
Til  

Naboer, brugere og ejere af ejendomme inden  

for området samt grundejerforeninger og  

lokalsamfund 

 

   

 

Ansøgning om landzonetilladelse til at flyve med veteranfly fra 

Flyvestationen  

 

Furesø Kommune, Natur- og Miljøafdelingen har modtaget en ansøgning fra 

Værløse Flyvehistoriske Hangar (VFH) om at flyve med veteranfly fra Flyve-

stationen.   

 

VFH ønsker at flyve med veteranfly fra Flyvestationen fra en græsbane, der lig-

ger på matr. nr. 5a Bringe By, Værløse. Græsbanen er på 20 x 500 m med en 

øst-vestgående baneretning, og den ligger parallelt med den store asfalterede 

start- og landingsbane. VFH har søgt om 400 operationen om året, hvilket sva-

rer til 200 starter og 200 landinger. I de tre mest trafikerede måneder (juni, juli 

og august) er der søgt om op til 70 operationer om måneden.  

 

Følgende ansøgningsmateriale er vedlagt til orientering:  

- Ansøgning 

- Støjrapport 

- Oversigtskort 

- Supplerende oplysninger til ansøgningen  

 

Det bemærkes, at det bilag 2, som der henvises til i ansøgningen øverst på side 

2, er den vedlagte støjrapport.  

 

Nødvendige tilladelser 

En stor del af Flyvestationen ligger i landzone og den ansøgte aktivitet, hvor 

VFH ønsker at flyve med veteranfly fra Flyvestationen, kræver derfor Furesø 

Kommunes landzonetilladelse efter planlovens1 § 35, stk. 1.   

 

Naboorientering 

Furesø Kommune kan først træffe afgørelse i sagen, når den har været i nabo-

orientering i mindst 2 uger, jf. planlovens § 35, stk. 4.  

 

Du har således mulighed for at komme med bemærkninger til det ansøgte, inden 

kommunen træffer afgørelse.  

                                                      
1 LBK nr. 287 af 16. april 2018 af lov om planlægning  

Dato: 27-09-2018 

Sags nr.: 18/13642 

Dok.nr.: 118646/18 

 

Furesø Kommune 

Natur- og Miljøafdelingen 

Center for By og Miljø 

Tlf.: 7235 4000 

 

Telefon åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 10-14 

Torsdag kl. 10-17 

 

Skriv til os via Digital Post fra 

borger.dk og virk.dk 

 

www.furesoe.dk 
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Frist for bemærkninger  

Hvis du har bemærkninger eller kommentarer til det ansøgte, skal du sende dem 

med digital post, e-mail eller brev til Furesø Kommune, så vi har dem senest 

torsdag den 18. oktober 2018.  

 

Du må meget gerne henvise til sags nr.: 18/13642.   

 

Modtager Furesø Kommune bemærkninger til sagen, vil de efterfølgende blive 

sendt i partshøring hos Værløse Flyvehistoriske Hangar.   

 

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte undertegnede 

sagsbehandler.  

 

 

 

Venlig hilsen  

 

 

Lene Vestermann 

Planlægger 

 

 

 

Denne naboorientering er sendt til følgende:  

 

- Bringebakken 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 

66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 og 90, 3500 Værløse  

- Bringekrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 

68, 70, 72, 74, 76 og 78, 3500 Værløse 

- Bringetoften 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 

55, 57, 59, 61 og 63, 3500 Værløse 

- Bringevej 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 101, 103, 105, 107, 

109A, 109B, 111, 113 og 115, 3500 Værløse  

- Lejrvej 4A, 4B, 6, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 

153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 

183, 185, 187 og 189, 3500 Værløse  

- Sirius Alle 1, 3, 4, 5 (st. th.), 5 (st. tv.), 5 (1. sal th.), 5 (1. sal tv.), 6, 7, 9, 

17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41 og 43, 3500 Værløse 
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- Søndre Allé 2, 4, 6, 8, 10, 12 og 14, 3500 Værløse 

