
                

Sandefjord Lufthavn As

att: driftssjef Per Erik Bakke

Sandefjord, 28. mai 2014

Innføring av restriksjoner for GA på Torp

Den 3. april ble det innført NOTAM som begrenser landingsrunder til 0800-1900LT på 
hverdager, og 0900-1700 på lørdag.  Landingsrunder er overhodet ikke tillatt på 
helligdager.

NOTAM er basert på trafikkregulering utarbeidet av lufthavnen i 2011, og det synes 
merkelig at dette må innføres som NOTAM; det burde vært rikelig med tid å 
innarbeides i AIP.

Konsesjonsvilkårene stiller krav om at Luftfartstilsynet skal fastsette 
trafikkbestemmelser for lufthavnen, etter at brukerne er hørt.  Såvidt vi kan skjønne, 
har Luftfartstilsynet ikke fastsatt slike bestemmelser, selv om forslag ble innsendt til 
Tilsynet i 2011. Mulig dette er en tabbe fra Tilsynet, men formelt sett er dette ikke 
holdbart. Det fremkommer klart av Tilsynets kommentarer at det er de som skal 
fastsette trafikkbestemmelsene:

Luftfartstilsynet har foreslått at konsesjonshaveren iht. vanlig
praksis pålegges å utarbeide forslag til trafikkregulerende
bestemmelser for lufthavnen (traséer, høydekrav, aktiviteter
mv.) for å holde støybelastningen ved lufthavnen på et lavt nivå
og i samsvar med regelverk som kommer til anvendelse.
Forslaget skal videre utarbeides i samråd med
lufttrafikktjenesten, lufthavnbrukerne og lokale myndigheter
(kommuner og fylkesmannen), og må sendes Luftfartstilsynet for
fastsettelse senest 1 år etter at konsesjon er gitt. Samtidig skal
konsesjonshaveren dokumentere den arbeids- og
samrådingsprosess som ligger bak forslaget.

Kravet om involvering av brukere er heller ikke oppfylt, idet det utelukkende er de 
kommersielle brukerne som er hørt, ikke GA, dvs. den lokale flyklubb, og NLF/AOPA, 
som representerer GA-segmentet i Norge.
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Alle piloter har krav om tre (fem) landinger i løpet av en tre-måneders periode før 
man kan ta med passasjerer. Dette gjelder også for de som har utsjekk for 
nattflyging.  Det vil ikke være mulig å oppfylle dette kravet i sommerhalvåret, fordi 
man ikke er innenfor definisjonen av natt i de periodene  hvor det tillates 
landingsrunder. 

Været kan også spille inn; hvis man planlegger landingsrunder en lørdag, og været 
ikke er bra nok for VFR-flyging, kan man altså etter endringen ikke ta turen søndag.

Ser man på antall flybevegelser på Torp i løpet av en uke (se nedenfor), er det ofte 
travelt på  ettermiddagen, som da vil være aktuell for privatpiloter som jobber. Fredag 
ettermiddag mellom kl 18 og 19 (LT) er det hele 14 bevegelser, og liten plass til 
landingsrunder. Man risikerer å bli sendt rett i holding. Etter kl 19 på hverdager, og kl 
17 på lørdager er det svært få flybevegelser, og god plass til landingsrunder.
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Vi forstår at begrensningene er innført på  bakgrunn av klager fra naboer, hvorav en 
bor 380 m fra treshold. I SINTEF's støyrapport A8259 fra 2008, fremgår det at kun én 
bolig ligger innenfor rød  sone, og dette antas å være  en av klagerne. Man kan 
saktens spørre seg hvorfor man flytter til et slikt sted hvis man irriterer seg over 
flystøy, uten å gjøre noe med det. Flyplassen har vært der i 60 år, minst, og man må 
selvsagt regne med økning i trafikk og støy over år, selv om prognosene ikke viser 
noen økning i støybelastningen i kommende periode. Tvert i mot har vel Torp hatt en 
positiv utvikling når det gjelder støybelastning, bl.a som følge av nye støysvake fly.

Støybelastningen fra GA er  ubetydelig,  og er mer basert på irritasjon enn på 
målinger.  Skadelig flystøy forekommer overhodet ikke.  Vi har målt støy fra noen 
punkter med kalibrert støymåler, og kan presentere følgende resultater:

Posisjon målested Db (A) slow Kommentar

B-jet 90 (plattform Line N) 90 Samme som 737/320 på takeoff 
start (100 m)

Twin (plattform Line N) 71 (tkoff) 
45 (downwind)

C172 T/G (plattform Line N) 73
71

Heli 65 (plattform Line N) 65

Heli  rett øst over B 60

Olsrød C172 takeoff 67

Til sammenligning er støynivået fra en passerende lastebil 65 dB(A), målt på 20 m 
avstand. Samtale innendørs er ca 60 dB(A), så støyen fra et småfly under avgang er 
helt uproblematisk.

Innendørs bør man kunne forvente en demping på 25 dB, dermed bringes støyen fra 
småfly ned i ca 40 dB, et fullt akseptabelt nivå.

Man kommer uansett ikke bort fra at støy fra store fly er 4 ganger så høy som fra 
småfly, hhv. 90 og 65-70 dB(A). Støyen fra småfly bryter ingen krav eller regler, og 
anses ikke-signifikant i SINTEFs rapport. Da gjenstår kun irritasjonsfaktoren, men 
samfunnet kan ikke vedta seg ut av alle irritasjoner. 

Klageren nevner søvnproblemer, det må isåfall skyldes kommersiell trafikk på 
kvelden, det er så godt som  ingen trafikk fra GA nattetid, dvs etter kl 23. Flyplassen 
er forøvrig stengt fra kl 2300. Restriksjonene bommer derfor på dette punktet.

Vi stiller spørsmål ved om de innførte begrensninger er i strid med 
konsesjonsvilkårene, som i §3 bl. a. sier:

a) Landingsplassen er til offentlig bruk (”allmenn bruk”) og skal
kunne benyttes av enhver bruker innenfor kunngjort
åpningstid uten særskilt tillatelse fra konsesjonshaver.
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GA-segmentet har ikke mange alternativer, og på de alternativer som finnes 
(Rygge/Geiteryggen), er det også innført restriksjoner, som vi vil forsøke å få vekk. 
Vi er derfor svært opptatt av å  beholde de muligheter som er, utsiktene  til nye 
flyplasser eller treningsstriper er dessverre minimale.

Vi vil også påpeke at restriksjonene skaper store problemer for flyskolene (Pilot og 
EHC), som trenger kapasitet til å utføre sine programmer og utnytte flyparken 
optimalt.

Løsningen ligger ikke i å redusere tilgangen på flyplassen, men finne en annen 
lokalisering for de som bor i den ene boligen i rød sone. Henvendelse bør rettes til 
Stokke kommune, evt. ved at eiendommen innløses.  Såvidt vi kan se er ingen andre 
boliger berørt i samme grad.

I utgangspunktet er alle forhold ved regulering og støy avklart når konsesjon gis. Man 
kan ikke holde på med omkamper år ut og år inn.

Vi stiller gjerne på et møte om saken.

Med hilsen

for AOPA Norway

Torkel Hasle

president

kopi: Pilot Flyskole

EHC

www.aopa.no
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