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Passagererne har fået 
en sikkerhedskontrol i 
dobbelt størrelse
Københavns Lufthavn indviede i dag 
den nye sikkerhedskontrol. Efter 
mere end to års byggearbejde er de 
1.800 nye kvadratmeter taget i brug 
med mere plads og lys til passage-
rerne. På trods af byggeaktivitet har 
den gennemsnitlige ventetid i 2017 
været 4 minutter og 57 sekunder. 

Når danskerne tager hul på vinterferien 
i næste uge, vil rejsen gennem Køben-
havns Lufthavn være noget anderledes 
end på samme tid sidste år.

Lufthavnen har i dag indviet en markant 
udbygning af sikkerhedskontrollen, der 
med de nye 1.800 kvadratmeter er blevet 
dobbelt så stor:

”Den nye, udvidede sikkerhedskontrol er 
en vigtig milepæl i udvidelsen af Køben-
havns Lufthavn for at skabe plads til flere 
rejsende og forbedre passageroplevelsen. 
En god, tryg og forudsigelig sikkerheds-
kontrol er helt afgørende for en god start 

på rejsen. Derfor er det vigtigt at skabe 
de rigtige rammer med masser af plads, 
lys og ro – og det har vi fået med den 
nye udbygning,” siger administrerende 
direktør Thomas Woldbye.

”Vi er jo først og fremmest sat i verden 
for at give de rejsende en god service og 
oplevelse, når de bruger lufthavnen, og 
ikke mindst understøtte, at vi har den 
bedst mulige tilgængelighed til og fra 
Danmark – til gavn for turismen og for de 
mange, globale danske virksomheder,” 
sagde Thomas Woldbye ved åbningen.

Transport-, bygnings- og boligminister 
Ole Birk Olesen, der i dag fik en rundvis-
ning i lufthavnens nye sikkerhedskontrol, 
udtaler:

”Med Københavns Lufthavn har vi i Dan-
mark Nordens største lufthavn. Det er 
en kæmpe gevinst og noget, som vi skal 
kæmpe for at bevare og udbygge. Det er 
nemlig et sundhedstegn for Danmark og

for Københavns Lufthavn, at der hele 
tiden bliver bygget ny kapacitet, så 
lufthavnen kan følge med den positive 
udvikling i antal passagerer.”.

Der blev også uddelt masser af rosr til 
både passagerer og medarbejdere i 
sikkerhedskontrollen. På trods af udfor-
dringer med byggerod og mindre plads i 
byggeperioden, var den gennemsnitlige 
ventetid for passagererne i sikkerheds-
kontrollen nede på 4 minutter og 57 

sekunder i 2017. 
”Det er vel at mærke på et år, hvor hele 
området har været én stor byggeplads. 
Så stor ros til passagererne, der har udvist 
tålmodighed og venlighed – selvom 
her i lange perioder har været meget 
trangt og rodet. Og en lige så stor ros 
til medarbejderne, der har holdt et højt 
og effektivt serviceniveau midt i det, der 
både har lignet og været en aktiv, travl 
byggeplads,” sagde Thomas Woldbye.

Fakta
• Sikkerhedskontrollen er udvidet til dobbelt størrelse med 1.800 kvadratme-

ter.
• Fra 2007 til 2017 er sikkerhedskontrollen udvidet fra 16 til 23 spor
• 100 mennesker har været med til at bygge den nye, udvidede sikkerheds-

kontrol
• Der arbejder 500 medarbejdere i sikkerhedskontrollen
• Hver dag går der i gennemsnit 30.000 passagerer igennem sikkerhedskon-

trollen, på travle dage 44.000.
• I 2017 var den gennemsnitlige ventetid i sikkerhedskontrollen 4 minutter 

og 57 sekunder
• 2017 blev der overdraget 95 ton væske, der ikke må medbringes gennem 

sikkerhedskontrollen.
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Københavns Lufthavn 
starter året med flere 
udvidelser
I årets første kvartal rejste 6,3 mio. 
passagerer gennem lufthavnen. Sam-
tidig tog lufthavnen hul på et år med 
rekordmeget byggeri. Lufthavnen vil 
i år investere op mod 2 mia. kr. i at 
udvide og forbedre lufthavnen.  

6.267.580 mennesker rejste gennem Kø-
benhavns Lufthavn i årets første kvartal, 
hvilket var 0,4% flere end samme kvartal 
sidste år. Det var især de lange interkon-
tinentale ruter, der trak væksten op. Her 
var der 9,9% flere rejsende end i samme 
kvartal sidste år.

