
Tillæg nr. 14
til Regionplan

2000-2012

Viborg Amtsråd
marts 2001

Samling af forsvarets
helikoptertjenester på

flyvestation Karup



Forsvarets Bygningstjeneste
Frederiksholms Kanal 30
Postbox 24
1001 København K

VIBORG AMT
Skottenborg 26

Postboks 21 8800 Viborg

Tlf. 8727 1700

Fax 8662 3933

ViborgAmt@vibamt.dk

Ansøgning om miljøgodkendelse af samlingen af forsvarets
helikoptertjenester på Flyvestation Karup.

Afgørelse.

Ved skrivelse af f.

på Flyvestation I|iir||p

i modtaget ansøgning om
s helikoptertjenester

Viborg Amt Kar med baggrund i denne ansøgning og på ef-
terfølgende vilkår besluttet at meddele miljøgodkendelse til
den ansøgte udvidelse.

Afgørelsen er truffet efter Miljølovens § 33 (Lovbekendtgørelse
nr. 698 af 22. september 1998 med senere ændringer) j fr. i øv-
rigt Bekendtgørelse nr. 807 af 25. oktober 1999 om godkendelse
af listevirksomhed.

Ansøgningen vedr. nedsivning af spildevand vil blive behandlet
efter Miljølovens kap. 3 og afgørelse herom blive fremsendt se-
parat. Nærværende projekt omfatter ikke ændringer i flyvestati-
onens direkte udledninger til recipienter.

MILJØ OG TEKNIK

J.nr. 8-SO-11-2-14-00

Vilkår for tilladelsen.

Støj

1. Flyvningen må ikke give anledning til mere støj end der
fremgår af Støjrapport AV 1033/01 af 25. januar 2001, jfr.
støjbelastningskort l O bilag l til nærværende afgørelse.

2. Efter anmodning skal flyvestationen dokumentere overhol-
delse af ovennævnte vilkår, dog højest hvert 3. år såfremt det
dokumenteres, at støjbelastningen ikke overskrides. Doku-
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mentationen skal ske efter DENL-metoden som angivet i
kap. 8 i Miljøstyrelsens vejledning 5/1994 om støj fra fly-
vepladser.

3. Den løbende egenkontrol skal ske ved anvendelse af
TDENL-metoden som angivet i kap 10 i Miljøstyrelsens
vejledning 5/1994 om støj fra flyvepladser.

4. TDENL-kontroltallet må ikke overstige 138,3 dB.

5. Til brug for den løbende egenkontrol skal flyvestationen
dagligt indsamle de trafikoplysninger der er nødvendige til
beregning af TDENL-værditallet. Straks ved hver måneds
udgang foretager flyvepladsen på baggrund af disse oplys-
ninger en beregning af JDENL-tallet.|Trafikoplysningerne
og beregningerne skal senest; Jifr dage efter kontrolmånedens
udløb sendes ̂ jVj^^j^r^^Mf^i kan fastsætte nærmere
vilkår om iMlbetéini|sgeris form, herunder med hensyn til
elektroniskiaidberetnirig.

6. Indberetningen skal påbegyndes i maj måned 2003.

7. Beregningerne af TDENL - kontroltallet skal ske med de
TSEL-værdier der fremgår af Støjrapport AV 1033/01 af 25.
januar 2001.

8. For anden støj (bortset fra få og helt undtagelsesvise mo-
torafprøvninger af fastvingede jagerfly samt støj fra flyve-
stationens skydebaner, der er særskilt miljøgodkendt af Ka-
rup Kommune) fastsættes følgende støjgrænser angivet som
det ækvivalente, korrigerede støjniveau jfr., Miljøstyrelsens
vejledninger 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

Gældende ved enkelt liggende beboelser
Mandag-fredag
Lørdag
Lørdag
Søn- og helligdage
Aften
Nat

07.00-18.00
07.00-14.00
14.00-18.00
07.00-18.00
18.00-22.00
22.00-07.00

55 dB(A)
55 dB(A)
45 dB(A)
45 dB(A)
45 dB(A)
40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke over-
stige 55 dB(A).
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Gældende for boligområder
Mandag-fredag
Lørdag
Lørdag
Søn- og helligdage
Aften
Nat

07.00-18.00
07.00-14.00
14.00-18.00
07.00-18.00
18.00-22.00
22.00-07.00

45 dB(A)
45 dB(A)
40 dB(A)
40 dB(A)
40 dB(A)
35 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke over-
stige 50 dB(A).

For dag-, aften- og natperioder skal grænseværdierne over-
holdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på hhv. 8 ti-
mer, l time og J/2 time. For lørdag eftermiddag er reference-
tidsrummet dog 4 timer.

Eventuelle kontrolmålinger skal udføres som Miljømålin-
ger, RL 7/88 og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens
vejledninger nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomhe-
der eller Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om bereg-
ning af ekstern støj fra virksomheder. Målinger-
ne/beregningerne skal foretages af et laboratorium som er
akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til
"Miljømåling- ekstern støj".

Målingerne/beregningerne skal udføres således, at ube-
stemtheden ikke overstiger 3 dB(A).

Tilsynsmyndigheden kan kræve foretaget kontrolmåling,
dog maksimalt en gang om året, såfremt støjvilkårene er
overholdt.

Luft

\. Det naturgasfyrede kedelanlæg i bygningskomplekset NV
skal overholde en CO-grænse på 75 mg/normal mj tør røg-
gas ved 10% 02 og en NOx-grænse (regnet som NO?) på 65
mg/normal m° tør røggas ved 10% 02

2. Senest l år efter ibrugtagning af værksteder mv. skal der
fremsendes reviderede og detaljerede oplysninger om emis-
sioner af luftforureningen fra værkstederne m.v. Oplysnin-
gerne skal dokumentere overholdelse af den på revisions-
tidspunktet foreliggende vejledning om luftforurening, her-
under med hensyn til valg af bedst tilgængelig teknologi,
overholdelses af emissionsgrænser os B - værdier. Emissio-
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nen skal bestemmes ud fra målinger og analyser af relevante
stoffer evt. i kombination med massestrømsanalyse. Tilsynet
kan herefter fastsætte evt. supplerende vilkår for egenkontrol
af luftforureningen.

Spildevand

1. Vilkår om udledning af spildevand til Karup Kommunes
rensningsanlæg fastsættes særskilt af Karup Kommune,
hvortil der henvises. Vilkår for nedsivning af spildevand
fastsættes i særskilt afgørelse fra Viborg Amt, hvortil der
henvises.

2. Der skal senest i forbindelses med udførelses af kloakarbej-
det fremsendes detailprojekt for kloakeringen, herunder
egentlige kloakplantegninger.

Jord og grundvand

l. Håndtering og brug af stoffer der kan forurene jord og
grundvand må alene foregå på arealer der er sikret mod ned-

2. Egentlige oplag af kemikalier, herunder oplag af affald må
kun ske under tæt tag. Gulvet under oplaget skal være tæt
og uden afløb. Gulvkonstruktionen skal udføres således, at
der kan rummes et indhold der modsvarer størrelsen af den
størst oplagrede beholder.

3. Evt. anvendelse af deicing eller antiicingprodukter må kun
foregå hvor spild effektivt kan opsamles og skal tilledes det
kommunale rensningsanlæg.

Amtets bemærkninger

Viborg Amt finder at flyvestationen har truffet de nødvendige
foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved
anvendelse af bedste tilgængelige teknik og at flyvestationen
kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening som
er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kva-
litet.

Idet støj fra udvidelsen skal vurderes i sammenhæng rned den
eksisterende støjbelastning omfatter nærværende miljøgodken-
delse både støjen fra de allerede eksisterende forhold på flyve-
stationen og den kommende udflytning af forsvarets helikopter-
tjenester samt en fremskrivning af de eksisterende aktiviteter.
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Amtsrådet er opmærksom på at byen Kølvrå støjmæssigt er kri-
tisk beliggende i forhold til flytrafik til og fra Flyvestation Ka-
rup. Amtsrådet lægger vægt på, at der ved den kommende heli-
kopterbeflyvning tages specielle hensyn for at undgå overflyv-
ning af både Køl vrå og Karup og at merstøjbelastning som følge
af helikopterflyvning i disse byer derfor er helt marginalt. Amts-
rådet finder også anledning til at bemærke, at den samlede støj i
fremtiden generelt stadig er betydeligt mindre end da der tidlige-
re var jagerflyeskadriller hjemmehørende på flyvestationen.
Tidligere var det meste af Kølvrå støjbelastet med mere end 70
dB(A). Støjbelastningen fra de samlede fremtidige flyaktiviteter
vil i de mest støjudsatte områder i Kølvrå være mellem 55
dB(A) og 60 dB(A). Støjgrænsen er 55 dB(A).

Støjbelastningen i forbindelse med deptoyeringsøvelser er så
relativt sjældent forekommende og når dette sammenholdes
med, at øvelserne altovervejende foregår i dagsperioden og på
hverdage, vurderer amtsrådet ikke deployeringsøvelser som væ-
rende et særligt problem. Tilsvarende findes natflyvningen gene-
relt at være af så beskedent omfang at der her ud over ikke bør
træffes særlige forholdsregler i forhold til begrænsning af mak-
simalstøjbelastningen om natten.

Amtsrådet finder, at beskrivelsen af luftforureningen fra værk-
stederne beror på et noget skønsmæssigt grundlag. Amtsrådet
har forståelse for, at projektet på sit nuværende stade gør det
vanskeligt nøjagtigt at fastlægge de enkelte luftemissionskilder.
Amtsrådet ønsker derfor at forholdene dokumenteres umiddel-
bart i forbindelse med værkstedernes ibrugtagning.

Miljøteknisk beskrivelse af udvidelsen.

Der henvises til den miljøtekniske beskrivelse som fremgår af
bilag 2 (Ansøgningen om miljøgodkendelse).

Klagevejledning.

Amtets afgørelse kan påklages til Miljøstyrelsen af Forsvaret,
Karup Kommune, Embedslægen og af enhver der har individuel,
væsentlig interesse i sagens udfald, samt af visse landsdækkende
organisationer og lokale foreninger. Klageretten kan dog være
afgrænset under hensyntagen til sagens karakter, jfr. bestemmel-
serne i Miljøbeskyttelseslovens kap. 11.

Annoncering af miljøgodkendelsen vil finde sted i Viborg Stifts
Folkeblad, den
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Klagefristen er 4 uger og udløber den

Kommer det godkendte projekt ikke til udførelse senest l. janu-
ar 2004 bortfalder miljøgodkendelsen.

Evt. klage skal indsendes til Viborg Amt, som videresender kla-
gen til Miljøstyrelsen.

Søgsmål til prøvelse af sagen ved domstolene skal være anlagt
inden den

Med venlig hilsen

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 Kø-
benhavn Ø.

Embedslægerne i Viborg Amt, LI. Set. Mikkelsgade Gade 4,
8800 Viborg.

Statens Luftfartsvæsen, Ellebjergvej 50,2450 København SV

Friluftsrådet v/ Ove Jensen, Hundborgvej 22 A, 7700 Thisted
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Indledning

Nærværende materiale omfatter ansøgning i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 for projektet:
Samling af Forsvarets Helikoptertjenester på Flyvestation Karup.

Materialet indebærer samtidig ansøgning om tilladelse til nedsivning af overfladevand fra befæstede are-
aler i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 3.

Endvidere skal bemærkes, at projektet samtidig er omfattet af reglerne om udarbejdelse af regionplantil-
læg med VVM-redegørelse i henhold til bestemmelserne herom i samlebekendtgørelsen, bekendtgørelse
nr. 428 af 2. juni 1999. Udarbejdelse af materiale til brug for VVM-redegørelsen udarbejdes parallelt,
hvorfor der i nærværende materiale vil blive henvist hertil, hvor relevant.
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l Generelle oplysninger

1.1 Oplysninger om ansøger

Ansøger: Forsvarsministeriet W Forsvarets Bygningstjeneste
Set. Mathias Gade 96 B
8800 Viborg
Tlf.: 8662 14 77
CVR-nummer: 15 85 52 58
Kontaktperson: Fl. Fejerskov, lokal 3334

Virksomheden: Flyvestation Karup
Kølvrå
7400 Karup J

1.2 Listebetegnelse

Flyvestation Karup, som aktiviteterne vil blive en del af, er omfattet af miljø- og energiministeriets be-
kendtgørelse nr. 807 af 25. oktober 1999 om godkendelse af listevirksomhed under pkt. H2: Lufthavne og
flyvepladser.

Flyvestationen har ikke en samlet miljøgodkendelse, men en række anlæg er selvstændigt miljøgodkendt.

Ansøgning om godkendelse af de ikke-miljøgodkendte dele af flyvestationen er under behandling af Vi-
borg Amt.

1.3 Kort beskrivelse af projektet

Projektet indebærer en samling af Forsvarets Helikoptertjenester på Flyvestation Karup omfattende:

• Hærens Flyvetjeneste, eskadrille 724 (HFT)
• Redningseskadrillen, eskadrille 722 (ESK722)
• Søværnets Flyvetjeneste, eskadrille 728 (SVF)

Aktiviteterne knyttet til ovenstående vil omfatte flyvninger, herunder øvelses- og træningsflyvninger og
eftersyn og vedligeholdelse af helikopterne og jordmateriel tilknyttet tjenesterne. J forbindelse med tjene-
sterne er der derudover tilknyttede lagerfunktioner og funktioner af administrativ karakter.

