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Re s u m e

Billund Lufthavn har som virksomhedsmedlem i Mijønetværk Ribe Amt afleveret miljøredegørelse for 4. gang. Miljøarbejdet har passeret etableringsfasen og er nu sat i system, hvor det at have fokus på miljøspørgsmålene er en del af dagligdagen. Der er fortsat store udfordringer i at
nedbringe lufthavnens miljøbelastning, specielt i en periode, hvor aktiviteterne på lufthavnen heldigvis igen er stigende. Det er derfor vigtigt
fortsat at holde et højt fokus på miljøarbejdet.
Siden sidste miljøredegørelse har en del af rapporteringen været koncentreret om at finde nøgletal, vi kan sammenligne os med. En lufthavn
er enkeltstående i forhold til andre industrivirksomheder, og selvom vi
forsøger at sammenligne os med andre lufthavne, kan andre lufthavnes
aktiviteter og forretningsomfang reelt gøre en sammenligning umulig.
En del af vores nøgletal er derfor etableret for internt at vurdere vores
egne evner i forhold til tidligere år på virksomheden.
Energiarbejdet er fortsat med gennemgang af store og små initiativer
til nedbringelse af energiforbruget. Vi har samtidig valgt at tilknytte
eksterne konsulenter til arbejdet, der er ganske omfattende og kræver
en høj opmærksomhed for fortsat at være givende i form af nedsat forbrug.
Vores to største miljøbelastninger er stadigvæk flystøj og afvanding.
Flystøjen har udviklet sig gunstigt i form af lavere belastning på trods
af et stigende antal operationer. Årsagen er dels anvendelsen af fly, der
støjer mindre, og dels, at en relativt større del af lufthavnens oprationer er med propelfly. For så vidt angår motorafprøvning er lufthavnen i
løbende dialog med flyselskaberne om afprøvningernes afvikling.
Overvågning af afvandingen kræver en stor arbejdsindsats, og vi har
konstateret, at der også i denne periode har været brug for en skærpet
opmærksomhed på dele af afvandingsovervågningen.
Lufthavnen har etableret en miljøportal, hvor alle miljødata med tiden
bliver samlet. Det gælder vores godkendelser og vilkår og det gælder
resultater af prøvetagninger, målinger og analyser heraf. Miljøportalen
har indtil videre adgang for interne brugere på lufthavnen, for rådgivere
tilknyttet miljøarbejdet og ikke mindst for vores miljømyndigheder.
Miljøredegørelsen kan i sin fulde ordlyd læses på www.bll.dk under afsnittet Billund Lufthavn A/S – Miljø.
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Miljøpolitik
•

Billund Lufthavn ønsker at være kendt som en miljøbevidst virksomhed.

•

Vi vil fokusere på at overholde samtlige vilkår i lufthavnens miljø
godkendelse.

•

Vi vil - sammen med myndighederne - forudse forandringer og være
parate til at tackle nye miljømæssige udfordringer.

•

Vi vil - sammen med flyselskaber og øvrige aktører i lufthavnen skabe løbende forbedringer.

•

Vi vil aktivt arbejde for indførelse af ny teknologi og viden, således
at påvirkninger af natur og omgivelser nedbringes/minimeres.

•

Vi vil åbent - både internt og eksternt - orientere om udviklingen i
Billund Lufthavns påvirkning af miljøet.

•

Vi vil gennem oplysning og træning øge medarbejdernes miljø-bevidsthed, således at miljømæssige hensyn vægtes højt i det daglige
arbejde, både når det gælder indkøb, vand- og energi- forbrug samt
emissioner af støj, røg, partikler og lugt.

•

Vi vil prioritere medarbejdernes arbejdsmiljø højt.

•

Vi vil minimere antallet af arbejdsulykker i Billund Lufthavn.

Parametr e og r essour cer
De væsentligste parametre i lufthavnens nuværende miljøgodkendelse
omfatter:
-

Støj fra fly i forbindelse med starter og landinger samt motorafprøv-

-

Spildevand. Afvandingen af lufthavnens område sker efter udledning-

ninger.
tilladelse for tag- og overfladevand til Billund Bæk/Vandel Bæk, Ribe
Amt.
-

Nedsivningstilladelse til nedsivning til grundvandsmagasin.