- Vestre Alle 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 

62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 og 82, 3500 Værløse 

- Østre Alle 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 og 51, 3500 Værløse 

 

- Bakketoften 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 13A, 15, 17, 17A, 19, 23, 25, 27, 

29, 31, 33 og 35, 2760 Måløv 

- Bavnevolden 47, 2760 Måløv 

- Passet 1, 3 og 4, 2760 Måløv 

- Vadsbjerg 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 36, 2760 Måløv 

 

- Matr. nr. 6aa, 6ab, 6ac, 6ad, 6ae, 6af, 6ag, 6ah, 6ai, 6ak, 6al, 6am, 6an, 6ao, 

6ap, 6aq, 6ar, 6as, 6at, 6au, 6av, 6ax, 6ay, 6az, 6aæ, 6aø, 6z, 6æ og 6ø 

Bringe By, Værløse 

- Matr. nr. 16b Måløv By, Måløv  

 

- Grundejerforeningen Parcelhusene 

- G/F Laanshøj  

- Grundejerforeningen Østre Kvarter  

- GF Vestre Kvarter, Laanshøj  

- Delgrundejerforeningen Filmhusene 

- Delgrundejerforeningen Udsigtshusene 

- Delgrundejerforeningen Skovhusene  

- Delgrundejerforeningen Længehusene  

- Delgrundejerforeningen Bellemosegaard 

- Delgrundejerforeningen Enghusene 

- Bofællesskabet Mageløse 

- Delgrundejerforeningen Gårdhavehusene 

- Delgrundejerforeningen Bringegårdene og Officershusene 

- Delgrundejerforeningen Staldhusene 

- Ny Bringe Grundejerforening  

- Bringeby Grundejerforening Af 1960 

 

- Jonstrup 89, borgerforening,  

- Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn  

- Furesø By og land  

 

- VÆRLØSE GRUNDE ApS 

- Freja Ejendomme A/S 

- BONAVA DANMARK A/S 

- Furesø Boligselskab v./ KAB  

- Kuben Byg A/S 
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- LD Projekt II ApS  

- REKA GRUPPEN A/S  

- NREP  

- FSE 2 ApS  

- Flyvestation Værløse Hangar 1 ApS 

- HOFOR VAND KØBENHAVN A/S 

- AFLØB BALLERUP A/S 

- MÅLØV RENS A/S 

- Nationalmuseet  

- Ballerup Kommune, Kommunale Ejendomme  

- Furesø Kommune, Kommunale Ejendomme 

- Forsvarets Ejendomsstyrelse 

- Furesø Museer  

- EFK87  

- Filmstationen A/S  

- Rikke Gro  

 

Kopi til:  

 

- Naturstyrelsen, att.: Charlotte Mølgaard 

- Værløse Flyvehistoriske Hangar (VFH) v./ Søren Pedersen 

 



 

 

Ansøgning om Landzonetilladelse til, at foreningen Værløse Flyvehistoriske Hangar 

kan benytte den nyanlagte græsbane, på den nedlagte Flyvestation Værløse 

 

Begrundelsen for aktiviteten og ansøgningen 

VFH har gennem nogle år arbejdet på, at genskabe en flyvehistorisk aktivitet på den nu nedlagte 

Flyvestation Værløse, som kan være med til at sikre en del af historien om tiden, hvor området havde stor 

betydning for sikkerheden over Danmark og, ikke mindst, en fortælling om en betydningsfuld arbejdsplads i 

lokalsamfundet. 

Danmark har, siden Ellehammer i 1906 foretog sine første flyvninger på øen Lindholm ved Bandholm på 

Lolland, været pionerer indenfor flyvning. Der har desværre ikke været tradition fra statens side, for at 

områder, som fortæller flyvningens historie, skulle bevares. Den sidste rest vi har i Danmark, fra det 

oprindelige flyvemiljø, og som nu også er i fare for at blive udslættet, er Avedøre Flyveplads i Hvidovre.  

