
OSLO LUFTHAVN AS 

 

NAS Høstmøte 2014 
 

Fredag 24. oktober kl. 09:45 

 

Jan Anders Marheim 

Sikkerhets- og Miljøstaben 

Oslo Lufthavn 

 

 



OSLO LUFTHAVN AS 

 Historikk 

 Da Stortinget bestemte at det skulle bygges ny lufthavn på 

Gardermoen, ble det gitt noen føringer for støysituasjonen. 

Det skulle: 

 Etableres et system for traséregistrering, for å sikre at  

utflygingstraseér overholdes. 

 Overvåke flystøy mot bebyggelsen rundt lufthavnen. 

 Samle inn støydata for beregning av støyeksponering. 
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OPPSTARTEN 

Stortingsvedtaket medførte at av støymessige 

årsaker måtte Oslo Lufthavn: 

 

• 73 eiendommer innløses 

 

• 236 eiendommer fikk gjennomført 

fasadeisolasjonstiltak 
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Rettsaken 

• I 2002 ble det tatt ut stevning mot OSL med bakgrunn i 

naboloven, med krav om erstatning for de støyulempene 

flyplassen medfører. 

• Saken har vært gjennom alle rettsinstanser, og endte 

med en dom i Høyesterett våren 2006. 

• OSL ble dømt til å betale erstatning for redusert 

eiendomsverdi til alle saksøkerne. 

• Høyesterett har i denne dommen innført en ny og 

strengere rettspraksis for støyerstatning etter naboloven 

enn i tidligere flyplassdommer. 

• Total kostnad for OSL ble ca. 51 mill 
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FORSKRIFTENS DEFINISJON AV AVGANGSKORRIDORER 

• Forskriften gir korridorer for  

 utflyging 

• Sikrer samtidig drift på de to  

 rullebanene 

• Varierende overholdelse 
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BANEBRUK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Flyplassen er åpen 24 timer i døgnet 

• Trafikken styres avhengig av tidspunkt på 
døgnet 
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TRAFIKKFORDELING OVER DØGNET 
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REGELVERK FOR KARTLEGGING AV FLYSTØY 

• Retningslinje om behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften 

- Kap.5)  

• Forskrift om innføring av støyrelaterte driftsbegrensninger ved 

flyplasser til allmenn bruk (BSL E 2-3) 

 

• EU-direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring av ekstern støy 

(25 juni 2002) 

• EU-direktiv 2002/30/EF med henblikk på bestemmelser og 

prosedyrer for innføring av støyrelaterte driftsrestriksjoner i 

Fellesskapets lufthavner (26 mars 2002).  



OSLO LUFTHAVN AS 

PLANRETNINGSLINJE  T-1442 

  

 Retningslinjen setter fundamentale grunn-
regler for støykartlegging, som krav til trafikk-
grunnlag, beregningsmodell, beregningsforut-
setninger, og hyppighet for oppdatering.  
 
Disse regler følges også for kartlegging etter 
forurensningsforskriften.   
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REGELVERK FOR KARTLEGGING AV FLYSTØY 

• Dagens regelverk for flystøy angir resultater i tekniske 

måleenheter som kan være krevende å forstå: 
 

• Flystøysoner (gul og rød) 

• Lden  (52 og 62 dBA) 

• L5AS  (80 og 90 dBA på natt) 

• LAeq24h  (fra 50 dBA i 5 dB trinn) 

• Lday-max  (Utendørskrav fra 35 til 45 dB) 

• Levening-max (Utendørskrav fra 30 til 40 dB) 

• Lnight-max  (Utendørskrav fra 25 til 45 dB) 
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T-1442 

Følgende krav er oppdatert: 
 

• Trafikkgrunnlaget for ”dagens situasjon” er siste hele 
kalenderår. Minimum trafikk for kartlegging er 25 
flybevegelser over de 3 travleste sommermåneder. 

