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DHL investerer 1 mia. i nyt fragt-
center i Københavns Lufthavn
Med en investering på 1 milliard kro-
ner rykker DHL sine danske aktivite-
ter op i en helt ny liga. Når den nye 
hub står klar i Københavns Lufthavn i 
2023, vil DHL Express kunne håndtere 
fem gange flere pakker end i dag. 

Der er tale om den største investering, 
den verdensomspændende logistikvirk-
somhed DHL Express nogensinde har 
foretaget i Danmark og i Norden. Inve-
steringen kommer til at få stor betydning 
for, hvor hurtigt logistikvirksomheden kan 
håndtere, levere og videresende pakker-
ne.

”Vi oplever en enorm vækst i nethandlen 
henover grænserne. Derudover forbere-
der vi os til den fortsatte vækst hos vores 
kunder – blandt andet hos produktions-
virksomheder inden for pharma og fashi-
on. Derfor laver vi nu en massiv opgrade-
ring af vores nuværende faciliteter, så de 
bliver blandt de mest moderne af vores 
blot 19 regionale hubs i hele verden. Det 
viser hvor vigtig en rolle, vi fremover får 
i netværket. Den nye regionale hub vil 
gavne både virksomheder og forbrugere 

i Danmark og hele Norden,” siger Atli 
Einarsson, administrerende direktør for 
DHL Express i Danmark.

Med det kommende nye avancerede 
automatiseringsanlæg vil DHL kunne 
håndtere knapt 37.000 pakker i timen 
døgnet rundt i den 26.172 m2 store byg-
ning (inkl. kontorer). Derfor skal DHL, der 
i november blev kåret til Danmarks bedste 
store arbejdsplads, forventeligt også 
ansætte 100 nye medarbejdere.

Normalt skal pakker til og fra Danmark 
først via DHL’s hubs i Leipzig i Tyskland el-
ler East Midlands i England. Men når den 
nye hub står færdig i Københavns Luft-
havn, vil fly kunne nå deres destinationer 
mere direkte og uden yderligere stop 
undervejs. Færre stop betyder hurtigere 
levering, hvilket er forretningskritisk for 
mange virksomheder og helt afgørende 
for forbrugerne i dag.

CPH: En vigtig investering for Dan-
mark
Hos Københavns Lufthavn ser adm. direk-
tør Thomas Woldbye

Fakta om DHL
• DHL er en del af Deutsche Post DHL 

Group. Virksomheden tæller 360.000 
medarbejdere i flere end 220 lande

• Omsætning var i 2017 på mere end 60 
milliarder euro.

• DHL tilbyder alt fra national og 
international levering af pakker, 
internationale ekspresforsendelser, 
vej-,luft- og søtransport til supply 
chain management i industrien.

DHL’s investering på en milliard kroner som 
en helt afgørende investering for Danmark 
– og som et skulderklap til lufthavnen efter 
flere års godt og tæt samarbejde.

”Luftfragt er afgørende for at fastholde og 
udvikle Københavns Lufthavn som et vigtigt 
nordeuropæisk knudepunkt. En udvidelse 
som den vi nu ser, har været et centralt mål i 
vores strategi, og vi er meget taknemmelige 
over, at DHL har valgt CPH for deres nye hub. 
Vi kan se, at der er et stigende behov for at 
få skabt gode luftfragt-faciliteter til at hånd-
tere de stigende fragtmængder til og fra ek-
sempelvis Kina. Samme behov har forbruger-
ne, der handler mere og mere på nettet. Så 
dette er en virkelig god nyhed for Danmark 
og regionen,” siger Thomas Woldbye.

DHL Express’ kommende fragtterminal bliver 
placeret på en 43.116 m2 stor grund i luft-
havnens østlige fragtområde, hvor der også 
arbejdes på at udvikle en helt ny Airport 
Business Park.

Fremtidssikring af kapaciteten
DHL Express er godt i gang med yderligere 
at styrke og fremtidssikre sin forretning. I 

2018 indkøbte logistikvirksomheden 14 nye 
Boeing 777 fragtfly og 5 Airbus A330, så flå-
den i dag tæller over 260 fly. I Danmark tog 
man desuden første spadestik til en ny termi-
nal i Fredericia til mere end 100 mio. kroner. 
Den vil stå klar i begyndelsen af 2020. 

”De nye investeringer her i Danmark og 
andre steder i netværket er en del af vores 
globale plan for at understøtte vores fremti-
dige vækst, sikre effektiviteten i det daglige 
og den høje kvalitet, der får kunderne til at 
vælge os,” siger Atli Einarsson, administre-
rende direktør for DHL Express.
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I en situation, hvor passagerantallet stiger i 
lufthavnen, og godstogenes antal vil vokse 
ved åbningen af Femern Bælt-forbindelsen, er 
der behov for at samarbejde om opførelsen af 
en ny station:

”For Københavns Lufthavnen er regeringens 
udmelding en positiv og vigtig nyhed. Den 
nye station er central, for at vi kan levere den 
udvidelsesplan, vi har lagt frem og lovet politi-
kere, erhvervsliv og nærsamfund, vi vil bidrage 
med. Men det er også vigtigt, fordi attraktive 
togforbindelser sikrer rejsende kollektiv trans-
port som et reelt alternativ til bilen på rejsen 
til og fra lufthavnen. Derfor står vi også klar til 

at samarbejde med politikere og myndigheder 
om at gøre den nye station til en succes,” 
siger Peter Goll.

En investering til gavn for hele Danmark
Den nye station skal efter planen øge antallet 
af tog fra både Sverige og Vestdanmark fra 
13 til 18 tog i timen. Og det er netop rejsende 
fra Fyn, Jylland og Sydsverige, som foretræk-
ker at bruge toget på rejsen til Københavns 
Lufthavn.