”Vi har satset hårdt på at udvide antallet 
af interkontinentale ruter de senere år, 
så det bliver lettere for dansk erhvervsliv 
at komme ud til nye markeder, ligesom 

det er lettere for turister at komme her 
til landet. Sidste år åbnede bl.a. en ny 
rute til New Delhi i Indien, og i år er der 
åbnet nye ruter til Hongkong og Amman. 
De nye ruter er medvirkende til at sikre 
den flotte vækst i interkontinental trafik, 
som vi så i årets første kvartal,” siger 
Thomas Woldbye, der er administrerende 
direktør i Københavns Lufthavne A/S. 
Han fremhæver, at der med udgangen 
af marts blev taget hul på et rekordstort 
sommerprogram:

”Sammenlignet med vinterprogrammet 
har vi 52 flere destinationer, og af dem er 
10 helt nye. Nye ruter og forbindelser har 
i høj grad betydning for dansk erhvervsliv 
og ikke mindst turistsektoren. Hver gang 
der åbner en ny flyrute til CPH, så bliver 
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det lettere for turister at komme hertil, og 
vi kan se, at det i høj grad også er med til at 
trække flere besøgende her til landet,” siger 
Thomas Woldbye.

Antallet af lokaltafgående passagerer steg 
3,5%, og transfer- og transitpassagerer faldt 
8,2%. Stigningen i det samlede passagertal 
på 0,4% betød, at omsætningen steg 1,7%, 
mens resultatet før skat korrigeret for særli-
ge forhold blev 324,7 mio. kr., 7,2% højere 
end i 2017. 

Ny sikkerhedskontrol åbnet
I februar i år åbnede Københavns Lufthavn 
en stor udvidelse af den centrale sikkerheds-
kontrol:

”Sikkerhedskontrollen er en helt afgørende 
og central del af lufthavnen, og derfor har 
vi brugt de seneste år på at gennemføre en 
stor udvidelse, så arealet i dag er dobbelt 
så stort som hidtil og har fem nye spor. Det 
giver langt mere plads til de rejsende og er 
med til at sikre, at folk kan få en god start 
på rejsen. I 2017 var den gennemsnitlige 
ventetid i sikkerhedskontrollen under fem 
minutter, på trods af at der var reduceret 

plads og byggeaktivitet i hele perioden,” 
forklarer Thomas Woldbye.

Store investeringer i år
Københavns Lufthavn investerede i 2017 for 
ca. 1,5 mia. kr. i udvidelser og forbedringer, 
men i 2018 forventes investeringerne øget 
til mellem 1,8 og 2,1 mia. kr. I årets første 
kvartal udgjorde anlægsinvesteringerne 
480,1 mio. kr., hvilket var 79,7% højere end 
samme kvartal sidste år.

”Vi skal tilbage til slutningen af 1990’erne 
for at finde et tilsvarende investeringsniveau 
i lufthavnen. Vi har en ambitiøs udbygnings-
plan, som vi følger. I år har vi valgt at skrue 
endnu højere op for investeringstakten. 
Det betyder, at vi bliver færdige med den 
store udvidelse af Terminal 2 i området efter 
sikkerhedskontrollen, ligesom vi færdiggør 
byggeriet af en gangbro fra metrostatio-
nen til sikkerhedskontrollen. Et andet stort 
byggeprojekt er den nye Finger E, hvor vi har 
udvidet projektet, så der også bliver opført 
en helt ny bygning til paskontrol, og der 
bliver bygget endnu flere standpladser og 
gates til især de store langdistancefly,” siger 
Thomas Woldbye.

ÅR 2018

Vækst i den ikke-aeronautiske forret-
ning
Den ikke-aeronautiske del af forretningen, 
heriblandt shoppingcentret og parkering, 
voksede som følge af det stigende passa-
gertal. Omsætningen i shoppingcentret er 
steget 4,2%, hvilket hovedsageligt skyldes 
en stigning inden for restauranter og caféer, 
mens også parkering bidrog med 5,8%.

”Vi har i løbet af de første måneder af 2018 
åbnet en række nye spisesteder og forret-
ninger i området før sikkerhedskontrollen. 
Det har været et stort ønske fra mange 
rejsende og ’de ventende’, at der var flere 
muligheder for at få en kop kaffe eller noget 
at spise, inden man skal gå igennem sikker-
hedskontrollen. Det er der nu kommet. For 
syv ud af 10 rejsende er netop muligheden 
for at kunne spise vigtig, når de er i lufthav-
nen, og her har vi manglet tilbud, så man 
eksempelvis kan sige farvel til familien,” 
siger Thomas Woldbye.

Forventninger 
Trafikudviklingen følger det forventede 
trafikprogram for 2018, og CPH fastholder 

derfor de tidligere udmeldte forventninger 
om vækst i antallet af passagerer i 2018.

