
 

 
 

 

 

3. august 2016 

Københavns Lufthavns  
bidrag til samfundet 
Væksten fra 2005 til 2015 



 
 

2 BIDRAG TIL SAMFUNDET | DAMVAD.COM 

 

 

For information on obtaining additional copies, permission 
to reprint or translate this work, and all other correspondence, 
please contact: 
 
Peter Sonne-Holm 
Principal Economist 
psh@damvad.com 
 
DAMVAD Analytics 
Havnegade 39 
DK-1058 Copenhagen K 
info@damvad.com 
damvad.com 
 
Copyright 2016, Damvad Analytics A/S 



 BIDRAG TIL SAMFUNDET | DAMVAD.COM 3 

1 Hovedkonklusioner 4 

2 Indledende bemærkninger 5 

3 Vækst i ruter, destinationer og sæder 6 

3.1 Flere sæder og flere passagerer 7 

4 Øget tilgængelighed fra Københavns Lufthavn 9 

5 Vækst i beskæftigelsen 10 

5.1 Direkte beskæftigelse 11 

5.2 Indirekte og induceret beskæftigelse 11 

6 Vækst i bidrag til BNP 12 

6.1 Statistisk analyse 12 

6.2 Estimat af lufthavnens bidrag til BNP 13 

7 Konkurrence om fremtidens vækst 15 

8 Bilag – Definition af netværksselskaber og p2p 16 

8.1 Netværksselskaber 16 

8.2 P2P-selskaber 17 

8.3 Øvrige flyselskaber 17 

9 Bilag – Direkte beskæftigelse inden for luftfart. 19 

10 Bilag – Estimation af BNP-effekter 20 

11 Litteraturliste 21 

Indhold 



 
 

 

4 BIDRAG TIL SAMFUNDET | DAMVAD.COM 

 

Hver eneste flyrute til og fra Københavns Lufthavn 

øger Danmarks internationale tilgængelighed og 

skaber vækst og arbejdspladser i hele landet. 

Denne analyse viser, at trafikvæksten i Køben-

havns Lufthavn i perioden 2005-2015 har bidraget 

med 31 mia. kr. til Danmarks BNP. 

Fra 2005-2015 har Københavns Lufthavn fået 56 

flere ruter. Sammen med øget trafik på de eksiste-

rende ruter, har de mange nye ruter styrket luft-

havnens bidrag til Danmarks internationale tilgæn-

gelighed med mere end 50 pct. målt på baggrund 

af den internationale luftfartsorganisation IATA’s 

såkaldte connectivity-indeks. De nye ruter har 

blandt andet givet danskerne og danske virksom-

heder adgang til nye destinationer som Toronto, 

Los Angeles, Shanghai og Dubai, der ikke tidligere 

kunne nås med direkte flyruter fra København. 

Sammen med øget trafik på de eksisterende ruter, 

har de mange nye ruter øget Danmarks internatio-

nale samhandel, skærpet den globale konkurrence 

samt forbedret danske virksomheders mulighed for 

at tiltrække udenlandske investeringer, arbejdskraft 

og teknologi. 

Ved at beregne de positive effekter af væksten i 

Københavns Lufthavn målt på jobskabelse og 

BNP-vækst efter samme metode, som anvendes 

af den internationale luftfartsorganisation IATA, 

sætter denne analyse tal på de positive effekter af 

trafikvækst og øget international tilgængelighed i 

Københavns Lufthavn fra 2005-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkonklusionerne i DAMVAD Analytics’ kort-

lægning af Københavns Lufthavns bidrag til sam-

fundsøkonomien fra 2005-2015 er: 

Vækst i ruter og destinationer. Antallet af ruter er 

steget med 24 pct. Antallet af destinationer er ste-

get med 20 pct. 

Markant flere sæder. En stigning i antallet af sæ-

der på 21 pct. 

Øget tilgængelighed. 54 pct. vækst i ’connectivi-

ty’. Bedre end en række af de største lufthavne i 

Europa. 

Øget beskæftigelseseffekt. 11.700 nye jobs, her-

af 5.000 direkte. 

Større bidrag til BNP. 31 mia. kr. BNP-forøgelse 

årligt på langt sigt. 

Forventninger om fortsat vækst. 2,7-3,3 pct. 

vækst mange år frem, ifølge fremskrivninger. 

 

 

1 Hovedkonklusioner 
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Københavns Lufthavn er vokset betydeligt i de se-

neste år i takt med fremgangen i den globale luft-

fart. Det er sket i takt med øget velstand, internati-

onalisering samt nye tilbud inden for lufttransport, 

herunder fremkomsten af nye point-to-point-

flyselskaber (P2P) som Easyjet og Ryanair. 

I denne analyse skelnes mellem netværksflysel-

skaber, point-to-point-flyselskaber (P2P) og øvrige 

flyselskaber (F.eks. charter mv.), jf. faktaboks 1.1
 1
 

Faktaboks 1.1 – Netværk og point-to-point  

Netværksselskaberne som SAS, British Airways 
og Air France bruger i vidt omfang den klassiske 
hub-and-spoke-model, hvor selskaberne flyver 
mange kortere ruter til deres knudepunkt, hvor-
fra passagererne fortsætter videre ud i verden 
på længere ruter. Netværksselskaber stod i 
2015 for omtrent to-tredjedele af passager-
transporten i Københavns Lufthavn.  

P2P er de seneste år blevet mere udbredt, hvil-
ket hænger sammen med disse selskabers 
fremgang. Selskaber som Easyjet og Ryanair har 
ingen knudepunktslufthavn, men flyver hoved-
sageligt P2P, hvor passagererne flyves direkte til 
slutdestinationen – dvs. der er ingen eller få 
transferpassagerer. P2P stod i 2015 for lidt over 
en fjerdedel af sæderne ind og ud ad Køben-
havns Lufthavn. 

