underlag: 

 Tegninger mottatt i e-post 06.01.2017 

 Digitalt kart over området med 1 m kotehøyde. 

 

 

Figur 1: Oversiktskart hentet fra www.norgeskart.no. 

2 Lyduttrykk 

I rapporten er følgende faglige uttrykk for støy tatt i bruk: 

Dag-kveld-natt lydnivå Lden er et A-veid tidsmidlet lydtrykknivå for et helt døgn der støybidragene 

i kveldsperioden (kl. 19-23) er gitt et tillegg på 5 dB og støybidragene i nattperioden (kl. 23-07) er 

gitt et tillegg på 10 dB. 

Statistisk maksimalt lydnivå Lp,AF,max,95/L5AF: statistisk maksimalverdi av A-veid lydtrykknivå som 

overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode. 

Maksimalt lydnivå LpAFmax: A-veid maksimalt lydtrykknivå (med tidskonstant Fast 125 ms). 

Døgntidsmidlet lydnivå LpA,24t er et A-veid tidsmidlet lydtrykknivå for et helt døgn. 

Alfheim 

N 
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Tidsmidlet (ekvivalent) lydnivå Ld er et A-veid lydtrykknivå for dagperioden; kl. 07-19. 

Tidsmidlet (ekvivalent) lydnivå Le er et A-veid lydtrykknivå for kveldsperioden; kl. 19-23. 

Rw + Ctr: Laboratoriemålt trafikkstøyreduksjonstall (dB). Oppgis til leverandør (Luftlydisolasjon for 

fasadekonstruksjoner). 

3 Krav og retningslinjer vedr. støy 

3.1 Kommuneplanbestemmelser for Tromsø kommune 

I bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel for Tromsø kommune blir gul og rød 

støysone definert i samsvar med støysonene i Miljøverndepartementet sin støyretningslinje T-

1442. Kriterier for støysonene er gitt i Tabell 1. 

Tabell 1: Kriterier for inndeling i gul og rød støysone 

Støykilde Gul sone Rød sone 

 Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå 

i nattperioden 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå 

i nattperioden 

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

 

Bygging i gul støysone tillates dersom en støyfaglig utredning viser at grenseverdiene i Tabell 2 

tilfredsstilles. Det kreves at alle boenheter er gjennomgående og har en stille side der støynivået 

ikke overskrider Lden = 55 dB.  

Det tillates ikke oppført støyfølsom bebyggelse i rød støysone. 

Tabell 2: Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av boliger og andre 

støyfølsomme bygg. 

Støykilde Støynivå på 

uteoppholdsareal og 

utenfor vinduer til rom 

med støyfølsomt 

bruksformål 

Støynivå utenfor 

soverom, natt kl. 23-07 

Veg Lden = 55 dB L5AF = 70 dB1 

 

Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med støyfølsomt bruksformål gjelder i den 

beregningshøyden som er aktuell for den enkelte boenhet. Beregningshøyden for uteoppholdsareal 

skal være minimum 1,5 m over terreng, evt. balkong- eller terrassegulv. 

Grenseverdiene for uteplass skal være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen som 

er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål.  

Kommunen har ikke egne bestemmelser for støy fra idrettsanlegg eller ballbinge. 

Vurderingskriterier er omtalt nedenfor. 

                                                      
1 Grenseverdien gjelder dersom det er mer enn 10 hendelser pr. natt. 
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3.2 Vurderingskriterier for støy fra fotballstadion 

Norge har ikke egne støygrenser for idrettsanlegg. T-1442 har ikke relevante grenser for støy fra 

menneskelig aktivitet og det er opp til kommunen å stille støykrav til denne type anlegg, fortrinnsvis 

gjennom bestemmelser i reguleringsplan. De nærmeste grensene gjelder for støy fra industri, men 

disse reglene tar ikke hensyn til det særlige potensialet som lyd fra menneskestemmer har i forhold 

til å virke forstyrrende på folk. 

Støynivået her er vurdert i forhold til tyske forskrifter for idrettsanlegg [5]. Disse forskriftene er 

utviklet etter erfaring bl.a. med støy fra fotballspill, og er vurdert som et relevant grunnlag for 

sammenligning med norske forhold. 

Tabell 3: Tyske grenser for støy fra idrettsanlegg. Ekvivalent støynivå i perioden. 