Vi ser derfor store værdier i, at nogen gør en indsats, nu hvor det er muligt på den nedlagte flyvestation, 

hvis historie går tilbage til tiden mellem de to verdenskrige.  

For at kunne skabe en levende og interessant aktivitet, dels for de besøgende og dels for dem der skal 

etablere, vedligeholde og udvikle aktiviteten, er det af største betydning, at man kan vise et fly i luften. Det 

er sådan man gør i andre lande, i og udenfor Europa, lande som vi kan sammenligne os med. 

De fly der her er tale om, fly som VFH har mulighed for at stille til rådighed i flyvedygtig stand, er alle fly 

som kræver et minimum af plads til start og landing. Ansøgningen er derfor baseret på et areal på kun 1ha. 

hvilket er en forsvindende lille del af det samlede område.  

 

Antal operationer der ansøges om samt anvendelse over året af de enkelte fly 

VFH søger om 400 operationer om året, hvilket svarer til 200 starter og 200 landinger, med op til 70 

operationer om måneden, i de mest trafikerede måneder. I øvrigt det antal som Naturstyrelsen antager kan 

gives, uden at indhente en miljøgodkendelse. 

Som udgangspunkt skal nævnes, at der ikke vil blive fløjet fra og til området før og efter solens op- og 

nedgang, det vil de anvendte fly ikke være udstyret til. 

De fly der pt. er tale om, er alle i privat eje, hvilket vil sige, at der primært vil blive fløjet i timerne udenfor 

arbejdstiden. Skal flyvningerne have en god effekt og gavn for aktiviteten, hvor så mange som muligt af de 

besøgende kan få glæde af oplevelsen, må dette også være det rigtige tidspunkt. 

Da flyene ligeledes kun kan anvendes under vejrforhold med god sigtbarhed og med begrænset vind, vil 

flyvningerne primært blive foretaget under gode vejrforhold. Vi forventer derfor, at månederne maj, juni, 

juli og august vil aftage størstedelen af operationerne, ca. 250, og at resten vil være fordelt over årets 

øvrige måneder. 

De fly der er omtalt i Delta beregningerne, kan alle betegnes som lette fly, med en egenvægt fra ca. 425 til 

650 kg. Flyene er udstyret med motorer med effekt fra 90 til 145 hk. hvilket kan sammenlignes med 

effekten i en mellemstor familiebil.  



Da der er tale om flere fly af typen Chipmunk, vil denne type udgøre størstedelen af operationerne, ca. 60-

70%. De resterende operationer vil være ligeligt fordelt på de øvrige tre flytyper. (se bilag 2) 

Det bør nævnes, at aktiviteterne på banen, som VFH ønsker at etablere i Værløse, ikke på nogen måde kan 

sammenlignes med aktiviteterne på almindelig kendte flyvepladser i landet. Til sammenligning kan nævnes, 

Ringsted Flyveplads med ca. 10.000 operationer/år, Lolland Falsters flyveplads med ca. 7.000 

operationer/år, og Roskilde lufthavn med ca. 75.000 operationer/år. 

 

Redegørelse for, hvordan der føres dokumenterende logbøger 

Det er almindelig praksis på alle flyvepladser rundt om i landet, at man skal føre en nøjagtig logbog, som 

beskriver alle flyveaktiviteter på pladsen. Det vil de enkelte piloter derfor være bekendt med, og det vil 

også være et krav i Værløse. 

Aktiviteterne kan føres på papir eller digitalt, og de vil indeholde oplysninger om - fly, pilot, anvendt 

baneretning, start eller landing samt tidspunkt. Udover denne registrering er der krav om i alle godkendte 

fly, at det samme skal føres i flyets logbog. Der vil derfor altid være mulighed for, at lave et krydscheck for 

de enkelte flyvninger.   

 

 

Beskrivelse af kørsel fra hangar til startbane og omvendt 

Afstanden fra hangar til startbanen er ca. 250 m. De første ca. 100 m. fra hangaren foregår på asfalt, og de 

sidste ca. 150 m. fra asfalten til banen foregår på græs. 