Ifølge de senest opgjorte tal fra 2017 er det 
kun 15 pct. af de rejsende fra København, der 
ankommer med toget til lufthavnen, mens det

Flere end 34 pct. af alle rejsende til Kø-
benhavns Lufthavnen ankommer i dag 
med tog. Men lufthavnen ser gerne, at 
endnu flere rejsende får mulighed for 
at benytte offentlig transport, når de 
skal til og fra Kastrup. Det kræver en 
udbygning af den nuværende togsta-
tion. Det er især vigtigt for fremtidens 
rejsende, da togstationen i dag ikke er 
stor nok til at kunne håndtere de kom-
mende års vækst i passagerer. Derfor 
glæder lufthavnen sig over regerin-
gens planer om en ny togstation, der 
skal skabe plads til flere tog. 

Som en del af en ny hovedstadsstra-
tegi, har regeringen i dag præsenteret 
en plan om en ny og større togstation i 
Københavns Lufthavn. Der er tale om den 
største styrkelse af lufthavnens tilstøden-
de infrastruktur siden Øresundsbron stod 
færdig for knap 20 år siden. Med den ny 
togstation fremtidssikres togbetjeningen til 
Københavns Lufthavn og dermed imøde-
kommes et voksende passagerbehov i de 
kommende år:

”En ny togstation er en væsentlig forud-
sætning for, at vi kan fortsætte med at 
udvide lufthavnen på en ansvarlig måde. 
Udbygget offentlig transport sikrer, at bor-
gere fra hele landet kan benytte Køben-
havns Lufthavns ruter ud i verden. Målet 
er, at lufthavnens antal af passagerer skal 
vokse fra 30 til 40 mio. om året. For at det 
skal kunne lade sig gøre, er det nødven-
digt med en ny togstation med plads til 
flere tog til fremtidens passagerer,” siger 
Peter Goll, der er kommunikationsdirektør i 
Københavns Lufthavn.

Lufthavnen klar til samarbejde om ny 
togstation

Presset på togstationen ved Københavns 
Lufthavn vokser år for år, og flaskehal-
sen ved Københavns Lufthavn Station er 
allerede i dag den største udfordring på 
hele Øresundsbanen, hvor der i perioder 
ikke er plads nok på togskinnerne til de 
gennemkørende tog. Det betyder, at der 
allerede i dag er beklagelige forsinkelser og 
aflysninger. 

Ny togstation vil sætte fart på udvidelsen af 
Københavns Lufthavn
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er hele 63 pct. af de rejsende fra Fyn og 
39 pct. af de rejsende fra Jylland. Det er 
dog særligt sydsvenskerne, der fore-
trækker toget. 73 pct. af de rejsende fra 
Sydsverige kommer til lufthavnen med 
tog, inden de rejser videre ud i verden fra 
Københavns Lufthavn.

”Toget er først og fremmest den fore-
trukne transportform for de rejsende 
uden for Hovedstadsområdet. Derfor 
er en investering i en ny togstation i 
Københavns Lufthavn også en investering 
til gavn for hele Danmark og Sydsverige. 
På længere sigt vil en ny station give 
plads til hurtigere tog fra Vestdanmark, 
Nordtyskland og Sydsverige, som kan 
gøre rejseoplevelsen endnu mere attrak-
tiv for passagerer fra eksempelvis Fyn og 
Jylland,” uddyber Peter Goll.

Ny togstation i Københavns Lufthavn
Med en ny togstation i Københavns 
Lufthavn fordobles antallet af perroner 
fra to til fire.
Antallet af tog i hver retning stiger fra 13 

til 18 i timen
Stationen vil fremtidssikre kapaciteten og 
skabe plads til hurtigere tog fra Vestdan-
mark, Sverige og Nordtyskland.

Fakta om CPH
• 30.3 mio. rejste gennem CPH i 

2018. Det svarer til ca. 83.000 
mennesker hver eneste dag. På 
de største rejsedage er der flere 
end 110.000 passagerer gennem 
lufthavnen.

• Lufthavnen har direkte ruter til 
183 destinationer i verden. Her-
af er 41 interkontinentale.

• •Lufthavnen udvider og inve-
sterede i 2018 op mod 2 mia. 
kroner i at bygge, bl.a. en ud-
videlse af terminalområdet, en 
gangbro fra metrostationen og 
en ny, større sikkerhedskontrol. 
Samtidig er der store byggepro-
jekter i gang, bl.a. en helt ny 
Finger E med plads til flere fly 
og rejsende.
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Københavns Lufthavn er i fuld gang med 
at udvikle den centrale sikkerhedskontrol, 
så det i fremtiden bliver endnu nemmere 
at komme igennem sikkerhedstjekket. 
Målet er, at alle rejsende skal opleve 
sikkerhedskontrollen som effektiv, tryg og 
stressfri.

Udviklingen af fremtidens sikkerheds-
kontrol løber over de næste par år på 
to dedikerede spor (23 og 24), hvor 
lufthavnen i første omgang afprøver to 
nye spordesign. Sporene er blandt andet 
længere og indrettet med flere pakkesta-
tioner, så flere passagerer ad gangen kan 
gøre deres bakker klar til screening. Der 
skal også indføres ny teknologi, og derfor 
ankommer der i løbet af foråret nyt udstyr 
til screening af håndbagage til de to 
udviklingsspor. Det nye udstyr er af typen 
C3, der kan vise avancerede 3D-billeder, 
og giver mulighed for at passagererne i 
fremtiden kan lade elektronik og væsker 
blive i tasken.