Område Utenom «stille tid» I «stille tid» 

Boligområde 50 dB 45 dB 

 

I det tyske regelverket er «stille tid» i denne sammenhengen definert til hverdager kl. 06-08 og 20-

22, og helgedager kl. 07-09, 13-15 og 20-22. Ut ifra definisjonen av dagperiode (07-19), kveld (19-

23) og natt (23-07) i det norske regelverket er det mest hensiktsmessig å definere stille tid som 

kveldsperioden fra kl. 19 til 23. I nattperioden bør det ikke være noe aktivitet på fotballstadion. 

Etter disse vurderingskriteriene er det tilfredsstillende forhold dersom støynivået i tidsrommet fra 

07-19 ikke overskrider Ld = 50 dB og i tidsrommet 19-23 ikke overskrider Le = 45 dB. 

3.3 Støy fra ballbinge 

Norge har ikke egne regler for støy fra ballbinge. Anbefalinger om grenseverdier baseres på 

erfaringer fra klager på ballbinger og tilsvarende nærmiljøanlegg. For støysvake ballbinger kan 

konflikter oppstå ved avstander på ca. 30-40 m eller mindre, men konflikter kan også oppstå ved 

avstander opp til 100 m. Med hensyn til impulslyder fra ballbinger er det erfaringsmessig få/ingen 

støyklager når maksimalt støynivå er under LpAFmax = 60 dB ved nærliggende boligfasade. Anbefalt 

støygrense [4]: 

 Støynivå fra ballspill i ballbinge bør på uteplass og utenfor rom i nærliggende bebyggelse 

til støyfølsom bruk ikke overskride LpAFmax = 60 dB. 

 Aktivitet i tidsrommet fra kl. 23 – 07 bør ikke forekomme. 

4 Forutsetninger og metode 

4.1 Situasjon 

Utsnitt av situasjonsplan er vist i Figur 2. Planforslaget innebærer oppføring av 4 bygninger med 

totalt 190 boliger og ca. 100 studentboliger, samt 6000 m2 næringsareal. 

Figur 3 og Figur 4 viser fordeling av boliger, studentboliger og næringsareal. I tillegg er nordvestre 

hjørne av blokk 1, plan 1 tiltenkt næringsareal. Øvrige etasjer er bolig. Hele blokk 2 består av 

boliger. 

 



   

 
 

RAPPORT SIDE 7 AV 14  

 

S:\Oppdrag\VOS\5181\27903001 RIAKU Alfheim boliger Tromsø\12\Rapport\27903001_RIAKU01-Rev0 Alfheim boliger, Tromsø, støyvurdering_A.docx 
 

 

Figur 2: Utsnitt av situasjonsplan. 

 

Figur 3: Snitt blokk 4. Blå farge viser 

treningsstudio/næring. Gul farge er boliger. 

 

 

 

Figur 4: Snitt blokk 3. Orange farge viser 

studenthybler. Blå farge er lokaler tiltenkt 

Norges toppidrettsgymnas. 

4.2 Beregningsgrunnlag 

4.2.1 Vegtrafikk 

Trafikkanalyse ifm. reguleringsforslaget er utarbeidet av Ketil Flagstad (Sweco). Trafikkmengden er 

prognosert til år 2036 ihht støyretningslinjen T-1442.  

Døgnfordelingen for veger er forutsatt som standard byveg, med 84 % av trafikk på dag, 10 % på 

kveld, og 6 % på natt. Skiltet hastighet er 30 km/t og andel tungtrafikk er satt til 5 %. Trafikkdata 

benyttet i beregningene er oppsummert i Tabell 4. 

Annen veg i nærområdet forutsettes å ha så liten trafikk – eller ligge så langt unna – at de ikke 

bidrar til støynivået. 

N 
Blokk 3 

Blokk 1 

Blokk 2

 
 Blokk 1 

Blokk 4

 
 Blokk 1 

T
ri
b
u
n
e
 

T
ri
b
u
n
e
 Stadion 

Ballbinge 
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Tabell 4: Trafikkdata 

Veg ÅDT2036 

[kjt/døgn] 

Hastighet 

[km/t] 

Andel 

tungtrafikk [%] 

Stadionvegen 1500 30 5 

Karl Halls veg 1500 30 5 

Alfheimvegen 4050 30 5 

Kirkegårdsvegen 6900 30 5 

4.2.2 Fotballstadion 

Den tyske veilederen regner med lydeffekt LWA = 85 dB for en fotballspiller og LWA = 74 dB for en 

tilskuer. De samme verdiene er beskrevet i M-128, veilederen til T-1442. Verdiene gjelder 

gjennomsnittlig lydnivå fra rop og skrik over en lengre periode. 