CPH forventer at fortsætte med at investere 
i vækst. I lighed med de seneste år forventer 
CPH fortsat at investere på et højt niveau i 
2018 – ialt mellem 1,8 og 2,1 mia. kr.

Passagererme har fået 
en sikkerhedskontrol i 
dobbelt størrelse

Københavns Lufthavn 
starter året med flere 
udvidelser
 
Lufthavnens travle Ter-
minal 3 udvides
  
Skandinaiens første 
direkte rute til Moldova 
går i luften fra CPH 

CPHer Europas mest 
effektive

Ekspansion og nye 
flyruter præger første 
halvår for CPH

CPH-trafiktal: Flere fly-
ver via København og 
ud i verden

Fordobling: En million 
amerikanere flyver nu 
til Danmark hvert år



INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ÅR 2018

5

100-meterløb åbner Dan-
marks længste indendørs 
gangbro
Københavns Lufthavn indviede i 
dag Danmarks længste indendørs 
gangbro, der gør det muligt for de 
rejsende at skyde genvej fra metroen 
direkte til sikkerhedskontrollen og 
SAS Fast Track. Genvejen blev indviet 
af Hovedstadens Regionsrådsfor-
mand Sophie Hæstorp Andersen og 
et vaskeægte 100-meterløb. 

Det tog Catarina fra NBRO-Running løbe-
klub 11,5 sekunder at løbe de 100 meter 
over den nye gangbro fra metroen ind i 
det røde målbånd ved sikkerhedskontrol-
len. 100-meterløbet markerede, at broen 
nu er åben for alle passagerer.

Og selvom det til dagligt nok vil tage 
lidt flere sekunder at benytte den nye 
gangbro, så er det en regulær genvej for 
indenrigspendlerne og de mange andre 
rejsende, der ankommer med metroen. 
Hvis man kun har håndbagage med, kan 

man nu gå direkte til sikkerhedskontrollen 
og SAS Fast Track uden at skulle ned på 
det travle gulv i Terminal 3.

”Gangbroen gør det endnu nemmere 
for de rejsende at komme ud i verden - 
og hurtigere for mig og andre, der ofte 
flyver indenrigs, at komme rundt i landet. 
Nu kræver det kun et enkelt check-in 
i metroen, før man står med et ben i 
sikkerhedskontrollen. Det styrker forbin-
delsen mellem Greater Copenhagen og 
resten af verden,” sagde Regionsråds-
formand i Region Hovedstaden Sophie 
Hæstorp Andersen (S) i sin åbningstale.

Mere plads i Terminal 3
Gangbroen har længe stået højt på øn-
skelisten hos Københavns Lufthavn og er 
en afgørende del af den store ombygning 
og udvidelse af Terminal 3, der samlet 
skaber 1.600 nye kvadratmeter til passa-
gererne. Det forventes, at flere
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Fakta om den nye gangbro 

• Gangbroen er Danmarks længste indendørs bro. Den er 100 meter 
lang og 5 meter bredDen nye tilbygning bliver på 1.500 m2 og 
koster ca. 150 millioner kroner.

• Gangbroen er en del af en investering på samlet 250 millioner til 
ombygning og udvidelse af Terminal 3 inden sikkerhedskontrollen

• Bladt Industries fra Aalborg har været hovedentreprenør på det 
komplekse byggeri

• Omkring 50 % af passagererne i Københavns Lufthavn rejser i dag 
kun med håndbagage, og de fleste af dem tjekker ind hjemme fra 
mobil, tablet eller computer

gangsområde til sikkerhedskontrollen 
og Terminal 2,” siger Thomas Woldbye, 
administrerende direktør i København 
Lufthavn.

Hurtigt ud og hjem igen
I dag er det halvdelen af de rejsende, der 
kun har håndbagage med. For fremtiden 
kan de gå direkte fra metroen til sikker-
hedskontrollen.

Det samme gælder de mange indenrigs-
pendlere, der nu kan komme endnu hur-
tigere frem til det særlige indenrigsspor i 
sikkerhedskontrollen - og så videre til en 
af de af de seks regionale lufthavne.

”Det er vigtigt for os at være med til at 
styrke regionale sammenhænge og gøre 
afstanden mellem øst og vest kortere. 
Vi tror på, at en lettere og hurtigere tur 
vil øge antallet af tilfredse indenrigs-
pendlere. Vi håber, at de 100 meter bro, 
kan hjælpe med til, at pendlerne får en 

oplevelse af en nemmere rejse, hvor de 
hurtigt kan komme afsted og hjem igen,” 
fortalte Thomas Woldbye, administreren-
de direktør i Københavns Lufthavn, i sin 
velkomsttale.