Projektet forventes at medføre en personalemæssig forøgelse på Flyvestation Karup på 410 personer.

De bygnings- og anlægsmæssige udvidelser og ændringer i forbindelse med projektet omfatter:

• Bygningskompleks i den nordvestlige del af Flyvestationen bestående af ca 14.800 m" nybyggeri
og renovering af eksisterende hangar 22. Bygningskomplekset vil omfatte hangar- og værkstedsfa-
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ciliteter for helikopterne samt lager- og administrative faciliteter. I forbindelse hermed etableres
der ny naturgasfyret kedelcentral.

• Anlæg af ca. 16.000 m2 befæstede arealer i form af forpladser og standpladser ved nyt bygnings-
kompleks, parkeringspladser for køretøjer, helipads, og taxiways i den nordvestlige del af flyve-
stationen.

• Opførelse af ny vaskehal for helikoptere, ca 200 m2.
• Udvidelse af eksisterende jordmaterielværksted med 598 m2 til i alt 1508 m2 samt fjernelse af eksi-

sterende udendørs vaskeplads og etablering af erstatning herfor.
• Indretning af værksted og lager på i alt 492 m2 i eksisterende Hangar 24.
• Renovering af eksisterende betonvej med asfaltbelægning (ny taxiway).
• Etablering af affugtningsanlæg i eksisterende shelters i den nordvestlige del af Flyvestationen.
• Tilbygning på i alt 237 m2 til eksisterende bygning (131) til administrationsfaciliteter.
• Indretning i eksisterende bygninger af 523 m2 depot/mandskabsfaciliteter (bygning 621) og 642 m2

til undervisningslokaler m.v. (bygning 622).
• Fjernelse af eksisterende bygninger ( 604 og 611) samt delvis nedtagning af yderligere to anlæg

(anlæg 573 og 575).

I tilknytning hertil vil der blive foretaget ændringer i forsyningssystemer - herunder spildevandssystem -
og ændringer i kommunikationsanlæg. Som en del heraf vil eksisterende bunker (1304) blive renoveret
til brug for højspændingskoblingsstation.
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Virksomhedens placering og etablering

De væsentligste ændringer med hensyn til bygninger/anlæg og drift vil ske i den nordvestlige del af Fly-
vestation Karup, hvor nyt bygningskompleks med helikopterenhedeme vil blive lokaliseret.

Beliggenheden af planlagte nye bygninger samt eksisterende bygninger, der indgår i projektet fremgår af
oversigtstegning (Byggeprogrammets tegning 1). Indretning og placering af bygninger og befæstede are-
aler i forbindelse hermed fremgår af byggeprogrammets tegning 2-15 samt af dispositionsforslag 721-22-
001.

Flyvestation Karup er beliggende i Viborg Amt i Karup Kommune. En lille del af det nordlige øvelsesom-
råde udenfor den indhegnede del af flyvestationen er dog beliggende i Ringkjøbing Amt (Aulum-Haderup
Kommune). Området er i regionplanen for Viborg Amt udlagt til lufthavn til civile og militære formål.
De arealer, hvor der sker de væsentligste ændringer med hensyn til indretning og drift er beliggende i
landzone.

Projektet omfatter en overflytning af de under kapitel l nævnte enheder med tilhørende værksteds- og
administrative funktioner. Projektet forberedes bygnings- og anlægsmæssigt til planlagte erstatninger for
de nuværende helikoptere af typen S61 i ESK 722.

Bygge- og anlægsarbejdet vil blive påbegyndt i efteråret 2001 med henblik på,-at overflytning af Hærens
Flyvetjeneste kan ske inden den 1. maj 2003. Projektdelen vedrørende overflytning af ESK 722 og SVF
vil ske inden den 1. december 2003.
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Miljøteknisk beskrivelse af indretning og drift

Hærens Flyvetjenestes (HFT) helikopterflåde omfatter i alt 23 observations- og panserværnshelikoptere af
typen AS550 og H-500. Operationsmønstret på og omkring Flyvestation Karup vil omfatte øvelses- og
træningsflyvninger samt flyvninger til andre trænings- og øvelsesområder.

Redningseskadrillen (ESK 722) omfatter 8 redningshelikoptere af typen S61, der dog inden for en kortere
tidshorisont forventes udskiftet. Samtidig forventes, at der med drift under ESK722 vil blive anskaffet 5
transporthelikoptere. Redningseskadrillen skal opretholde det såkaldte SAR-beredskab på flyvestationer-
ne i Aalborg, Skrydstrup og Værløse samt lejlighedsvist på Bornholm. Operationsmønstret på og omkring
Flyvestation Karup vil omfatte udskiftningsflyvninger i forbindelse med SAR-beredskabet samt øvelses-
og træningsflyvninger.

Søværnets Flyvetjeneste (SVF) anvender helikopteren LYNX i eskadrille 728. I eskadrille 728 findes 8
stk. LYNX helikoptere, der benyttes som flåde-, rednings- og eftersøgningshelikopter. Der vil konstant
være en del af helikopterflåden udstationeret på Søværnets skibe. Operationsmønstret omkring Flyvesta-
tion Karup vil omfatte udskiftningsflyvninger knyttet til udstationeringen, øvelses- og træningsflyvninger
samt udflyvninger til andre øvelses- og træningsområder.

Værksteder til brug for eftersyn, vedligeholdelse og reparation af helikopterne samt til garagering og vask
etableres i nyt bygningskompleks i NW. I tilknytning til hangarer etableres der forpladser og standpladser
og helipads med tilhørende taxiways samt parkeringsarealer til civile- og militære køretøjer. I NW etab-
leres endvidere vaskehal i særskilt bygning. De væsentligste nye aktiviteter med hensyn til indretning og
drift vil således omfatte området i den nordvestlige del af flyvestationen omkring det nye bygningskom-
pleks.

Der vil til helikoptertjenesterne blive tilknyttet ca. 180 køretøjer omfattende administrationskøretøjer,
lastbiler og specialkøretøjer, herunder forskellige typer af jordudstyrsmateriel. Til brug herfor udvides det
eksisterende jordmaterielværksted på Flyvestation Karup, jf. kapitel 2.

Derudover indebærer projektet, jf. kapitel 2 ændringer og renoveringer af en række andre bygninger sarnt
ændringer i forsyningssystememe for vand, spildevand, el, elektronisk kommunikation m.v.

Driftstid for værkstederne m.v. vil normalt være inden for normal arbejdstid, dvs. mandag-fredag kl. 8-16.
Der må dog påregnes afvigelser herfra, således at der også lejlighedsvist kan være tale om aktiviteter på
andre tidspunkter. Driftstid med hensyn til helikopteroperationer er beskrevet i de miljøtekniske forud-
sætninger for støjberegningerne.

Det forventes ikke, at etableringen af helikoptertjenesteme vil medføre brandøvelser, udover hvad der
ligger til grund for den gældende miljøgodkendelse heraf.

I de følgende afsnit beskrives miljøteknisk indretning og drift knyttet til de forskellige relevante dele af
projektet.
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3,1 Nyt bygningskompleks, incl. eksisterende Hangar 22

Indretningen af det nye bygningskompleks i NW fremgår af byggeprogrammets tegning nr. 2-7 samt af
dispositionsforslag 721-22-001. Bygningskomplekset vil incl. eksisterende hangar 22 omfatte neden-
nævnte funktioner:

• HFT-hangarruni på ca. 2200 m2 med 4 linedokke, 4 reparation -og garageringsdokke og 4 efter-
syns/reparationsdokke.

• ESK 722-hangarrum på ca. 2700 m2 med 2 garageringsdokke, l vaskedok, l værkstedsdok samt
to mindre værkstedsrum.

• SVF-hangarrum på ca. 1700 m2 med 2 garageringsdokke (heraf l med funktion som vaskedok), 2
værkstedsdokke samt elektrikerværksted, renserum og værksted. Garageringsdokke forventes
placeret i ny hangarbygning øst for den nuværende hangar 22, jf. dispositionsforslag 721-22-001,
mens værkstedsdokke m.v. forventes placeret i den eksisterende hangar 22.

• Specialværksteder på ca. 2500 m" omfattende en række værkstedsrum (beskrives nedenfor).

De øvrige lokaler vil omfatte lagerrum, kontorer til administrative formål, spise- og opholdsrum, signal-
rum, teknikrum, omklædning og badefaciliteter m.m.

3.1.1 Hangarrum

I dokkene foretages garagering, vask og eftersyn- og reparationsarbejder på helikopterne. Dette omfatter
dels den daglige service og vedligeholdelse på helikopterne med normalt mindre reparationsarbejder, dels
udskiftning af flyve-, drifts- eller tidsbestemte komponenter m.m og periodiske eftersyn. Ca. l gang årligt
er hver helikopter til periodisk eftersyn. Et sådant eftersyn har en varighed påca. 5-6 uger, heraf anvendes
omkring 2 uger til gennemgang af helikopteren og udarbejdelse af fejllister, ca. 2 uger anvendes til repa-
ration og udskiftning af defekte dele og 1-2 uger anvendes til afslutning.

3.1.1.1 Garagerings- og linedokke
Garageringsdokkene og linedokke anvendes normalt ikke til egentlige værkstedsarbejder på helikopterne.
Udskiftning af boosterpumpe i brændstoftankene på helikopterne foregår dog i garageringsdokke. Ved
udskiftning heraf tømmes brændstoftankene forinden udendørs på standplads, hvor brændstoffet pumpes
fra helikopter til tankbil. Forud for udskiftningen af boosterpumpe åbnes tankene efter tømning som
nævnt ovenfor og disse står åbne i ca. 12 til 15 timer for at afdampe brændstofdampe. Efter udskiftning af
pumpe bliver tanklåget "sealet", hvortil der anvendes små mængder af epoxy- og polyurethanstoffer.
Udskiftning af boosterpumpe sker ikke i værksteds-/reparationsdokke, fordi afdampningen af brændstof-
dampe ville indebære, at der af hensyn til sikkerhed ikke kunne foretages andet arbejde i værkstedsdok i
forbindelse hermed. Af hensyn til ovennævnte arbejde etableres der i garageringsdokkene (ESK722 og
SVF) og linedokkene (HFT) faciliteter til udsugning af brændstofdampe fra de tømte tanke samt fra blan-
deboks til sealing.

3.1.1.2 Vaskedokke
Der vil i tilknytning til såvel ESK722 som SVF blive etableret en vaskedok for helikopterne, hvorfor der
etableres gulvafløb med olieudskiller, se ansøgningens afsnit 4.3. Helikopterne afvaskes manuelt først ved
spuling med vand, herefter vask med flysæbe i spande og børstekost og endelig afspuling med vand. Fly-
sæben er produktet Adrox 6440, der består af anioniske overfladeaktive stoffer, natrium metasilikater og

721 Flyvestation Karup - Ansøgning om miljøgodkendelse 10



Miljøsektionen

andre natriumsalte samt vand. Ligeledes etableres der gulvafløb i garageringsdokkene ved ESK722 og
SVF. Der indrettes ikke vaskedok eller gulvafløb i forbindelse med HFT's dokke, idet der etableres sær-
skilt bygning hertil, se afsnit 3.4.

3.1.1.3 Reparations/eftersyns/værkstedsdokke
l reparations- og værkstedsdokkene vil hovedaktiviteterne omfatte:

kontrol af komponenter og systemer på helikopterne
- smøring, udskiftning og påfyldning af olie/væsker, herunder hydrauliske systemer, sprinklervæske

m.v.
- udskiftning og evt. i mindre omfang adskillelse og reparation af komponenter, herunder rensning

af metaldele
- udtagning af enkeltdele, herunder motorer, til arbejder i specialværksteder
- småreparationer på og maling af overflader, sealing af pladesamlinger

Som smøremidler anvendes både fedt og olier. Smøremidler, fedt og hydraulikolier forefindes i '/2, 5 eller
200 liters dunke. Der opbevares mindre mængder på de steder, hvor produkterne anvendes, således at der
kun opbevares mængder svarende til forbrug i en beskeden tidsperiode.

Til rensning af metaldele anvendes i mindre mængder oliebaserede produkter (petroleum, terpentin
m.m.) eller vandbaserede rensemidler. Rensningen med oliebaserede produkter i forbindelse med dokke-
ne foregår normalt med klude ved helikopterne eller i særskilt rum (SVF). I SVF anvendes desuden Tri-
klone Le, som er et affedtningsmiddel baseret på trichlorethylen.

Anvendelse afmåling i dokkene omfatter pletmaling på helikopterne, der foregår med pensel.

Der udføres sealing af pladesamlinger. Blanding af sealing sker i blandeboks med udsugning. Alternativt
anvendes dobbeltsprøjte, hvor blandingen sker i forbindelse med påsmøring.

Der vil ikke ske tømning af brændstoftanke i værkstederne. Såfremt reparationsarbejder nødvendiggør
dette vil tømningen foregå som nævnt ovenfor på udendørs standplads.

3.1.1.4 Værkstedsrum i tilknytning til hangarrum
I forbindelse med SVF-dokke etableres der - udover som nævnt ovenfor et mindre renserum - desuden
elektrikerrum og værkstedsrum. l elektrikerrummet vil der i begrænset omfang bl.a. blive foretaget lod-
ning.
I tilknytning til ESK-722 dokkene etableres der tilsvarende to mindre værkstedsrum, hvor der vil forefin-
des stationært værktøj som slibesten, søjleboremaskine og svejseudstyr (elektrode). Disse forventes dog
kun anvendt i begrænset omfang (ikke dagligt).

