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Til Roskilde Kommune,
Roskilde Kommune har med mail af den 20. maj 2020 fremsendt et varsel om påbud bl.a. vedr. etablering af et
præferencebanesystem på Roskilde Lufthavn, således at lufthavnens bane 03 i forbindelse med skoleflyvning så vidt
muligt skal benyttes ved vindstyrker under 1,5 m/s og når hensynet til flyvesikkerhed samt tekniske forhold ikke
kræver en bestemt banebenyttelse.
Roskilde Kommune anmodede den 8. januar TBST og andre om bemærkninger til kommunens ønske om etablering
af et sådant præferencebanesystem. TBST besvarede dette den 16. januar 2020, hvor vi tilkendegav at det vil være
muligt at etablere bane 03 som præferencebane under visse forudsætninger. Disse forudsætninger er først og
fremmest, at anvendelse af præferencebanen ikke må ske, hvis det kan få negativ flyvesikkerhedsmæssig effekt. Det
er endvidere en forudsætning, at det altid vil være piloten og flyveledelsen, som træffer afgørelse om den konkrete
banebenyttelse.
Roskilde Kommune har i varslet om påbud opgjort, at den procentvise anvendelse af bane 03 kan stige fra 7% til
10%. Hertil skal bemærkes, at stigningen må forventes at være noget lavere, da det ofte kan være andre forhold end
vindstyrken, der er bestemmende for valg af bane. TBST finder det ikke dokumenteret i varslet, at der vil være en
væsentlig positiv miljømæssig effekt ved anvendelse af bane 03 som præferencebane for skoleflyvning.
Det forekommer ikke klart, hvordan kontrollen med vilkår om anvendelse af præferencebanen skal foretages.
Såfremt regler om anvendelse af præferencebane skal indarbejdes i de støjbegrænsende bestemmelser for Roskilde
Lufthavn, bør det efter TBST’s opfattelse forinden overvejes, hvilke rapporteringsforpligtelser og til hvem der bliver
behov for. Det bør herunder efter vores opfattelse vurderes, om arbejdet med eventuelle rapporteringsforpligtelser
vil være proportionalt med den forventede effekt af bestemmelserne.

Venlig hilsen
Jens Erik Ditlevsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Tlf.: +45 7221 8800
jedi@tbst.dk
www.tbst.dk

1

