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Varemodtagelse 
– step by step 

Alle leverancer til lufthavnens shopping
center skal leveres gennem Varegård Øst. 

Dette betyder samtidig, at alle varer scannes 
og/eller screenes af lufthavnens Security.

Sådan foregår varemodtagelsen

Samme trin gælder for pakker. 

De skal dog leveres lige ved 

siden af sluserne og kan afhen

tes i stueetagen på vej ind.
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Fragtmand og varemodtager 

aftaler tid for modtagelse af 

varer i varegård øst.

Varemodtager går ud til 

fragtmand igennem  

securityudgangen.
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Pallen er på vej igennem 

scanner og varemodtager går 

ind igennem securityindgang 

for at hente de scannede 

varer i stueplan eller kælder.

Varemodtager sætter palle klar 

i scanner og aktiverer scanner 

med IDkort. Uden IDkort kan 

man ikke få varerne ind.
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Det er således, at godsscanneren ikke kan gennemlyse paller ret meget højere end 60 cm, 

især hvis dette er kompakte varer og/eller væsker.

Det kan betyde, at leverer I jeres varer og væsker på anden vis end illustrationerne viser, 

så kan det bliver nødvendigt, at vi pakker dem om på rampen, før de kan scannes.

Derfor beder vi om, at i vælger en af de beskrevne løsninger.

•  Fælles for alle leverancer er at varer ikke blandes. (Vand og væsker, sandwich, kød 

osv. blandes ikke)

•  Paller må gerne pakkes enkeltvis og stå oven på hinanden, så de kan køres af og 

igennem scanneren. 

•  Der skal anvendes EURO paller og vi bytter 1 til 1.

•  Alle paller bedes pakket med gennemsigtigt film.

Jeres varer leveres til Københavns lufthavn  
med kendt leverandør
Så behøver de ikke at blive scannet og kan 

pakkes som normal pallefragt. I kan anvende en 

leverandør der allerede leverer til lufthavnen og 

som har kendt leverandørstatus (vi kan oplyse, 

hvem der har denne status). I kan også lade 

jeres nuværende leverandør søge om at blive 

kendt leverandør til lufthavnen.

Vi er klar over at sikkerhedskravene er til gene for alle, der skal 

håndtere varerne, og vi i Facility Services arbejder på løsninger 

sammen med Security afdelingen for at lette proceduren, 

men vi kan ikke gå på kompromis med de foreskrevne 

sikkerhedsregler.

Pakkeanvisning for 
varer til CPH

Jf. trafikstyrelsens regler er det et krav, at varer der leveres til 
lufthavnens shoppingcenter scannes på samme måde, som når 
personer går gennem security kontrol. Det betyder, at varerne skal 
gennemlyses i scanner inden det kan tages ind i lufthavnen.

Pakker 
•  Tydeligt afmærket med 

modtager

• Sikret med wrap eller stropper

•  Se i øvrigt pakkeanvisninger, 

udleveres separat

Øvrige leverancer
Alle leverancer som ikke overholder 

begrænsningerne (oddsize paller, 

byggematerialer eller lignende) skal aftales 

forud med modtager og koordineres med 

Facility Services tlf. 3178 5631 (mandag – 

fredag 814) af hensyn til flowet i varegården.

Modtager

Max. 1
000 mm

M
ax

. 1
00

0 
m

m

Max. 1400 mm

Max. vægt  
100 kg

GODKENDTKE
NDT LEVERANDØR

KENDT LEVERANDØR



Alle varer leveres på paller pakket  
på følgende måde
Ved at levere varerne på nedenstående måde kan vi minimere  
afvisningsprocenten og lette varehåndteringen.

Væsker på palle i flere lag.

Tøj (lette leverancer) i mere 

end 2 lag.

Kraftige fustager i flere 

rækker.

Blandede leverancer med fx 

mad og væsker.

Fustager i flere lag.

Blandede leverancer.

 ÷

 ÷

 ÷

 ÷

 ÷

 ÷

Tøj, servietter mv. i 

max. 2 lag.

Væsker på palle i 1 lag. Madvarer på palle i 1 lag.

✔ ✔ ✔

Frosne madvarer på 

palle i 1 lag.

Tynde fustager på palle 

i 1 lag.

Kraftige fustager på palle i 1 

række og 1 lag.

✔ ✔ ✔

•  Frostvarer og alle former for væsker skal pakkes i 1 lag.

•  Andre kompakte/ tunge vareleverancer skal pakkes i 1 lag.

•  Elektronik skal pakkes i 1 lag.

•  Alle former for lette vareleverancer (sandwich, tøj mm.) skal pakkes i max 2 lag.

•  Fustager og dunke med f.eks. madolie skal pakkes i 1 række midt på pallen i længderetningen.