 

På de følgende sider belyses væksten i Køben-

havns Lufthavn målt ved antallet af flysæder (se 

nedenfor), ruter og destinationer samt et connecti-

vity-indeks, der tager højde for, at større lufthavne 

giver en større international tilgængelighed. 

Analyserne af trafikmængden i dette notat tager 

udgangspunkt i antallet af sæder, der flyver til og 

fra Københavns Lufthavn, frem for antal passage-

rer. Det skyldes, at der er mere detaljerede oplys-

ninger om antal sæder i forhold til antal passage-

 
 
                                                      
1
 Definitionen af point-to-point-selskaber, netværksselskaber og øvrige 

selskaber præsenteres i bilag.  

rer, jf. faktaboks 1.2. Lufthavnens beskæftigelses-

effekter baserer sig dog på antallet af passagerer, 

da disse i højere grad er afhængige af antallet af 

personer som håndteres i lufthavnen.  

Faktaboks 1.2 – Sæder og antal rejsende  

Statistik for luftfart er i denne analyse ho-
vedsageligt baseret på oplysninger om antal 
sæder. Det skyldes, at der er mere detalje-
rede oplysninger om antallet af sæder. Der 
er som udgangspunkt kun relativt overord-
nede oplysninger om antallet af passagerer 
på lufthavnsniveau opdelt på flyselskaber.  

Udviklingen i antallet af passagerer svarer 
stort set til udviklingen i antal sæder. Antal-
let af håndterede passagerer i Københavns 
Lufthavn er fra 2005-2015 steget med 6,6 
mio. til 26,6 mio. I samme periode er antal-
let af sæder steget med i alt ca. 6 mio. (inkl. 
øvrige selskaber). Antallet af passagerer er 
altså steget en smule mere end antallet af 
sæder.   

Forskellen mellem antal passagerer og sæ-
der skyldes, at ikke alle sæder fyldes op 
med passagerer. Årsagen til, at væksten si-
den 2005 er en smule større for antallet af 
passagerer end antallet af sæder, er, at den 
gennemsnitlige load factor (antal passage-
rer pr. sæde) er steget.  

P2P-selskaber har typisk en højere load 
factor end klassiske netværksselskaber. Det 
betyder, at udviklingen i antal sæder som 
udgangspunkt undervurderer P2P-
selskabernes udvikling i forhold til net-
værksselskaberne. 

2 Indledende bemærkninger 
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Flytrafikken er i voldsom vækst. På ti år er antallet 

af flypassagerer på verdensplan steget med knap 

1,5 mia. passagerer. Københavns Lufthavn har 

også taget del i væksten og øget bidraget til den 

internationale tilgængelighed markant. En række 

konkurser blandt flyselskaberne og en finanskrise, 

der satte antallet af passagerer flere år tilbage
2
, 

har ellers udfordret trafikvæksten af flere omgan-

ge. Alligevel har CPH fra 2005-2015 tiltrukket 26 

nye flyselskaber og tilføjet 56 nye ruter og 28 nye 

destinationer til flyveprogrammet. 

Ruter: Når et specifikt flyselskab på faste tids-

punkter flere gange om året flyver frem og tilbage 

mellem CPH og én anden lufthavn, defineres det 

som en rute. Hvis to flyselskaber flyver til samme 

lufthavn, tæller det som to ruter. I 2005 havde CPH 

således 235 ruter ud af Københavns Lufthavn. Ved 

udgangen af 2015 havde CPH 291 ruter ud af Kø-

benhavns Lufthavn. Det er nettotilvækst på 56 nye 

ruter eller 24 procent, hvilket placerer CPH i top-

pen blandt de lufthavne CPH normalt sammenlig-

nes med. Til sammenligning var væksten i Amster-

dam Schiphol (AMS) 9,5 procent, Wien (VIE) 14 

procent, Paris Charles De Gaulle (CDG) 18 pro-

cent og Zürich (ZRH) 34 procent.  

Antallet af ruter skal dog tolkes forsigtigt. Eksem-

pelvis har både København og Wien næsten lige 

så mange ruter som Heathrow men langt færre 

afgående sæder. 

 

 

 
 
                                                      
2
 Copenhagen Economics (2015) på baggrund af Danmarks Statistik. 

FIGUR 3.1 
Udvikling i antal ruter fra Københavns Lufthavn 

 

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af SRS Analyser. 

Note: En rute er her identificeret ved unikke kombinationer af lufthavne 

og flyselskaber. Hvis to flyselskaber eksempelvis flyver fra Københavns 

Lufthavn til samme destinationslufthavn, tæller det med som to ruter. Der 

er kun medregnet ruter med mindst otte afgange på et år. 

  

Størstedelen af fremgangen i ruter i Københavns 

Lufthavn kan tilskrives P2P-selskaberne, der har 

leveret en nettotilvækst på 76 nye ruter siden 

2005. Netværksselskaberne har i samme periode 

udvidet med 11 ruter. 

 
 
FIGUR 3.2 
Fordeling af antal ruter fra Københavns Lufthavn 

 

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af SRS Analyser. 

Note: En rute er her identificeret ved unikke kombinationer af lufthavne 

og flyselskaber. Hvis to flyselskaber eksempelvis flyver fra Københavns 

Lufthavn til samme destinationslufthavn, tæller det med som to ruter. Der 

er kun medregnet ruter med mindst otte afgange på et år. 

  

Destinationer: En lufthavn man som passager 

kan rejse til via Københavns Lufthavn, defineres 

som én destination. Hvis to flyselskaber flyver til 

samme lufthavn, tæller det som én destination. I 

2005 kunne passagerer således rejse til 142 desti-
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nationer. Ved udgangen af 2015 kunne passagerer 

rejse via Københavns Lufthavn til 170 destinatio-

ner. Det er en nettotilvækst på 28 nye destinatio-

ner eller ca. 20 pct
3
.   

 

 
FIGUR 3.3 
Udvikling i antal destinationer 

 

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af SRS Analyser. 