Tak til passagererne
Broen er blevet bygget i Københavns 
Lufthavns travleste passagerområde og 
er derfor blevet bygget i etaper og mest 
om natten, men det har stadig krævet 
overbærenhed fra passagererne.

”Der skal lyde en stor tak til passagerer-
ne, som har udvist stor tålmodighed i 
forbindelse med byggeriet af broen, som 
har fyldt meget i en forvejen travl termi-
nal. Vi er glade for, at broen nu er åben 
og byggerodet er forbi,” siger Thomas 
Woldbye.

millioner rejsende vil benytte den nye 
bro fremover, og det frigiver en masse 
plads i terminalens travle stueplan.

”Formålet med den nye gangbro 
er først og fremmest at skabe mere 
plads til ankommende passagerer, og 
passagerer der skal tjekke bagage ind 

hos SAS og en række andre flyselska-
ber i Terminal 3. Der er rigtig mange, 
der henter familie eller venner, når de 
kommer hjem fra rejsen, og dem skal 
der være plads til.Ligesom afgående 
passagerer med bagage nu får en bed-
re start på rejsen, fordi Terminal 3 ikke 
længere skal bruges som gennem-
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Skandinaviens første di-
rekte rute til Moldova går 
i luften fra CPH
Eventyrlystne danskere får en tidlig 
julegave, når Wizz Air fra den 15. 
december i år åbner Skandinaviens 
første direkte rute til Moldovas 
hovedstad Chisinau fra Københavns 
Lufthavn. De rejsende kommer der-
med et skridt tættere på endnu en af 
Østeuropas glemte hovedstæder.

Man skal ikke lade sig narre af, at den 
moldoviske hovedstad Chisinau for 
mange er ganske ukendt. Byen er blandt 
andet indehaver af to af verdens største 
vingårde, æstetiske grønne parker og 
ufortalte historier fra sovjettiden. Krydret 
med lave østeuropæiske priser og et 
køkken, der er en fusion af rumænske 
og gamle centraleuropæiske madtraditi-
oner, er Chisinau et oplagt rejsemål for 
de eventyrlystne, der allerede har rejst 
Vesteuropa tyndt på storbyferier.

”Det er en stor fornøjelse at kunne sætte 
Chisinau på kortet over destinationer, vi 
kan tilbyde passagererne en direkte rute 

til. Danskerne er rejselystne som aldrig 
før, og vi oplever stigende interesse for 
de østeuropæiske storbyer. Særligt de 
unge er efterhånden så rejsevante, at 
deres næste rejse helst skal byde på no-
get nyt og ukendt, og destinationen skal 
helst fortælle en historie, de ikke har hørt 
før. Det kan Chisinau,” siger Peter Krogs-
gaard, kommerciel direktør i Københavns 
Lufthavn. 

Kortere mellem Danmark og Øst-
europa
Wizz Air, der har hovedsæde i Ungarn, 
kom første gang til Københavns Lufthavn 
i 2016. Flyselskabet har direkte ruter fra 
København til Sibiu i Rumænien, Skopje 
i Makedonien, Sofia i Bulgarien og Kiev 
i Ukraine. Den nye rute fra København 
til Moldovas hovedstad, Chisinau, er en 
del af Wizz Airs ambition om at forbin-
de Danmark endnu bedre med Øst- og 
Centraleuropa.

”Wizz Air er et af Europas hurtigst 
voksende flyselskaber. For at vedholde 
væksten, er det vigtigt, at vi fortsat 
skaber gode forbindelser for alle vores 
passagerer, så de kan opleve endnu mere 
af Europa. Vi er meget glade for at kunne 
annoncere vores femte rute fra Køben-
havn og dermed forbinde Danmark med 
Moldovas hovedstad Chisinau. Vores 
fortsatte vækst i Københavns Lufthavn 
styrker Wizz Airs engagement i Danmark, 

København og lufthavnen, ligesom den 
bidrager til landets turisme- og service-
sektor,” siger Andras Rado, Corporate 
Communications Manager i Wizz Air. 

Wizz Air flyver mellem København og 
Chisnau hver tirsdag og lørdag med 
opstart lørdag d. 15. december 2018, 
og ruten er dermed skræddersyet til en 
forlænget weekendtur.

