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Københavns Lufthavn er arbejdsplads for flere end 22�000  
mennesker, og som et af Nordeuropas største trafikknudepunkter 
er den en port til verden – og en port til Danmark� Københavns 
Lufthavns fortsatte udvikling og vækst er fundamental for  
Danmarks internationale tilgængelighed og konkurrenceevne�

CPH er bevidst om denne rolle og nødvendigheden af, at  
udviklingen af virksomheden sker til gavn for København og  
Danmark� Derfor arbejder CPH fortsat i alle dele af virksomheden 
og i samarbejde med myndigheder og andre interessenter for  
at sikre Københavns Lufthavns position i den stigende  
konkurrence lufthavnene imellem�

Københavns Lufthavne A/S
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup
Danmark
Telefon: 32 31 32 31
Fax: 32 31 31 32
E-mail: cphweb@cph�dk
Web: www�cph�dk
CVR-nr�: 14 70 72 04
Stiftet: 19� september 1990
Hjemsted: Tårnby Kommune

Benævnelser
Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og 
Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets dattervirk-
somheder og associerede virksomheder bruges synonymt� 

Københavns Lufthavn
Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup�

Roskilde Lufthavn
Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Roskilde�
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Københavns Lufthavne A/S (CPH) er både en børsnoteret 
virksomhed og samtidig et omdrejningspunkt for Danmarks 
internationale tilgængelighed og konkurrenceevne� 

For bedre at afspejle betydningen af samspillet med det 
lokale og regionale samfund er CPH's rapportering opdelt i 
en finansiel årsrapport, CPH Koncernårsrapport, og nærvæ-
rende ikke-finansielle rapport, CPH og Samfundet, der stiller 
skarpt på CPH’s samfundsansvar – Corporate Social Respon-
sibility (CSR)� 

Den nye struktur i CPH’s årsrapportering sker i overensstem-
melse med de nye regler og krav for årsrapportering� CPH og 
Samfundet udgør den lovpligtige redegørelse for samfunds-
ansvar for CPH for regnskabsåret 2010 i henhold til årsregn-
skabsloven §99A�

CPH og Samfundet indeholder afsnit, som tidligere har været 
en del af den samlede årsrapport (medarbejder- og arbejds-
miljømæssige forhold)� 

Finansiel information
Indledningsvist gives et kort resume fra CPH's koncernårs-
rapport 2010 af den finansielle udvikling�

Strategisk fokus
Herefter rettes fokus mod CPH's tilgang til sit samfunds-
ansvar som arbejdsplads for cirka 22�000 mennesker og 
ansvarlig nabo til den omkringliggende region samt som 
international lufthavn og det naturlige trafikale knudepunkt 
i Skandinavien� 

CPH's samfundsansvar retter sig overordnet set mod beva-
relsen og den fortsatte styrkelse af Københavns Lufthavns 
position som trafikalt knudepunkt, der er nødvendigt for 
sikringen af Danmarks konkurrenceevne� 

Forord

Dette arbejde retter sig mod udviklingen af lufthavnens 
rutenet, takstregulering i samarbejde med flyselskaber og 
tilrettelæggelse af kapacitet� Det fokuserer desuden på sik-
ringen af en god passageroplevelse samt udvikling af CPH's 
medarbejdere� 

Vi forstår betydningen af CPH's stilling og engagement i 
både regionens og Danmarks internationale tilgængelighed 
og konkurrencedygtighed� CPH og Samfundet rapporterer 
derfor om CPH’s tilgang til og indsats indenfor arbejdet 
hermed� 

Global Compact
I CPH og Samfundet rapporteres der endelig om resultater 
af arbejdet med implementeringen af FN's Global Compact, 
som CPH primo 2011 har tilsluttet sig� 

Global Compact indeholder principper inden for områderne 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-
korruption� Med tilslutningen forpligter CPH sig til at arbejde 
aktivt med at integrere principperne i forretningsstrategien, 
den daglige drift og organisationskulturen i CPH�

