Hej brugere af Roskilde lufthavn.
Fra den 3.til den 30. juni forventer vi at gennemføre den store banerenovering af RWY 03-21. I forbindelse
med asfaltarbejdet skifter vi samtidig banekantlyset til banen til LED, samt sætter flere skilte op ved
indkørslerne til banen.
Det er, for Roskilde Lufthavn meget store projekter, og vi har gjort hvad vi kan, for at tilrettelægge
renoveringen med fokus på så få gener for jer som muligt. De operationelle konsekvenser I må påregne mens
arbejdet pågår er:





Lukning af RWY03-21
Lukning af ILS + DME21
8-10 natlukninger (22-07 LT), i de sidste to uger af forløbet

Som lufthavn er vi forpligtet til at gennemføre dette projekt ift. de retningslinjer der ligger for Aerodrome
Works i en International Lufthavn. Dette betyder kort og godt, at vi er forpligtet til at holde de retningslinjer
der er beskrevet for respektafstande mellem fly og arbejdsaktiviteter.
Dette selvfølgelig med fokus på et højt flyvesikkerhedsmæssigt niveau imens arbejdet foregår.
Vi håber der er god forståelse for at projektet ikke kan gennemføres uden gener for jer.
Når projektet er gennemført, kan vi så glæde os over at begge baner fremstår med frisk belægning og med fin
LED banebelysning.
Vi inviterer i øvrigt lufthavnens største operatører til et informations/dialogmøde om projekterne ultimo maj,
men hvis andre har lyst at deltage, må I endelig give besked.
Med venlig hilsen
Klaus Byskov
QA- & Driftskoordinator
-----------------------------------------------------------------------------------Lejere og Brugere i Roskilde Lufthavn.
I forsøget på at skabe de bedste rammer for flyvningen her i Roskilde Lufthavn i sommermånederne, har vi igen
besluttet, at vi i perioden fra 15. Maj og frem til den 30. September undlader at opkræve betaling for åbning
af lufthavnen i tidsrummet 22-24.
Ovenstående er gældende for alle fly med MTOM på 2 ton eller derunder.
Vi lader samtidig muligheden stå åben fremover og udvider perioden næste år fra 1. Maj til 30. September.
Henover sommeren kan I således i god tid planlægge en tur i jeres fly eller helikopter uden blive stresset
over bagkant i forhold til at nå retur til Roskilde Lufthavn inden kl. 22.
Vi har lyttet til den feedback vi har fået og har derfor udvidet perioden til 30. September, således at I også
undgår at øve natflyvningstræning til ikke egnede flyvepladser, men i højere grad får mulighed for fokus på
flyvning i RKE.
Dermed god anledning til allerede nu at planlægge nogle gode sommerture med sen hjemkomst til Roskilde.
I må også meget gerne sprede budskabet til jeres flyvevenner rundt omkring i DK.
Husk også at alle med fordel kan tanke flyet i Roskilde, hvor vi løbende har fokus på, at sikre de laveste
brændstofpriser i DK. (Listepriser)
Hvis I ønsker Brandberedskab (PPR) tilknyttet i forbindelse med din flyvning vil der naturligvis blive opkrævet
betaling som hidtil. (Husk at indhente PPR i god tid)
God fornøjelse og rigtig god sommer, når vi kommer dertil og nyd den nye LED banebelysning til begge baner
fra primo Juli, ved de sene landinger:)
Med venlig hilsen/Kind Regards
Lars Lip
Lufthavnschef, Airport Director