Note: Destinationer er opgjort som antallet af lufthavne. 

  

De mest populære destinationslufthavne er i dag 

Stockholm Arlanda, Oslo Gardermoen og London 

Heathrow, ligesom det var i 2005. I perioden 2005-

2015 har der været vækst i alle de ti mest populæ-

re lufthavne. Størst vækst har været i London 

Gatwick, Aalborg og Bergen. 

 
 
                                                      
3
 Københavns Lufthavne A/S (CPH) opgør i koncernrapporten fra 2015 

antallet af destinationer til 156. Forskellen på antallet af destinationer der 
opgøres i koncernrapporten og i denne rapport skyldes alene forskelle i 
opgørelsesmetoden. I koncernrapporten regnes byer for én destination. 
F.eks tæller alle lufthavne i London som én destination. Med DAMVADs 
opgørelsesmetode tæller alle lufthavne med som én selvstændig desti-
nation.  

FIGUR 3.4 
Antal sæder til og fra top-10 lufthavne 

 

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af SRS Analyser. 

Note: Destinationer er opgjort som antallet af lufthavne. 

  

3.1 Flere sæder og flere passagerer 

Den markante vækst i antallet af ruter og destinati-

oner har også medført vækst i antallet af sæder og 

passagerer i Københavns Lufthavn. 

Fra 2005-2015 steg antallet af sæder ind og ud af 

Københavns Lufthavn med ca. 6 mio. til knap 34,3 

mio. Heraf 300.000 sæder til indenrigsflyvninger. 

Det svarer til en vækst på 21 pct. siden 2005.  

I samme periode er antallet af passagerer steget 

med 6,6 mio. til 26,6 mio. passagerer – altså en 10 

procent større vækst end væksten i antallet af sæ-

der. Den største vækst er drevet af udenrigstrafik-

ken men også indenrigstrafikken er steget med 

300.000 sæder i perioden. Det svarer til en vækst i 

indenrigstrafikken på 14 pct. 
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FIGUR 3.5 
Antal sæder til og fra Københavns Lufthavn 

 

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af SRS Analyser. 

  

På trods af en vækst på 7 mio. sæder fra P2P-

selskaberne og en vækst på knap 2 mio. sæder fra 

netværksselskaberne, er nettotilvæksten i antallet 

af sæder ind og ud af Københavns Lufthavn kun 

ca. 6 mio. sæder. Det skyldes, at de øvrige sel-

skaber har reduceret med ca. 2,7 mio. sæder i pe-

rioden. Sidstnævnte skyldes i vidt omfang Sterlings 

konkurs i 2008 og derefter Cimber Sterlings kon-

kurs i 2012. 

 
FIGUR 3.6 
Antal sæder til og fra Københavns Lufthavns 

 

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af SRS Analyser. 

  

 

 

 

 

Brancheforeningen for Dansk Luftfart peger på, at 

en af de væsentligste forklaringer på væksten er, 

at flyrejser er blevet relativt billigere – særligt i 

modsætning til andre transportformer som vej, 

færge og jernbane. Fra 2008-2013 falder priserne 

på flybilletter med 30 procent ift. realpriser (set ift. 

forbrugerpriserne generelt)
4
. Prisudviklingen af-

spejler blandt andet øget konkurrence, nye forret-

ningsmodeller og en betydelig produktivitetsøgning 

for flyselskaberne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                      
4
 Brancheforeningen for Dansk Luftfart og Copenhagen Economics 

”Danmark som attraktivt luftfartsland”, 2015, jf. IATA 
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Københavns Lufthavn er en nordeuropæisk knu-

depunktslufthavn i kraftig vækst. De mange nye 

ruter og sæder har direkte indflydelse på Dan-

marks internationale tilgængelighed. Væksten i 

ruter, afgange og sæder gør det lettere for den 

almindelige dansker og dansk erhvervsliv at rejse 

ud og eksportere varer til større dele af verden. 

Men flere ruter, afgange og sæder i Københavns 

Lufthavn gør det også nemmere for verden at 

komme til Danmark. Danmark har så at sige øget 

landets tilgængelighed via Københavns Lufthavn. 

Og det sænker barriererne for at tiltrække arbejds-

kraft og investeringer til Danmark – til gavn for 

dansk økonomi. 

En lufthavns bidrag til et lands tilgængelighed kan 

opgøres på mange forskellige måder. Den mest 

simple måde er ved at opgøre antallet af ruter, af-

gange og sæder ud af lufthavnen. En sådan opgø-

relse er dog forsimplet, da den ikke tager højde for, 

at nogle forbindelseslufthavne giver en større in-

ternational tilgængelighed end andre alt afhængigt 

af, om de ligger tæt på en storby eller har mange 

videre flyforbindelser. Der er således forskel på en 

rutes bidrag til tilgængeligheden alt efter, om den 

går til fx London Heathrow (Europas største luft-

havn med 75 mio. passager og 300 ruter i 2015) 

eller en mindre regional lufthavn i Nordsverige.  En 

måde at sikre en mere nøjagtig opgørelse af til-

gængeligheden er derfor at vægte antallet af sæ-

der til store lufthavne (med mange videre forbin-

delser) højere end sæder til små lufthavne. 

Faktaboks 4.1 – Intervistas (2015) 

I 2015 gennemførte analysebureauet Intervi-
stas en omfattende statistisk analyse af luftfar-
tens betydning for vækst og beskæftigelse i Eu-
ropa med titlen ”Economic Impact of European 
Airports”. Analysen blev udarbejdet for den in-
ternationale luftfartsorganisation, IATA. Analy-
sen dokumenterer, at luftfart har haft en betyde-
lig positiv betydning for international tilgænge-
lighed, jobskabelse og BNP-vækst i Europa. De 
statistiske metoder fra Intervistas 2015 genbru-
ges i denne analyse til at beregne international 
tilgængelighed, jobskabelse og BNP-vækst, der 
kan tilskrives vækst i Københavns Lufthavn i 
perioden 2005-2015. 