Flyene trækkes ved håndkraft på asfalten, indtil det befinder sig i landzonen på græsområdet, hvorefter det 

startes og kører, med laveste omdrejninger på motoren, frem til startbanen.  

Ankomne fly vil efter landing køre ved egen hjælp, med laveste omdrejninger på motoren, frem til asfalten, 

hvorfra det ved håndkraft trækkes til hangaren. 

 

Redegørelse for placering af banen 

Oprindeligt anlagde man flyvepladser med målene 500 x 500 meter, for altid at kunne starte og lande op 

mod vinden. Dette ville stadig være ønskeligt, men det ville kræve 25 gange så meget plads som de mål VFH 

har valgt, 500 x 20 meter. 

Placeringen af banen i Værløse er nøje gennemtænkt og baneretningen øst-vest, er valgt ud fra, at den 

herskende vindretning i Danmark er vestlig. Da fly af disse typer har en sidevinds begrænsning (komponent) 

på 5-8 m/sek. giver denne retning de bedste muligheder og den største sikkerhed.  

Et andet forhold, som gør sig gældende i forbindelse med valg af banens placering, er ud- og 

indflyvningsforholdene til banen. Med denne placering vil man kunne anflyve banen, uden at overflyve de 

beboede områder nord og syd for området, hvilket betyder, at flyene ikke kommer under de krævede 1000 

fod over bebygget område.      

 

Redegørelse for sikkerhedsmæssige forhold og forebyggelse af ulykker samt hensynet til andre 

brugere på området  

De piloter der får mulighed for at benytte banen hos VFH, vil være nøje udpeget og grundig oplært i alle 

forhold, der omhandler flyvning, kørsel og ophold på området. Det vil derfor ikke være muligt, at fly udefra, 

som ikke har tilknytning til aktiviteterne i VFH, får mulighed for at beflyve pladsen. 



Der vil blive udarbejdet en pilotaftale, som hvert enkel pilot skal tiltræde, inden forholdene tages i brug. 

 

Inden et fly tages i luften, foretager piloten en motorprøve, hvor alle vigtige funktioner i flyet kontrolleres, 

efter en checkliste til det aktuelle fly og med op til ca. 1500 omdrejninger på motoren. Dette gøres for 

enden af startbanen, med flyets næse mod vindretningen - En vigtig procedure for sikkerheden. 

 

Ved enhver operation på banen (start eller landing) vil piloten som det er normal praksis ved enhver start 

eller landing visuelt sikre sig, at banen er fri for forhindringer af nogen art. De fly der vil blive tale om på 

banen på Værløse er alle veteranfly der ikke kræver mere startbane end 150 - 200 meter. 

 

Der vil ikke blive foretaget øvelseslandinger på banen af nogen art. Alle flyvninger vil derfor primært have 

til formål, at forlade området mere eller mindre midlertidigt.  

 

Sluttelig skal nævnes, at VFH vil udarbejde en komplet sikkerheds- og brugshåndbog, der beskriver alle 

procedure ved brug af pladsen samt anvisning af diverse relevant sikkerhedsudstyr. 

 

  Med venlig hilsen 

  Værløse Flyvehistoriske Hangar 

 

 

  Søren Pedersen 

  Flyvechef og formand for bestyrelsen 

 

 

Værløse, den 16 juli 2018 

 

Bilag: 

1. Aftale med Naturstyrelsen 

 





 

Denne rapport er  udgivet under akkreditering udstedt af DANAK (Den Danske Akkrediterings -  og Metrologi fond)  og 
ILAC (International  Laboratory Accredi tation Cooperation) inklusive deres MRA (Mutual Recognition Arrangement) . 
Yderl igere information kan ses på www.danak.dk og www.i lac.org. Rapporten må kun gengives i  sin helhed.  
Gengivelse i  uddrag kræver skri f t l ig accept fra DELTA – a part  of  FORCE Technology . 
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Resumé 

DELTA har for Værløse Flyhistoriske Hangar beregnet den fremtidige støjbelastning omkring 