3.1.2 Specialværksteder

3.1.2.1 Pladeværksted og sliberum for pladeværksted
I pladeværkstedet udføres pladearbejde. Der findes drejebænk, pladesaks, kantpresser, søjleboremaskine,
bore/fræsemaskine og filebænke. I sliberammet for pladeværkstedet findes slibesten, båndsav, båndpud-
ser og svejsebord og lign. Der er primært tale om slibning af maskiner.
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3.1.2.2 Glasfiberværksted
I glasfiberværkstedet udføres mindre reparationsarbejder på kunstmaterialer, hvorunder der anvendes
exoxy- og polyurethanstoffer. Endvidere anvendes mindre mængder af rensevæsker. Slibning af overfla-
der vil foregå med håndværktøj ("rystepudser").

3.1.2.3 Motorværksted og renserum
I motorværkstedet foretages reparationer på flymotorer. I rummet vil findes filebænke, værktøjstavler,
fritstående motordokke, teststand og vaskebar. Afrensning af motorer i vaskebar sker normalt med pro-
duktet Ardrox 3961. Derudover foretages afrensning af motordele med opløsningsmiddelbaserede pro-
dukter, jf. afsnit 3.7, der normalt foretages med klude.

3.7.2.4 Elværksted
l el værksted udføres der forefaldende reparationer af el-materiel. Dette indebærer bl.a., at der udføres
loddearbejder og foretages afrensning i lille målestok af komponenter.

3.1.2.5 Laderum og batteridepot
I laderum fyldes væske på batterier og disse oplades (primært Ni-Cd-batterier). I batteridepot opbevares
batterierne. Batterivæsker vil blive opsamlet i særskilt, jf., afsnit 4.3.

3.1.2.6 Elektronikværksted og rene mm
En række rum indrettes til udførelse af eftersyn og reparationer af elektronisk udstyr. I forbindelse her-
med vil der bl.a. i mindre målestok forekomme loddearbejder og anvendelse af rensevæsker i små mæng-
der. En række rum til finelektronik indrettes som støvkontrollerede rum med adgang via sluse med un-
dertryk.

Øvrige rum omfatter lagerrum og kontorer m.v. Hertil kommer rum som ventilationsrum, rum til kom-
pressorer og kedelrum.

3.2 SUN-værksted og depot i Hangar 24

I en del af den eksisterende Hangar 24 etableres der SUN-værksted og flyudrustningslager omfattende ca.
500 m2 af den eksisterende hangars areal på 1135 m2.

På SUN-værkstedet (Sæder, Udrustning og Nødudstyr til helikopterne) foretages den daglige vedligehol-
delse af hjelme, dragter, redningsbåde m.v.. Vedligeholdelsen omfatter vask, syning, lapning af huller i
redningsbåde, udbedring af småskader på hjelmenes overflader m.v. Forbruget af kemikalier som lim,
rensevæske vil være af meget begrænset omfang. På flyudrustningslageret opbevares diverse materialer
og udstyr.

3.3 Vaskehal

I den nye vaskehal vil der blive foretaget vask af helikoptere (HFT) med spand, børste, vand og sæbe
(flysæbe) og efterfølgende afskylning. Hver helikopter vaskes normalt ca. hver 34 dag. Det er estimeret,
at dette vil medføre et vandforbrug på ca. 110-125 m j pr. år. Spildevandet fra vaskehallen afledes gen-
nem sandfang og olieudskiller med coalescensfiltrator til hovedkloakledningen.
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3.4 Udvidelse af jordmaterielværksted (Bygning 335) samt ny vaskeplads

Projektet indebærer, at der sker en udvidelse af det eksisterende jordmaterielværksted, der er placeret i
bygning 335. På jordmaterielværkstedet foretages der primært eftersyns- og vedligeholdelsesarbejde på
køretøjer samt på kompressorer, luft- og nitrogenvogne, pumper og generatorer.

Den nuværende bygning har et samlet areal på 914 m2, der udvides med et lastvognsværksted på 598 m2,
hvor der vil blive foretaget eftersyn og vedligeholdelse på køretøjer. De hermed forbundne aktiviteter er
sammenlignelige med de eksisterende aktiviteter på værkstedet, dvs. almindelige autoværkstedsarbejder.

Eksisterende vaskeplads ved bygning 335 flyttes til en placering nord for bygning 313 (se tegning
HME1), idet den eksisterende plads er placeret på området for tilbygningen til bygning 335. Den nye
plads far en størrelse på 6 - 700 m2. På vaskepladsen foretages afvaskning af køretøjer med vandslange
og sæbe. Etableringen af helikoptertjenesterne på Flyvestation Karup vil medføre, at der kommer flere
nye køretøjer til flyvestationen. Der kan derfor forventes et øget aktivitetsniveau på den udendørs vaske-
plads.

3.5 Øvrige bygninger

Ved etableringen af helikoptertjenesten skal der i 7 af de eksisterende 3. generationsshelters i N W etable-
res affugtningsanlæg med afkast til det fri. Disse shelters har gulvafløb, der er tilsluttet en 5,9 mj lukket
samletank (én tank pr. shelter) af hensyn til eventuel spild af olie eller brændstof ved garagering i shelters.

Herudover vil projektet omfatte tilbygning af administrationsfaciliteter i bygning 131, renovering af
bygning 621 og bygning 622 til henholdsvis depot for personlig udrustning (tøj, dragter o lign.) og til
undervisningsformål. Endelig vil der blive foretaget en renovering af bunker 1304 til brug for højspæn-
dingskoblingsstation. Placeringen af de nævnte bygninger fremgår af byggeprogrammets tegning 2.

I forbindelse med projektet vil en depotbygning (bygning 611) samt en mindre depotbygning ved hangar
22, der har været anvendt til olie/brændstofdepot (bygning 604) blive nedbrudt og fjernet. Derudover vil

• to anlæg bestående af L-betonelementer, der har været anvendt som flyverskjul, blive fjernet (anlæg 573
P (delvist) og 575).
l
• 3.6 Udendørs og befæstede arealer

3.6.1 Forpladser og standpladser

; Udenfor hver af de tre enheders hangarrum i bygningskomplekset i N W etableres der forpladser og stand-
fc pladser, som fremgår af byggeprogrammets tegning 4, 5 og 6, dispositionsforslag 721-22-001 samt teg-
• ning l. Forpladserne udgør et samlet areal på ca. 22.700 m2, mens standpladserne udgør et samlet areal på

i alt 3.525 m2. Heraf udgør nyanlæg ca. 8.000 m2, mens øvrigt areal, ca. 17.700 m2 er eksisterende oliepå-

I fyldningsområde beliggende sydøst for hangar 22. Af sidstnævnte inddrages ca. 1.200 m2 til standplads
for SVF.

I På standpladserne laves afmærkning for parkering af helikopterne. Standpladserne er desuden planlagt
benyttet som arealerne, hvor der skal foregå påfyldning af brændstof på helikopterne fra tankvogn.
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Afledning af overfladevand fra forpladserne påtænkes afledt til nedsivning via sivedræn, mens overflade-
vand fra standpladserne påtænkes afledt via sandfang og olieudskiller til renseanlæg.

Som nævnt vil det eksisterende befæstede areal sydøst for hangar 22 (oliepåfyldningsområde) fremover
også blive benyttet til forplads og standplads for SVF. Afløb fra standplads tilsluttes kloak, mens øvrigt
areal fortsat vil blive afledt til nedsivning via olieudskiller.

3.6.2 Helipads og taxiways

Der etableres 3 nye helipads - A, B og C, jf. tegning 1. Helipad B og C etableres på eksisterende parallel-
bane, og indebærer således ikke nye befæstede arealer. Helipad A placeres på et frit areal sydvest for
hangar 22. Hver helipad har et befæstet areal på 1.300 m2.

Herudover etableres ny taxiway fra hydrantområdet foran SVF's hangar til helipad A. Den nye taxiway
udføres i asfalt med et areal på 1800 m2 Eksisterende vej vest for shelter 571, jf. tegning HME1 omlæg-
ges til taxiway og belægges derfor med asfalt.

Det samlede areal af taxiways vist på tegning l er ca. 23.900 m2.

Afvandingen af helipads sker via sivedræn til nedsivning. Taxiways indrettes med sidehældning så over-
fladevand afledes til nedsivning fra terræn.

3.6.3 Parkeringsarealer
Der etableres flere nye parkeringspladser, til såvel militære som civile formål.

Parkeringsarealer til parkering af private køretøjer såvel som militære køretøjer vil blive etableret nord for
bygningskomplekset i NW, se tegning 1. Det samlede P-areal bliver ca. 8.000 m2.

Overfladevand fra parkeringsområderne vil blive afledt til nedsivning i terrænet via sivedræn.

3.6.4 Afisning

Til afisning af befæstede arealer benyttes midlet Aviform L50, som er et formiatbaseret afisningsmiddel.
Aviform har været anvendt på Flyvestation Karup siden 1999, hvor det af miljømæssige årsager blev
taget i anvendelse til erstatning for urea.

Afisning med Aviform vil kun ske på arealer og i et omfang, som er nødvendigt for helikoptertjenestemes
drift, dvs. på forpladser og standpladser samt i et vist omfang andre befæstede arealer i det nordvestlige
område omkring det nye bygningskompleks (forudsætninger for nærværende ansøgning med hensyn til
afisning af befæstede arealer beskrives nedenfor, se afsnit 3.7.4.)

Helikoptere forventes garageret, når de ikke er i drift og det foreligger oplyst, at der under normale for
hold ikke vil være behov for afisning. Det er dog samtidig oplyst, at det ikke på nuværende tidspunkt kan
afklares om erstatningsfly for S61 vil ændre på dette forhold.
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3.7 Forbrug af råvarer og hjælpestoffer

Etableringen af helikoptertjenesteme på Flyvestation Karup vil indebære et forbrug af diverse stoffer og
materialer relateret til følgende hovedfunktioner:

• Brændstofforbrug for helikoptere og køretøjer
• Varme til bygninger, el og vand
• Kemikalieforbrug knyttet til vedligeholdelse af helikoptere m.v.
• Afisning af befæstede arealer med Aviform

Udover ovennævnte vil der være et forbrug af andet materiel, herunder reservedele og lign, og forbrug
knyttet til de administrative og personalemæssige funktioner (papir, kontorartikler, rengøring, cafeteri-
adrift m.v.). Dette foreligger ikke særskilt opgjort - dog indgår affaldsproduktionen i forbindelse hermed i
opgørelsen i afsnit 4.4.

3.7.1 Brændstofforbrug

Det forventede årlige forbrug af brændstof (F34) til helikoptere samt køretøjer (i altovervejende grad F75-
diesel) knyttet til projektet fremgår af nedenstående tabel 3.1 og 3.2. Brændstofforbruget til helikoptere
svarer til det i 1999 registrerede forbrug, hvorfor ændringer i operationsmønstre evt. vil kunne betyde
visse ændringer i forbindelse med flytningen til Karup. Det angivne forventede dieselforbrug til køretøjer
er baseret på oplysninger om antallet og fordelingen af køretøjer samt et skøn over den forventede kørsel
hermed, hvorfor der vil være en vis usikkerhed herpå.

HFT
ESK 722
SVF
Samlet

Skønnet samlet forbrug pr. år
0,6 mill. liter
0,8 mill. liter
0,3 mill. liter
1,7 mill. liter

Tabel 3.1 Forbrug af brændstof (F34) til helikoptere (1999)

F75 - diesel
Skønnet samlet forbrug pr. år
ca. 0,1 mill. liter

Tabel 3.2 Skønnet forbrug af diesel F-75 til køretøjer knyttet til helikoptertjenesterne

Det skal bemærkes, at ovenstående mængder er baseret på tjenesternes samlede forbrug, og således også
inkluderer optankninger på andre lokaliteter, såvel for helikoptere som køretøjer. Det samlede forbrug i
1999 på Flyvestation Karup af jetfuel (F34) var ca. 10. mill liter og af diesel ca. 0,7 mill. liter. Der for-
ventes ikke i projektet etableret nye brændstofdepoter i forbindelse med helikoptertjenesternes etablering.
Det forøgede forbrug vil være knyttet til anvendelse af de eksisterende faciliteter.

3.7.2 Varme, el og vand

Opvarmning af bygninger vil ske med naturgasfyrede anlæg. I forbindelse med det nye bygningskom-
pleks i Hangar 22 etableres ny kedelcentral med en indfyret effekt på ca. 2 MW. I hangarrum vil der
blive installeret naturgasfyrede strålevarmere, der vil være godkendt til montering i brandfarlige områder,
se afsnit 4.1. Det overvejes at etablere solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning.
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Det forventede årsforbrug af naturgas, el, vand og varme knyttet til projektet fremgår af nedenstående
tabel. Forbruget er opgjort på basis af Forsvarets nøgletal for forbrug pr. m2 bygning (el og varme). Opgø-
relsen af skøn for vandforbruget fremgår af afsnit 4.3.