• Det skal benyttes en godkjent beregningsmodell – 
NORTIM 

• Beregningene skal revurderes etter, behov minimum 
hvert 5 år. 

• Måleenhetene som benyttes for beskrivelse av støy er 
endret i forhold til tidligere retningslinje, og delvis 
harmonisert mot EU direktiv 2002/49/EF.  
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FLYSTØYSONEKART 

 
• Flystøysonekart for dagens situasjon og prognose-

situasjon skal vises med to soner, gul og rød.  
 

• Et kombinasjonskart av disse to, som på ethvert 
sted viser den høyeste støybelastning, danner 
lufthavnens offisielle flystøysonekart. 
 

• Planretningslinjen gir anbefalt arealbruk for 
regulering og nybygging i støysonene i 
kombinasjonskartet. 
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FLYSTØYSONEKART FOR OSLO LUFTHAVN 
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FORURENSNINGSFORSKRIFTEN 

 Forskriften har et 3-delt krav, og etter siste revisjon 

er den harmonisert mot EU-direktiv 2002/49/EF.  

 

• Innendørs støynivå 

• Strategisk kartlegging  

• Handlingsplan 

  

 Kartleggingene skal oppdateres hvert 5. år 
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FORURENSNINGSFORSKRIFTEN: 

Innendørs støykartlegging 

 

• Innendørs støynivå over 35 dBA skal kartlegges 
i støyfølsomme bygninger som helårsboliger, 
barnehager, utdannings- og helseinstitusjoner. 
Hvis nivået overstiger 42 dBA skal tiltak utredes 
og gjennomføres av anleggseier. 
 
• Hvilke støyfølsomme bygninger som skal kartlegges 

og vurderes for tiltak er beskrevet i forskriftens § 5-2, 
siste ledd. Tilsvarende fastslår § 5-4 at kun rom 
godkjent av bygningsmyndigheten til varig opphold 
skal sikres innendørs nivå under 42 dBA. 
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FORURENSNINGSFORSKRIFTEN: 

Strategisk kartlegging 

• Strategisk kartlegging skal gjennomføres for 
flyplasser med mer enn 50000 årlige sivile 
flybevegelser, unntatt skoling med små fly. 
 

• Kartleggingen skal vise konturer for Lden fra 55 og 
Lnight fra 50 dBA i 5 dB trinn. Innenfor disse 
intervallene skal det telles opp bosatte, boliger, 
skoler og sykehus. Arealet av disse 
konturintervallene skal beregnes.  
 

• Dette rapporteres til Miljødirektoratet, første gang i 
2007. 
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UTVIKLING I STØYNIVÅ OVER TID 
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FORURENSNINGSFORSKRIFTEN: 

Handlingsplan 

• Handlingsplan skal gjennomføres for flyplasser med mer 
enn 50000 årlige sivile flybevegelser, unntatt skoling 
med små fly,  

• Planen skal vise effekter av mulige flystøyreduserende 
tiltak for støyutsatte områder.  

• Den som er ansvarlig for utarbeidelse av handlingsplan-
ene skal fra et tidlig tidspunkt i planleggingsarbeidet 
drive en aktiv opplysningsvirksomhet overfor offentlig-
heten om planleggingsvirksomheten. Berørte enkelt-
personer og grupper skal gis anledning til å delta aktivt i 
planprosessen.  

• Dette rapporteres til Miljødirektoratet, første gang i 2008. 
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BSL E 2-3 / EU-direktiv 2002/30/EF  

• Dette er en forskrift hjemlet i luftfartsloven og basert på  
EU-direktiv 2002/30/EF  

• På grunn av sine kriterier til trafikkgrunnlag vil den bare få virkning for 
Oslo lufthavn.  

• Forskriften krever at lufthavnen skal ha (støyrelatert) miljømål, og en 
kartlegging som viser at disse oppfylles.  

