
Luftfarten leverer værdi  
til det danske samfund 
 
CPH har siden 1925 skabt fantastiske rejseoplevelser for millioner 
af mennesker – i tæt samarbejde med flyselskaber, partnere og om-
verdenen. Rejser skaber kulturel og menneskelig værdi, men samtidig 
også målbar og håndgribelig økonomisk vækst og arbejdspladser. 

I Danmark spiller luftfarten en væsentlig rolle for samfundsøkonomien. Luftfarten 
tiltrækker turister, der bruger penge i Danmark. Og den bringer danske virksomheders 
medarbejdere og varer ud i verden og skaber beskæftigelse over hele Danmark.

Trecifret milliardbeløb til BNP i det sidste normale år før corona 
Dansk luftfart bidrog i 2019 med 109 milliarder kroner til Dan-
marks BNP og understøttede 52.000 jobs på landsplan.  
 
1 mio. ekstra passagerer skaber 850 permanente arbejdspladser 
i hele landet.

Ikke mindre end en tredjedel af værdien af den danske eksport 
kom igennem en dansk lufthavn. 



Tilgængelighed  
CPH har som nordeuropæisk hub en stor betydning for tilgængeligheden. 
En tilgængelighed, der skaber en enorm værdi for samfundet. 

CPH skaber tilgængelighed for turister, der sætter gang i hjulene hos hotell-
er, restauranter, detailhandlen og underholdningsindustrien.

Tilgængeligheden giver danske virksomheder en unik adgang til markeder, 
lande og regioner og spiller en vigtig rolle i eksporten af fx danske lægem-
idler, maskiner og næringsmidler. Samtidig får udenlandske virksomheder, 
besøgende og investorer en effektiv adgang til Danmark. Især når der er 
tale om direkte ruter til bl.a. andre kontinenter.

Tilgængelighed giver mulighed for øget interaktion mellem mennesker. Det 
forbedrer erhvervslivets muligheder for at samarbejde og dele viden med 
virksomheder og personer uden for Danmark og gør det lettere at tiltrække 
kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Tilgængelighed er kort sagt lig med 
globalisering, og det resulterer i højere produktivitet.  
 
Passagergevinster  
Flyet er den hurtigste transportform til alle europæiske hovedstæder. Sam-
tidig er rutenetværket blevet udvidet gennem de seneste årtier, og flere og 
flere har fået råd til at flyve.
 
Jobskabelse 
30.000 direkte arbejdspladser: De direkte arbejdspladser kommer af, at pas-
sagerer og fragtfly lander og letter i lufthavnene. Det skaber arbejdspladser 
i flyselskaberne, lufthavnene, lufttrafikkontrollen, handling-selskaberne, 
fragtoperatørerne m.m.  
 
20.000 ekstra indirekte arbejdspladser: De indirekte arbejdspladser kommer 
primært fra leverandører til luftfarten. Flyselskaberne køber fx varer og tje-
nester i forbindelse med catering, reparation, brændstof mv, mens lufthavne 
køber varer og tjenester, vand, elektricitet mv. Det samme gør flytrafikkon-
trollen og andre aktører. 
 
Derudover skaber tilgængeligheden til Danmark job i turismeindustrien,  
underholdningsindustrien, detailhandlen etc., fordi der kommer uden-
landske fritids- og erhvervsturister til Danmark.

Luftfartens værdi for samfundet 
kan stilles op på tre parametre: 

Læs mere på cph.dk/om-cph/fremtidens-lufthavn 