Værløse Flyvestation fra starter og landinger med veteranfly på en start- og landingsbane lige 

syd for den oprindelige start- og landingsbane på Værløse Flyvestation. 
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1. Indledning 

DELTA har for Værløse Flyhistoriske Hangar beregnet den fremtidige støjbelastning om-

kring Værløse Flyvestation fra starter og landinger med veteranfly på græsbane lige syd 

for den oprindelige start og landingsbane på Værløse Flyvestation. Der er regnet på fire 

scenarier med forskelligt antal operationer: 

• Scenarie 1: 500 operationer pr. år med op til 100 operationer pr. måned i de tre mest 

trafikerede måneder (scenariet i det tilsendte materiale). 

• Scenarie 2. 400 operationer pr. år med op til 80 operationer pr. måned i de tre mest tra-

fikerede måneder.  

• Scenarie 3. 400 operationer pr. år med op til 70 operationer pr. måned i de tre mest tra-

fikerede måneder.  

• Scenarie 4. 300 operationer pr. år med op til 50 operationer pr. måned i de tre mest tra-

fikerede måneder.   

Beregningerne omfatter: 

• Støjbelastningen LDEN er beregnet efter DENL-metoden fra starter og landinger samt 

taxikørsel i forbindelse med starter og landinger 

• TDENL-værdi 

• Antallet af støjbelastede boliger. 

Der er ikke udført beregninger af støjens maksimalværdi i natperioden, da der forudsættes 

ikke at forekomme trafik om natten. 

De udførte beregninger følger retningslinjerne i Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5, 1994 

[1]. 

Denne rapport indeholder i Afsnit 2 en beskrivelse af de beregningsforudsætninger, der er 

anvendt til beregning af støjbelastningen fra starter og landinger, mens Afsnit 3 indeholder 

de forudsætninger, der er anvendt til beregning af støjbelastningen fra taxikørsel.  

Afsnit 4 indeholder resultatet af beregningerne, og Afsnit 6 indeholder kommentarer til be-

regningsresultaterne. 

2. Beregningsforudsætninger 

For at kunne beregne støjbelastningen fra starter og landinger må følgende fastlægges: 

• Trafikmæssige forudsætninger 

• Beflyvningsmæssige forudsætninger 

• Forudsætninger om støj og flyveprofiler 

• Beregningstekniske forudsætninger 

De trafik- og beflyvningsmæssige beregningsforudsætninger er baseret på oplysninger fra 

Værløse Flyhistoriske Hangar. 
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2.1 Trafikmæssige forudsætninger 

2.1.1 Trafikmængde og fordeling på året 

Værløse Flyhistoriske Hangar ønsker at få mulighed for at afvikle op til 500 operationer 

pr. år. Efter ønskemål fra Furesø Kommune er der dog udført beregninger for fire scenarier 

med forskelligt antal operationer:  

• Scenarie 1: 500 operationer pr. år med op til 100 operationer pr. måned i de tre mest 

trafikerede måneder (scenariet i det tilsendte materiale). 

• Scenarie 2. 400 operationer pr. år med op til 80 operationer pr. måned i de tre mest tra-

fikerede måneder.  

• Scenarie 3. 400 operationer pr. år med op til 70 operationer pr. måned i de tre mest tra-

fikerede måneder.  

• Scenarie 4. 300 operationer pr. år med op til 50 operationer pr. måned i de tre mest tra-

fikerede måneder.   

2.2 Trafikkens fordeling på flytyper 

I Tabel 1er vist fordelingen på de fire flytyper, der er forudsat at flyve med. 

 

Flytype % andel operationer 

De Havilland DHC-1 Chipmunk 70 % 

KZ III Lærke 10 % 

KZ VII 10 % 

Piper L-18 10 % 

Tabel 1 

Procentuel fordeling af antallet operationer fordelt på fire flytyper. 