DAMVAD Analytics har i denne analyse beregnet 

tilgængeligheden via Københavns Lufthavn med 

udgangspunkt i IATA’s connectivity-indeksmodel. 

Samme indeks er også brugt i en række analyser 

af sammenhængen mellem produktivitet og luftfart, 

herunder Intervistas (2015). Beregningerne viser, 

at København Lufthavns tilgængelighed steg med 

54 pct. i perioden 2005-2015. Denne vækst i til-

gængelighed er større end en række af de største 

europæiske knudepunktslufthavne og direkte kon-

kurrenter, jf. figur 4.1. 

  
FIGUR 4.1 
Vækst i tilgængelighed fra udvalgte knudepunkts-

lufthavne, 2005-2015 

 

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af SRS Analyser. 
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Faktaboks 4.2 – Connectivity 

CPH’s bidrag til Danmarks tilgængelighed (C) 

beregnes med nedenstående formel: 

CPH har n destinationslufthavne. Antallet af 

sæder vægtes op mod den enkelte destinations-

lufthavns, i, størrelse i forhold til en reference-

lufthavn. I dette tilfælde anvendes Hartsfield-

Jackson Atlanta International Airport, der er ver-

dens største lufthavn målt på antal sæder. Det 

betyder, at et sæde til Atlanta Lufthavn giver et 

bidrag til indekset på 1, mens et sæde til en luft-

havn, der er fx halvt så stor, vil give et bidrag på 

½.  
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Lufttrafik skaber et betydeligt antal arbejdspladser i 

Danmark. Alene på lufthavnsarealet i Københavns 

Lufthavn er mere end 23.000 personer beskæftiget 

i alt fra flyselskaberne til bagagehåndteringen og 

sikkerhedskontrollen. For at forstå Københavns 

Lufthavns fulde bidrag til den danske beskæftigel-

se i perioden 2005-2015 er det dog nødvendigt at 

se på det samlede bidrag til beskæftigelsen, der 

udover de direkte effekter (og arbejdspladser) og-

så påvirkes af de indirekte og inducerede effekter.  

Direkte: De direkte arbejdspladser knytter sig til 

drift og administration af aktiviteterne i lufthavnen. 

Intervistas (2015) finder, at 28 pct. af de direkte 

arbejdspladser inden for luftfart bliver skabt i fly-

selskaberne (piloter, stewardesser, check-in-

personale, administration mm.), mens de resteren-

de er på jorden i form af ground handling, luft-

havnsfunktioner (fx air traffic control), service i luft-

havne osv. 

Indirekte: Den direkte aktivitet skaber indirekte 

arbejdspladser ved at efterspørge varer og tjene-

steydelser hos underleverandører. Det kan være 

materiel, it, catering osv. 

Inducerede: Når medarbejderne, der er beskæfti-

get direkte eller indirekte med luftfart, anvender 

deres lønindkomst til privatforbrug, skaber det 

yderligere beskæftigelse. Det kaldes den induce-

rede effekt. Udover de direkte, indirekte og induce-

rede effekter opererer tidligere studier af beskæfti-

gelseseffekter også med såkaldte katalytiske effek-

ter (Makroeffekter, som skaber vækst gennem på-

virkning af øvrige industrier). Katalytiske effekter er 

ikke medregnet i denne del af analysen. 

Der findes ingen velafgrænset opgørelse af aktivi-

teterne i de virksomheder, der direkte er knyttet til 

lufttransport i Københavns Lufthavn. Intervistas 

(2015) har imidlertid lavet en omfattende analyse 

af beskæftigelse knyttet til 125 europæiske luft-

havne. Analysen er baseret på omfattende spør-

geskemaer besvaret af lufthavnene, herunder Kø-

benhavns Lufthavn.  

DAMVAD Analytics har med udgangspunkt i resul-

taterne i Intervistas (2015) estimeret beskæftigel-

seseffekten af væksten i ruter og sæder til og fra 

Københavns Lufthavn fra 2005-2015.  

5 Vækst i beskæftigelsen 

 
 
FIGUR 5.1 
En lufthavns beskæftigelseseffekter 
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5.1 Direkte beskæftigelse 

Beskæftigelseseffekten i en lufthavn afhænger i 

høj grad af lufthavnens størrelse. Sammenhængen 

er dog ikke én-til-én. Betydelige stordriftsfordele 

ved lufthavnsdriften gør nemlig, at store lufthavne 

kan betjene flere passagerer pr. medarbejder i for-

hold til mindre lufthavne.  

Intervistas (2015) finder, at mens 1.000 ekstra 

passagerer i relativt små lufthavne øger den direk-

te beskæftigelse med 1,2 fuldtidsjobs, vil de i store 

lufthavne som Københavns Lufthavn ”kun” øge 

den direkte beskæftigelse med 0,85 fuldtidsjobs. 

Samtidig finder Intervistas (2015), at beskæftigel-

seseffekten er 20 pct. lavere for P2P-selskaber, 

hvilket bl.a. tilskrives mindre bemanding i flysel-

skaberne og færre services (fx lounges og cate-

ring).  

Med udgangspunkt i Intervistas (2015) er det der-

med muligt at estimere antallet af arbejdspladser 

skabt af væksten i Københavns Lufthavn. 

Fra 2005-2015 er antallet af passagerer i Køben-

havns Lufthavn steget med ca. 6,6 mio. Når der 

tages højde for sammensætningen af flyselskaber, 

har det givet i alt 5.000 nye fuldtidsjobs. Det bør 

understreges, at der er tale om et estimat beregnet 

på baggrund af erfaringer fra 125 europæiske luft-

havne. Der vil af samme årsag altid kunne være 

forhold, der gør, at de faktiske beskæftigelsesef-

fekter afviger fra de estimerede.  

