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• Nest største flyplass i Norge – 5. størst i Norden. 

• Ca. 6 mill. passasjerer årlig – i vekst. 

• Pågående utbygging av ny terminal og infrastruktur 

til verdi av ca. 4,5 mrd. NOK 

• Rullebanen er ca. 12,7 km sørvest for Fisketorget 
 

 



Kommuneplan Bergen – KPA2010 

 Kommuneplanens arealdel (2010 – 2021) var utarbeidet i 2010, men ble 

først godkjent våren 2013. 

 Innhold om flystøy er utdatert 

 Støysonekart viser følger ikke T-1442 men viser et prognoseår 2050 (36 år 

til…) 

 Ble utarbeidet som et «mulig scenario» med 2 rullebaner i rapport fra 

AVINOR/SINTEF i 2007. Fornuftig prognose for flystøy er ca. 8-15 år. 

 Sammenlignet med nyeste beregninger viser kartet for lite støy vest for 

rullebanen og for mye støy øst for rullebanen. 
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Kommuneplan Bergen – KPA2010 

 Faste «regler» for behandling av 

plan- og byggesaker: 

 Flystøy skal være vurdert etter 

støyprognosen for år 2050. 

 Store arealkrav for uteplass – 150 m2 

for eneboliger. 

 Tillater ingen form for overbygging, 

takutstikk eller vinterhager. 

 Tillater Lden = 55 dB på uteplass 

(Fylkesmann bestemte dette i møte 

11.06.13 med Bergen kommune. 

Avgjørelsen er bare muntlig). 
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2050 



Kommuneplan Bergen – KPA2010 

 Faste «regler» for behandling av 

plan- og byggesaker: 

 Flystøy skal være vurdert etter 

støyprognosen for år 2050. 

 Store arealkrav for uteplass – 150 m2 

for eneboliger. 

 Tillater ingen form for overbygging, 

takutstikk eller vinterhager. 

 Tillater Lden = 55 dB på uteplass 

(Fylkesmann bestemte dette i møte 

11.06.13 med Bergen kommune. 

Avgjørelsen er bare muntlig). 
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2050 og 2022 

2050 

(svart 

strek) 

2022 

(gul 

strek) 



• AVINOR/SINTEF kom med ny 

støyprognose for Flesland juni 2014. 

• AVINOR anbefaler kommunene å bruke 

støyprognose for år 2022. 

• Utarbeidet etter T-1442. Én rullebane. 

• Har også laget en prognose for 2030 med 

2 rullebaner. Denne er mer usikker og har 

bl.a. tatt høyde for mindre støyende 

flytyper. 
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2022 

Sommeren 2014 



Høsten 2014 

 15. september 2014 - Fylkesmann 

med instruks til kommunene rundt 

Flesland. 

 Bruk støysonekart 2030. 

 «Minner om» at grenseverdi er 52 

dB for flystøy.  

 

Problemer: 

 Prognosen undervurderer 

støysituasjonen frem til 2030. 

 Bestemmelsen om Lden = 55 dB 

(fra juni 2013) nevnes ikke. 
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2030 



Høsten 2014 

Status i Bergen kommune 22. oktober: 

 

• Bergen kommune vil fortsette å bruke KPA 2010 (prognose 2050 

og Lden = 55 dB på uteplass). 

 

• «Behovet for å endre praksis vil være en del av prosessen frem mot 

rullering av kommuneplanen. Som en del av premissene for slike 

endringer vil eventuelle klager på vedtak vi fatter, være.» 
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Hva må til for å sikre en god og riktig 

behandling? 

1. Bruk riktig støyprognose 
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+ = 

2022 2030 Kombinasjon! 



Hva må til for å sikre en god og riktig 

behandling? 

2. Bruk grenseverdi fra T-1442 og TEK10: Lden = 52 dB. 

3. Egnethetsvurdering – en enkel og tidlig vurdering av aktuell 

tomt. 

 

Og dersom Bergen kommune ønsker at det skal kunne bygges 

i ytterkant av gul flystøysone: 

4. Krav til stille side 

5. Mindre strenge krav til uteplass (mindre areal, gi adgang til bruk 

av overbygg/innglassing/vinterhage). 
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