”Flere passagerer og øgede krav til sikker-
heden stiller naturligvis store krav til vores 

sikkerhedskontrol i CPH. Vi har konstant 
fokus på optimering af sikkerhedskontrol-
len, og hvordan vi kan forbedre passa-
gerens oplevelse, når de går gennem 
lufthavnen. Derfor er det også afgørende, 
at de nye spor og det nye udstyr afprøves 
i drift, så både vores medarbejdere og de 
rejsende oplever det i virkelige situationer. 
På den måde kan vi i samarbejde udvikle 
den bedst mulige løsning for fremtiden,” 
siger Johnnie Müller, der er sikkerhedschef 
i Københavns Lufthavn.

Nyt screeningsudstyr 
For at optimere sikkerhedstjekket endnu 
mere vil Københavns Lufthavn afprøve en 
række forskelligt screeningsudstyr, herun-
der C3-scannere fra flere forskellige leve-
randører. Derudover afprøver lufthavnen 
blandt andet også nye personscannere. På 
den måde skræddersyes den helt rigtige 
sikkerhedskontrol til lige netop Køben-
havns Lufthavn, lufthavnens medarbejdere 
og de rejsende:
”Vi ønsker, at fremtidens sikkerhedskon-
trol skal fremstå moderne, effektiv og 

Passagererne skal være 
med til at udvikle frem-
tidens sikkerhedskontrol

højteknologisk. Men en god sikkerheds-
kontrol kræver først og fremmest, at vi 
finder den løsning, der passer bedst til 
vores lufthavn. Det betyder blandt andet, 
at det skal være en løsning, der passer til 
vores arealer, og at den skal hjælpe lige 
netop vores medarbejdere til at kunne yde 
den bedste service. Og så skal den være 
den bedste løsning for passagererne, som 
har mange forskellige behov. Til forskel 
fra andre lufthavne afprøver vi derfor 
også det nye udstyr og - de nye spor i tæt 
samarbejde med både medarbejdere og 
passagerer, i stedet for at oprette et lukket 
testmiljø, som har svært ved at afspejle 
virkeligheden,” siger Johnnie Müller.

Nyt udstyr og mere effektive processer 
skal forbedre sikkerhedskontrollen for 
både de rejsende og medarbejderne. Det 
nye udstyr og spordesign giver i endnu 
højere grad medarbejderne mulighed for 
at hjælpe passagererne, så de får en bedre 
kundeoplevelse igennem lufthavnen, som 
ofte starter i sikkerhedskontrollen.

Forandring til det bedre Fra denne uge 
kan man som passager i Københavns 
Lufthavn blive sendt igennem sikkerheds-
tjekket på de nye spor i spor 23 og 24 
hvor de rejsende vil opleve, at det er lidt 
anderledes, end det plejer.

”Selvom fremtidens sikkerhedskontrol er 
en forandring til det bedre, så ved vi, at al 
forandring kan være svær. Vi gør derfor 

alt, hvad vi kan, for at guide de rejsende, 
der skal igennem på spor 23 og 24, til 
hvordan de kommer bedst igennem, og 
hvad der er anderledes. Det gør vi blandt 
andet ved at uddanne vores medarbejdere 
grundigt og med vejledende skiltning på 
og omkring sporene,” fortæller Johnnie 
Müller.

Fakta 
• To nye udviklingsspor er blevet 

etableret i den centrale sikker-
hedskontrol på spor 23 og 24.

• Udviklingen vil strække sig over 
de næste par år, som skal bruges 
til at finde den bedste løsning 
på, hvordan fremtidens spor og 
udstyr skal se ud

• Lufthavnen vil afprøve flere for-
skellige typer screeningsudstyr 
at typen CT, der kan vise avance-
rede 3D-billeder af håndbagage, 
der gør det muligt at lade væsker 
og elektronisk udstyr blive i 
håndbagagen.

• Andet sikkerhedsudstyr, bl.a. 
personscanner og skoscanner vil 
også blive testet

• Når den bedste opbygning af 
spor og udstyr er fundet, vil det 
blive implementeret på alle 25 
spor.
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Fælles brancheudspil:
Dansk luftfart skal være CO2-neutralt i 2050
Den danske luftfartsbranche er gået 
sammen om et klimaudspil, der skal re-
ducere CO2-udledningen fra luftfarten. 

Brancheforeningen Dansk Luftfart, tager i et 
nyt fælles brancheudspil hvor CPH er med, 
et stort og ambitiøst skridt mod grønnere 
luftfart. Helt konkret omfatter branche-
foreningens klimaudspil nye målrettede 
initiativer, der vil sikre et CO2-neutralt dansk 
luftfartserhverv i 2050: 

De danske lufthavne bliver CO2-neutrale fra 
2020. Desuden vil dansk indenrigsflyvning 
CO2-kompenseres med 100% allerede fra 
2020.  
I 2030 reduceres dansk luftfarts fossile 
aftryk med 30 % i forhold til 2017. 
Københavns Lufthavn vil bidrage aktivt til 
opfyldelse af Paris-aftalens målsætninger, 
der jf. FN’s Klimapanel (IPCC) betyder, at 
luftfarten skal være CO2-neutral i 2050. 
Københavns Lufthavn vil understøtte ef-
terspørgslen på bæredygtigt brændstof og 
andre langsigtede teknologiske løsninger, 
der reducerer den fossile udledning. 

Det er første gang, at luftfartsbranchen 

går sammen om et fælles klimaudspil. Og 
de nye tiltag intensiverer den rejse mod et 
grønnere klima, som Københavns Lufthavn 
har været på gennem en årrække.  