 

 

 

FIGUR 5.2 
Antal nye fuldtidsjobs fra 2005-2015 som følge af 
øget flytrafik til og fra Københavns Lufthavn 

 

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af SRS Analyser og Intervistas 

(2015). 

Note: Fuldtidsjobs skal forstås som årsværk, årligt. 

  

5.2 Indirekte og induceret beskæftigelse 

Det er muligt at estimere antallet af beskæftigede 

som følge af indirekte og inducerede effekter ved 

hjælp af modelberegninger baseret på såkaldte 

input-output-tabeller. Det er tabeller, der beskriver 

sammenhængene og handelsstrømmene mellem 

brancherne i en økonomi.  

Intervistas (2015) har gennemført modelberegnin-

ger, som kan anvendes til at estimere antallet af 

nye jobs som følge af vækst i flytrafikken fra Kø-

benhavns Lufthavn. Intervistas’ resultater viser, at 

hver gang der bliver skabt 3 direkte fuldtidsjobs 

som følge af luftfart, vil der blive skabt henholdsvis 

2 indirekte og 2 inducerede fuldtidsjobs. 

Medregnes indirekte og inducerede effekter har 

væksten i Københavns Lufthavn skabt omtrent 

11.700 nye fuldtidsjobs siden 2005. 

Estimaterne for de indirekte og inducerede effekter 

skal tages med forbehold for, at de er baseret på 

modelberegninger, og skal derfor alene forstås 

som grove overslag. 
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Luftfart har betydelige samfundsøkonomiske effek-

ter, som ligger ud over beskæftigelseseffekterne. 

Der er en tæt sammenhæng mellem international 

tilgængelighed og velstand, jf. figur 6.1.  

 
 
FIGUR 6.1 
International tilgængelighed og velstand, 2014 

 

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af SRS Analyser og World Bank. 

Note: Figuren viser sammenhængen mellem BNP pr. capita og conneci-

tivity-niveauet i forhold til BNP for 33 europæiske lande, inkl. Danmark. 

 
 

International tilgængelighed giver adgang til viden 

og teknologi i udlandet, tiltrækker udenlandske 

medarbejdere og investeringer samt giver danske 

virksomheder en tilskyndelse til at effektivisere, 

innovere og specialisere sig for at imødekomme 

konkurrencepres fra udenlandske virksomheder. 

Luftfart har derigennem en positiv effekt på et 

lands langsigtede BNP-udvikling. 

Sammenhængen går også den anden vej. Når vel-

standen stiger, flyver personer oftere. Der er imid-

lertid en række internationale undersøgelser, der 

bekræfter en kausal sammenhæng, navnligt at 

luftfart understøtter vækst i produktivitet, investe-

ringer og i sidste ende BNP. Faktaboks 6.1 oplister 

en række væsentligste resultater. 

 

 

Faktaboks 6.1 – Flytrafik og velstand 

Barnebeck og Dalgaard (2011): 1 pct. flere rej-

sende ift. arbejdsstyrken giver knap 0,2 pct. hø-

jere produktivitet og BNP. Ved hjælp af statisti-

ske metoder sandsynliggøres det, at effekten er 

kausal. 

Poole (2010): 10 pct. flere forretningsrejsende 

fra udlandet giver 1,2 pct. mere eksport og 0,3 

pct. højere eksportmargin. 

PWC (2013): 1 pct. flere internationale sæder 

giver 0,5 pct. højere FDI-inflow og 0,2 pct. høje-

re FDI-outflow. 

Bel og Fageda (2008): 10 pct. mere international 

flytrafik øger antallet af virksomheders hoved-

kvarterer i området med 4 pct. 

Giroux (2014): Direkte flyforbindelser mellem 

moder- og datterselskab giver 8 pct. højere in-

vesteringer og 1,3 pct. højere produktivitet i dat-

terselskabet. 

Intervistas (2015): 10 pct. højere tilgængelighed 

målt ved IATA’s indeks giver 0,5 pct. højere 

produktivitet og BNP. 

 

Intervistas (2015) estimerer, at væksten i luftfart fra 

1993 til 2013 har medført en vækst i Danmarks 

BNP på knap 57 mia. kr. Dette estimat gælder dog 

for en 20-årig periode for hele Danmark.  

DAMVAD Analytics har med udgangspunkt i Inter-

vistas (2015) beregnet det det bidrag til Danmarks 

BNP, der kan tilskrives vækst i Københavns Luft-

havn fra 2005-2015. 

 

6.1 Statistisk analyse 

Effekten på dansk BNP af Københavns Lufthavns 

vækst i perioden 2005-2015 estimeres ved at gen-

beregne den statistiske model, Intervistas tidligere 

har brugt til at estimere sammenhængen mellem 

international tilgængelighed og BNP pr. capita. 

Analysen gennemføres i tre trin. 

 -
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6 Vækst i bidrag til BNP 
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Som den første del af analysen estimeres sam-

menhængen mellem øget international tilgænge-

lighed og landes velstand, herunder hvor mange 

pct. BNP kan forventes at stige, når et lands inter-

nationale tilgængelighed målt med et connectivity-

indeks stiger med 1 pct. 

Estimatet beregnes med en statistisk model på 

baggrund af data fra 36 lande over en periode på 

10 år (2005-2014). Som i Intervistas (2015) tager 

den statistiske model højde for en række øvrige 

forhold, der også påvirker landes velstandsniveau. 

Det er eksempelvis landenes uddannelsesniveau, 

investeringer i forskning og udvikling (F&U) samt 

kapitalinvesteringer, jf. faktaboks 6.2. 

Faktaboks 6.2 – Den statistiske model 

  (             ) 

       (                )
     (                  )
     (                     )
     (                                )
                              

 

Derudover er modellen logtransformeret, således 

at parameterestimaterne kan tolkes som elasticite-

ter. Modellens estimat af sammenhængen mellem 

international tilgængelighed og BNP vil dermed 

fortælle, hvor mange pct. BNP pr. capita stiger, når 

connectivity (som andel af BNP) stiger 1 pct.  