Naturgas
El
Vand

180.000 m3

400.000 kWh
7.900 m3 (ekskl. vandforbrug til

vaskeplads for køretøjer)
udendørs

Tabel 3.3 Anslået forventet forbrug af el, naturgas og vand knyttet til helikoptertjenesterne

Ovennævnte vil umiddelbart indebære, at naturgasforbruget på Flyvestation Karup vil blive forøget med
ca. 10 %, elforbruget forøget med ca. 5 % og vandforbruget øget medca. 15 %.

3.7.3 Kemikalieforbrug

I forbindelse med udarbejdelse af nærværende ansøgninger der indhentet oplysninger om det nuværende
forbrug (1999) af diverse kemikalier hos de tre helikoptereskadriller samt materialværksteder med hen-
blik på at estimere det forventede forbrug af kemikalier på Flyvestation Karup.

I forbindelse med vedligeholdelsen af helikopterne benyttes der en række forskellige kemikalier, men
langt de fleste anvendes i hver for sig mindre mængder. I nedenstående tabel er råvareforbrug opgjort for
visse hovedanvendelsesområder. Der vurderes at være en ikke ubetydelig usikkerhed på nedennævnte,
idet registreringen i forbindelse med den nuværende drift ikke muliggør, at forbruget knyttet alene til de
fremtidige aktiviteter på Flyvestation Karup udtrækkes særskilt. Mængden af råvarer omfatter som ud-
gangspunkt det samlede kemikalieforbrug knyttet til de enkelte eskadriller, og derfor også bl.a. kemikalier
som benyttes af SVF-helikoptere på Søværnets skibe, samt ESK722 helikopterne i Skrydstrup og Aal-
borg.

Anvendelse
Smøremidler, fedt, motorolie, hydraulikolier m.v.
Væsker til affedtning og maling (indeholdende organi-
ske opløsningsmidler)
Vandbaserede rensevæsker
Motorrens
Batterier
Sprinklervæske
Flysæbe
Kølevæske, bremsevæske m.v.
Syrer (svovlsyre)
Gasser (nitrogen, argon, kuldioxid)

Skønnet årligt forbrug i kg
4000-6000 kg
600- 1000 kg

400-500 kg
700-900 kg

2000-3000 kg
1000-2000 kg
1500-2000 kg
400-600 kg
400-600 kg
200-300 kg

Tabel 3.4 Skønnet forbrug af kemikalier (kg/år) på forskellige hovedanvendelsesomrader, jf. be-
mærkninger i tekst.
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Som supplement til tabellen skal nævnes følgende:

• Som affedtningsvæske (af de opløsningsmiddelbaserede) anvendes især produktet Exxsol D80 (ter-
pentinbaseret - datablad vedlagt). Derudover anvendes forskellige andre stoffer som acetone, petrole-
um og cellulosefortynder. Malingsforbruget skønnes at være i størrelsesordenen 200-300 kg pr. år.

• Motorrensemidler består især af produkterne Ardrox 3961 samt Cleaner-80 Plus (datablade vedlagt).
• Batterier omfatter bly og nikkel-cadmium batterier samt alkaliske og brunstensbatterier.
• Sprinklervæsken omfatter hovedsageligt isopropylalkohol.
• Som flysæbe anvendes produktet Ardrox 6440 (datablad vedlagt).

Forbruget af kemikalier vil i altovervejende grad være knyttet til aktiviteterne i nyt kompleks i NW (incl.
ny vaskehal i særskilt bygning ) samt til jordmaterialeværkstedet.

Udover de nævnte anvendes som nævnt en lang række andre forskellige kemikalier i hver for sig mindre
mængder, f.eks. siliconeprodukter, lim, polermiddel m.v.

Oplag af olie- og kemikalieprodukter forventes at ville udgøre væsentligt mindre end mængden svarende
til ét års forbrug for de olie- og kemikalieprodukter, der anvendes i større mængder.

Der vil forefindes mindre mængder af olie- og kemikalieprodukter på værksteder, hvor produkterne an-
vendes. Der vil således ikke forefindes større oplag på værkstederne. I forbindelse med vaskehangareme
vil der kunne forefindes 1-2 beholdere (å 200 1) med flysæbe.

Ved etablering af egentligt oplag af olie i tromler eller flydende kemikalier i større emballageenheder vil
dette ske således at evt. spild svarende til som minimum en emballageenhed/tromle vil kunne opsamles.
Dette vil evt. ske i tæt og lukket container (miljøcontainer) med sump under gulvet til tilbageholdelse af
eventuelt spild, der i givet fald vil blive placeret i tilknytning til værkstedsbygningerne på befæstet areal.

3.7.4 Afisningsmiddel (Aviform)

I forbindelse med opgørelsen af forbrug af Aviform knyttet til helikoptertjenestemes samling i Karup er
der indhentet oplysninger om, hvilke arealer og i hvilket omfang disse forventes afiset. Som følge af at
helikoptertjenesterne endnu ikke har driftserfaringer fra Karup er der nogen usikkerhed knyttet hertil.

Forsvaret har iværksat en række aktiviteter og undersøgelser af de miljø- og driftsmæssige forhold om-
kring afisning generelt. I WM-redegørelsen er der redegjort nærmere herfor.

Som grundlag for nærværende ansøgning er det forventede maksimale forbrug af Aviform ud fra en
række forudsætninger, som fremgår af bilag 1. Det forventes med henvisning hertil, at det årlige forøgede
forbrug i gennemsnit maksimalt vil udgøre ca. 40-50 tons. Det skal understreges, at nærværende ansøg-
ning, som nævnt findes at være udtryk for "en worst-case" betragtning, samt at forbruget i det enkelte år
vil variere betydeligt afhængigt af vejrforholdene.
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Miljøteknisk vurdering

4.1 Valg af placering og teknik

Samlingen af helikoptertjenesterne på Flyvestation Karup er besluttet ved forsvarsforliget af 25. maj
1999.1 forbindelse med overvejelserne om , hvor på Flyvestation Karup tjenesterne og de hertil knyttede
bygninger ønskes placeret, er der indgået en række hensyn. I forbindelse med VVM-redegørelsen redegø-
res der nærmere for disse overvejelser.

Der foregår ikke en egentlig produktion i forbindelse med helikoptertjenesteme. De driftsmæssige aktivi-
teter er i meget stort omfang knyttet til foreskrevne rutinemæssige eftersyn og tidsbestemte vedligeholdel-
sesarbejder. Valg af "teknik" og materialer/forbrugsstoffer er i væsentlig grad bestemt herved.

Indenfor disse rammer arbejdes der løbende i samarbejde med bl.a. Flyvematerielkommandoen om mu-
ligheden for erstatning af forbrugskemikalier såfremt der findes egnede alternativer, der ud fra en miljø-
mæssig betragtning er bedre.

Ved etableringen af helikoptertjenesterne på Flyvestation Karup forventes disse at blive omfattet af det
arbejde, der siden midten af 90'erne er pågået på flyvestationen med indførelse af miljøledelse ud fra en
overordnet miljøpolitik.

I forbindelse med miljøledelsen er der opsat konkrete miljømål og fastlagt handlingsplaner for bl.a. elfor-
brug og varmeforbrug, vandbesparelser og forbrug af afisningsmiddel.

4.2 Luft

4.2.1 Energianlæg

Som en del af det nye bygningskompleks i NW etableres der en ny naturgasfyret kedelcentral til varme-
forsyning af bygningskomplekset. Afkastet herfra placeres i tilknytning til kedelrum, jf. tegning nr. 5.
Det er oplyst, at den indfyrede effekt vil være på ca. 2 MW. Afkasthøjden vil, jf. luftvej ledningen, blive
ført i en højde mindst svarende til 1,25 x bygningskompleksets højde (tagryg over terræn), idet det nye
bygningskompleks vil være den højeste bygning i området.

I hangarrum vil der blive installeret naturgasfyrede strålevarmere. Dette vil omfatte hangarer og håndla-
ger, modtagelse, pladeværksted, glasfiberværksted, renserum og motorværksted i nyt bygningskompleks
i NW samt udvidelse af jordmaterielværksted. Strålevarmerne vil være godkendt til montering i brandfar-
lige områder, og vil i øvrigt blive udført og installeret i overensstemmelse med bygningsreglementets
bestemmelser.

Varmeforsyning af øvrige bygninger omfattet af projektet vil ske via eksisterende anlæg.

Jf. afsnit 3.7.2 skønnes det årlige forbrug af naturgas knyttet til projektet til ca. 180.000 mj, der estimeres
at give anledning til nedenstående emission af ca. 400 tons CO2 og ca. 0,7 tons NOX (angivet som NO2)
via ovennævnte anlæg.
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4.2.2 Afkast fra hangarer m.v.

I forbindelse med projektet forventes der etableret en række afkast i det nye bygningskompleks i NW som
fremgår af nedenstående tabel med de anslåede, forventede luftmængder for hvert afkast.

Afkast nr.

NW1
NW2
NW3
NW4
NW5
NW6
NW7.1

NW7.2
NW7.3
NW7.4
NW8

Afkast fra

HFT Hangar
ESK 722 Hangar
SVF Hangar (Værksted)
SVF (Garagering)
Kontorafsnit
Baderum
SVK-værksteder excl.
rene rum og elektronik
Rene rum
Elektronikværksteder
Opholdsrum
Kontor og bad

Foreløbigt anslået luftmængde
m3/time
12.000
5.000
2.400
6.500
6.500
3.900
10.000

12.000
1.600
2.350
7.500

Tabel 4.1 Ventilationsafkast - Bygningskompleks i NW

Placering af ovennævnte afkast fremgår aftegning 2.

Udover ovennævnte etableres der nyt afkast på jordmaterielværkstedet, bygning 335 (luftmængde anslået
til 5.300 nrVtime) og i bygning H24 (lagerrum, baderum og syrum, anslået luftmængde 3.600 nrVtime).
Fra øvrige bygninger forventes alene eventuelt etableret almindelige rumventilationsaikast, der vurderes
at være uden miljømæssig betydning for Flyvestationens omgivelser.

Afkastene fra hangarerne (NW1-NW 4) og SVK-værkstederne (NW 7.1) vil indebære emissioner fra
afdampning af de stoffer, der anvendes i værkstedet dvs. opløsningsmidler, brændstofdampe m.v. i for-
bindelse med de punktudsugninger, der forefindes i værkstedet. Emissionen vil have karakter af diffus
emission i forbindelse med anvendelsen af stofferne, herunder afrensning, pletmaling samt lodning og
svejsning. Maskinel slibning i ikke-uvæsentligt omfang forventes kun at. være knyttet til sliberum og
glasfiberværksted i specialværkstederne.

Det vurderes, at afkastluften fra hangarerne er sammenlignelige med afkastluft fra autoværksteder. Så-
fremt det antages, at det samlede estimerede forbrug (1000 kg/år) af opløsningsmidler - betragtet som
blandingsfortynder med en B-værdi på 0,3 mg/m3 - emitteres jævnt fordelt over 200 arbejdsdage å 7
timer alene gennem de 4 afkast fra hangarerne estimeres en spredningsfaktor for hvert afkast på i størrel-
sesordenen ca. 650 nf/s. Dette vurderes samtidig, at være en konservativ befragtning, fordi en stor del af
opløsningsmidlerne ikke vil afdampe i forbindelse med anvendelsen, men blive bortskaffes som farligt
affald.
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I det afkastene vil blive ført ud over tag på hangarene og ud bygningens placering forventes således, at
afkastene angivet i ovenstående tabel ikke vil give anledning til betydende påvirkning af luftkvaliteten
udenfor Flyvestationens område.

Tilsvarende vurderes, at afkast fra jordmaterielbygnmgen heller ikke vil have miljømæssig betydning i
omgivelserne. Det forventes, at afkastet føres ud over tag.

4.2.3 Emissioner fra forbrug af brændstof

Som anført i afsnit 3.7.1 vil helikoptertjenesterne give anledning til et forøget forbrug af brændstof -
primært jetfuel.

Jf. ansøgning om miljøgodkendelse for Karup Lufthavn, december 1996 vil dette medføre emissioner af
dels forbrændingsstoffer som CO2, SO2 og NOX, dels afdampet brændstof i forbindelse med omladninger.

Emissionen af CO2, NOx og SO2, som forbruget af brændstof, naturgas og el knyttet til helikoptertjene-
stemes drift vil give anledning til, er af Flyvestationen vurderet til mængderne angivet i tabel 8. l.

Jetfuel
Diesel

Mængde/år
(1999)
1700 m3

100 m3

CO2-emission
(tons/år)
4500
280

SO2-emission
(tons/år)
5,8
0,4

NOx-emission
(tons/år)
6,2
0,4

Tabel 4.2 Beregnede emissioner af CO2, SO2 og NOX fra brændstofforbrug

Forbruget af brændstof til motorafprøvninger indgår i de angivne mængder, men skønnes ud fra det for-
ventede omfang heraf at være marginalt i forhold til det samlede forbrug.

Ved omladning af brændstoffer (jetfuel og diesel) vil der ske en vis fordampning af brændstof. Det er
tidligere skønnet i "Miljøteknisk beskrivelse — Flyvestation Karup/Karup Lufthavn", december 1996, at
fordampningen vil være ca. 6 o/oo af det samlede forbrug.

Ved det estimerede forbrug af brændstof angivet i tabel 8.1 kan emissionen af brændstof som følge heraf
anslås til i størrelsesordenen 70 kg/år.

Det vil dog kun være en mindre del af ovenstående brændstofforbrug og dermed emissioner, som vil finde
sted indenfor flyvestationens område. Der henvises i den forbindelse til WM-redegørelsen.