”Som lufthavn har vi selvfølgelig et ansvar 
for det samfund, som vi er en del af. Derfor 
har vi gennem en lang årrække givet en 
masse klimaforbedrende initiativer luft un-
der vingerne, eksempelvis med grundvand-
skøling af vores terminaler, udskiftning af 
lys, opsætning af solceller og meget mere. 
Men som lufthavn kan vi ikke løse klimaud-
fordringerne selv. Derfor er jeg glad for, at 
Københavns Lufthavn er med i et ambitiøst, 
fælles brancheudspil på klimaområdet,” 
siger Thomas Woldbye, adm. direktør, Kø-
benhavns Lufthavn. 
Foruden de fire konkrete initiativer foreslår 
Brancheforeningen Dansk Luftfart desuden, 
at der nedsættes et Luftfartens Klimapart-
nerskab. Partnerskabet bør omfatte repræ-
sentanter fra luftfartsbranchen, politiske 
beslutningstagere, tænketanke og forskere. 
Det er hensigten, at klimapartnerskabet 
inden for en overskuelig tidsramme kan 
komme med anbefalinger til en klimapolitisk 
strategi for dansk luftfart. 
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2018 blev et travlt år for Københavns 
Lufthavn, der for første gang run-
dede 30 mio. rejsende. Nu sætter 
lufthavnen fuld fart på sine klimaam-
bitioner og fortsætter udvidelserne 
i såvel rutenet som lufthavnsbyg-
ninger. Det fremgår af lufthavnens 
regnskab for 2018. 

Flere end 30,3 millioner passagerer rejste 
gennem Københavns Lufthavn i 2018, 
hvilket var 1,1 mio. flere end året før. 
Men ikke blot passagertallet voksede, 
også selve lufthavnen blev væsentligt 
større, fordi lufthavnen investerede godt 
2,1 milliarder kroner i at bygge ud og om.

CPH’s fokus på at tiltrække flere flyruter 
bar frugt i 2018, hvor der især blev åbnet 
nye, vigtige langdistanceruter:

”I 2018 åbnede en række flyselskaber nye 
ruter til CPH, hvor især ruterne til Hong-
kong, Chengdu, Beijing og Amman har 

været vigtige og med til at understrege 
vores stærke position som den førende, 
internationale lufthavn i Norden. Antallet 
af passagerer på de godt 40 interkonti-
nentale ruter steg med 11 procent, og 
det understreger, at der er et stærkt og 
voksende marked for de lange ruter her 
i CPH”, siger Thomas Woldbye, der er 
administrerende direktør i Københavns 
Lufthavn, i forbindelse med at lufthavnen 
aflægger årsregnskab for 2018.

Flytrafikken mellem Kina og København 
blev styrket, og når man sammenligner 
antallet af udbudte flysæder i år med 
antallet i 2017, så er der næsten tale om 
en fordobling:

”Potentialet i Kina er enormt. Der er mil-
lioner af kinesere, der ønsker at besøge 
Europa, og de får nu lettere ved at kom-
me forbi Danmark. Samtidig er mange 
danske virksomheder dybt engageret i 
Kina og samhandlen mellem os og Kina

og samhandlen mellem os og Kina er 
voksende. Derfor er det glædeligt, at 
det lykkedes at tiltrække så meget mere 
kapacitet på Kina i 2018”, siger Thomas 
Woldbye.

Større lufthavn
Ikke blot antallet af ruter voksede i 2018, 
også lufthavnens terminaler og bygninger 
blev udvidet. Således steg investeringerne 
til godt 2,1 milliarder kroner sammenlig-
net med 1,5 mia. kroner i 2017.

”Vi har de seneste ti år investeret mere 
end 11 milliarder kroner i at udvide og 
udvikle lufthavnen. I 2017 øgede vi det i 
forvejen høje investeringsniveau til 1,5 mil-
liard kroner, og i 2018 lagde vi endnu en 
halv milliard oveni. Det betød, at vi i 2018 
kunne indvie en markant udvidet sikker-
hedskontrol, en gangbro fra metrostatio-
nen direkte til SAS Fasttrack og Security 
samt ikke mindst udvidelsen af området 
efter sikkerhedskontrollen, hvor der nu 

er 4.000 flere kvadratmeter med plads til 
passagerer, nye restauranter og butikker. 
Samtidig besluttede vi i 2018 at igang-
sætte byggeriet af anden fase af Finger 
E. Første fase står klar til sommer 2019, 
og næste år vil anden fase også være 
afsluttet”, forklarer Thomas Woldbye, og 
understreger, at lufthavnen forventer at 
fortsætte det høje investeringsniveau i 
2019.

Fuldt fokus på klima
CPH er en del af luftfarts-branchen, og 
er dermed også en del af den samlede 
klimapåvirkning, som luftfarten står for. 
Derfor har arbejdet med at reducere 
CO2-udledningen været på lufthavnens 
dagsorden i flere år, og for CPH bliver 
dette arbejde intensiveret i år:
”I 2018 gennemførte vi energibesparelser 
på i alt 7,2 GWh. Siden 2013 har vi opnå-
et energibesparelser på samlet set 30,8 
GWh. Det betød, at CO2-udledningen i 
2018 faldt fra 1,3 kg CO2 pr. passager i 
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segment faldt omsætningen med 3,4% 
pga. de betydelige prisreduktioner, mens 
det ikke-aeronautiske segment steg 5,5%. 
Koncernens samlede omsætning blev DKK 
4.444,8 mio. Resultat før skat korrigeret 
for særlige forhold blev DKK 1.451,5 mio., 
svarende til et fald på 12,7% ift. 2017, 
hvilket særligt skyldes takstnedsættelsen 
pr. 1. april 2018 samt højere afskrivninger.