Som det næste trin i analysen beregnes de årlige 

bidrag til Danmarks BNP pr. capita målt i kr., der 

kan tilskrives den procentvise vækst i Danmarks 

connectivity for alle år i perioden 2005-2015. 

I analysens sidste trin ganges BNP-væksten pr. 

capita med antallet af indbyggere i de pågældende 

år, så det samlede bidrag fra væksten årene 2005-

2015 kan findes ved at summere de årlige bidrag. 

6.2 Estimat af lufthavnens bidrag til BNP 

Resultatet af den statistiske analyse fremgår af 

tabel 6.2, der viser, at en 1 pct. vækst i connectivi-

ty (i forhold til BNP) hænger sammen med en 0,04 

pct. vækst i BNP pr. capita. Det er lidt lavere end 

Intervistas (2015), der finder en sammenhæng på 

0,05 pct. Forskellen kan tilskrives forskelle i perio-

devalg (Intervistas anvender data for 2000-2012, 

DAMVAD Analytics anvender her data fra 2005-

2014) samt statistisk usikkerhed. Parameteresti-

matet på 0,04 er således ikke signifikant forskelligt 

fra 0,05 (på et 5-pct. signifikansniveau).
5
 

 
 
TABEL 6.2 
Estimationsresultater 

Variabel Estimat 

ln(Connectivity/BNP) 0,039*** 

  

ln(Uddannelsesforbrug) 0,143*** 

ln(Forskning & udvikling) 0,121*** 

ln(kapitalinvesteringer pr. arbejder) 0,222*** 

Landeindikatorer ja 

Årstalsindikatorer ja 

  

N 360 

R
2 

0,994 
 

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af SRS Analyser og World Bank. 

Note: *** betyder, at estimatet er signifikant på 1%-niveau. Se fulde 

resultat af estimationerne i bilag. Afhængig variabel er BNP pr. capita. 

Definitionen af variablene følger Intervistas (2015). 

 
 

BNP-bidraget fra væksten i flytrafikken i Køben-

havns Lufthavn er i 2015 beregnet således: Dan-

marks connectivity ift. BNP steg med 3,4 pct. fra 

2014 til 2015. Det giver en vækst i BNP pr. capita 

på 3,4% x 0,039 = 0,13% svarende til ca. 423 kr. 

Det samlede bidrag til BNP beregnes herefter ved 

at gange med antallet af indbyggere: 

 

                                       

             

 

Det samlede BNP-bidrag fås derefter ved at sum-

mere de årlige bidrag for årene 2005-2015. På den 

måde fremkommer det samlede bidrag på 31 mia. 

kr. årligt på langt sigt.  

 
 
                                                      
5
 95 pct. konfidensinterval for vores estimat er [0,01-0,07]. 
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Det samlede BNP-bidrag fås derefter ved at sum-

mere de årlige bidrag for årene 2005-2015. På den 

måde fremkommer det samlede bidrag på 31 mia. 

kr. årligt på langt sigt. 

Den beregnede effekt er lavere end estimatet fra 

Intervistas (2015) på 57 mia. kr. Det hænger sam-

men med, at dette estimat dækker over en længe-

re periode (1993-2013), samt anvender et lidt høje-

re parameterestimat som nævnt ovenfor. Desuden 

dækker Intervistas’ analyse hele Danmark. 
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Som beskrevet har perioden fra 2005-2015 været 

præget af positiv vækst i trafikken og antallet af 

sæder ind og ud af Københavns Lufthavn. Denne 

positive trend forstærkes i første halvår 2016, hvor 

antallet af passagerer er vokset med 11,0 pct. Kø-

benhavns Lufthavn har således haft sit mest travle 

halvår nogensinde.  

Særligt den internationale trafik voksede kraftigt i 

årets første halvdel. 11,2 pct. flere rejste med fly 

på langdistanceruterne uden for Europa, mens den 

europæiske trafik steg med 11,3 pct. Indenrigstra-

fikken voksede ligeledes solidt og lå 7,0 pct. over 

niveauet i første halvår 2015.  

Den fremadrettede vækst i luftfart bestemmes i vidt 

omfang af en række centrale faktorer. Det er sær-

ligt en række makrofaktorer som velstandsudvik-

ling, befolkningsudvikling og handel, der er ud-

slagsgivende. Herudover er der en række bran-

chemæssige forhold omkring forretningsmodeller i 

flybranchen som fx markedsstruktur, forretnings-

modeller mv.  

På baggrund af sådanne data forudser IATA 

(2014) en årlig vækst på 2,7 pct. i den europæiske 

flytrafik, mens The Boeing Company (2015) for-

venter en gennemsnitlig årlig vækstrate på 3,3 pct. 

i Europa.  

Alene i Europa forventer den internationale luft-

fartsorganisation IATA, at det årlige passagertal vil 

vokse fra 800 mio. til 1,4 mia. passagerer i løbet af 

det næste 20 år. 

Fremskrivninger er baseret på en generel analyse 

af hele Europa og siger ikke noget præcist om, 

hvor stor en del af de kommende vækst der kan 

forventes at lande i Københavns Lufthavn. Som 

det fremgår af figur 7.1 ovenfor kan der være be-

tragtelige forskelle i lufthavnenes evne til at tiltræk-

ke flere passagerer, og de europæiske lufthavne 

befinder sig i disse år i en benhård kamp om at 

tiltrække ruter og passagerer. I de kommende år 

kan Københavns Lufthavn ligeledes forvente at 

møde stor konkurrence fra øvrige lufthavne i f.eks. 

Wien, Zürich og Amsterdam. 

 

 
FIGUR 7.1 
Vækst i antal passagerer, 2012-2015 

 

Kilde: DAMVAD Analytics på baggrund af lufthavnenes årsrapporter. 