4.3 Spildevand

4.3.1 Eksisterende forhold
Spildevand fra Flyvestation Karup incl. Karup Lufthavn og Hessellund Camping afledes via flyvestatio-
nens eget hovedkloaksystem for spildevand til offentlig kloak for rensning i Karup Renseanlæg (Karup
Kommune).

Undtaget herfra er bygninger og anlæg med begrænset spildevandsafledning og med en beliggenhed,
hovedsageligt i den vestlige del af flyvestationens område, hvor der p.t. ikke er mulighed for tilslutning til
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4.3.2

hovedkloaksystemet. For disse bygninger og anlæg afledes spildevandet via bundfældningstanke til ned-
sivning, eller det afledes til samletanke. Det bemærkes, at helikoptertjenesterne etableres i et område, der
hidtil ikke har været tilsluttet flyvestationens hovedkloaksystem.

Overfladevand fra befæstede arealer afledes via eget kloaksystem for regnvand med direkte udledning til
recipient (Pilhuse Bæk, Hessellund Bæk el. til Kragsø), eller det afledes til nedsivning. Det bemærkes, at
afledning af overfladevand fra det område, hvor helikoptertjenesterne skal etableres, hidtil er sket ved
nedsivning.

Afledning til offentlig spildevandssystem
I forbindelse med etablering af helikoptertjenesteme vil der blive etableret et kloaksystem for spildevand,
som tilsluttes eksisterende hovedkloak med afledning til offentlig kloak (Karup Kommune).

Det nye afløbssystem for spildevand er vist på tegning nr. l og inkluderer en ny pumpestation beliggende
nord for Hangar 22. Tilslutning til eksisterende hovedkloak sker umiddelbart nordøst for bygning 209.

Sanitært spildevand / alm. husspildevand:
Til hovedkloakken vil blive afledt sanitært spildevand / alm. husspildevand fra følgende bygninger, se
kortbilag:

Bygning
Nybygning i NW
Nybygning i NW
Nybygning i NW
Nybygning NW
Hangar 24
Bygning 131
Bygning 62 1
Bygning 622
Bygning 335

Anvendelse
Hærens Flyvetjeneste
Redningseskadrillen, ESK 722
Søværnets Flyvetjeneste
Specialværksteder
SUN-værksted og depoter
Administrationsbygning
Depotbygning for personlig udrustning
Undervisningsbygning
JVK - Værkstedsfaciliteter

Tabel 4.3 Bygninger, hvor afledes sanitært spildevand/al, husspildevand

I helikoptertjenesteme forventes der samlet at blive beskæftiget 410 medarbejdere.

Den forventede spildevandbelastning (sanitært spildevand / husholdningsspildevand) fremgår af efterføl-
gende oversigt:

Parameter
Organisk belastning
Døgnvandmængde
Årsvandmængde

Belastning
205 PE (personenheder a 60 g BOD/døgn)
25 nrVdøgn
5.400m3/år

Tabel 4.4 Forventet spildevandsbelastning (sanitært spildevand / husholdningsspildevand)

Angivelser er baseret på 410 ansatte å 60 l/døgn samt 220 arbejdsdage pr. år. Endvidere er forudsat, at
spildevandsbelastningen fra l medarbejder svarer til 0,5 PE .(personenhed å 60 g BOD/døgn).
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Afledning af processpildevand fra værksteder, vaskehal, vaskeplads mm.:

Udover afledning af sanitært spildevand / husholdningsspildevand vil der blive afledt spildevand fra
værksteder, vaskehaller m.m. fra følgende aktiviteter:

Bygning
Nybygning
NW
Nybygning
NW

Nybygning
NW

Nybygning
NW

Hangar 24

Bygn. 335

Vaskehal

Anvendelse
Hærens Flyvetjeneste,
ESK 724
Redningseskadrillen,
ESK 722

Søværnets Flyvetjeneste,
ESK 728

Specialværksteder

SUN-værksted og depoter

JVK - Værkstedsfaciliteter

Hærens Flyvetjeneste,
ESK 724

Aktiviteter
Værksted, rengøringsrum

2 dokke til garagering, 1
vaskedok og 1 værkstedsdok.
Værksted VK1 + VK2
2 dokke til garagering, 2
værkstedsdokke, elektriker-
værksted, renserum og værk-
sted
Renserum.
Motorværksted (motorer
renses i vaskebar)
Laderum og batteridepot
Rengøring af dragter, både
m.m.
Lastvognsværksted

Vask af helikoptere

Renseforanstaltninger
Olieudskiller med coa-
lescensfiltrator.
Olieudskiller med coa-
lescensfiltrator.

Olieudskiller med coa-
lescensfiltrator.

Olieudskiller med coa-
lescensfiltrator.
Sandfang og olieud-
skiller med coatescens-
filtrator.

Tabel 4.5 Aktiviteter, der medfører afledning af spildevand

Efterfølgende gives en kort beskrivelse af, hvilke typer af spildevand/afløb, der kan forekomme fra de
enkelte aktiviteter.

Nybygning NW, Hærens Flyvetjeneste (ESK 724):
Afløb via udslagsvask fra indvendig vask af motorer med vand og sæbe. Evt. olierester i vaskevand kun i
tilfælde af defekte motorer.

Nybygning NW, Redningstjeneste (ESK 722):
Fra dokke til garagering afledes vand fra gulvvask / våde helikoptere. Fra vaskedok afledes vaskevand m.
flysæbe, idet der vaskes 6-8 helikoptere på 14 dage. Fra værkstedsdok afledes vand fra gulvvask og våde
helikoptere.

Nybygning NW, Søværnets Flyvetjeneste (ESK 728):
Fra dokke til garagering afledes vand fra gulvvask / våde helikoptere og fra rengøring og vaske af heli-
koptere. Fra værkstedsdok afledes vand fra gulvvask og våde helikoptere. Fra renserum er der gulvafløb
med afløb til olieudskiller.
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Nybygning NW,, specialværksteder:
Spildevand fra gulvvask mm. afledes til kloak.

Fra renserum og motorværksted fremkommer der sæbe- og olieholdigt spildevand fra rengøring / afvask-
ning af helikoptermotorer og fra laderum/batteridepot fremkommer der syre-/baseholdigt spildevand.
Afhængigt af om der kan opnås tilladelse til afledning heraf til kloak vil der alternativt blive etableret
mulighed for opsamling heraf til særskilt bortskaffelse som affald.

Opsamling heraf til særskilt bortskaffelse vil kunne ske i mindre samletanke,

Hangar 24, SUN-værksted og depoter:
Vand fra rengøring af dragter og redningsbåde afledes via gulvafløb.

Bygning 335, JVK - Værkstedsfaciliteter
Fra lastvognsværksted afledes vand fra gulvvask til gulvafløb.

Vaskehal, Hærens Flyvetjeneste (ESK 724):
Vaskevand afledes til kloak.

Generelt:
Den samlede afledning af processpildevand, excl. vand fra vaskeplads ved bygning 335 {se ovenfor), til
kloak jf. tabeloversigten forventes at ligge i størrelsesordenen 1.500-2.500 mYår. Hovedparten heraf vil
komme fra vask af helikoptere samt gulvrengøring / rengøring.

For så vidt angår forbrug af råvarer og hjælpestoffer i forbindelse med værksteds- og vaskeaktiviteter
henvises til afsnit 3.12. Hovedparten af de anvendte produkter er smøremidler og olie i forbindelse med
vedligeholdelse og reparation af helikoptere. Hertil kommer flysæbe og flybrændstof.

Som det fremgår af tabeloversigten, etableres der olieudskillere på afløb fra områder, hvor der afledes
vaskevand fra rengøring af helikoptere eller maskindele samt i øvrigt, hvor der er risiko for spild af olie-
produkter og smøremidler m.m.

Afledning fra standpladser og andre udendørs arealer med risiko for brændstofspild:

Standpladser:
Jf. afsnit 3.6 etableres der foran nybygningen ved hangar 22 i alt 3 separate standpladser, hvor der foreta-
ges tankning af helikoptere, én standplads for hver af de 3 tjenester.

På standpladserne vil der kunne forekomme mindre spild af brændstof i forbindelse med tankning. I afis-
ningssæsonen vil afløbsvand fra standpladserne kunne indeholde formiat. Der forventes under normale
forhold ikke anvendt glycol el. tilsvarende til afisning af helikoptere, jf. afsnit 3.6.6.

Standpladsernes samlede areal er ca. 3.500 m2. På årsbasis påregnes afledt ca. 2.200 m3 overfladevand til
spildevandssystemet svarende til en normalnedbør på 619 mm/år. Vand fra standpladser afledes via rør-
bassin og olie- og benzinudskiller til hovedkloaksystem. Afløbsvandføring fra rørbassin bliver maksimalt
5 1/sek. svarende til en teoretisk maksimal afløbsvandmængde på 432 mj/døgn. Bassinet dimensioneres
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for nødoverløb hvert 5 år. Bassinet udføres med afspærringsanordning, så afledning til kloak kan forhin-
dres i tilfælde af uheld (f.eks. brændstofspild på standpladserne).

Belastning af Karup Renseanlæg med formiatholdigt spildevand er behandlet i afsnit 4.5.

Renseforanstaltninger:

Olieudskillere med coalescensfiltrator:
Der etableres de i beskrivelsen nævnte olieudskillere, som ligeledes er vist på tegning nr. l. Olieudskil-
lerne forsynes med coalescensfiltrator og dimensioneres for det maksimale afløb, der forventes fra de
enkelte aktiviteter / rum / bygninger. Funktionen af en coalescensudskiller er at tilbageholde dispergeret
olie. Opløst olie vil ikke blive tilbageholdt.

Oliestand i udskillere kontrolleres regelmæssigt, og opsamlet olie bortskaffes som kemikalieaffald.

Karup Renseanlæg:
Spildevand fra hovedkloakken på Flyvestation Karup ledes til offentlig kloak for rensning i Karup Rense-
anlæg. Anlægget er dimensioneret for 15.000 PE, og belastet med ca. 7.-8.000 PE ultimo 2000.

Det vurderes således, at anlægget har en betydelig reservekapacitet, og at den beskrevne belastning med
organisk stof fra Helikoptertjenesterne, ca. 205 PE fra sanitært spildevand samt skønsmæssigt max. 250
PE fra fonniatholdigt spildevand (se afsnit 4.5) ikke vil medføre kapacitetsproblemer på det kommunale
renseanlæg.

Det skønnes endvidere, at der med den beskrevne indretning og drift ikke vil ske tilledning af oliekompo-
nenter eller andre stoffer, der vil give anledning til inhibering af de biologiske processer i Karup Rense-
anlæg. Ligeledes vurderes det, at det gennem den beskrevne drift vil blive hindret, at der afledes tungme-
taller og organisk miljøfremmede stoffer i betydende mængder.

4.33 Afledning til nedsivning

Tagarealer:
Regnvand fra tagarealer nedsives generelt. Arealet af bygningerne beskrevet under afsnit 3 udgør ca.
13.700 m2. Ved en årlig nedbørsmængde på 619 mm svarer dette til, at der fra tagflader nedsives ca.
8.500 m3.

Forpladser, taxiwavs. helipads (arealer, hvor der foretages afisning):
Fra forpladser, taxiways og helipads afledes overfladevand til nedsivning. Det samlede areal udgør jf.
bilag l ca. 50.000 m2. Ved en årlig nedbørsmængde på 619 mm svarer dette til, at der afledes ca. 31.000
m3 overfladevand til nedsivning.

P-pladser:
Overfladevand fra P-arealer (privat parkering hhv. parkering af militære køretøjer), i alt ca. 8.000 nr
afledes til nedsivning.
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Udendørs vaskeplads ved bygning 335:
Afløb fra vaskeplads ledes til nedsivning. Vandmængde ved vask anslås til 1.000 - 2.000 nrVår. Afled-
ning af overfladevand fra vaskeplads udgør ca. 430 nWår (ved nedbør 619 mm) / 7,7 liter/sek (ved 10
liter/sek/ha).

44 Støj

I dette afsnit beskrives den forventede støjbelastning på de omkringliggende boliger som følge af etable-
ringen af Forsvarets Helikoptertjeneste på Flyvestation Karup. Støjberegningerne er gennemført af DEL-
TA Dansk Elektronik, Lys & Akustik på baggrund af oplysninger fra Flyvertaktisk Kommando, Flyve-
station Karup og Karup Lufthavn.
Støjberegningeme er gennemført i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994: "Støj fra flyveplad-
ser".

I henhold ovennævnte vejledning er en række militære flyvninger undtaget støjregulering og således ikke
miljøgodkendelsespligtige. Nedenstående vurderinger af støjforholdene omfatter derfor ikke støjbidrage-
ne fra disse flyvninger, men alene støjbelastningen fra den godkendelsespligtige trafik.

Af de ikke-godkendelsespligtige flyvninger er det i al væsentlighed alene jagerflyvninger i forbindelse
med større øvelser og deployering, som har betydning for de beregnede resultater. Øvelsesflyvning og
deployering afvikles som et led i Danmarks internationale forpligtelser, og involverer således i høj grad
jagereskadriller fra andre NATO-lande. Omfanget af øvelserne er normalt 2 gange 3 uger om året, og
flyvningerne gennemføres som regel udelukkende på hverdage indenfor normal arbejdstid. Idet deploye-
ringeme bl.a. medfører en forøget støjbelastning, udsender forsvaret pressemeddelelser, hvori gennemfø-
relsen af øvelserne annonceres.