Miljøforhold, der tidligere er blevet rapporteret i CPH’s sær-
skilte miljørapport, er således integreret i denne del af CPH 
og Samfundet�

Henrik Gürtler
Formand for bestyrelsen
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Den finansielle udvikling i CPH er beskrevet i ledelsesbe-
retningen i den finansielle rapport CPH Koncernårsrapport 
2010� I det følgende er vist et resume heraf, hvor udviklin-
gen i 2010 i forhold til 2009 kommenteres� 

På side 10-11 er hoved- og nøgletal for den finansielle 
udvikling i CPH samt finansielle resultatindikatorer for 2006-
2010 vist�

2010 resultat i forhold til 2009
CPH’s omsætning er forøget med DKK 315,9 mio� til DKK 
3�238,7 mio�, hvilket hovedsageligt skyldes en stigning på 
9,1 procent i passagertallet og en ekstra indtægt på DKK 
135,5 mio� vedrørende en opsagt udlejningsaftale med SAS 
Cargo�

Andre driftsindtægter på DKK 286,8 mio� vedrører hovedsa-
geligt avance fra salg af aktier i ITA, Mexico�

Driftsomkostninger, inklusive afskrivninger, er forøget med 
DKK 177,0 mio� eller 9,4 procent til DKK 2�053,7 mio� 

Stigningen kan primært henføres til en forøgelse af eksterne 
omkostninger på DKK 130,5 mio� som følge af ændret 
indregning af CPH Parkering A/S og større vedligeholdelses-
omkostninger grundet højere aktivitet og snerydning i første 
og fjerde kvartal 2010� Korrigeret for særlige forhold og 
ændring af indregning af CPH Parkering A/S steg eksterne 
omkostninger med DKK 66,3 mio� 

Personaleomkostningerne korrigeret for særlige forhold er 
forøget med DKK 5,2 mio�, svarende til 0,6 procent� Afskriv-
ninger er forøget med DKK 20,8 mio� som følge af det høje 
investeringsniveau i 2009 og 2010�

Driftsresultat (EBIT) for 2010 udgør 1�471,8 mio�, en stigning 
på DKK 424,5 mio� i forhold til 2009� Korrigeret for særlige 
forhold er EBIT forøget med DKK 176,3 mio� i forhold til 
2009�

Resultat fra de internationale investeringer steg DKK 12,8 
mio� til DKK 27,1 mio�

Nettofinansieringsomkostningerne er forøget med DKK 
29,2 mio� til DKK 271,3 mio�, hvilket primært skyldes tab på 
renteswaps i forbindelse med tilbagebetaling af bankgæld 
og efterfølgende terminering af renteswap�

Resultat efter skat blev forøget med DKK 294,5 mio� til DKK 
908,8 mio� 

Korrigeret for særlige forhold steg resultat efter skat med 
18,2 procent til DKK 763,4 mio�

Trafik segment – resultater
Trafikindtægterne blev forøget med DKK 125,1 mio� eller 
8,0 procent til DKK 1�691,4 mio� primært på grund af stig-
ningen i passagertallet� 

Omsætningsstigningen er lidt lavere end passagervæksten 
på 9,1 procent grundet det ændrede passagermix med flere 
indenrigspassagerer og virkningen i det første år af den lang-
sigtede takstaftale, som fastholder taksterne frem til april 
2011� Fra april 2011 vil taksterne stige årligt med ændringen 
i det danske forbrugerprisindeks (CPI) plus en procent� 

Resultat før renter (EBIT) for trafik segmentet steg med 2,0 
procent til DKK 195,3 mio� i forhold til 2009� EBIT er steget 
mindre end omsætningen grundet højere omkostninger 
relateret til den højere aktivitet samt snerydning med videre i 
forhold til 2009�

Trafik udvikling i 2010
Det samlede passagertal i Københavns Lufthavn steg til 
21,5 mio� i 2010, svarende til en forøgelse på 9,1 procent i 
forhold til 2009� 