Forventninger til 2019
CPH’s forventede trafikprogram for 
2019 indeholder flere nye ruter og øget 
kapacitet. Derfor forventes en vækst i det 
samlede antal passagerer i 2019, men det 
kan påvirkes af den generelle økonomiske 
udvikling, flyselskabernes beslutninger 
vedrørende ruter og kapacitet samt iso-
lerede begivenheder i luftfartsindustrien. 
Stigningen i passagertallet forventes at 
have en positiv effekt på omsætningen, 
men væksten mere end opvejes af den 
store takstnedsættelse fra april 2018 og 
den nye takstaftale gældende fra april 
2019.

Driftsomkostningerne forventes at være 
højere end i 2018, primært pga. den 
forventede passagervækst, øgede krav på 
sikkerhedsområdet og omkostningsinfla-
tion. Dette modsvares delvist af et fortsat 
fokus på effektivisering af driftsomkost-

ningerne. Afskrivninger og finansierings-
omkostninger forventes samlet set at 
være på niveau med 2018.

Resultat før skat i 2019 forventes at ligge 
i et interval mellem DKK 1.250 mio. og 
DKK 1.350 mio., når der tages højde for 
særlige forhold. Driftsresultatet før afskriv-
ninger (EBITDA) forventes at være lavere i 
2019 end i 2018, når der tages højde for 
særlige forhold.

Afhængig af udfaldet af Brexit kan resul-
tat før skat blive påvirket negativt som 
følge af forøgede driftsomkostninger vedr. 
drift af lufthavnens paskontrol, udnyttelse 
af kapaciteten på Finger C, samt dispone-
ring af standpladser.

Investeringer
CPH forventer at fastholde investerings-
niveauet i 2019, som forventes at udgø-
re i niveauet DKK 1,8 mia. til DKK 2,1 
mia. for at imødekomme vækstplanen, 
Expanding CPH. Investeringer omfatter 
bl.a. udbygning af Terminal 3, wide-body 
kapacitetsudvidelser, udbygning af Finger 
E, etablering af bagagefabrik vest, samt 
nye standpladser. Dertil kommer andre 
ikke-aeronautiske investeringer.

2013 til 0,96 kg i 2018, svarende til 
26%”, siger Thomas Woldbye.

”De udenlandske rejsende kommer til en 
lufthavn, hvor vækst og bæredygtighed 
skal være to sider af samme sag. I 2018 
arbejdede vi fortsat med at reducere 
CO2-udledningen i lufthavnen. Mange 
energisparende aktiviteter er i gang, 
eksempelvis udskiftning til LED-lys og 
udskiftning af ventilationsanlæg. I Mag-
leby har vi skiftet et stort gammelt gasfyr 
ud med en nyt moderne hybridanlæg 
med en integreret varmepumpe, der på 
sigt kan opvarme ved hjælp af ren, grøn 
solcellestrøm”, siger Thomas Woldbye, og 
fremhæver, at lufthavnen nu fremlægger 
en samlet klima-strategi:

”Med vores nye klimastrategi er første 
store mål, at vi senest i 2030 helt får 
elimineret CO2-udledningen fra lufthav-
nen og landtrafikken til og fra lufthavnen. 
Indtil vi når det mål, vil vi allerede her i 
2019 gøre driften af lufthavnen CO2-neu-
tral ved at kompensere for vores udled-
ninger. Det vil vi gøre frem til 2030-målet 
er nået. Så vi har travlt, men sammen 
med den øvrige danske luftfartsbranche 
vil vi sætte os i spidsen for at få gjort 
dansk luftfart klimavenlig”, siger Thomas 
Woldbye.

Positivt resultat og forventninger
I april 2018 besluttede CPH at nedsætte 
taksterne, som flyselskaberne betaler for 
at bruge lufthavnen, med i gennemsnit 
10%. Formålet er at styrke CPH som 
knudepunkt for flytrafik. Takstnedsættel-
sen blev modtaget positivt af lufthavnens 
brugere, flyselskaberne.

I 2018 forhandlede CPH og flyselskaber-
ne en ny takstaftale på plads, der i 2019 
blev godkendt af myndighederne. Den 
nye takstaftale sænker taksterne yderli-
gere med ca. 5% og samtidig indføres 
en række incitamentsstrukturer, der 
understøtter vækst og styrker CPH som 
knudepunkt:

”Vi er glade for, at det igen er lykkedes 
os at lande en aftale med flyselskaberne 
om taksterne. Aftalen løber i fem år og 
giver os en vis forudsigelighed for de øko-
nomiske rammer, der er særligt vigtige 
for at vi kan realisere vores ambitiøse 
målsætninger om at fortsætte udbyg-
ningen af lufthavnen”, forklarer Thomas 
Woldbye.

Passagervækst lægger fundament for et 
tilfredsstillende resultat. Omsætningen 
steg med 0,1%. I det aeronautriske 
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CPH: Ny milliard-udvidelse af terminalen giver 
plads til 40 mio. passagerer om året
Der er udsigt til masser af ekstra 
lys og luft i terminalerne og baga-
geudleveringen, når Københavns 
Lufthavn udvider terminalbygningen 
med 80.000 m2 ved det travle om-
råde mellem Gates C og B. I morgen 
løftes sløret for, hvem der skal tegne 
og planlægge projektet sammen 
med Københavns Lufthavn. 

Københavns Lufthavn gør nu klar til det 
hidtil største byggeprojekt på rejsen mod 
en lufthavn med plads til 40 millioner 
passagerer. Der planlægges en udbyg-
ning af terminalområdet på i alt 80.000 
m2 - en udbygning så stor, at den svarer 
til at bygge et mindre supersygehus.

Det betyder, at passagerer, medarbejdere 
og flyselskaber får mere plads og bedre 
forhold i bagageudleveringen og det trav-
le passagerområde i terminalen mellem 
Gates C og B. 