2.2.1 Fordeling på døgnet 

I henhold til DENL-metoden skal operationerne vægtes afhængigt af tidspunktet på døgnet 

og for særlige flyaktiviteter (defineret i [1]) også af tidspunkt på ugen, hvor der skelnes 

mellem hverdag og weekend. Døgnperioderne er dag (kl. 07-19), aften (kl. 19-22) og nat 

(kl. 22-07). 

Da der ikke er tale om særlige flyaktiviteter, er der ikke behov for at kende fordelingen på 

ugen. 

Ifølge Værløse Flyhistoriske Hangar er fordelingen 95 % i dagperioden og 5 % i aftenperi-

oden. 
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2.3 Beflyvningsmæssige forudsætninger 

2.3.1 Banesystemet 

Banen består af en græsbane på 500 x 20 m placeret syd for den eksisterende hovedbane 

i øst-vestlig retning. I dette notat beskrives benyttelsen af banen i vestlig retning som 

”bane 27” og i østlig retning som ”bane 09”.   

Koordinaterne for banen fremgår af Figur 1: 

 

 

Figur 1 

Illustration af banen. Nord er ca. opad på kortet. 

Det er forudsat, at flyverne starter fra baneenderne og lander (touch down) ca. 50 m inde 

på banen. 

2.3.2 Banebenyttelse 

Der er forudsat en banebenyttelse som vist i nedenstående tabel. 

 

 Bane 09 Bane 27 

Take off 30 % 70 % 

Landing 30 % 70 % 

Tabel 2 

Procentuel fordeling af antallet operationer på banerne. 
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2.3.3 Flyveveje 

Der er forudsat flyveveje som vist i Figur 2 figur (sorte streger). Ved start i begge retnin-

ger skal piloter foretage en mindre korrektion af udflyvningen med 12,5 grader mod nord 

med det formål at komme så langt væk fra bebyggelser som muligt. Dette er forudsat at 

ske, når flyet passerer baneenden (modsat den ende hvor den startede fra). Tilsvarende vil 

anflyvninger finde sted med en vinkel ind mod banen 12,5 grader, og først umiddelbart 

over baneenden vil flyet rette op i baneretningen. 

 

 

Figur 2 

Flyveveje (sort streg) og taxiveje (turkis streg)  

Spredning omkring flyvevejene forudsættes at være som beskrevet for VFR-flyvning på 

almenflyvepladser i [1]. 

2.3.4 Trafikkens fordeling på flyveveje 

Fordelingen af trafikken på flyvevejene følger fordelingen på banerne, da der kun er én en-

kelt flyvevej i hver retning og operationstype (start/landing), jf. afsnit 2.3.2. 
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2.4 Forudsætninger om støjdata og flyveprofiler 

Den støjbelastning, som et luftfartøj under start og landing påfører et givet område på jor-

den, afhænger af støjemissionen samt flyets hastighed og flyveprofil. For mange små pro-

pelfly med MTOM (maximum take-off weight) under 5700 kg kan disse informationer be-

skrevne med støjtal og stigegradientklasse findes i ”Den danske database for propelfly 

med MTOM under 5700 kg” i [1]. 

Forudsætninger om støjtal og stigegradientklasse for de fire flytyper er vist i nedenstående 

tabel. 

 

Flytype Støjtal 
Stigegradient-

klasse 

De Havilland DHC-1 Chipmunk 70 dB C 

KZ III Lærke 73 dB* B* 

KZ VII 73 dB B 

Piper L-18 70 dB B 

Tabel 3 

Støj- og præstationsdata for flytyperne i beregningen. *Betyder at støjtal og klasse er 

skønnet. 

Udflyvning efter start og ankomst før landing forudsættes at foregå i 1000 ft. 

2.5 Beregningstekniske forudsætninger 

Beregningerne er udført i henhold til retningslinjerne i [1].  

Til beregningerne anvendes beregningsprogrammet DANSIM version 7.3. Maskevidden, 

der anvendes ved beregning af flystøjen for starter og landinger, er 25  25 m 

3. Beregningsforudsætninger for taxikørsel 

I henhold til [1] skal støj fra taxikørsel beregnes efter samme retningslinjer som støj fra 

starter og landinger, når taxikørslen foregår i forbindelse med en start eller landing. 