Fakta 

• Chisinau er Moldovas hovestad og største by med 685.900 indbyggere
• Fra 1945 til 1991 var Moldova en delstat i Sovjetunionen
• Lufthavnen i Chisinau hedder Chisinau International Aiport og er pla-

ceret kun 13 kilometer fra byens centrum. Den officielle lufhavnskode 
(IATA) er KIV på grund af byens russiske navn Kishinev

• Wizz Air vil starte med at flyve på ruten to gange ugentligt, tirsdag og 
lørdag, fra d. 15. december 2018
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Københavns Lufthavn er 
Europas mest effektive
Verdens førende transportforskere 
har endnu engang kåret Københavns 
Lufthavn til at være Europas mest 
effektive lufthavn. Det er 13. gang 
ud af 15 mulige, at Københavns Luft-
havn tager prisen. 

Det er verdens førende akademiske sel-
skab inden for luftfart, det uafhængige 
Air Transport Research Society (ATRS), 
der én gang om året kårer verdens mest 
effektive lufthavne, og for 13. gang på 15 
år hjemtog Københavns Lufthavn titlen 
som ”Europas mest effektive lufthavn”.

”Selvom vi har modtaget denne ud-
mærkelse flere gange, så er jeg lige 
stolt hver gang over, at vi som lufthavn 
gang på gang bliver anerkendt for, at vi 
gennem et tæt samarbejde med både 
fly- og handling-selskaber er i stand til 
at forbedre vores services og blive mere 

effektive. Det er væsentligt for konkur-
rencen med de øvrige lufthavne i Europa, 
da det har stor betydning for vores evne 
til at tiltrække nye ruter”, siger Kristian 
Durhuus, der er driftsdirektør i Køben-
havns Lufthavn.

Han understreger, at arbejdet med 
effektivitet i høj grad også handler om 
passagererne: 

”At vi er en effektiv lufthavn afspejler sig 
også i passagerernes generelt høje til-
fredshed med oplevelsen af at være gæst 
hos os. Vores mål er, at de rejsende har 
en gnidningsfri rejse gennem lufthavnen, 
og det kræver både at vi bruger ny tek-
nologi, skaber smarte løsninger og ikke 
mindst at vores medarbejdere konstant 
har fokus på at hjælpe de rejsende”, siger 
Kristian Durhuus. 
”Vi har i mange år været førende til at

implementere digitale selvbetjenings-
løsninger i hele rejsekæden fra check-
in, bagageaflevering, over security og 
paskontrol til boarding. Det gør det 
både lettere for lufthavnen, for fly- og 
handlingselskaberne, for politiet og ikke 
mindst for de rejsende. Og vi kan se i vo-
res målinger, at passagererne er glade for 
selv at klare eksempelvis bagageafleverin-
gen eller scanne boardingkortet inden de 
går ind i sikkerhedskontrollen”, forklarer 
Kristian Durhuus og fremhæver, at den 
selvbetjente bagagedrop nedsætter den 
tid, passagererne bruger ved skanken 
helt ned til 15 sekunder og at det har 
været med til at øge effektiviteten ved 
check-in-faciliteterne med 30 procent. 

”På den måde udnytter vi vores kapacitet 
mere effektivt, og det samme gælder fly- 
og handlingselskaberne, der kan bruge 
ressourcerne bedre på andre ting”, siger 

Kristian Durhuus. 

Ifølge Kristian Durhuus kommer fremti-
dens lufthavn til at være helt anderledes 
end det vi kender i dag, især på grund 
af de nye muligheder, som teknologien 
giver: 
”Vi har hele tiden nye udviklingsprojekter 
i gang, og noget af det, der i fremtiden 
kan gøre det endnu lettere at flyve er 
digitale løsninger baseret på eksempelvis 
biometri, hvor vi ikke behøver et boar-
dingpass, men eksempelvis kan benytte 
fingeraftryk eller iris-scanning, når man 
skal boarde et fly. Vi har sat digitalisering 
øverst på vores dagsorden – både for at 
skabe en bedre rejseoplevelse for vores 
flere end 30 mio. årlige passagerer og for 
at gøre CPH til en endnu mere attraktiv 
lufthavn for flyselskaberne”, forklarer 
Kristian Durhuus.  
Læs mere om ATRS på http://www.
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14,5 mio. mennesker rejste gennem 
Københavns Lufthavn i første halvår 
af 2018, hvilket er 3,1% flere end 
sidste år. Især de lange ruter vok-
ser. Samtidig har lufthavnen både 
afsluttet og påbegyndt flere store 
byggeprojekter og vil investere ca. 
2,0 mia. kr. i at udvide og forbedre 
lufthavnen. 

Med 14.458.138 rejsende i første halvår 
af 2018 satte Københavns Lufthavn 
ny rekord. Sammenlignet med samme 
periode i 2017 var der nemlig 3,1% flere 
rejsende i København. Det er især de 
lange, interkontinentale ruter, der træk-
ker væksten med 9,2% flere rejsende 
primært grundet nye ruter.