Som noget nyt sætter lufthavnen sig 

sammen med de valgte arkitekter, inge-
niører, entreprenører og leverandører de 
næste 12 måneder, hvor man sammen 
udformer og udvikler det færdige projekt 
efter ”Co-Creation” princippet.

Co-Creation med grøn omtanke
”Vi har store forventninger til det tætte 
partnerskab om udviklingen af pro-
jektet,” siger administrerende direktør 
Thomas Woldbye.

”Det skal være et byggeri, der viser 
Danmark, når det er bedst: Smuk nordisk 
arkitektur, grøn omtanke, tilgængelighed, 
rummelighed og ukompliceret service, 
hvor det hele er indenfor rækkevidde. For 
selvom lufthavnen vokser, vil man som 
passager i CPH fortsat opleve at have alt 
under ét tag – modsat mange andre luft-
havne i resten af verden,” siger Thomas 
Woldbye.

Det nye projekt er en del af Københavns 
Lufthavns udbygningsplan, hvor der 

investeres 20 milliarder kroner i at bygge 
en fremtidens lufthavn med plads til 40 
millioner rejsende og til de mange medar-
bejdere, flyselskaber og groundhandlere, 
der håndterer flyene.

”Vores opgave er at binde Danmark 
bedst muligt sammen med resten af 

verden. Men konkurrencen om at fast-
holde og udvikle nye ruter sammen med 
flyselskaberne er benhård. Derfor skal vi 
udvikle os, hvis vi skal fastholde positio-
nen som Nordeuropas førende trafikknu-
depunkt,” siger Thomas Woldbye.
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Lys, luft i den nye bagageudlevering
I det nye projekt skal det eksisterende 
terminalområde mellem Gates C og B 
bindes sammen af en kommende 270 
meter lang og 60 meter bred tilbygning. 
Det nye byggeri skal blandt andet gøre 
plads til en markant udvidelse af bagage-
udleveringen og en udvidelse af paskon-
trollen for afrejsende og ankommende 
passagerer ved lufthavnens C Gates.

”Passagernes rejse gennem lufthavnen 
skal være en spændende, effektiv og tryg 
oplevelse. Med det nye projekt sætter vi 
også fokus på ankomsten med en langt 
større bagageudlevering, hvor er mere 
plads, lys og luft,” fortæller Thomas 
Woldbye.

Byggeriet midt i lufthavnen skal foregå 
mens fly, medarbejdere og passagerer 
bruger lufthavnen som de plejer. Så stort 
et byggeprojekt midt i lufthavnens kerne 
er naturligvis ikke uden udfordringer.
”Der kan ske fejl, og det kan betyde 
forsinkelser eller gener for passagerer, 

flyselskaber og andre brugere af luft-
havnen. Målsætningen er selvfølgelig 
at gennemføre projektet, så det bliver 
udført til størst mulig glæde for alle, 
der bruger Københavns Lufthavn,” siger 
Thomas Woldbye.

Det er en udfordring, der ikke alene gør 
udvidelsen til et af de største byggepro-
jekter i Danmark lige nu – men også et af 
de mest komplekse.

Fokus på bæredygtighed
Det er projektets programchef Finn Bloch, 
der blandt andet har ansvaret for, at 
byggeriet bliver til mindst mulig gene for 
passagerer, flyselskaber og ansatte.

”Her skal vi trække på den grundige erfa-
ring vi har med store byggeprojekter midt 
i en travl lufthavn, der er i drift alle døg-
nets timer på alle årets dage. I det tætte 
partnerskab med arkitekter, ingeniører, 
entreprenører og leverandører har vi også 
planlagt inddragelsen af brugerne – 

vores medarbejdere, flyselskaberne og 
groundhandlerne og alle de andre der 
har deres daglige drift i området - i både 
byggeriet og hele processen,” siger Finn 
Bloch og fortsætter:

”Det er vigtigt for os, at det nye termina-
lområde er af høj kvalitet, og at terminal-
udvidelsen er fremtidssikret, fleksibel og 
ikke mindst bæredygtig på alle de områ-
der vi kan, og hvor det giver mening.

Det skal være smukt og funktionelt på 
samme tid – og så skal det altså også 
bygges med grøn omtanke. Derfor har 
alle i samarbejdet underskrevet et mani-
fest om bæredygtighed, hvor vi forpligter 
os til at vælge bæredygtige løsninger og 
materialer, der hvor det giver mening,” 
siger Finn Bloch.

Fakta 
• Terminalen mellem Gates C og Gates B udvides med 80.000 m2
• Tilbygningen er 270 meter lang og rækker 60 meter ud fra den nuværende 

facade.
• Første etape af byggeriet er færdig i 2023. Anden fase i 2028/29.
• Projektet vil skabe cirka 350 byggejobs i hele perioden.
• Københavns Lufthavn investerer cirka 4 milliarder kroner i projektet. 

Samlet forventes en investering på 20 milliarder kr. i at gøre plads til 40 
millioner rejsende.

• I dag rejser der årligt 30 millioner passagerer gennem terminalerne.
• Lufthavnen har netop udvidet Terminal 2 og 3 og hele sikkerhedskon-

trollen og er i gang med at bygge en Finger E. Her er første etape klar til 
sommer.
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CPH trafik-tal: Ferie-
sæsonen er landet i 
Københavns Lufthavn

Den travle påske i år falder i april og 
ikke hovedsageligt i marts som sidste 
år. Det betød, at passagertallet helt 
som forventet faldt i marts med 0,4 
procent til knap 2,4 millioner. Men nu 
er ferie-sæsonen skudt i gang i Køben-
havns Lufthavn. Med flyselskabernes 
sommerprogram er der 23 nye ruter ud 
i verden.