De forudsætninger, der er nødvendige for beregning af støjbelastning fra taxikørsel, er: 

• De anvendte taxiveje 

• Fordelingen af trafikken på de anvendte taxiveje mellem standpladser og baner  

• Støjdata for taxikørsel  

• Beregningstekniske forudsætninger. 
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3.1 Taxiveje 

Taxiing ved start og landing forudsættes at foregå mellem helikopterplatform (UTM koor-

dinater (708324,6184957)) og baneenderne, se Figur 2 i afsnit 2 (turkis streg). 

3.2 Fordeling på taxiveje 

Der er forudsat, at fordelingen på taxivejene i forbindelse med start og landing følger tra-

fikkens fordelingen på baner, jf. 2.3.2. 

3.3 Støjdata for taxikørsel 

Der anvendes støjdata for en motorstilling svarende til tomgang som anbefalet i [1]. Den i 

beregningerne anvendte kildehøjde er 2 m. 

Kørsel mellem standplads og flyveveje regnes at foregå med en hastighed på 8 m/s (sva-

rende til 16 kts). 

3.4 Beregningstekniske forudsætninger for taxikørsel 

Beregningerne er udført i henhold til retningslinjerne i [1]. 

Til beregningerne er anvendt beregningsprogrammet DANSIM version 7. Maskevidden 

anvendt ved beregning af flystøjen for taxiing var 25  25 m. 

4. Beregningsresultat 

4.1 Støjbelastning LDEN 

På grundlag af beregningsforudsætninger beskrevet i Afsnit 2 og 3 er støjbelastningen 

LDEN omkring Værløse Flystation fra starter, landinger samt fra taxikørsel beregnet for de 

fire scenarierne. 

Resultaterne er vist i følgende figurer: 

Figur 3: Scenarie 1, LDEN = 45 og 50 dB 

Figur 4 Scenarie 2, LDEN = 45 og 50 dB 

Figur 5 Scenarie 3, LDEN = 45 og 50 dB 

Figur 6 Scenarie 4, LDEN = 45 og 50 dB 
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Figur 3 

Værløse Flyhistoriske Hangar. Scenarie 1 (100 opr. / måned). LDEN = 45 og 50 dB. 
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Figur 4 

Værløse Flyhistoriske Hangar. Scenarie 2 (80 opr. / måned). LDEN = 45 og 50 dB. 
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Figur 5 

Værløse Flyhistoriske Hangar. Scenarie 3 (70 opr. / måned). LDEN = 45 og 50 dB. 
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Figur 6 

Værløse Flyhistoriske Hangar. Scenarie 4 (50 opr. / måned). LDEN = 45 og 50 dB. 
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4.2 TDENL-værdi 

På grundlag af beregningsforudsætningerne i Afsnit 2 og Bilag A er TDENL-værdien be-

regnet for de fire scenarier. 

 

Scenarie dB forskel (fra Scenarie 1) 

1 (100 operationer/måned) 108,8 dB 

2 (80 operation/måned) 107,9 dB 

3 (70 operationer/måned) 107,3 dB 

4 (50 operationer/måned) 105,8 dB 

 

4.3 Antallet støjbelastede boliger 

Det kan ses ud fra figurerne i Afsnit 4.1, at der ikke er støjbelastede boliger, der ligger in-

denfor støjkonturerne. 

5. Ubestemthed 

Beregning af støj fra flyvepladser og lufthavne skal udføres med et beregningsprogram, 

som opfylder kravene i Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5, 1994 [1] Beregningerne base-

res på kildedata (støj og flyveprofiler) fra eksisterende databaser som angivet i vejlednin-

gen. Kildedata baseret på målinger udført i forbindelse med en beregning anvendes stort 

set aldrig. 