”Vores strategi om at udvide antallet af 
lange ruter bærer frugt. I årets første må-
neder åbnede Cathay Pacific en direkte 
rute til Hongkong, Air China til Beijing og 
både Norwegian og Royal Jordanian til 
Amman i Jordan. Samtidig er kapaciteten 
på en række ruter udvidet, og der er alle-

rede annonceret udvidelser også i vinter-
programmet. Vi har i dag over 40 direkte 
ruter til destinationer uden for Europa, og 
det er med til at sikre den positive vækst i 
den vigtige interkontinentale trafik og en 
vigtig del af vores strategi,” siger Thomas 
Woldbye.

Han fremhæver også, at sommerpro-
grammet med 10 helt nye destinationer 
har bidraget til det rekordhøje antal 
rejsende i lufthavnen:

”Nye direkte flyruter er ikke bare med til 
at give dansk erhvervsliv og fritidsrejsen-
de flere muligheder for at komme let ud i 
verden, men de er i høj grad også med til 
at tiltrække turister og investorer til Dan-
mark. Når vi får åbnet en ny rute, stiger 
antallet af rejsende generelt, og det er 
især turister, der får lettere ved at komme 
til Danmark.”

Antallet af lokaltafgående passagerer 
steg 3,8%, mens transfer- og transitpas-
sagerer faldt 0,4%. Stigningen i det

Ekspansion og nye fly-
ruter præger første 
halvår for Københavns 
Lufthavn

Passagererme har fået 
en sikkerhedskontrol i 
dobbelt størrelse

Københavns Lufthavn 
starter året med flere 
udvidelser
 
100-meterløb åbner 
Danmarks længste in-
dendørs gangbro 
  
Skandinaiens første 
direkte rute til Moldova 
går i luften fra CPH 

CPH er Europas mest 
effektive

Ekspansion og nye 
flyruter præger første 
halvår for CPH

CPH-trafiktal: Flere fly-
ver via København og 
ud i verden

Fordobling: En million 
amerikanere flyver nu 
til Danmark hvert år



INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ÅR 2018

11

samlede passagertal på 3,1% bidrog 
til, at omsætningen steg 0,5%, mens 
resultatet før skat korrigeret for særlige 
forhold blev DKK 710,7 mio., 6,2% lavere 
end i samme periode af 2017 grundet 
takstnedsættelse pr. 1. april 2018, højere 
afskrivninger og højere personaleomkost-
ninger. 

Ny gangbro til metroen åbnet
I juni måned åbnede Danmarks læng-
ste indendørs gangbro, som forbinder 
metrostationen med sikkerhedskontrollen 
og SAS Fast Track. Gangbroen er ifølge 
Thomas Woldbye et eksempel på den fi-
losofi, der ligger til grund for lufthavnens 
udvidelsesplaner:

”Vores mål er at skabe en både gæstfri 
og effektiv lufthavn. Det handler om at 
sikre, at flyene afgår sikkert og til tiden, 
men i høj grad også om at gøre passa-
gerernes rejse gennem lufthavnen hurtig 
og behagelig. Hver anden rejsende rejser 
i dag uden indchecket bagage, og langt 
de fleste har checket ind, inden de når 
lufthavnen, enten online eller ved hjælp 

af mobilen hjemme fra. De har ikke be-
hov for at komme til check-in-skrankerne 
i stueetagen, og med broen kan de nu gå 
direkte til sikkerhedskontrollen. Det gør 
turen gennem lufthavnen lettere og hur-
tigere for dem, men det betyder også, at 
der er færre mennesker i Terminal 3, der i 
forvejen er et meget travlt område af luft-
havnen. Med den nye gangbro forbedrer 
vi både rejseoplevelsen og udnytter vores 
kapacitet endnu bedre,” forklarer Thomas 
Woldbye og fremhæver, at CPH igen i år 
modtog udmærkelsen som Europas mest 
effektive lufthavn fra den anerkendte, 
internationale forskersammenslutning Air 
Transport Research Society (ATRS).

Ud over gangbroen har lufthavnen også 
indviet første del af den 4.000 kvadrat-
meter store udvidelse af området efter 
sikkerhedskontrollen, hvor der både er 
nye gang- og opholdsarealer og nye 
spisesteder og butikker.

Københavns Lufthavn investerede i 2017 
for ca. 1,5 mia. kr. i udvidelser og forbed-
ringer, men i 2018 forventes investerin

nye gang- og opholdsarealer og nye 
spisesteder og butikker.

Københavns Lufthavn investerede i 2017 
for ca. 1,5 mia. kr. i udvidelser og forbed-
ringer, men i 2018 forventes investerin-
gerne øget til mellem 1,8 og 2,1 mia. kr. 
I årets første halvår udgjorde anlægsinve-
steringerne DKK 1.033,2 mio. 