Tromsø IL har opplyst at det er aktivitet på banen fra kl. 08 til kl. 23. På ordinære treninger er det 

20-30 spillere samtidig og på fotballskoler og turneringer ca. 100 spillere. Fotballskoler og 

turneringer arrangeres 6-8 ganger i året. Det arrangeres 15 A-lagskamper i året. I tillegg kommer 

kamper for TIL2 og TIL3 og damelaget. Gjennomsnittlig tilskuertall på A-lagskamper er 4000 

(2016). Maksimal kapasitet er 6800. Anlegget er vinterstengt fra midten av november til midten av 

februar. 

For beregningene er det lagt til grunn: 

Kamp 

 22 spillere på banen samtidig. 

 4000 tilskuere på A-lagskamp. 

 Høyttalerbruk: I beregningen er det forutsatt høyttaleranlegg med LWA = 115 dB som 

benyttes 5% av tiden. 

 15 A-lagskamper i året. Spilles hovedsakelig på dagtid i helgene. 

Trening 

 30 spillere samtidig. 

 Aktivitet på hverdager fra kl. 8 til kl. 23. Det antas at aktiviteten vil være noe roligere mot 

slutten av kveldsperioden. 30 % aktivitet er lagt til grunn på kveld. 

Fotballskoler og turnering 

 100 spillere. 

 Høyttaleranlegg. 

 6-8 ganger i året. 

Lydeffektnivåer benyttet i beregningene er vist i Tabell 5. 
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Tabell 5: Lydeffektnivåer benyttet i beregningene av støy fra fotballstadion. 

Kilde Lydeffektnivå 

Lw [dB] 

Antall Aktivitetsandel 

[%] 

Effektivt lydeffektnivå, 

LWA [dB] 

Kamp 

Spiller 85 22 100 98,4 

Tilskuer 74 4000 100 110 

Høyttaler 115 4 5 99 

Samlet lydeffektnivå på kamp 110 

Trening 

Spiller 85 30 30 94,5 

4.2.3 Ballbinge 

Støynivå fra ballbinge er beregnet på grunnlag av tidligere målinger utført av Sweco etter 

retningslinjene gitt i veileder for støyvurdering av nærmiljøanlegg [4]. 

Lydeffektnivå LWA = 112 dB fra smell fra ball mot vant. 

4.3 Beregning av utendørs støynivå 

Beregningene av utendørs støynivå fra vegtrafikk er gjort etter gjeldende metode [6], med 

dataprogrammet CadnaA (versjon 2017).  

Støy fra aktivitet med fotball er beregnet etter Nordisk metode [7] med empiriske verdier for 

fotballstøy fra tysk veileder [8]. Støynivå fra ballbinge er beregnet på grunnlag av tidligere målinger 

utført av Sweco etter retningslinjene gitt i veileder for støyvurdering av nærmiljøanlegg [4]. 

Det er beregnet støynivå for uteområder og ved fasade.  

For begge støykildene er beregningshøyden 1,5 m over terreng for uteareal, og 1,5 m over aktuell 

etasjehøyde for fasadestøy. Det er forutsatt akustisk absorberende (myk) mark. 

5 Resultat 

5.1 Støynivå fra vegtrafikk 

Beregnet støynivå fra vegtrafikk er vist i Figur 5. Ingen av blokkene får støynivå fra vegtrafikk over 

Lden = 55 dB. 
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Figur 5: Støynivå, Lden (dB), på uteareal. Beregningshøyde er 1,5 m over terreng. Området som er 

farget hvitt får støynivå Lden < 55 dB. 

5.2 Støynivå fra ballbinge 

Beregnet støynivå fra ballbinge er vist i Figur 6. Støynivået ved fasade for de nærmeste boligene 

blir LpAFmax = 65-76 dB. Med støysvak ballbinge vil støynivået kunne bli under anbefalt grenseverdi 

på 60 dB for de eksisterende boligene, men for Blokk 1 vil nivået fremdeles være over grensen, jf. 

Figur 7. 

Eksempler på støysvak ballbinge er: 

 Aluminiumsramme med HPL-plater 

 Doble trevegger fylt med Leca 
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Figur 6: Støynivå fra ballbinge, LpAFmax (dB), ved 

nærmeste boliger. 

 

Figur 7: Støynivå fra støysvak ballbinge, LpAFmax (dB), ved 

nærmeste boliger. 

5.3 Støynivå fra fotballstadion 

Støynivå ved fasade fra fotballbanen er vist i Figur 8 og Figur 9 for hhv. A-lagskamp med 4000 

tilskuere og trening. Tidsrommet som er mest kritisk mht. støy er kveldsperioden fra 19-23. 