-

Aftale om bortskaffelse af opsamlet væske fra de-icerplatform til

-

Affald opbevares, håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med

-

Luft omfatter emissioner, der er trafikrelateret og øvrige emissioner

Billund Rensningsanlæg.
anvisninger fra Billund Kommunes erhvervsregulativ.
fra energiforbrug til drift af lufthavnen, herunder drift af varmecentral.
De væsentligste ressourcer er de energikilder, der anvendes til drift af
lufthavnens bygninger, materiel og køretøjer. Det drejer sig om vand, el,
varme (fjernvarme, naturgas og i mindre grad fyringsolie) samt brændstof.
De væsentligste hjælpestoffer, der anvendes i driften, kan inddeles i følgende grupper:
-

Afisningsmidler til afisning af fly.

-

Afisningsmidler til afisning af baner, rulleveje og forplads.
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-

Rengøringsmidler til rengøring i bygninger og inde i fly.

-

Rengørings- og opvaskemidler til brug i produktionskøkken og salgssteder med fødevarer.

-

Vaskemidler til rengøring af materiel og køretøjer.

-

Skumvæske til afprøvning af slukningsudstyr.

Der er især fokus på hjælpestoffer, der anvendes til afisning af banen,
da en del af disse hjælpestoffer udledes med overfladevandet eller
nedsiver til grundvandet. Dette skyldes at afisningsmidlerne indeholder
Urea (kvælstof) og kaliumformiat, der begge er iltforbrugende ved nedbrydning, hvilket belaster vandmiljøet.
En anden meget væsentlig miljøparameter er støj fra fly, der lander/letter og de motorafprøvninger, der foretages på flyene.
Antallet af passagerer i Billund Lufthavn har udviklet sig således de seneste 5 år:
2001

2002

2003

2004

2005

1,70 mio.

1,64 mio.

1,60 mio.

1,85 mio.

1,98 mio.

Mængden af transporteret gods er i samme periode steget fra 41.700
tons til 52.100 tons.
El
Elforbruget anvendes primært til oplysning, herunder til belysning af
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bane og forplads, interne veje og belysning i terminalen. Forbruget er
kun lidt passagerafhængigt, idet der kræves den samme mængde belysning uanset antallet af passagerer. Der er over tid udskiftet en del
dieseldrevne strømforsyninger til fly med eldrevne. Selvom der på den
måde bruges mere strøm fra nettet, er den samlede miljøbelastning min2001

2002
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Øvr. Bygninger

2005*

dre, idet de dieseldrevne har en lav udnyttelsesgrad af energien.

I alt

Ny terminal

Der er specielt i terminalbygningen taget en række initiativer til at nedbringe elforbruget, der fra 2003 til 2005 er faldet med 5,3 % på trods af
et stigende aktivitetsniveau. Der skal dog fortsat gøres en stor indsats
for at nedbringe elforbruget.
Varme
Lufthavnens bygninger får i dag varme fra fjernvarme og fyringsolie.
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med 6,5% hvilket skyldes at en større del af bygningsmassen er blevet
udlejet. Sammenlignes passagerterminalens nøgletal med energiledelses-
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til 2005. Det store fald skyldes en vedholdende indsats for løbende at
justere varmeforbruget i terminalbygningen. I syd er forbruget steget
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ordningen ELO, er forbruget langt under ELO middeltallet.
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Vand
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Den øgede aktivitet fra 2004 til 2005 har medført et stigende forbrug af
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Samlet forbrug

Til fjernelse af is og sne fra flyene anvendes enten de-icing umiddelbart
før start eller anti-icing, der anvendes forebyggende for at forhindre
isdannelse under parkering. Da anvendelse af afisningsmidler er stærkt
afhængig af nedbørs- og temperaturforhold i den enkelte vintersæson,
der det ikke mening af drage tværgående sammenligninger. Det kan dog
konstateres, at literforbruget pr. fly er nogenlunde konstant.

