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INTRODUKSJON 
Stillhet er en uttalt viktig verdi ved turer i natur. En del studier har inkludert støy som en del 

av problematikken i konflikter mellom forskjellige brukergrupper. Studier fra USA har 

undersøkt virkninger av flystøy i nasjonalparker. Den primære støykilden i disse studiene er 

sightseeingflygninger. Effekter av militærflygninger er også undersøkt. Men kunnskaper om 

hvordan støy fra sivil luftfart påvirker opplevelser og bruk i nærområder for friluftsliv 

mangler. Tilgang på et stille område i nærmiljøet er muligens spesielt viktig for de som bor i 

et støyutsatt område, som for eksempel i nærheten av en flyplass. 

 

METODE 
I forbindelse med flyttingen av Norges hovedflyplass fra Fornebu til Gardermoen i 1998 

gjennomførte Nasjonalt folkehelseinstitutt en omfattende studie av virkninger av flystøy på 

opplevelser i og bruk av friluftsområder i nærheten av flyplassene. Studieområder var Bygdøy 

(ved Fornebu) og Romeriksåsen (ved Gardermoen). Tre forskjellige metoder ble benyttet:  

 

 Felt- og laboratoriumseksperiment: Respons på enkeltoverflygninger i en naturlig 

(Bygdøy, førsituasjonen) og en simulert friluftssituasjon. Formål: Undersøke hvilke 

akustiske parametere som best predikerer de besøkendes respons i en friluftssituasjon. 

(Ansvarlige: Gunn Marit Aasvang og Bo Engdahl). 

 

 Feltstudie: Samtidig innhenting av spørreskjemadata og støymålinger før og etter 

flyttingen av flyplassen i begge studieområder (n=965/965 for Bygdøy, n=296/705 for 

Romeriksåsen). Fokus på opplevelsen av flystøy på dagens tur. Formål: Etablere dose-

respons sammenhenger mellom flystøy og støyplage. Undersøke betydningen av den 

generelle endringen i støyeksponering og andre kontekstvariabler for opplevelsen av 

flystøy. (Ansvarlige: Norun Hjertager Krog og Bo Engdahl).   

 

 Telefonintervjuer, panel: De samme utvalgene av brukere og potensielle brukere av 

hvert av områdene ble intervjuet før og etter omleggingen av flyplassen (n=1264 for 

Bygdøy, n= 1370 for Romeriksåsen).  Brukere: Fokus på opplevelser og bruk av 

området siste tre måneder. Ikke-brukere: Om hvorfor de ikke hadde brukt området 

siste tre måneder. Formål: Studere endringer i opplevelse og bruk av områdene relatert 

til endringer i flystøy. (Ansvarlige: Norun Hjertager Krog, Bo Engdahl, og Kristian 

Tambs).  

 

 

 

 

 



FORSKNING I FRILUFT - 2005 

 

RESULTATER, FELTUNDERSØKELSEN 
 

Tabell 1 viser gjennomsnittlig støyeksponering for deltakerne i feltundersøkelsen.  

 

 

 
Tabell1. Gjennomsnittlige eksponeringsnivåer for deltakerne i feltstudien 1998 og 1999, 

Bygdøy og Romeriksåsen. 

 

I  tillegg til eksponeringsnivået, hadde følgende kontekstvariabler betydning for grad av 

støyplage: 

 Situasjonen: Før/etter generell endring i støyeksponering i området. Turgåerne på 

Bygdøy i ettersituasjonen var mindre plaget enn turgåerne i førsituasjonen ved 

tilsvarende eksponering, og omvendt for Romeriksåsen.  

 Den akustiske naturopplevelsen/mental avkobling som grunn til turer i natur gav økt 

støyplage. 

 Støyplagen økte med varighet av turen. 

 De som var plaget av flystøy hjemme tenderte mot å være mer plaget av flystøy enn 

andre i friluftsområdet. 

 Støysensitivitet økte plagen. 

 Kjønn: Menn tenderte mot å være mer plaget enn kvinner i en friluftssituasjon. 

 

RESULTATER, TELEFONUNDERSØKELSEN 
 

Opplevelse 
 På Bygdøy gikk andelen ganske eller svært plaget av flystøy ned fra 49 % til under 1 

% etter flyttingen av flyplassen.  

 I Romeriksåsen økte andelen ganske eller svært plaget av flystøy fra 15 % til 44 % 

etter flyttingen av flyplassen.  

 Flystøy var det potensielle områdeproblemet som flest besøkende var plaget av, så nær 

som i ettersituasjonen på Bygdøy.  

 Det ble funnet en sammenheng mellom plage av flystøy og områdets opplevde 

rekreasjonskvaliteter i begge studieområder.  

 

Bruk 
 Det ble ikke funnet noen signifikant endring i bruksfrekvens blant de som besøkte 

Bygdøy eller Romeriksåsen både før og etter flyttingen av flyplassen.  

 13 % av ikke-brukerne oppgav ”for mye flystøy” som en grunn til at de ikke hadde 

brukt friluftsområdet på Bygdøy i førsituasjonen.   

 12 % av ikke-brukerne oppgav ”for mye flystøy” som en grunn til at de ikke hadde 

brukt Romeriksåsen i ettersituasjonen.  
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KONKLUSJON 
Resultatene viser at flystøy kan påvirke både opplevelse og bruk av friluftsområder negativt. 

Resultatene peker på viktigheten av også å ta hensyn til behovet for stille områder i ærmiljøet 

i planleggingen av nye flytraseer. Det er behov for flere undersøkelser som ser på virkninger 

av støy i friluftsområder generelt, og i nærområder for friluftsliv spesielt. Et viktig spørsmål å 

gå videre på er blant annet spørsmålet om sammenhengen mellom opplevelse og mestring av 

støy hjemme, og tilgangen på et stille område i nærmiljøet. For mer infomasjon om studien og 

referanser, kontakt: norun.krog@fhi.no. 