I forbindelse med WM-redegørelsen tages der udgangspunkt i den faktiske støjbelastning, og det er i
denne forbindelse derfor en beregning af støjbelastningen fra den samlede trafik, dvs. incl. de ikke-
godkendelsespligtige operationer, der er lagt til grund for vurderingerne.

4.4.1 Eksisterende forbold

Militær beflyvning
Regnet i antal operationer er skoleflyvningen med T-17 i dag den væsentligste militære trafikkategori på
Flyvestation Karup. På grund af den begrænsede støjemission fra skoleflyene, er det dog jagerflyvningen,
der giver det største bidrag til den militære flystøj.
Det samlede årlige operationstal for de godkendelsespligtige flyvninger er i dag ca. 21.000, hvoraf jager-
flyvningen tegner sig for ca. 6%. En operation er enten en start eller en landing.

Idet arten og omfanget af den militære beflyvning ikke er ændret indenfor de seneste år, er den samkde
miltære flystøj i dag uændret i forhold til den i 1996 gennemførte støjundersøgelse.

Civil beflyvning
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Langt størstedelen af den civile beflyvning udføres indenfor kategorien regelmæssig flyvning, dvs. rute-
og charterflyvning. Denne kategori tegner sig for omkring 80% af det samlede årlige antal civik operati-
oner, som i dag er ca. 11.000.
De gennemførte beregninger viser, at den civile flystøjbelastning i dag er faldet med ca. 10 dB i forhold
til undersøgelsen fra 1996, selvom det samlede operationstal er steget ca. 10%. Årsagen hertil er hoved-
sageligt, at Cimber Air har overtaget ruteflyvningen, der nu i overvejende grad gennemføres med
ATR42/72 i stedet for de væsentligt mere støjende MD80 fly, som blev anvendt af SAS.

Den samlede beflyvning
Den samlede beflyvning af Flyvestation Karup omfatter i dagca. 32.000 godkendelsespligtige operatio-
ner.

På støjbelasrningskort nr. l i den som bilag 4 vedlagte støjrapport ses resultatet af støjberegningen for den
samlede, nuværende, godkendelsespligtige militære og civile trafik. Idet støjbidraget fra den civile trafik
er faldet med ca. 10 dB i forhold til tidligere, er den samlede støjbelastning fra den militære og civile
trafik faldet omkring 4 dB. Den nuværende trafik giver således ikke anledning til støjbelastning, der over-
skrider grænseværdien på 55 dB i de omkringliggende boligområder, bortset fra et meget lille område i
den nordligste del af Kølvrå. I hele Karup er støjbelastningen mindre end 50 dB.

Rekreative områder med overnatning vil ikke blive berørt af en støjbelastning, der overstiger 50 dB, der
er den vejledende grænseværdi for sådanne områder.

Optælling af støibelastede boliger
På baggrund af de gennemførte støjberegninger har Karup Kommune gennemført en optælling af de boli-
ger, der er belastede med støjniveauer der overskrider de vejledende grænseværdier.

For spredt bebyggelse i det åbne land er grænseværdien for støjbelastningen 60 dB. For de nuværende
forhold er der ingen enkeltliggende boliger i det åbne land, der-er belastet med mere end 60 dB.

For boligområder er grænseværdien 55 dB, og for den nuværende trafik er der to boliger beliggende i
boligområde, der er belastede med mere end 55 dB.

Støjens maksimalniveau om natten
J henhold til ovennævnte flystøjvejledning bør det i boligområder og rekreative områder tilstræbes, at det
maksimale støjniveau for starter og landinger om natten ikke overstiger 80 dB.
For taxikørsel i forbindelse med starter og landinger om natten bør det i samme områder tilstræbes at det
maksimale støjniveau ikke overstiger 70 dB.

Af støjbelastningskort nr.15 i den som bilag 4 vedlagte støjrapport ses det, at den militære jagertrafik om
natten kan give anledning til overskridelse af maksimalniveauet på 80 dB i både Kølvrå og Karup.
80 dB konturen afsluttes ikke mod øst og vest hvilket skyldes, at støjen fra anflyvning i 2000 ft. højde
medfører, at maksimalniveauet overstiger 80 dB i et område langs flyvevejen. En sådan anflyvning kan i
princippet ske fra alle retninger til et punkt på centerlinien ca. 15 km fra banen. Derfor vil i princippet alle
områder indtil stor afstand fra flyvestationen kunne blive udsat for at maksimalniveauet overstiger W dB.
Det skal bemærkes, at nattrafikken med jagere udgør 1% af danske jageroperationer, eller i gennemsnit
ca. 40 operationer pr. år. Overskridelserne vurderes derfor at være af yderst sjælden karakter.
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70 dB støjkonturen for taxikørsel om natten overstiger ingen steder det maksimale støjniveau på 80 dB fra
flyvning om natten og er derfor ikke vist på kortet.

For den civile trafik fremgår det af støjbelastningskort nr.14, at maksimalniveauet på 80 dB om natten
overskrides i Kølvrå og marginalt i Karup.
Taxistøjen giver derimod ikke anledning til overskridelse af den vejledende maksimalværdi på 70 dB i
områder med boliger, der ligger udenfor 80 dB konturen for støj fra flyvning om natten.

Terminalstøi
Det vurderes, at arten og omfanget af terminalaktiviteter i dag er nogenlunde uændret i forhold til forud-
sætningerne for den i 1996 gennemførte støjundersøgelse (FBT 1996). Resultaterne herfra vil derfor sta-
dig være gældende for terminalstøj sforholdene i dag.

Hverken de militære eller de civile terminalaktiviteter giver således i dag anledning til overskridelser af
de vejledende grænseværdier i nogen af de af Viborg Amt udpegede immissionspunkter, hvis der ses bort
fra de militære motorafprøvninger med jagerfly og de civile motorafprøvninger hos Alkair A/S, der alle
forekommer meget sjældent. På årsbasis foretages der nogle enkelte militære motorafprøvninger med
jagerfly samt mindre end 10 civile motorafprøvninger hos Alkair A/S med Cessna Citation III og Learjet
35A.

Det skal bemærkes, at rutinemæssige afprøvninger af jagerfly ikke forekommer; men udelukkende gen-
nemføres i forbindelse med nødstilfælde. Det er således hovedsageligt i forbindelse med øvelser og de-
ployering, hvor jageraktiviteterne er størst. Der er gennemført en beregning af støjbelastningen fra mo-
torarprøvning med F-16, idet dette er den mest benyttede jagertype.

4.4.2 Den fremtidige støjbelastning

Udvidelsen af flyvestationen
Udvidelsen af Flyvestation Karup vil medføre et øget antal flyvninger med nye flytyper. Med hensyn til
bemanding og aktivitetsniveau forventes Flyvestation Karup tilnærmelsesvis at vende tilbage til tiden før
1993, hvor flyvestationen havde status som operativ flyvestation med fast stationerede jagereskadriller.
Selvom der bliver tale om, at flyvestationen tilføres omkring 35.000 godkendelsespligtige helikopterope-
rationer vil situationen rent støjmæssigt dog ikke være sammenlignelig med tiden før 1993, idet støjemis-
sionen i forbindelse med en helikopteroperation er væsentlig mindre end i forbindelse med en jageropera-
tion.
Endvidere er flyvemønstre og -procedurer for beflyvningen med helikoptere væsentlig anderledes end for
beflyvningen med jagerfly.

I den nordvestlige del af flyvestationen etableres 3 helipads, hvorfra samtlige starter med helikoptere vil
foregå. De danske helikoptere H6 og Fennec, som tegner sig for ca. 2/3 af de fremtidige helikopteropera-
tioner, foretager mange øvelsesflyvninger nordvest for flyvestationen. De øvrige helikoptertyper foretager
ud- og indflyvning til og fra alle retninger, dog således at Karup og Kølvrå generelt ikke overflyves.

Som en del af øvelsesflyvningerne foretages der med helikoptertypeme H6 og Fennec flyvninger i meget
lav højde inden for det militære område. Lavtflyvningen foregår inden for flyvestationens hegn samt
inden for etablissementsgrænsen i flyvestationens ydre område beliggende nordvest for selve flyvestatio-
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nen. Da denne del af beflyvningen kun tegner sig for ca. 2% af det samlede antal helikopteroperationer, er
bidraget til den samlede støjbelastning yderst begrænset.

På støjbelastningskort nr. 9 i den vedlagte rapport ses støjbelastningen udelukkende fra den kommende
helikopterbeflyvning. Det fremgår afkortet, at hele Kølvrå vil være belastet med mindre end 55 dB, og at
støjbelastningen i Karup vil være mindre end 50 dB.

Idet der indenfor fa år efter Redningseskadrillens overflytning til Flyvestation Karup er planlagt en ud-
skiftning af S-61 helikopteren, er der tillige gennemført en beregning af støjbelastningen fra den fremtidi-
ge helikopterbeflyvning, hvor der som beregningsforudsætning er anvendt en helikoptertype, der støjer
3 dB mere end S-61. Denne beregning illustrerer den fremtidige støjbelastning, såfremt S-61 erstattes af
en helikoptertype, som støjer en smule mere end S-61.

Resultatet af denne beregning fremgår af støjbelastningskort nr. 13. Ved sammenligning med støjbelast-
ningskort nr. 9 ses det, at en erstatning af S-61 med en 3 dB mere støjende helikopter kun forøger den
samlede helikopterstøj med omkring l dB. For den samlede godkendelsespligtige trafik er forøgelsen
mindre end l dB.

I de følgende betragtninger omkring den fremtidige støjbelastning er det derfor den beregnede støjbelast-
ning med S-61 + 3 dB, der er lagt til grund.

Det militære bidrag til den fremtidige støjbelastning
Ved sammenligning af støjbelastningskort nr. 5 og nr. 11, som viser støjbelastningen fra henholdsvis
nuværende og fremtidig militær trafik, ses det, at den kommende trafikstigning generelt giver anledning
til en forøgelse af det militære bidrag til støjbelastningen på omkring 5 dB. I den nordvestlige del af fly-
vestationens område, dvs. det ydre område, der benyttes som skyde- og øvelsesterræn, samt området
omkring Kølvrå Mose, der ligeledes er beliggende inden for flyvestationens etablissementsgrænse, vil
forøgelsen dog være omkring 10 dB. I Kølvrå er forøgelsen 5-6 dB.

I denne beregning indgår en mindre stigning i jagertrafikken på ca. 25%, som medfører en forøgelse af
støjbelastningen på lidt mindre end l dB, og det er således hovedsageligt helikoptertrafikken, der er årsag
til den forøgede støjbelastning fra den militære trafik.

Det civile bidrag til den fremtidige støjbelastning
Ved sammenligning af støjbelastningskort nr. 3 og nr. 4, som viser støjbelastningen fra henholdsvis nu-
værende og fremtidig civil trafik, ses det, at den kommende trafikstigning, hvor antallet af civile operati-
oner forventes øget fra ca. 11.000 til ca. 20.000 om året, generelt giver anledning til en forøgelse af det
civile bidrag til støjbelastningen på omkring 5 dB.

Den fremtidige støjbelastning fra den samlede beflyvning
Støjbelastningen fra den samlede, fremtidige, godkendelsespligtige trafik, dvs. incl. samtlige forventede
stigninger i den militære og civile trafik, fremgår af støjbelastningskort nr. 10. For dette beregningsscena-
rio er der regnet med et samlet operationstal på ca. 76.000 operationer pr. år.
Ved sammenligning med støjbelastningskort nr. l ses det, at den kommende trafikstigning generelt giver
anledning til en forøgelse af støjbelastningen på omkring 5 dB. I den nordvestlige del af flyvestationens
område, dvs. det ydre område, der benyttes som skyde- og øvelsesterræn, samt området omkring Kølvrå
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Mose, der ligeledes er beliggende inden for flyvestationens etablissementsgrænse, vil forøgelsen dog
være omkring l O dB.

I Karup vil støjbelastningen fortsat være mindre end 50 dB, mens den i Kølvrå forøges 5-7 dB, således at
den nordlige del af Kølvrå vil blive belastet med 55-60 dB.

Rekreative områder med overnatning vil fortsat ikke blive berørt af en støjbelastning, der overstiger 50
dB, der er den vejledende grænseværdi for sådanne områder.

De gennemførte beregninger viser, at støjbelastningen fra den fremtidige militære trafik generelt er større
end støjbelastningen fra den fremtidige civile trafik, bortset fra området omkring lufthavnsterminalen.
Selvom stigningen i antallet civile operationer ikke er uden betydning for forøgelsen af den samlede støj-
belastning, er det dog således hovedsageligt den kommende helikoptertrafik, der er årsag til forøgelsen.

Det skal bemærkes, at der ved sammenligning med resultaterne fra den i 1996 gennemførte støjundersø-
gelse, bliver tale om en væsentlig mindre forøgelse af den fremtidige støjbelastning, idet støjbelastningen
fra den godkendelsespligtige trafik som nævnt for nyligt er faldet 4 dB, som følge af Cimber Air's overta-
gelse af ruteflyvningen i løbet af 1999 og 2000.1 forhold til situationen de seneste år frem til 1999 bliver
der således i de fleste områder tale om en forøgelse af den samlede støjbelastning på 1-2 dB. I områder
inden for flyvestationens etablissementsgrænse bliver forøgelsen, jf. ovenstående bemærkninger, dog
noget større.