”Vi har skruet højt op for investeringer-
ne og ligger 58,1% højere end samme 
periode sidste år. Et af de helt store 
byggeprojekter er den nye Finger E samt 
en tilhørende bygning til paskontrol. Vi 
forventer at indvie første fase næste år 
med nye standpladser og gates,” siger 
Thomas Woldbye. 

Fortsat vækst i den ikke-aeronauti-
ske forretning 
Den ikke-aeronautiske del af forret-
ningen, heriblandt shoppingcentret og 
parkering, voksede som følge af det 
stigende passagertal. Omsætningen i 
shoppingcentret er steget 2,0%, hvilket 
hovedsageligt skyldes en stigning inden 

for restauranter og caféer, mens parke-
ring bidrog med 10,6%. 

”Seks ud af 10 rejsende spiser eller hand-
ler inden de skal ud og rejse. Det kræver, 
at vi har et bredt og attraktivt udvalg. 
Derfor har vi åbnet nye spisesteder både 
før og efter sikkerhedskontrollen. Mange 
af de nye enheder er kendte, danske 
brands som har internationale ambitioner 
som eksempelvis Mikkeller, Wood Wood, 
Cock’s and Cows og Oh! By Kopenhagen 
Fur”, siger Thomas woldbye. 

Fastholder forventninger 

Trafikudviklingen følger det forventede 
trafikprogram for 2018, og CPH fasthol-
der derfor udmeldingen af 1. marts 2018 
om vækst i antallet af passagerer i 2018.

CPH forventer at fortsætte med at inve-
stere i vækst. I lighed med de seneste år 
forventer CPH fortsat at investere på et 
højt niveau i 2018 – i alt mellem 1,8 og 
2,1 mia. kr.
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September blev travl i Københavns 
Lufthavn. 2.791.961 passagerer rejste 
igennem terminalerne år. Væksten 
på 8,1% i transfer er drevet af de 
lange, direkte ruter.

Antallet af transferpassagerer vokser igen 
i Københavns Lufthavn. Samlet er der i 
årets første ni måneder fløjet 2.216.059 
passagerer via Københavns Lufthavn og 
videre ud i verden - en vækst på 1,3% i 
forhold til samme periode sidste år. 

Særligt i september var der mange 
transferpassagerer. Her voksede trafikken 
via CPH med 8,1% i forhold til samme 
måned sidste år.

”Ser vi bag tallene, så er det helt overve-
jende de lange, direkte ruter fra Køben-
havn til destinationer uden for Europa, 
der trækker væksten i transfer. Der er 
kort sagt stadigt flere, der flyver fra 
Nordeuropa via København og videre til 

vores mange destinationer i Nordamerika 
og Asien,” siger adm. direktør Thomas 
Woldbye.

Vigtigt for knudepunktet CPH
SAS står for 80% af transfertrafikken 
i København, men flyselskaber som 
Norwegian, Air Canada og Air India er 
i år også med til at trække væksten i 
transfertrafikken.

”Det er vigtigt for vores position som 
internationalt trafikknudepunkt i Nord-
europa, at vi fortsat kan udvikle de lange 
ruter, så flest muligt vælger at flyve via 
København ud i verden frem for at flyve 
via f.eks. Paris, London eller Frankfurt,” 
understreger Thomas Woldbye.

Københavns Lufthavn har i dag 37 inter-
kontinentale ruter. Til december åbner en 
ny rute til Chengdu i Kina.
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Samlet har der i årets første ni måneder været 
23.317.168 rejsende igennem terminalerne - 
en vækst på 3,7% i forhold til samme periode 
sidste år.

I september voksede antallet af passagerer 
til 2.791.961. Det er 4,5% flere end samme 
måned sidste år.

På top 10-listen over destinationer i septem-
ber er London stadig størst. I september rejste 
189.593 på ruterne til den britiske hovedstad, 
en vækst på 2,9%. Malaga på den spanske 
solkyst er månedens højdespringer med en 
vækst på 7,6%.
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at det stiger i år og årene fremover,” 
siger kommerciel direktør i Københavns 
Lufthavn, Peter Krogsgaard, og fremhæ-
ver, at det særligt er antallet af turister, 
der er vokset markant:

”I USA har man typisk kun 10 dages 
betalt ferie hvert år, så amerikanske 
turister er ganske kræsne og parate til 
at betale, hvad det koster at få en god 
ferie. Derfor er der stor konkurrence om 
at tiltrække amerikanske turister, og her 
spiller de mange direkte ruter en vigtig 
rolle,” fortæller kommerciel direktør Peter 
Krogsgaard.