Dette skyldes at man som Kendt Leverandør selv foretager 

en række sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med 

sikring af lager, pakning, opbevaring, transport og levering af 

Lufthavnsleverancer.

At være Kendt Leverandør stiller derfor en række krav til jeres 

virksomhed. Det kræver at virksomheden og dens komplette 

sikkerhedskoncept kan godkendes af en EU godkendt validator. 

Det betyder blandt andet, at der skal foretages en baggrundskontrol 

og efterfølgende uddannelse af alle medarbejdere, der er en del af 

konceptet. Derudover skal det tilsikres, at lager og øvrige faciliteter er 

sikret på en måde, som kan tilsikre at ingen uvedkommende kan opnå 

adgang hertil og derved komme i kontakt med leverancer til lufthavnen. 

Alle processer skal beskrives i et sikkerhedsprogram, der sammen med en 

fysisk gennemgang af virksomhedens faciliteter gennemgås af EU validator. 

EU validatoren vil her vurdere om jeres virksomhed lever op til gældende krav jf. 

EU forordning 1998/2015 af 5. november 2015. En validering er gyldig i 2 år fra 

den dato valideringen foretages og alle udgifter i forbindelse med en validering 

tilfalder virksomheden.

Når jeres firma er blevet valideret (godkendt) af en EU godendt validator kan I levere 

varer til samtlige lufthavne i EU. For at levere varer til Københavns Lufthavn kræver 

det dog, at I særskilt bliver udpeget som Kendt Leverandør af Lufthavnsleverancer i 

Københavns Lufthavn.

Har I spørgsmål til konceptet, eller er I blevet valideret og ønsker at blive udpeget, kan I 

kontakte Security Staben – Security Operation & Development på mail: knownsupplier@

cph.dk. I vil herefter blive kontaktet for det videre udpegningsforløb. Forvent at det kan 

tage 10 hverdage, at blive udpeget som Kendt Leverandør i CPH.

Kendt 
leverandør

Som Kendt Leverandør har jeres 
virksomhed mulighed for at 

optimere jeres leveringprocesser i 
da varerne fra en Kendt Leverandør 

til Københavns Lufthavn er fritaget 
for eftersyn ved levering. 

Praktisk info
•  Hvis du er ny i lufthavnen eller hvis du har spørgsmål 

til varemodtagelse eller pakning af dine varer, kan du 

kontakte Facility Services på +45 3178 5631 (mandag 

– fredag 814). Se også kontaktoplysningerne på 

bagsiden.

•  Hvis du har et større parti af varer, er det altid 

en god ide at kontakte Facility Services i god tid 

inden varerne skal ankomme, da vi i perioder 

kan have rigtigt travlt på rampen.

•  Ved travlhed på rampen vil vi prioritere 

køle og frysevarer (især i sommerperioden), 

hvilket kan betyde ventetid på rampen.

•  Hvis du ikke selv har mulighed for at 

være til stede i varegården når dine 

varer ankommer, kan Facility Services 

også hjælpe dig med varemodtagelse, 

scanning, lagring og leverance. 

Kontakt os for en nærmere dialog.

•  Har du større varepartier fra 

den samme leverandør, kan 

leverandøren måske godkendes 

som kendt leverandør – 

hvilket giver dig en enklere 

varemodtagelse, bl.a. 

med leverance udenom 

scannerne.

GODKENDTKE
NDT LEVERANDØR

KENDT LEVERANDØR



Facility Services (FSE)
 Ansvarlig på rampen for varemodtagelse  

(ved ankomst): 
Varegård Øst +45 3111 2911  

(telefonen besvares mandaglørdag 614 & søndag 611)

FSE, salg og administration (tilbud etc): 
FSE +45 3178 5631  

(mandag – fredag 814)

Spørgsmål relateret direkte til driften (intern støtte): 
Varegård Øst +45 3231 3717  

(telefonen besvares mandaglørdag 614 & søndag 611) 

Læs mere på www.cph.dk/omcph/b2b

Åbningstider, 
CPH Varegård Øst (VGØ)

Kontakt varegården inden din leverance kommer. 

Seneste ankomst til rampen er kl.13:00 (søndag kl.11:00).

Mandag-lørdag
06.0013.00

Tilkald resten af døgnet

Kastrup Tværvej E

Varegård Øst

2770 Kastrup

GPS: 55.628358, 12.654295
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Søndag
06.0011.00

Tilkald resten af døgnet

Hvis du har leverancer udenfor åbningstiden tilkaldes Security til varegården på +45 3231 2488 

(+45 3231 2681 mellem 23.0005.00). Der kan forekomme responstid på 2030 minutter fra dit 

opkald, til security kan være på stedet og åbne scanneren.