Der var i alt 2.373.332 rejsende igennem 
terminalerne i Københavns Lufthavn i 
marts måned - et lille fald på 0,4 procent i 
forhold til samme måned sidste år.
 
”Ugen op til påske er en af årets travle 
rejseuger. I år falder påsken først i april og 
ikke som sidste år i marts. Det kan helt som 
forventet mærkes på årets trafik-tal for 
marts,” forklarer Thomas Woldbye, admini-
strerende direktør i Københavns Lufthavn.
 
Måneden bød derfor på et mindre fald i 
både flyrejserne i Europa og indenrigstra-
fikken. Til gengæld stod de lange ruter 
endnu en gang for en ganske markant 
fremgang - i marts med 8,1 procent. Det 
betød at 333.000 rejste på de lange inter-
kontinentale ruter ud af Europa.

Nu starter feriesæsonen
Thomas Woldbye hæfter sig også ved, at 
ferie-sæsonen nu for alvor bliver skudt i 
gang med de mange nye ruter flyselskaber-

ne netop har annonceret - både helårlige 
og rene sommerruter. 23 nye i alt i som-
merprogrammet.

”Nu starter sæsonen med de mange hel-
ligdage omkring for eksempel pinse, påske, 
Kristi Himmelfart og Store Bededag. Det er 
traditionelt perioder, hvor mange rejser på 
kortere ferier - og i år er der altså endnu 
flere rejsemål at vælge imellem,” siger 
Thomas Woldbye.
 
Flyselskaberne tilbyder masser af nye ruter 
ikke mindst til Frankrig. Der åbner nye hel-
årsruter til Nantes og Bordeaux samt rene 
sommerruter til Toulouse og Marseilles ved 
middelhavet.
Også Storbritannien har fået en række nye 
ruter - fra Liverpool og Londons South End 
lufthavn til kystbyen Newquay i Cornwall. 
Der er også flere nye rejsemuligheder østpå 
med ruter til f.eks. Szczecin, Varna, Kutaisi 
og Krakow.

Berlin er årets højdespringer
Den mest populære destination på top10 
er fortsat London, der trods en nedgang 
på 3,3 procent i marts stadig talte 178.372 
rejsende. År til dato har 502.779 fløjet på 
ruterne til London.
Årets højdespringer på listen er Berlin. I 
årets tre første måneder er antallet af rej-
sende mellem København og Berlin vokset 
med 18,4 procent til 145.204.
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Klimaprojekt i Laos gør Københavns Lufthavn 
CO2-neutral
CPH har nået den første store 
milepæl i den klimastrategi, som 
lufthavnen lancerede for en måned 
siden. Lufthavnen offentliggør i dag 
det projekt, som skal kompensere 
for CPH’s nuværende CO2-udledning 
og dermed gøre CPH CO2-neutral 
allerede i år. Projektet sikrer klima-
forbedringer og bedre levestandard 
for befolkningen i Laos. Det bliver 
skudt i gang ved en fælles aftale-
underskrivelse mellem CPH og den 
internationale samarbejdspartner, 
Nexus for Development, som leder 
projektet i samarbejde med lokale 
organisationer. 

I begyndelsen af marts lancerede CPH 
sin nye klimastrategi. Den indeholder tre 
hovedmålsætninger, der skal lede lufthav-
nen i en grønnere og mere klimavenlig 
retning hen over de kommende år. Og i 
dag, torsdag den 11. april, kan lufthavnen 
så præsentere projektet ’Energieffektive 
komfurer i Laos’ i samarbejde med den 
internationale NGO, Nexus for Develop-
ment (Nexus). Initiativet betyder, at CPH 
realiserer den første målsætning fra sin 
klimastrategi, og lufthavnen bliver derfor 
CO2-neutral allerede fra i år.

Laos-projektet har både en klimamæssig, 
sundhedsmæssig og lokalsamfunds-
mæssig gevinst. Projektet sikrer en lokal 
produktion og distribution af energief-
fektive komfurer, hvor forbruget af træ, 
og dermed fældning af skovarealer, bliver 
reduceret - og det samme gælder også 
for udledningen af CO2.

Udover klimafordelene udleder de effek-
tive komfurer færre sundhedsskadelige 
partikler - som særligt kvinder bliver 
udsat for, når de laver mad over åben ild 
med trækul eller træ som brændsel.

Samtidig øger investeringen i projektet 
den lokale beskæftigelse, fordi det er 
drevet af lokale organisationer og lokale 
forhandlere, som sælger komfurerne. 
Omkring 90 procent er ejet af kvinder, 
der får muligheden for at forsørge sig 
selv ved at eje deres egen forretning og 
dermed nå en personlig selvstændighed. 
Noget der ikke er en selvfølge for kvinder 
i Laos. Projektet har allerede produceret 
og distribueret omkring 270.000 energi-
effektive komfurer.

Adm. direktør i CPH, Thomas Woldbye, 
er imponeret over de resultater, som 

Nexus, med dette projekt kan skabe med 
afsæt i det samarbejde, der nu er aftalt:
”Vi er rigtig glade for at offentliggøre 
samarbejdet med Nexus og investeringen 
i Energieffektive komfurer-projektet. Vi 
valgte i starten af marts at forpligte os til 
at blive CO2-neutrale i år. Nu kan vi stå 
her en måned efter og have sat den før-
ste vigtige milepæl i vores nye klimastra-
tegi,” fortæller han.

Investeringen i Laos betyder, at CPH’s 
CO2-regnskab går i nul, fordi projektet 
medfører en reduktion i den globale 
CO2-udledning, der mindst svarer til sam-
me mængde, som lufthavnen udleder.