Da DELTA altid anvender beregningsprogrammet DANSIM 7, og da testrapporten altid 

henviser til de anvendte data i databaser, hidrører den eneste ubestemthed i beregningen 

fra den anvendte maskevidde i beregningsnetværket, som anvendes til bestemmelse af 

støjkurverne. Den anvendte maskevidde vælges, så den opfylder kravene i Vejledning fra 

Miljøstyrelsen Nr. 5, 1994 [1], hvorved ubestemtheden bliver mindre end 0,5 dB. 

Ved afgørelse af, om grænseværdierne angivet i Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5, 1994 

[1] er overskredet, tages der ikke hensyn til ubestemtheden. Størrelsen af ubestemtheden 

har derfor ingen indflydelse på en miljøafgørelse. 
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6. DELTA’s vurderinger og fortolkninger 

Det kan ses af figurerne, at støjkonturerne ikke når ud over områder, hvor der i dag findes 

boliger. Det ses også, at 50 dB-konturerne, som svarer til Miljøstyrelsens vejledende græn-

seværdi for rekreative områder uden overnatning, jf. [1], for samtlige scenarier ligger i et 

begrænset område lige omkring eller på banen. 

Da alt, undtaget antallet af operationer, er uændret mellem scenarierne, kan forskellen mel-

lem beregningsresultaterne for de fire scenarier (antal operationer) oversættes til en skale-

ring i dB, jf Tabel 4. 

Antal operationer/måned (Scenarie) dB forskel (fra Scenarie 1) 

100 operationer/måned 0 dB 

80 operation/måned -0,97 dB 

70 operationer/måned -1,55 dB 

50 operationer/måned -3,01 dB 

Tabel 4 

dB-skalering for hvert af scenarierne sammenlignet med Scenarie 1 

7. Referencer 

[1] Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5, 1994: Støj fra flyvepladser. 
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Bilag A. TDENL beregningsforudsætninger 

Dette bilag indeholder data anvendt til beregning af TDENL-værdi for Scenarie 1 (100 

operationer / måned). 

Det dagækvivalente antal operationer i tabellen er det faktiske antal operationer omregnet 

til det ækvivalente antal operationer i dagperioden, som efter vægtning for døgnperiode gi-

ver den samme støjbelastning. Tabellerne indeholder for hver flytype TSEL-værdier for 

start og landing, som anvendes til beregning af TDENL-værdien. 

 

Flytype 

Dagækvivalent  
operationstal  

TSEL-værdi  
[dB] 

Start Landing Start Landing 

De Havilland DHC-1 Chipmunk: 1,279 1,279 151,8 151,6 

KZ III Lærke:                0,183 0,183 155,3 154,6 

KZ VII:                      0,183 0,183 155,3 154,6 

Piper L-18:                  0,183 0,183 151,8 151,6 

 



Supplerende oplysninger til ansøgningen modtaget den 3. august 2018 
 
Hermed som ønsket en lille oversigt der viser de 400 operationer fordelt over året. 
 
Januar:              0 
Februar:            0 
Marts:             14 
April:               30 
Maj:                40  
Juni:                70 
Juli:                 70 
August:          70 
September:   60   
Oktober:        40 
November:      6 
December:      0 
Ialt:               400 
 
Fordelingen over døgnet forventes at blive 95% i dagtimerne fra 07:00 - 19:00 og 5% i 
aftenperioden imellem 19:00 - 22:00 
Alle de omhandlende veteranfly er kun udstyret til at flyve efter VFR-reglerne hvilket vil sige fra 
solopgang til solnedgang. 
Alle de omhandlende fly er forsikret på samme måde som veteranbiler og veteranmotorcykler 
hvilket vil sige, at de slet ikke flyver i bestemte måneder i vinterhalvåret.  
 
Ovennævnte skal naturligvis tages med al mulig forbehold, da vi jo kan opleve både gode og 
mindre gode somre ligesom vi kan blive udsat for både våde og mindre våde måneder. 
 
At flyve med disse veteranfly er 100% afhængigt af vejret på samme måde som det gælder for 
f.eks. lystsejlere og folk med veteranbiler. 
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