Væksten i antallet af amerikanske rej-
sende hænger ganske tæt sammen med 
antallet af direkte ruter med især SAS 
og Norwegian til og fra Danmark. Tæller 
man Air Canadas rute til Toronto med, 
er antallet af direkte fra Nordamerika til 
Københavns Lufthavn siden 2010 vokset 
fra 6 til 11.

Væksten over Atlanten ser ud til at fort-
sætte næste år. SAS har annonceret, at 
man næste sommer skruer markant op 
for ruten til Boston med afgang fra CPH 
alle ugens syv dage.

”Amerikanerne foretrækker ligesom 
danskerne at flyve direkte. Så jo flere 
direkte ruter, desto bedre for den danske 
turismeindustri og for forretningslivet,” 
siger Peter Krogsgaard.

Amerikanerne er nu tredjestørste 
gruppe

Den totale andel af amerikanske rejsende 
i Københavns Lufthavn er vokset fra 4,3 
til 6,9 procent. Dermed har amerikanerne 
overhalet nordmændene og er i dag den 
tredjestørste gruppe udenlandske rejsen-
de - kun overgået af svenskerne med 13 
procent og briterne med 8 procent.

ÅR 2018

Fordobling: En million amerikanere flyver nu til 
Danmark hvert år
Flere direkte ruter og flere afgange 
har fået amerikanerne op at stolene 
og ned i flysæderne med kurs mod 
Danmark. Antallet af amerikanske 
rejsende til Københavns Lufthavn er 
vokset med 555.000 siden 2010. Og 
de kan lide at være her. Det viser en 
ny opgørelse fra Københavns Luft-
havn og VisitDenmark. 

En million amerikanere kom til Danmark 
via Københavns Lufthavn sidste år - mere 
end en fordobling på blot syv år. 

”Vi har arbejdet hårdt sammen med 
flyselskaberne og turismeorganisationer-
ne om at øge trafikken over Atlanten. Og 
det er lykkedes. Sidste år rundede vi for 
første gang 1 million, og vi forventer,

Passagererme har fået 
en sikkerhedskontrol i 
dobbelt størrelse

Københavns Lufthavn 
starter året med flere 
udvidelser
 
100-meterløb åbner 
Danmarks længste in-
dendørs gangbro 
  
Skandinaiens første 
direkte rute til Moldova 
går i luften fra CPH 

CPH er Europas mest 
effektive

Ekspansion og nye 
flyruter præger første 
halvår for CPH

CPH-trafiktal: Flere fly-
ver via København og 
ud i verden

Fordobling: En million 
amerikanere flyver nu 
til Danmark hvert år



INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ÅR 2018

15

De amerikanske turister er typisk højt-
uddannede og vellønnede. De er på 
storbyferie i Danmark, ofte i forbindelse 
med en rundrejse eller en krydstogtsferie. 
Og de kan lide at være i København og 
Danmark.

Ni ud af ti er godt tilfredse med deres 
ophold i Danmark og hele 96 procent 
synes, at danskerne er venlige og imø-
dekommende, viser VisitDenmarks store 
analyse af udenlandske turisters oplevelse 
af Danmark. Det er en af grundene til, at 
hver fjerde amerikanske turist er gengan-
ger.

Hos VisitDenmark er man meget tilfredse 
med udviklingen, lyder det fra turismeor-
ganisationens amerikanske markedschef, 
Dennis Englund:

”Væksten afspejler det store fokus, vi har 
på USA. Et intenst arbejde med ledende 
amerikansk presse, nationale medier 
såvel som toneangivende livsstilsmedier 

samt en øget indsats overfor amerikan-
ske turoperatører, har medvirket til, at 
Danmark har været mere eksponeret i 
USA som rejsedestination med mange 
kvalitetsoplevelser end nogensinde før,” 
siger Dennis Englund.

Han understreger, at man ser meget 
positivt på udviklingen af amerikanske 
passagerer fremover og vil fortsætte 
VisitDenmarks tætte samarbejde med de 
flyselskaber, der betjener København.

Direkte ruter fra CPH til Nord-
amerika

Antallet af sæder på direkte 
flyvninger er vokset fra 420.000 
i 2010 til 763.000 sidste år. Der 
flyves direkte til:

• New York med SAS, Norwegian 
og Delta (sommerrute)

• Los Angeles med Norwegian
• Washington med SAS
• Chicago med SAS
• Orlando med Norwegian
• Fort Lauderdale med Norwegian
• San Fransisco med SAS
• Miami med SAS (vinterrute)
• Boston med SAS (sommerrute)
• Oakland med Norwegian (som-

merrute)
• Toronto med Air Canada
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