Afsendelse af forkortet flyveplan
• Grundet opdatering og en ny Cloud baseret løsning af RKE-booking, er vi desværre nød
til, at lukke siden ned onsdag d. 13 juni fra midnat.
• Opdatering samt migreringen til Cloud, er efter producentens bedste bud, endelig på
plads i løbet af torsdag d. 14 juni.
• I perioden, hvor RKE-booking ikke er tilgængelig, ringers Flight Strips til Roskilde Trafik
Kontor på 3231 6220.
• Når alt er godt på plads igen, meddeles dette fra Trafik Kontoret.
Banearbejder på RWY 11/29
Vejrudsigterne ser jo fine ud, så programmet for natlukninger af RWY 03/21 ifm. arbejdet
på 11/29 er foreløbig som beskrevet nedenfor (tidspunkter er lokal tid):
•
•
•

Tirs. d. 12. – ons. d. 13. lukket 22:00 – 07:00.
Ons. d. 13. – tors. d. 14. lukket 22:00 – 07:00.
Lør. d. 16. – søn. d. 17. lukket 22:00 – 07:00.

RWY 03-21 vil være åben de nætter, som ikke er nævnt – forudsat selvfølgelig at dårligt
vejr ikke ødelægger planerne.
Tjæreby Omfartsvej
Nu kommer arbejdet på Omfartsvejen snart til punkt hvor de ikke kan komme videre uden
at påvirke trafikken på Lufthavnsvej og Køgevej. Nedenfor beskrivelse af hvad vi kan
forvente. Alle datoer mv. er tentative.
• Fase 1 Fra 18. juni (muligvis lidt tidligere) til primo august:
Cykelstien øst for Køgevej spærres mellem Skalstrupvej og Tjærebyvej. Al cykeltrafik skal
foregå på cykelstien på Køgevejens vestlige side, som gøres dobbeltrettet.
• Fase 2 Fra 18. juni (muligvis lidt tidligere) til medio juli
Etablering af ny buslomme på Køgevejens østlige side. Højresvingsbanen indtil
Lufthavnsvej spærres. Man kan stadig dreje til højre fra Køgevej op til Lufthavnsvej, blot
uden svingbane.
• Fase 3 Fra ultimo juli til medio august
Arbejder på Lufthavnsvejens nordlige side. Der vil hele tiden være et spor farbart i hver
retning, men med reduceret bredde.
• Fase 4+5 Weekenderne i august måned
Arbejder med helleanlæggene på Køgevej. Mens der arbejdes vil der kun være et spor
farbart ad gangen på Køgevej, så for at påvirke trafikken mindst muligt, udføres det i
weekenderne. Trafikken på Køgevej og til/fra Lufthavnsvej reguleres vha. et mobilt
lyssignalanlæg.