  

Figur 7.1 viser at Københavns Lufthavn har ople-

vet kraftig vækst de seneste år, også sammenlig-

net med nogle af de største lufthavne i Europa.  

For at fastholde væksten skal Københavns Luft-

havn fortsat udvikles som et konkurrencedygtigt 

knudepunkt, der kan tiltrække nye ruter og passa-

gerer på bekostning af konkurrerende europæiske 

lufthavne. Lufthavnens fortsatte konkurrenceevne 

forudsætter desuden en fokuseret luftfartspolitisk 

strategi for Danmark. 

Som denne analyse dokumenterer, vil dette ikke 

alene være til gavn for de flyrejsende danskere, 

der vil få et større udvalg af flyforbindelser fra Kø-

benhavns Lufthavn. Det vil også medføre vækst i 

Danmarks BNP og øget jobskabelse til gavn for 

hele landet.  
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8.1 Netværksselskaber 

Netværksselskaberne er i denne analyse defineret 

som de selskaber, der er med i en af de tre store 

alliancer Star Alliance (der er grundlagt af SAS 

m.fl.), SkyTeam og Oneworld. De står for største-

de-len af netværksluftfarten fra Københavns Luft-

fart.  

 

Der er dog en række selskaber, der generelt opfat-

tes som netværksselskaber, herunder Etihad Air-

ways, Emirates og Icelandair, som ikke er med i en 

af de tre alliancer. Det skal også bemærkes, at de 

fleste netværksselskaber også i begrænset om-

fang har P2P-ruter.  

 

Tabel 8.1 viser de flyselskaber, der er medlem af 

en af de tre store alliancer og dermed er defineret 

som netværksselskaber i denne analyse. 

 

 
TABEL 8.1 
Liste med netværksselskaber (med i en af de tre store alliancer) 

 

Star Alliance  

 Adria Airways (JP)   Blue1 (KF)   Shenzhen Airlines (ZH)  

 Aegean Airlines (A3)   Brussels Airlines N.V. (SN)   Singapore Airlines (SQ)  

 Air Canada (AC)   COPA (CM)   South African Airways (SA)  

 Air China Limited (CA)   Croatia Airlines (OU)   SWISS (LX)  

 Air India Limited (AI)   Egyptair (MS)   TAP Portugal (TP)  

 Air New Zealand Limited (NZ)   Ethiopian Airlines (ET)   Thai Airways (TG)  

 All Nippon Airways (NH)   EVA Air (BR)   Turkish Airlines (TK)  

 Asiana Airlines Inc. (OZ)   LOT Polish Airlines (LO)   United Airlines (UA)  

 Austrian Airlines (OS)   Lufthansa (LH)   Wideroe's Flyveselskap A.S. (WF)  

AVIANCA (AV) Scandinavian Airlines System (SK)  

  
  

 SKYTEAM  

 Aeroflot (SU)   China Eastern Airlines (MU)   Korean Air Lines (KE)  

 Aerolineas Argentinas (AR)   China Southern Airlines (CZ)   Middle East Airlines (ME)  

 Aeromexico (AM)   Czech Airlines (OK)   Saudia (Saudi Arabian Airlines) 
(SV)  

 Air Europa (UX)   Delta Air Lines (DL)   Tarom (RO)  

 Air France (AF)   Garuda Indonesia (GA)   Vietnam Airlines (VN)  

 Alitalia (AZ)   Kenya Airways (KQ)   Xiamen Airlines (MF)  

China Airlines (CI) KLM Royal Dutch Airlines (KL)  

  
  

 Oneworld  

 Air Berlin (AB)   Iberia (IB)   Qatar Airways (QR)  

 American Airlines (AA)   Japan Airlines (JL)   Royal Jordanian (RJ)  

 British Airways (BA)   Lan Airlines (LA)   S7 Airlines (S7)  

 Cathay Pacific Airways (CX)   Malaysia Airlines (MH)   Sri Lankan Airlines (UL)  

 Finnair (AY)   Qantas Airways (QF)   TAM (JJ)  

Kilde: DAMVAD Analytics  

 
 

 

 

 

8 Bilag – Definition af netværksselskaber og p2p 
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8.2 P2P-selskaber 

Der findes ingen entydig og bredt anerkendt defini-

tion af P2P-selskaber. P2P-selskaber er her defi-

ne-ret ved, at de er lavprisselskaber.  

I denne analyse tages der udgangspunkt i selska-

ber, der tidligere er udpeget som lavprisselskaber i 

fem udvalgte analyser eller er medlem af organisa-

tionen for lavprisselskaber ELFAA (European Low 

Fares Airlines Association):  

 

1. CAPA (Centre for Aviation)  

2. Budd m.fl. (2014)  

3. Klophaus (2012)  

4. Dobruszkes (2013)  

5. Burghouwt m.fl. (2015)  

6. ELFAA (European Low Fares Airlines Associa-

tion)  

 

Burghouwt m.fl. (2015) giver et overblik over de 

sel-skaber, der er udpeget som lavprisselskaber i 

de fem første analyser.  

 

Hvis mindst to ud af de seks udvalgte kilder udpe-

ger flyselskabet som lavprisselskab, er det her 

medta-get som P2P-selskab. Det giver en liste på 

21 P2P-selskaber (17 hvis selskaber som Norwe-

gian Air In-ternational og Norwegian Air Shuttle 

betragtes som ét selskab). Tabel 8.2 oplister de 

selskaber, der er valgt som P2P-selskaber i denne 

analyse. Det er dog vigtigt at bemærke, at en ræk-

ke selskabe i realiteten placerer sig på en skal 

mellem rendyrket P2P-selskab og rendyrket net-

værksselskab. Norwegian er eksempelvis et sel-

skab der har et klart P2P-udgangspunkt, men som 

i de seneste også omfatter en voksende del net-

værkstrafik. Selskabet har således i de seneste år 

fået en voksende transferandel.  