• Aktuelle tiltak skal så langt det er mulig bidra til å opprettholde og styrke 
kapasiteten ved flyplassen med henblikk på å oppnå størst mulig 
miljøgevinst til lavest mulig kostnad.  

• Det skal ikke iverksettes tiltak som innebærer større trafikkmessige 
begrensninger enn det som ansees nødvendig for å oppfylle flyplassens 
miljømålsetninger og forskriftens formål.  



OSLO LUFTHAVN AS 

OSLO LUFTHAVN MILJØMÅL 

OSL forplikter seg til å: 

 
• Overvåke, forebygge og redusere flystøybelastningen 

 

• Overvåke og minimere bruk og utslipp av kjemikalier, for å sikre at vann og grunn 
ikke forurenses 

 

• Begrense og kompensere for klimapåvirkning fra vår virksomhet, samt påvirke våre 
samarbeidspartnere til å gjøre det samme 

 

• Energieffektivisere virksomheten og legge til rette for økt bruk av fornybare 
energikilder 

 

• Minimere mengden avfall og optimalisere andelen sortert avfall 

 

• Velge produkter og materialer med tanke på minst mulig miljøbelastning i et 
livsløpsperspektiv 
 

 



OSLO LUFTHAVN AS 

Støy- og Traséovervåkingsanlegget 

(STO) 

• OSL eneste flyplass i Norge med STO  

• De fleste store flyplasser i Europa, USA og Asia har 

STO 

• Anlegget har vært i drift siden åpningen i 1998 

• Traséregisteringssystem under implementering på 

Sola, Flesland og Værnes 
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Dataflow 

Støydata Værdata Radardata Flightplandata 

NTM-server 

Database-server Arbeidsstasjon 
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NMT’ene 

• 11 NMT’er 

– 9 faste 

– 2 mobile 

 

Mikrofon 

Lydmåler 

PC 

Kommunikasjon 

Batterier 

Klimaskap 
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Plassering av NMT’ene 

Plassering av målestasjonene 

 Mobile 

målestasjoner 

  

NMT 01 Mogreina 

NMT 03 Elstad 

    

  

  

  

  

Faste målestasjoner 

    

NMT 04 Nordenden av vestre 

rullebane 

NMT 05 Sørenden av østre 

rullebane 

NMT 06 Lyshaug 

NMT 07 Sundby ved Steinsgård 

NMT 08 Saghagan 

NMT 09 Østli vest for Hersjøen 

NMT 10 Holtertoppen 

NMT 11 Gresaker i Holter 

NMT 12 Aurmoen 
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KOMMUNIKASJON 

NMT 01 og 03:  GSM 

NMT 04-05:             På lufthavna – LAN 

NMT 06:   ISDN (-> WLAN) 

NMT 07-11:              ADSL 

 

• Automatisk dataoverføring hver natt 
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Filtrering/identifisering av flystøy (1) 

• L > L start 
55-75 dB 

• L max – L start > 3 dB 

L start 

L stopp 

dB 

t 

dt 

t1 t2 tmax 

Noise Event 
L max 

• NMT’ene på RWY 

5sec < dt < 140sec 

• De andre NMT’ene 

5sec < dt < 60sec 
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Filtrering/identifisering av flystøy (2) 

r0 

r1 

t3 

NMT 

• r1 < r0 

• r0 = 1800 – 3000m 

• |t3 – tmax| < 20sec 
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Støyovervåkning 
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Traséregistrering 

• Online Track Display 

• Flight Track Display 

• Any time interval 

• Query on AC-type, RWY, 

A/D, Airliner, SID +++ 

• Flight Track Replay 
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3D traséregistrering 
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FLIGHTPLAN DATA 
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RAPPORTERING FRA STO 

• Månedlig rapport 

• Mottakere er SD, LT, nabokommuner, fylkesmenn, 

bibliotek, grendelag, lokale organisasjoner mot flystøy 

m.fl. 
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KURVEDE INNFLYGINGER 

• Testflygninger siden våren  

 2013 

• Mer enn 2000 flyginger  

 gjennomført 

• Større muligheter for å unngå 

  overflygning av tett  

 bebygde områder 
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POINT MERGE 

Når trafikkstrømmer møtes sekvenserer vi ved å korte inn eller forlenge 
flygedistansen. Utfordringen er derfor å få til dette mens flyene fremdeles er 
på egennavigasjon (FMS). 
 