5

Baneafisning
Til afisning af startbane og rulleveje anvendes Aviform, der er en kalium-formiat. Tidligere brugte lufthavnen urea, men denne er udfaset,
fordi miljøbelastningen var for stor, når ureaen blev omdannet til ammoniak og nitrat. Ligesom ved flyafisning svinger de anvendte mængder
stærkt efter vejrliget. Der er gennemført en række forsøg med alternative udlægningsmetoder ligesom der løbende føres dialog med andre
lufthavne om optimering af anvendelse og udlægning.
Emissioner
Omfang af luftforurenende stoffer er faldet i perioden 2003 til 2005.
Beregningerne indeholder ikke bidrag fra flyene, der generelt er udeladt
af miljøredegørelsen.
CO 2 (kuldioxid) er faldet fra 6.300 til 5.100 ton.
SO 2 (svovldioxid) er faldet fra 1.300 til 1.100 kg.
NO x (kvælstofoxid) er faldet fra 17,3 til 13,4 ton.
Et væsentligt bidrag til faldet kommer fra et mindsket forbrug af el.
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Spildevand
Det sanitære spildevand afledes til det kommunale spildevandssystem og
giver ikke anledning til særlige bemærkninger.
Væske fra de-icing af fly opsamles i tank og afhændes til rensningsanlæg, hvor det kan anvendes i rensningsprocesser.
Overfladevand udledes dels til Billund Bæk og dels til nedsivning.
Lufthavnen gennemfører et omfattende kontrolprogram med målinger
af vandprøver for forekomst af forskellige stoffer, iltmætning pH-værdi
mv. Der er på baggrund af hændelsesforløb sket forbedringer af kontrolprogrammet.
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Affald
Der er udarbejdet en affaldshåndbog, der sikrer, at viden om håndtering
af affald er tilgængelig i alle afdelinger. Det kan konstateres, at mængden af affald har været stigende i 2004 og 2005 idet der er en nøje
sammenhæng med aktivitetsniveauet på lufthavnen hvad angår antallet
af passagerer og mængden af cargo gods.
Støj
Støj fra fly er den største miljøbelastning fra Billund Lufthavn. Der er
derfor fastsat grænser for støjbelastningen fra startende og landende
fly, fra støj ved motorafprøvninger og fra øvrig terminalstøj.
Den samlede støjbelastning TDENL er faldet jævnt fra 2001 til 2005,
selvom antallet af operationer i de senere år har været stigende. Og
støjbelastningen ligger fortsat et pænt stykke under de fastsatte
grænseværdier. En væsentlig grund hertil er udfasning af de mest støjende fly i markedet samt ændringer i den flyflåde, der betjener Billund
Lufthavn.
Støj fra motorafprøvninger reguleres i vejledende retningslinier, som
operatører skal overholde. Afprøvningerne indberettes til Billund
Lufthavn og selvom der har været enkelt overskridelser i 2004 og 2005,
har afprøvningerne som helhed fungeret tilfredsstillende.
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Mål og handlingsplan
For miljøarbejdet i 2006 og 2007 er der opstillet en liste med opgaver,
der har særlig fokus. Opgaverne udvælges udfra en prioritering af følgende kriterier: overholdelse af lovkrav, efterlevelse af vilkår, vurderinger fra myndighederne, nærmiljø og klager, enkle og ligetil løsninger på
miljøforbedringer, økonomisk gevinst. Der er herefter formuleret miljømål på følgende områder:
•

miljøstyringssytem, alle relevante miljødata indsamles

•

overfladevand, revurdering af egenkontrol

•

underleverandører, miljøvurdering

•

grundvand, revurdering af prøvetagning, opfølgning af grundvandskvalitet

•

miljøfremmede stoffer, kortlægning af alle farlige stoffer

•

energiforbrug, reduktion af elforbrug

•

affaldsmængder, øge mængden af genbrugsaffald

•

overgang til eldrevne GPU’er

•

undersøgelse af ændring af heatere til fjernvarme

•

affaldssortering, yderligere fraktionering

•

flystøj, overholdelse af procedurer for flystøj
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