Aktiviteten i denne perioden vil være dimensjonerende.  

Kamp: 

 Blokk 1 og 2 får støynivå under grenseverdien. 

 Ved Blokk 3 (studentboligene) blir høyeste støynivå ved fasade Le = 61 dB. 

 Ved Blokk 4 (boliger i øverste etasje) blir høyeste støynivå ved fasade Le = 62-63 dB. 

Trening: 

 Blokk 1 og 2 får støynivå under grenseverdien. 

 Ved Blokk 3 (studentboligene) blir høyeste støynivå ved fasade Ld = 50 dB, Le = 45 dB. 

 Ved Blokk 4 (boliger i øverste etasje) blir høyeste støynivå ved fasade Ld = 51 dB, Le = 46 

dB. 

Tilsvarende som for støy fra motorsport vurderes trening som dimensjonerende i denne saken. I 

motorsportsaker er det vanlig å tillate overskridelse av grenseverdiene ved konkurranser, så lenge 

det dreier seg om et begrenset antall i året og disse er varslet i terminliste og like før 

arrangementet blir avviklet. 

A-lagskamper har høyere støynivåer, men har relativ kort varighet, foregår på faste tidspunkter 

som er kjent på forhånd og skyldes en aktivitet som det er rimelig å anta at beboerne er godt 

forberedt på. Innenfor denne rammen anses situasjonen som akseptabel.  
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Figur 8: Høyeste støynivå, Le (dB), ved fasade ved A-lagskamp med 4000 tilskuere.  

 

Figur 9: Høyeste støynivå, Le (dB), ved fasade ved trening på kveldstid. 
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6 Vurdering 

Vurdering for hver av støykildene er omtalt blokk for blokk i tabellen nedenfor. 

 

Blokk Støykilde Vurdering 

Blokk 1 Veg Tilfredsstillende støynivå. Alle fasader får støynivå Lden < 55 dB. 

Ingen tiltak nødvendig. 

Fotballstadion Grenseverdien tilfredsstilles hele døgnet. Ingen tiltak nødvendig. 

Ballbinge Støy fra ballbinge kan lett føre til konflikt, og det bør tas særlig 

hensyn til eksisterende boliger. Vist plassering av ballbingen 

oppfyller anbefalt minsteavstand fra eksisterende boliger. Beregnet 

støynivå er LpAFmax = 65-76 dB. Med ballbinge av støysvak type vil 

man kunne komme under anbefalt grenseverdi ved eksisterende 

boliger. Planløsning i Blokk 1 må ta hensyn til støy fra ballbingen. 

Blokk 2 Veg Tilfredsstillende støynivå. Alle fasader får støynivå Lden < 55 dB. 

Ingen tiltak nødvendig. 

Fotballstadion Grenseverdien tilfredsstilles hele døgnet. Ingen tiltak nødvendig. 

Blokk 3 Veg Tilfredsstillende støynivå. Alle fasader får støynivå Lden < 55 dB. 

Ingen tiltak nødvendig. 

Fotballstadion Støynivå ved fasade mot stadion:  

 Trening, dagtid: Ld ≤ 50 dB 

 Trening, kveldstid: Le ≤ 45 dB 

Grenseverdien for støynivå fra fotballbanen tilfredsstilles. 

Blokk 4 Veg Tilfredsstillende støynivå. Alle fasader får støynivå Lden < 55 dB. 

Ingen tiltak nødvendig. 
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Blokk Støykilde Vurdering 

Fotballstadion Støynivå ved fasade mot stadion:  

 Trening, dagtid: Ld ≤ 51 dB 

 Trening, kveldstid: Le ≤ 46 dB 

Boliger i øverste etasje får én fasade som vender mot stadion. 

Høyeste støynivå ved fasade under trening, dagtid blir Ld = 51 dB. 

På kveldstid blir støynivået Le = 46 dB. I begge tilfeller er det en liten 

overskridelse på 1 dB, men dette vurderes som tilfredsstillende. 

Øvrige fasader får støynivå under grenseverdien hele døgnet. 

Utforming av planløsning må ta hensyn til støynivået fra 

fotballbanen. Oppholdsrom bør vende mot sør; bort fra fotballbanen. 

Minst ett soverom bør vende bort fra fotballbanen.  

Næringsareal i underliggende etasjer: Arealene mot stadion skal 

benyttes til næring. Støynivået ved fasaden vurderes som 

tilfredsstillende. 

Boliger i underliggende etasjer får ikke fasade mot stadion og blir 

skjermet av bygningskroppen. Støynivået her vil bli tilfredsstillende. 
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