
KOPI AF E-MAIL FRA ROSKILDE LUFTHAVN, DATERET 06/03/2017

Nedenfor ses projekter og tiltag, med indvirkning på brugen af lufthavnen, som forventes
afviklet i løbet af foråret og sommeren 2017. Flere af angivelserne er noget upræcise,
men vi informerer nærmere efterhånden som vi modtager bedre data.

• Marts: Hangarvej H åben. DAO’s byggeri er så fremskredet at Hangarvej H er
genåbnet. Den skal dog spærres kortvarigt igen ifm. færdigmontage af tårnene, og
flytning af regnvandsledning.

• April: Spærring af Solhøjgårdsvej. Vi er desværre nødt til at spærre Solhøjgårdsvej
samt smutvejen forbi perimeterhegnet for gennemkørsel pr. 1. april 2017. Det skyldes
primært de meget hyppige påkørsler af hegnet, men er også grundet vejens dårlige
tilstand, hvor vi ikke kan fylde mere materiale på, uden at hegnet bliver for lavt ift.
terræn.

• Marts-april-maj: Nye Olie- og Brændstof Udskillere (OBU’er). Der skal installeres en
OBU til Vaskeplads 1 og 2. Mens med dette arbejdet pågår vil vaskepladserne ikke vil
være tilgængelige for flytrafik/parkering. Da vaskeplads 3 benyttes til oplag mv. for
byggeriet på Hangarvej E 14, og dette først forventes færdigt primo august, vil der - i
en periode – slet ikke være nogen af disse vaskepladser tilgængelige for fly. Der skal
også etableres OBU’er på sydsiden af forpladsen, hvorfor den allersydligste del af
pladsen spærres i en periode.

• Juni: Nye DME’er til RWY 11 (KV) og 21 (SN). Begge lufthavnens DME’er skal skiftes i
løbet af ugerne 24 og 25. For DME KV kan den ny sættes op parallelt med at den
gamle enhed holdes i luften, så denne vil kun være nede i 1-2 dage. Dette kan ikke
lade sig gøre for DME SN (pladsmangel), så den vil være nede i hele perioden (ca. 2
uger).

• Maj-Juni: Fuger på Forplads. Fugearbejde på den sydlige del af forpladsen –
afspærring i kortere perioder.

• Maj-juni-juli: Diverse belægningsarbejder. Diverse mindre belægningsarbejder
forskellige steder på airside. Mere detaljeret info udsendes efterhånden som vi har det.

• Sommer + efterår: Omfartsvej om Tjæreby. Kommunen forventer nu at arbejdet med
omfartsvejen starter til sommer, og er færdigt i løbet af 2017. Der kommer muligvis
ikke noget lyskryds ved udkørslen til Køgevej alligevel, som de ellers først havde stillet i
udsigt.

• August til september: Belægningsarbejde RWY 11-29 + turnpad v. tærskel 11. For at
kunne lede alle tunge fly væk fra TWY B, etableres også en turnpad i 11 enden, så al
tung trafik mellem forplads og bane kun foregår via TWY E og B3. Desuden renoveres
belægningen på RWY 11-29 vest for banekrydset inkl. dette. En stor del af perioden vil
RWY 11-29 være lukket for trafik (dog ikke til Airshowet 18., 19. og 20. august).
Arbejdet i banekrydset sker om natten, så RWY 03-21 er til rådighed i dagtimerne hele
perioden.

• September: Belægningsarbejde TWY B, vest for B3. Muligvis udføres renovering af
belægningen på TWY B, vest for B3.