”Vi har været på udkig efter en samar-
bejdspartner og et projekt, der lever op 
til vores krav om kvalitet, troværdighed, 
effekt på lokalmiljøet og varige klimafor-
bedringer. Efter en grundig vejledning 
og dialog med dygtige konsulenter fra 
NIRAS, har vi valgt projektet i Laos. Vi 
tror på, at netop Nexus og de lokale or-
ganisationer ARMI og SNV Laos lever op 
til vores høje krav til kvalitet og gennem-
sigtighed. Og det glæder os, at projektet 
så samtidig giver muligheden for at 
skabe reelle forbedringer i hverdagen for 

befolkningen i Laos. Nu glæder vi os til at 
begynde samarbejdet, men mest til at se 
udviklingen af vores investeringer er med 
til at skabe, specielt i de nordlige områder 
i Laos, som endnu ikke har adgang til de 
energieffektive komfurer,” konstaterer 
lufthavnens adm. direktør.

Projektet i Laos kan ikke stå alene. Derfor 
fortsætter lufthavnen samtidig det 
målrettede arbejde med at implementere 
tiltag, der skal reducere CO2-udledningen 
fra lufthavnens bygninger, driften samt 
trafikken på jorden og i luften. Der er 
specielt fokus på at øge andelen af ved-
varende energi og på etablerede partner-
skaber, så lufthavnen kan udbygge på en 
miljø- og klimavenlig måde. 

Samtidig arbejder vi både på at udvikle 
nye bæredygtige brændstoffer og finde 
nye måder at begrænse emissioner med 
eksisterende og ny teknologi på. Det gør 
vi frem mod målsætningen om en emissi-
onsfri lufthavnens drift og landtransport 
i 2030 og visionen om en lufthavn helt 
uden CO2-udledning i 2050.

DHL investerer 1 mia. i 
nyt fragtcenter i CPH
  
Ny togstation vil sætte 
fart på udvidelsen af 
Københavns Lufthavn

Passagererne skal være 
med til at udvikle frem-
tidens sikkerhedskon-
trol

Dansk luftfart skal være 
CO2-neutralt i 2050

CPH: Passagervækst 
giver afsæt for grønne 
ambitioner

Ny milliard-udvidelse af 
terminalen giver plads 
til 40 mio. passagerer 
om året

CPH-trafiktal: Ferie-sæ-
sonen er landet i CPH

Klimaprojekt i Laos gør 
CPH CO2-neutral
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• I april 2019 underskriver CPH en aftale med den internationale NGO, 
Nexus for Development, om påbegyndelse af klimakompensation til 
projektet Energieffektive Komfurer (Improved Cookstoves) i Laos.

• Samarbejdsaftalen er kommet i stand efter en grundig udbudsproces, 
ledet af eksperter fra NIRAS, en af Skandinaviens førende, rådgivende 
ingeniørvirksomheder, som også har besøgt projektet on-site.

• Hovedkriterierne bag valget af projektet er bl.a., at projektet er cer-
tificeret som et Gold Standard-projekt, foregår i et af verdens mindst 
udviklede lande og at projekttypen (klimavenlige komfurer) rangerer 
på listen over projekter man har høj troværdighed til jf. lufthavnsbran-
chens globale klimacertificering ACA’s (Airport Carbon Accreditation) 
retningslinjer for klimakompensation.

• Projektet er et investeringsprojekt, hvor CPH finansierer træning og 
uddannelse af lokalbefolkning i produktionen af klimavenlige komfu-
rer, kvalitetskontrol af produktionen, implementering og opfølgning af 
projektet og udbredelse gennem lokale markedsføringskampagner.

• Gennem to lokale partnere, ARMI og SNV Laos, sikres en god imple-
mentering af projekt.

• Klimakompensationen opnås i form af VER’s (Verified Emission Reducti-
ons) og er certificeret under Gold Standard.

• I marts 2019 lancerede CPH sin klimastrategi, som blandt andet forplig-
ter lufthavnen til at blive CO2-neutral gennem støtte til CO2-reduceren-
de projekter i Danmark og globalt. Lufthavnen arbejder målrettet på 
at eliminere CO2-udledningen frem mod 2030 og derigennem løbende 
reducere behovet for klimakompensation.

FN’s verdensmål
Projektet bidrager til følgende af FN’s 
verdensmål: 
3: Sundhed og trivsel: Sikre et sundt 
liv for alle og fremme trivsel for alle 
aldersgrupper
7: Bæredygtig energi: Sikre, at alle har 
adgang til pålidelig, bæredygtig og mo-
derne energi til en overkommelig pris
8: Anstændige jobs og økonomisk 
vækst: Fremme vedvarende, inklusiv og 

bæredygtig økonomisk vækst, fuld og 
produktiv beskæftigelse samt anstæn-
digt arbejde til alle
13: Klimaindsats: Handle hurtigt for at 
bekæmpe klimaforandringer og deres 
konsekvenser
15: Livet på land: Beskytte, genoprette 
og støtte bæredygtig brug af økosyste-
mer på land, bekæmpe ørkendannelse, 
standse udpining af jorden og tab af 
biodiversitet.

DHL investerer 1 mia. i 
nyt fragtcenter i CPH
  
Ny togstation vil sætte 
fart på udvidelsen af 
Københavns Lufthavn

Passagererne skal være 
med til at udvikle frem-
tidens sikkerhedskon-
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Dansk luftfart skal være 
CO2-neutralt i 2050

CPH: Passagervækst 
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ambitioner

Ny milliard-udvidelse af 
terminalen giver plads 
til 40 mio. passagerer 
om året

CPH-trafiktal: Ferie-sæ-
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