EEC har derfor designet en arbeidsmetodikk og rutestruktur for å korte inn 
eller forsinke fly mens de fremdeles flyr på egennavigasjon, og som kan 
benyttes også med maksimal trafikk. 
 
Systemet har et møtepunkt (merge point) som trafikken skal via før ILS-
intercept. I tillegg er det sekvenserings-legger for å kunne korte inn eller 
forlenge flygedistansen. 
 
Dette oppnås ved å gi instruksjoner om å fly ”DCT” til møtepunktet fra 
ønsket posisjon på sekvenseringsleggen. Sekvenseringsleggen vil være en 
del av STAR’en, og flyene kommer på fast speed og maintaining høyde. 
Sekvenseringsleggene er vertikalt atskilte. 
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POINT MERGE 

STRUCTURE

A
B

M

STRUCTURE

A
B

M

STRUCTURE

A
B

M

333

I dette eksemplet 

er sekvensen 

Grått, Orange, 

Grønt, og Blått fly. 

Når distansen til 

forangående er 

passe stor, blir 

grått fly svingt 

direkte 

møtepunktet. 

Range-ringene er 

her 5 nm fra 

hverandre 
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POINT MERGE 

IAF 2

FAF1

IAF 1

IAF 3

IAF 4FAF2

IAF 2

FAF1

IAF 1

IAF 3

IAF 4FAF2

Det kan konstrueres en ”vifte” 

til hver bane, eller to ”vifter” til 

samme bane. Dette vil 

avhenge av om det kjøres 

uavhengige parallelle 

operasjoner eller segregert 

banebruk. 
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POINT MERGE 

Figuren viser descent profil 

for konvensjonelt (blått) og 

point merge (grønt). 
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Masterplan 2012-2050  

Status båndlegging 
• ”I St.m. nr 15 (2008-2009) NTP 2010-2019 fremgår det 

at regjeringen har fattet en prinsippbeslutning om at det 
skal båndlegges et bestemt areal for en tredje rullebane 
ved Oslo lufthavn, Gardermoen. 

• SD planlegger å igangsette båndleggingsprosessen for 
en eventuell tredje rullebane våren 2012. 

• SD legger til grunn at Avinor/OSL igangsetter de 
nødvendige eksterne prosessene i løpet av fjerde kvartal 
2011, og at arbeidet avsluttes i annet kvartal 2012.” 
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Masterplan 2012-2050  

Alt Vest: 

Banelengde 2500m. 

c/l 1035m vest for c/l eksist bane vest. 

Baneende syd = baneende nord eksist bane vest. 

Alt Nord: 

Banelengde 2500m. 

c/l 300m vest for c/l eksist bane øst. 

Baneende syd = 550m nord for baneende nord 
eksist bane øst. 

Alt Øst: 

Banelengde 2500m. 

c/l 1035m øst for c/l eksist bane øst. 

Baneende syd = 250m syd for baneende syd 
eksist bane øst. 
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TREDJE RULLEBANE - Forutsetninger 

Trafikkgrunnlag: 

 

2030:  350 000 bevegelser 

2040: 395 000 bevegelser 

2050: 430 000 bevegelser 

 

 

Banebruk: 

51,8 % bruk av baneretning 01 

Segregert banebruk i perioden 22:30 – 24:00 

Nattrafikk (24:00 – 06:30) på dagens vestre bane 
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TREDJE RULLEBANE - Flytraséer (RWY øst) 
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Støysonekart (RWY øst) 
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Takk for oppmerksomheten!  

 

 

 

  