For at minimere støjbelastningen i byområder mest muligt, forekommer der i dag generelt ingen over-
flyvning af Karup og Kølvrå, og dette vil også være gældende for den fremtidige beflyvning med heli-
koptere. Dette betyder bl.a., at de landingsrunder, der gennemføres syd for hovedbanen, afkortes i den
østlige ende, således at overflyvning af Kølvrå undgås.

På de ovennævnte støjbelasmingskort ses denne miljøtilpasning af flyvevejene tydeligt, idet støjkonturer-
ne generelt har et betydeligt knæk indad ved Karup og Kølvrå.

De planlagte helipads placeres alle i den nordvestlige del af flyvestationen, således at samtlige starter og
et stort antal af landingerne med helikopter foregår længst muligt væk fra Karup og Kølvrå.

På grund af Kølvrås placering i forhold til landingsbanen, er det ikke muligt ved miljøtilpasning af be-
flyvningen at mindske støjbelastningen yderligere.

Støibelastede boliger
På baggrund af de gennemførte støjberegninger har Karup Kommune gennemført en optælling af de boli-
ger, der vil blive belastede med støjniveauer der overskrider de vejledende grænseværdier.

For spredt bebyggelse i det åbne land er grænseværdien for støjbelastningen 60 dB. Den fremtidige tra-
fikstigning medfører, at to boliger vil blive belastet med mere end 60 dB.

For boligområder er grænseværdien 55 dB, og for de fremtidige trafikale forhold vil der være 89 boliger
beliggende i boligområder (Kølvrå), der er belastede med mere end 55 dB. Antallet af støjbelastede boli-
ger i boligområder stiger således med 87 i forhold til den nuværende situation. I forhold til situationen før
Cimber Air's overtagelse af ruteflyvningen er der dog tale om en noget mindre stigning i antallet af støj-
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betastede boliger, idet der som nævnt er sket et fald i den samlede støjbelastning på ca. 4 dB i løbet af de
seneste to år.

Støjens maksimalniveau om natten
Det fremgår af de gennemførte beregninger, at den fremtidige helikopterflyvning i princippet vil kunne
give anledning til maksimalniveauer over 80 dB i alle områder omkring flyvestationen, bortset fra Kølvrå
og Karup, der ikke overflyves.
Dette skyldes, at helikopterne i forbindelse med start foretager udflyvning i alle retninger med en udflyv-
ningshøjde på 1000 fod. Lynx helikopteren vil i denne højde medføre, at maksimalniveauet overstiger
80 dB.
Der gennemføres knap 150 natlige operationer med Lynx helikopteren pr. år. På grund af den store spred-
ning af flyvevejene vil overskridelserne i de enkelte områder dog forekomme relativt sjældent.

Terminalstøisforhold
Etableringen af Forsvarets Helikoptertjeneste på Flyvestation Karup medfører dels en øget intern trans-
port på flyvestationen, dels at der i fremtiden vil blive foretaget en række motorafprøvninger med heli-
koptere.

Det vurderes, at den øgede interne transport ikke vil være af et sådant omfang, at det vil kunne give an-
ledning til en overskridelse af de vejledende grænseværdier, og der er derfor ikke foretaget en egentlig
beregning af støjbelastningen herfra.

Helikopternes hovedeftersyn med de-installering af motorer overføres ikke til Flyvestation Karup. Mo-
torafprøvninger af denne type, som omfatter afprøvning af motorer i prøvestand, samt efterfølgende af-
prøvning af helikopteren, vil fortsat blive foretaget på Flyvestation Værløse.

Øvrige motorafprøvninger i forbindelse med fejlfinding og fejlretning justering og eftersyn vil blive
foretaget på Flyvestation Karup. Placeringen af motorafprøvningerne er ikke endeligt fastlagt, men vil
forventeligt være umiddelbart foran de nyopførte hangarfaciliteter. Placeringen er bl.a. valgt med henblik
på at mindske den samlede terminalstøjbelastning af Karup og Kølvrå mest muligt.

Samtlige motorafprøvninger vil normalt blive afviklet på hverdage mellem kl. 8-16. Det omtrentlige
årlige omfang af afprøvninger vil være følgende:

Q 30 afprøvninger med Lynx, hver med en varighed på op til 11A time.
Q 50 afprøvninger med S-61, hver med en varighed på op til l time.
Q 300 afprøvninger med Fennec, normalt hver med en varighed på op til l time.
Q 300 afprøvninger med H6, normalt hver med en varighed på op til l time.

Støjbelastningen som følge af motorafprøvningerne er beregnet i et antal immissionspunkter udpeget af
Viborg Amt. Det er i beregningerne forudsat, at der normalt gennemføres to afprøvninger på en arbejds-
dag. Resultaterne af de gennemførte beregninger fremgår af støjrapportens afsnit 7.2

Idet støjbelastningen fra terminalaktiviteteme i dag er meget begrænset vil gennemførelsen af motoraf-
prøvningeme i flere immissionspunkter medføre en forøgelse af støjbelastningen. I ingen af immissions-
punkterne bliver der dog tale om en overskridelse af grænseværdierne. Ud fra de beregnede resultater for
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hver type afprøvning vurderes det, at selv gennemførelsen af tre motorafprøvninger på en dag ikke vil
medføre en overskridelse af grænseværdierne.

Det vil fortsat alene være afprøvning af jagerfly, som forekommer yderst sjældent og kun i forbindelse
med nødstilfælde, der vil give anledning til overskridelser af grænseværdierne.

4.5 Affald

Projektet vil forøge affaldsproduktionen på Flyvestation Karup. Et skøn over de forøgede mængder frem-
går af nedenstående tabel, der er baseret på erfaringstal fra flyvestationen. Det skønnes, at stigningen i
affaldsproduktionen vil svare til ca. 20-25 % af den nuværende affaldsproduktion på flyvestationen.

Dagrenovation
Storkøkkenaffald
Affald til genbrug
Andet affald (primært
brændbart)
Farligt affald

45 .000 kg/år
5000 kg/år
35.000 kg/år
20.000 kg/år

5000-7000 kg/år
Tabel 4.6 Estimat for affaldsmængder på Flyvestation Karup knyttet til projektet

Farligt affald vil hovedsageligt bestå af affald fra værkstederne (primært olie- og olieholdigt affald samt
organisk affald med opløsningsmidler). Hertil kommer affald fra tømning af sandfang, der karakteriseres
som farligt affald og fra tømning af olieudskillere.

Affald vil blive håndteret og bortskaffet i overensstemmelse med Karup Kommunes anvisninger og be-
stemmelser. Der forventes ikke at ville fremkomme affaldstyper, som ikke allerede i dag fremkommer og
bortskaffes fra Flyvestationen. De nuværende ordninger for bortskaffelse af affald fremgår af bilag 3.

Der vil i tilknytning til de steder, hvor affaldsproduktionen sker blive opstillet egnede faciliteter til det
producerede affald på værkstederne m.v. Affaldet forventes løbende afleveret til oplag på flyvestationens
eksisterende miljøplads (plads 705) indtil afhentning. Såfremt der ønskes etableret nyt oplag til opbeva-
ring af farligt affald (primært olie- og olieholdigt affald) forventes dette at ville ske i miljøcontainer, som
beskrevet i afsnit 3.7.3.

De forøgede affaldsmængder vil ikke nødvendiggøre udvidelser eller ændringer af miljøpladsen. Der vil
- hvilket dog ikke er relateret til det aktuelle projekt - i første halvdel af 2001 blive foretaget visse æn-
dringer, herunder vil containerplads med jernaffald og olietromler på et delområde blive etableret med tæt
bund og afledning af spildevand via olieudskiller til kloak. Endvidere vil bl.a. betongulve og opkanter,
hvor der er konstateret revner, blive udbedrede.
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4.6 Afisning

4.6.1 Afledning til renseanlæg

For så vidt angår belastning af Karup Renseanlæg kan det ud fra de anførte forudsætninger i bilag l opgø-
res, at der til afisning af standpladserne gennemsnitligt vil være et samlet forbrug pr. år på ca. 4,0 tons
brugsopløsning (m. 50 % formiat). Idet l g formiat (brugsopløsning) svarer til et biokemisk iltforbrug på
0,015 g BOD5 kan det med de gjorte forudsætninger beregnes, at der teoretisk vil blive afledt formiat
svarende til samlet 60 kg BOD5 til kloakken i løbet af en afisningssæson.

I praksis vil afstrømningen af formiatholdigt overfladevand variere fra år til år og afhænge af nedbørs- og
temperaturforhold samt udlægningsmønster i den enkelte sæson. Antages det f.eks. (formentlig meget
konservativt), at 25 % af al udlagt formiat afledes indenfor ét døgn, svarer dette til en belastning af Karup
Renseanlæg
på 15 kg BODs/døgn eller 250 PE (å 60 g BOD5/døgn).

Jf. afsnit 4.3.2 vurderes afledning heraf af kunne ske til Karup Renseanlæg.

4.6.2 Nedsivning

Fra en del af de arealer, hvor der foretages afisning, ledes overfladevandet til "nedsivning. Det drejer sig
om forpladsen ved HFT (2.800 m2), forpladsen ved ESK722 (3.400 m2) samt forpladsen og standpladsen
ved SVF (i alt 16.500 m2). Andre arealer afvandes til det omkringliggende terræn, hvor en del af det vil
nedsive. Dette er tilfældet med hensyn til taxiways (23.900 m2) og helipads (4.900 m2). Arealerne udgør
tilsammen 51.500 m2.

Geologien på Flyvestation Karup er meget ensartet. Under et tyndt dække af muld findes glaciale smelte-
vandsafiejringer bestående af sand og grus med en mægtighed på 15-40 m. I de terrænnære smeltevands-
aflejringer findes et sammenhængende grundvandsmagasin med frit vandspejl.

Da der er tale om et mindre område med en ukompliceret hydrogeologi, vurderes formiatens påvirkning
afgrundvandet ved en simpel modelberegning. Der tages konservativt udgangspunkt i en meget lille
nedbørshændelse på 5 mm, hvilket resulterer i en meget høj formiatkoncentration i overfladevandet.
Med en dosering af formiaten på 30 g/m2 (se bilag) bliver koncentrationen i overfladevandet 6 g/1.
Det antages, at den samme koncentration findes i grundvandet under det område, hvor nedsivningen fin-
der sted. Der ses således bort fra nedbrydning af formiaten på anvendelsesstedet, i afløbssystemet og i
jordens umættede zone. En formiatkoncentration på 6 g/1 i porevandet kan omregnes til en jordkoncentra-
tion på 0,7 g formiat/kg jord. Der er her forudsat en porøsitet på 25 % /!/ og en massefylde på 2,1 kg (jf.
Miljøstyrelsen, Projekt om jord og grundvand nr. 20. Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand, 1996
og Jørgensen, R., Anlægsteknik. Teori og praksis. Polyteknisk forlag, 1993).

Nedbrydning af formiat i vand er fastlagt ud fra litteraturbaserede data fra forsøg med strømning af for-
miatholdigt vand gennem en jordsøjle bestående af mellemkornet sand (Jordforsk. Centre for Soil and
Environmental Research, Aviform L50 - airport stormwater treatment in constructed soil filters, 1997).
Nedbrydningen vurderedes at foregå aerobt. Der blev bestemt en omsætningsrate på 0,88 mg formiat/(kg
jord * døgn).
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Forholdene ved forsøgene er sammenlignelige med forholdene i det terrænnære grundvandsmagasin på
Flyvestation Karup, hvor der er en lignende jordtype. Endvidere har undersøgelser vist, at der generelt er
aerobe forhold i området. I visse områder med kraftig mineralolieforurening i grundvandet er der dog
konstateret anaerobe forhold. Med udgangspunkt i den ovennævnte omsætningsrate skønnes en fuldstæn-
dig nedbrydning af formiaten i den aktuelle case at vare ca. 2 år.

På baggrund af resultater fra undersøgelser i 1994 (Forsvarets Bygningstjeneste, 721 Flyvestation Karup.
Forureningsundersøgelser og etablering af afværgeforanstaltninger, december 1994) anslås grundvandets
strømningshastighed (porevandshastigheden) i det aktuelle område til ca. 250 m/år. Der er forudsat «n
hydraulisk ledningsevne på 0,001 m/s. I løbet af de 2 år, som den fuldstændige nedbrydning af formiaten
skønnes at vare, vil grundvandet have bevæget sig 500 m. Som følge afbinding til jordmatricen bevæger
formiaten sig langsommere end vandet og vil derfor ikke være nået så langt. Det vurderes således, at
grundvandet vil være påvirket af formiat i en afstand på væsentligt mindre end 500 m nedstrøms (nord-
nordvest for) nedsivningsområdet. Det berørte område er beliggende inden for flyvestationens areal.

Flyvestation Karup indvinder drikkevand til eget forbrug fra boringer placeret på flyvestationens areal.
Forsyningen sker normalt fra vandværk 23, der er beliggende ved Østre Tværvej. Hertil kommer en række
nødvandværker, der sjældent er i drift. I det område, der i den meget konservative beregning kan være
påvirket af formiat, findes der ingen vandindvindingsboringer. På baggrund af de udførte beregninger
vurderes nedsivning af formiat i området ved Forsvarets helikoptertjenester, således ikke at udgøre et
problem i forhold til den eksisterende vandindvinding.