 

8.3 Øvrige flyselskaber 

Øvrige flyselskaber er i vidt omfang charterselska-

ber mm. og en række andre selskaber, der ikke er 

med i en alliance, jf. ovenfor. Øvrige selskaber står 

for knap en tiendedel af sæderne ind og ud af Kø-

benhavns Lufthavn.  
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TABEL 8.2  
Liste med lavprisselskaber 
 

Flyselskab (IATA code) 

Aer Lingus Limited (EI) NIKI Luftfahrt GmbH (HG) 

Air Baltic (BT) Norwegian Air International LTD. (D8) 

Blue Air Airline Management Solutions S.R.L. (0B) Norwegian Air Shuttle A.S. (DY) 

Easyjet (U2) Ryanair (FR) 

Easyjet Switzerland S.A. (DS) Sterling European (NB) 

FlyBE (BE) Volotea (V7) 

Germania (ST) Vueling Airlines (VY) 

Germanwings (4U) Wizz Air (W6) 

InterSky Luftfahrt GmbH (3L) Wizz Air Bulgaria Airlines EAD (8Z) 

Jet2-Channel Express (LS) Wizz Air Ukraine LLC (WU) 

Monarch Airlines (ZB)  
 

Kilde: DAMVAD Analytics. 
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Figur 9.1, viser de typer af aktiviteter, som er med-

regnet i den direkte effekt, samt hvorledes beskæf-

tigelsen fordeler sig på de forskellige typer. 
 
 
FIGUR 9.1 
Direkte jobs i europæisk luftfart opdelt efter type 

 

Kilde: Intervistas (2015)  

 
 

Definition af typerne: 

 

Flyselskaber: piloter, stewardesser og andet fly-

selskab personale herunder check-in personale, 

gate agenter, ledsagere, vejledere og flyselskabets 

overhead personale. 

 

Ground Handling: rampepersonale, bagage, 

brændstofpåfyldning, forberedelse mm. 

 

Lufthavn (ATC): lufttrafikkontrol og andre luft-

havnsaktiviteter relateret til lufttrafik. 

 

Mad og drikke i lufthavnen: restauranter, kiosker 

osv. 

 

Sikkerhed: screening af passagerer og baggage 

og andre sikkerhedsrelaterede services 

 

Reparation og vedligeholdelse: flymekanikere, 

ingeniører mm. 

 

Butikker, biludleje mv.: ansatte i detailhandlen, 

biludlejning og andre services i terminalen. 

 

Told, immigration mv.: told og grænsesikkerhed 

og -kontrol, politi og brandvæsen. 

 

Landtransport: landtransport, såsom busser, 

jernbane, taxi og limousinekørsel. 

 

Andet: IT-specialister, projektledere, pedeller, af-

faldsindsamlere, parkering mm. 
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9 Bilag – Direkte beskæftigelse inden for luftfart. 
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10 Bilag – Estimation af BNP-effekter 

 
TABEL 8.1  
Estimationsresultater, standardmodel 
 

Afhængig variabel Observationer R2 

ln(BNP pr. capita) 
360 0,994 

 

Variabel Koefficient estimator Standardfejl t-statistik 

Konstant 2,409*** 0,767 3,14 

ln(Connectivity/BNP) 0,039*** 0,014 2,84 

ln(Uddannelsesforbrug) 0,143*** 0,032 4,47 

ln(Forskning & udvikling) 0,121*** 0,018 6,81 

ln(Kapitalinvesteringer pr. arbejder) 0,222*** 0,017 13,27 

 
Landedummies 

 
  

Albanien 0,302* 0,180 1,68 

Østrig 0,557*** 0,070 7,95 

Hviderusland 0,130 0,114 1,14 

Belgien 0,448*** 0,064 6,96 

Bulgarien 0,282** 0,120 2,34 

Kroatien 0,478*** 0,125 3,83 

Cypern 1,215*** 0,153 7,93 

Tjekkiet 0,369*** 0,086 4,27 

Danmark 0,622*** 0,070 8,87 

Estland 0,787*** 0,149 5,29 

Finland 0,566*** 0,080 7,08 

Frankrig -0,056*** 0,021 -2,72 

Grækenland 0,502*** 0,088 5,74 

Ungarn 0,293*** 0,090 3,26 

Island 1,362*** 0,163 8,34 

Irland 0,800*** 0,090 8,85 

Israel 0,349*** 0,079 4,41 

Italien 0,088*** 0,030 2,98 

Letland 0,703*** 0,154 4,56 

Litauen 0,474*** 0,104 4,56 

Malta 1,264*** 0,175 7,23 

Holland 0,507*** 0,049 10,26 

Norge 0,914*** 0,075 12,19 

Polen -0,020 0,061 -0,34 

Portugal 0,367*** 0,079 4,63 

Rumænien 0,107 0,092 1,16 

Rusland -0,334*** 0,031 -10,73 

Slovakiet 0,638*** 0,127 5,04 

Slovenien 0,767*** 0,128 5,99 

Spanien 0,028 0,037 0,77 

Sverige 0,468*** 0,060 7,84 

Schweiz 0,704*** 0,067 10,47 

Tyrkiet -0,297*** 0,054 -5,50 

Ukraine -0,597*** 0,071 -8,41 

Storbritannien 0,057*** 0,022 2,62 

 
Tidsdummies 

 
  

2006 0,006 0,009 0,65 

2007 0,026*** 0,010 2,64 

2008 0,027** 0,011 2,51 

2009 0,029** 0,011 2,59 

2010 0,028** 0,012 2,45 

2011 0,030** 0,012 2,47 

2012 0,037*** 0,012 2,96 

2013 0,044*** 0,013 3,36 

2014 0,051*** 0,014 3,67 
 

Kilde: DAMVAD Analytics. 

Note: ***, ** og * indikerer 1 pct, 5 pct. og 10 pct. signifikansniveau. 
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