4.7 Jord og grundvand

4.7.1 Eksisterende jord- og grundvandsforurening

Afdampning fra jord- eller grundvandsforurening kan i visse tilfælde påvirke indeklimaet i overliggende
bygninger. I det følgende opsummeres forureningssituationen i de områder, hvor der skal udføres nybyg-
geri eller tilbygning til eksisterende bygninger baseret på en række undersøgelser, der tidligere er foreta-
get i området (Forsvarets Bygningstjeneste, 721 Flyvestation Karup. Forureningsundersøgelser og etable-
ring af afværgeforanstaltninger, december 1994; Forsvarets Bygningstjeneste, 721 Flyvestation Karup.
Forureningsundersøgelser, december 1996; Forsvarets Bygningstjeneste, 721 Flyvestation Karup. Supple-
rende forureningsundersøgelser, december 1999; Forsvarets Bygningstjeneste, FSN - Karup. Forure-
ningsundersøgelse af flybrændstofdepoter, marts 1992; Forsvarets Bygningstjeneste, 721 Flyvestation
Karup. Orienterende forureningsundersøgelser ved olieudskillere, januar 1999; Forsvarets Bygningstjene-
ste, 721 Flyvestation Karup. Supplerende undersøgelser af grundvandsforureninger ved brændstofdepo-
terne NE, NW samt Stationsdepotet, januar 1999).

4.7.2 Opførelse af bygningskompleks i tilknytning til den eksisterende hangar 22

Ved undersøgelser af brændstofdepot NW og det tilhørende hydrantområde i 1991-92 blev der konstateret
kraftig mineralolieforurening i såvel jord (14.000 mg/kg) som grundvand (15.000 ug/1) 70 m opstrøms
(sydøst for) hangar 22. Der blev ligeledes konstateret kraftig forurening med jetfuel i jord (op til 6.620
mg/kg) og grundvand (op til 28.000 ug/1) ved undersøgelse af olieudskillere i hydrantområdet i 1997. Ved
undersøgelse af en tank ved hangaren i 1996 konstateredes en let smøreolielignende jordforurening (72
mg/kg) samt let forurening med jetfuel i grundvandet (31 ug/1). I 1997 blev der påvist spor af diesel- eller
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smøreolieforurening i jorden ved undersøgelse af en olieudskiller ved hangarens østlige hjørne. Der blev
konstateret en forholdsvis let forurening med jetfuel i grundvandet (220 ug/1). I 1994 blev der udført
undersøgelser ved bygning 604. Der blev ikke påvist mineralolieforurening i jord eller grundvand. I
grundvandet blev der konstateret et lavt indhold af klorerede opløsningsmidler (0,04 ug/1). Der blev i
1997 udført en afgrænsende undersøgelse af de tidligere konstaterede jord- og grundvandsforureninger
omkring brændstofdepot NW og det tilhørende hydrantområde. Én af undersøgelsesboringeme er place-
ret, hvor der er projekteret forplads til ESK722. Der blev ikke påvist jord- eller grundvandsforurening i
denne boring. I 1999-2000 er der udført en undersøgelse af de områder, hvor der skal opføres bygninger
til HFT, ESK722 og SVK. Der blev ikke påvist jord- eller grundvandsforurening.

Med udgangspunkt i de kendte forureninger i ovennævnte byggefelter er der udført diffusionsberegninger
til vurdering af eventuelle risici i forhold til indeklimaet i de kommende bygninger. Beregningerne er
udført i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 1998 Oprydning på forurenede lokaliteter. På bag-
grund af beregningerne vurderes de kendte forureninger ikke at udgøre risici i forhold til indeklima.

Det kan ikke på det foreliggende grundlag udelukkes, at den kraftige grundvandsforurening i hydrantom-
rådet ved brændstofdepot NW på længere sigt kan brede sig ind under hangar 22 og de kommende byg-
ninger til ESK.722 og SVK, Behovet for sikring af bygningerne mod indtrængning af flygtige stoffer bør
derfor afklares i forbindelse med detail-projekteringen af byggeriet.

Ved etablering af den nye vandledning sikres det, at den ikke nedgraves i mineralolieforurenet jord, da
visse kulbrinter kan gennemtrænge vandledninger fremstillet i plast. På den aktuelle strækning er der ikke
kendskab til terrænnær forurening.

Forud for opstart af anlægsarbejdet påtænkes der udarbejdet en konkret plan for sortering af jorden og
bortskaffelse af eventuel forurenet jord.

4.7.3 Tilbygning til bygning 335

Der er ikke udført undersøgelsesboringer i det kommende byggefelt syd for bygning 335. I 1999 er der
udført en undersøgelsesboring ca. 70 m delvist opstrøms (sydøst for) byggefeltet. Der blev ikke påvist
jord- eller grundvandsforurening.

4.7.4 Tilbygning til bygning 131
I 1994 er der udført undersøgelser ved en tank ved bygning 131. Der blev ikke påvist jord- eller grund-
vandsforurening. Ved undersøgelse af en olieudskiller ca. 60 m opstrøms (vest-sydvest for) bygning 131 i
1996 blev der konstateret en let grundvandsforurening med jetfuel (47 ug/1). Det kan ikke udelukkes, at
forureningen har bredt sig til bygning 131.

4.7.5 Foranstaltninger til beskyttelse af jord og grundvand

Det vurderes, at den væsentligste risiko for forurening af jord eller grundvand ved helikopternes drift er
knyttet til optankninger, der vil ske på befæstet areal med afløb via olieudskiller. Der henvises til oplys-
ningerne i afsnit 4.3.

Projektet indebærer ikke etablering af nedgravede rør eller beholdere til fremføring eller opbevaring af
brændstoffer.
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4.8 Til- og frakørsel

Vejadgangen til flyvestationen sker via "Hovedvagten" og "Gedhusvagten", der begge ligger ud til Her-
ningvej (Hovedlandevej 12).

Der er i forbindelse med WM-redegørelsen redegjort for de trafikale forhold i forbindelse med projektets
sennemførelse.

i
l
i
i
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Forslag til vilkår og egenkontrol

Flyvestationens miljøledelsessystem forventes, at blive anvendt som et centralt grundlag for egenkon-
trollen knyttet til nærværende projekt ved løbende registrering og kontrol af forbrug af råstoffer og kemi-
kalier. Ved forbrugsregistreringerne foretages en vurdering af det konstaterede forbrug i forhold til det
forventede, således at evt. væsentlige afvigelser vil kunne registreres og vurderes.

5.1 Luft

Med baggrund i vurderingerne i afsnit 4.2 foreslås, at vilkår for afkast fra værksteder fastsættes således, at
disse skal føres ud over tag og at egenkontrollen baseres på en registrering af mængden af anvendte stof-
fer i værkstederne.

For ny naturgasfyret kedelcentralen foreslås vilkår fastsat i overensstemmelse med luftvej ledningen sva-
rende til det i afsnit 4.2 oplyste.

Evt. krav til afkast, hvorfra vil emitteres støv ved dagligt, maskinel slibning foreslås fastsat med ud-
gangspunkt i autoværkstedsbekendtgørelsens § 8.

5.2 Spildevand

Vilkår for afledning af spildevand fra helikoptertjenesteme foreslås opstillet i en tilslutningstilladelse til
offentlig kloak. Vilkår for afledningen foreslås stillet i overensstemmelse med de vejledende krav i "Vej-
ledning om tilslutning af industrispildevand til kommunale spildevandsanlæg", Miljøstyrelsens vejledning
nr. 6 fra 1994.

For de beskrevne olieudskillere med coalescensfiltrator forventes et indhold af olie i afløb på mindre end
5 mg/1 spildevand under optimale forhold, dvs. tilstrækkeligt stort sandfang, brug af udvalgte sæbestoffer
samt ingen brug af affedtningsmidler. For at sikre en optimal funktion af udskillerne skal udskilleren
rutinemæssigt tilses regelmæssigt for måling af oliestand. Tømning af olie med slamsuger udføres efter
behov.

Der etableres mulighed for udtagning afprøver af afløb fra standpladser. Prøver skal kunne udtages ned-
strøms rørbassin og olieudskiller efter nærmere aftale med Karup Kommune, hvis der opstår behov for
nærmere at vurdere belastningen af Karup Renseanlæg fra standpladserne.

5.3 Støj

Idet der indenfor en kortere tidshorisont er planlagt en udskiftning af Redningseskadrillens S-61 helikop-
ter foreslås det at godkendelsesvilkårene baseres på den beregnede støjbelastning med en anvendelse af
S-61 + 3 dB som forudsætning.

Til brug for kontrol af støjbelastningen fra flytrafik foretages en løbende registrering af operationstal
fordelt på flytyper og døgnperioder. Månedlige opgørelser heraf indsendes til tilsynsmyndigheden en
gang årligt til brug for beregningen af TDENL-værdien for årets tre travleste måneder.

721 Flyvestation Karup - Ansøgning om miljøgodkendelse JO



Miljøsektionen

For terminalstøjens vedkommende foreslås det, at egenkontrollen baseres på joumaloptegnelser over de
gennemførte motorafprøvninger.

5.4 Affald

Bortskaffelse af affald og kontrol hermed vil ske i overensstemmelse med Karup Kommunes anvisninger
og bestemmelser i affaldsregulativer.

5.5 Jord og grundvand

Det foreslås, at egenkontrollen for så vidt angår nedsivning af formiatholdigt overfladevand baseres på en
registrering af det årlige forbrug på de omhandlede arealer.

Endvidere foreslås en registrering af eventuelle uheld med f.eks. brændstof, såfremt disse afstedkommer
tilførsel heraf til ubefæstede arealer eller sivedræn i ikke-ubetydelige mængder.
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Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld

Det skønnes ikke, at nærværende projekt indebærer en betydelig risiko for uheld, der vil medføre væsent-
lig forurening.

Ved utilsigtet spild af større mængder brændstof m.m. i bygninger eller på udendørs befæstede arealer
skal Flyvestationens Brand- og Redningstjeneste alarmeres, så der kan tages de nødvendigt forholdsregler
til at hindre forurening/forgiftning af Karup Renseanlæg eller forurening af grundvandet fra arealer, der
afvandes til nedsivning. For så vidt angår afledning fra standpladser til kloak, skal afløb fra rørbassin
omgående afspærres ved uheld, så spild af brændstof m.m. kan opsamles.

Der henvises i øvrigt til kapitel 5 i "Miljøteknisk beskrivelse - Flyvestation Karup/Karup Lufthavn",
december 1996.

Det bemærkes i den forbindelse, at militære anlæg og lagre i henhold til risikobekendtgørelsen (Miljø- og
Energiministeriets bkg. nr. af 106 af l. februar 2000) er undtaget fra bekendtgørebens bestemmelser.
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Ikke-teknisk resume

Samlingen af helikoptertjenesterne, der er besluttet i forsvarsforliget af 25. maj 1999, betyder at der skal
ske en flytning af Hærens Flyvetjeneste, eskadrille 724 flyttes fra Flyvestation Vandel og at Redningse-
skadrillen, eskadrille 722 (ESK722) og Søværnets Flyvetjeneste, eskadrille 728 (SVF) fra Flyvestation
Værløse til flyvestationen i Karup.

Nærværende ansøgning omfatter, i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler om miljøgodkendelse af
virksomheder, forholdene ved samlingen af Forsvarets Helikoptertjenester på Flyvestation Karup.

De nye aktiviteter på Flyvestation Karup vil omfatte flyvninger med helikoptere herunder øvelses- og
træningsflyvninger og eftersyn og vedligeholdelse af helikopterne og jordmateriel tilknyttet tjenesterne. I
forbindelse med tjenesterne er der derudover tilknyttede lagerfunktioner og funktioner af administrativ
karakter. Projektet forventes at medføre en personalemæssig forøgelse på Flyvestation Karup på 410
personer.

Der skal etableres nye bygninger til hangarer og værksted. Dette omfatter primært et nybyggeri i den
nordvestlige del af Flyvestationens indhegnede område og anlæg af befæstede arealer til forpladser,
standpladser og parkeringspladser for køretøjer.

I ansøgningen er der foretaget en nærmere beskrivelse af de aktiviteter, der kan give anledning til forure-
ning i omgivelserne dvs. udledning af stoffertil luften, spildevand, støj, affald og jord/grundvand.

Der er endvidere foretaget en beskrivelse af, hvor store udledninger m.v., projektet vil medføre på Flyve-

!

station Karup, hvorledes bortskaffelse af spildevand og affald vil finde sted således, at dette kan ske uden
væsentlig forurening eller gener i omgivelserne. Endvidere er risikoen for, at der vil opstå forurening af
jord eller grundvand beskrevet. Endelig indeholder ansøgningen en beskrivelse af den forøgede støjbe-
lastning, som projektet vil medføre.

Spildevand ønskes bortledt dels til Karup Renseanlæg, dels til nedsivning. Håndtering og bortskaffelse af
affald vil ske efter de ordninger, der allerede findes på flyvestationen. Det vurderes ikke, at der fra værk-
steder m.v. vil være udledninger til luft, der kan give betydende forurening eller gener i omgivelserne.
Der vurderes heller ikke, at der vil være væsentlig forøget risiko for forurening af grundvand, der kan
betyde forurening af drikkevand.

Projektet skal også vurderes efter WM-regleme (vurdering af virkninger på miljøet). Projektets miljø-
mæssige forhold behandles derfor også samtidig efter disse regler.
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