Stigningen skyldes en forøgelse af passagertallet på henholds-
vis 11,4 procent i første kvartal og 1,3 procent i andet kvartal 
på trods af påvirkningen fra askeskyen, der lukkede Køben-
havns Lufthavn i 5½ døgn i april�  I andet halvår 2010 fortsatte 
den positive udvikling med en stigning i passagertallet på  
12,2 procent i tredje kvartal og 12,0 procent i fjerde kvartal� 

Uden påvirkningen fra askeskyen havde Københavns 
 Lufthavn slået sin passagerrekord fra 2008�

I årets løb steg antallet af lokaltafgående passagerer med 
9,5 procent, og antallet af afgående transferpassagerer steg 
med 7,8 procent� Transferandelen faldt således en smule fra
25,0 procent i 2009 til 24,7 i 2010� 

Lavpristrafikken tegnede sig for 3,8 mio� passagerer i 2010,  
svarende til en stigning på 34,3 procent� Ved udgangen af 2010 
udgjorde lavpristrafikken 17,8 procent af trafikken i Køben-
havns Lufthavn, og andelen har været stigende henover året�

Finansiel udvikling – resumé 
fra ledelsesberetningen

Rute udvikling i 2010
I 2010 har nye og eksisterende flyselskaber etableret 33 nye 
ruter og 59 øgede frekvenser ud af Københavns Lufthavn�

I løbet af året åbnede der syv nye interkontinentale ruter; 
Qatar Airways til Doha, Air Canada til Toronto, Delta Air 
Lines til New York JFK, Egypt Air til Kairo, Norwegian to 
Agadir og Marrakech og Cimber Sterling til Tel Aviv� Dermed 
er antallet af interkontinentale ruter oppe på 22, hvilket er 
det højeste antal i dette årtusinde�

Lavprisselskabet transavia�com annoncerede i løbet af 
efteråret 2010, at selskabet trækker sig ud af Københavns 
Lufthavn ultimo april 2011 grundet krav til driften fra mo-
derselskabet� En række andre selskaber som for eksempel 
SAS, Norwegian og Cimber Sterling har gennem nye ruter 
og ekstra kapacitet stort set formået at fylde hullet efter 
transavia�com, og betydningen af det hollandske selskabs 
exit er derfor minimal for Københavns Lufthavn�

Tillæg til langvarig takstaftale relateret til CPH Go
Statens Luftfartsvæsen, SLV (fra 1� november 2010 Trafik-
styrelsen) godkendte med udgangen af august 2010 et 
tillæg til takstaftalen, der gælder frem til 31� marts 2015� 
Aftalen betyder, at passagertaksten i Københavns Lufthavns 
lavprisfacilitet, CPH Go, blev reduceret med cirka 35 procent 
i forhold til den tidligere passagertakst� CPH Go blev taget i 
brug 31� oktober 2010�

Københavns Lufthavn blev dermed den første europæiske 
storlufthavn med differentierede takster, og CPH tilgodeser 
både netværks- og lavprisselskaber�

De nye takster giver CPH og vigtige flyselskaber nye mulig-
heder for vækst, Danmarks internationale tilgængelighed 
forbedres, og passagererne får adgang til endnu flere billige 
billetter til flere destinationer�

Kommercielt segment – resultater
De kommercielle indtægter blev forøget med DKK 188,6 
mio� eller 14,3 procent til DKK 1�510,9 mio� i 2010 primært 
grundet ekstra lejeindtægt i forbindelse med opsigelse af 
SAS Cargo kontrakten og som følge af ændring af indreg-
ningen af omsætningen fra CPH Parkering A/S�

De samlede koncessionsindtægter, der hidrører fra shopping-
centret, parkering og øvrige indtægter, udgør DKK 894,4 mio� 
i 2010� Korrigeret for ændret indregning af CPH Parkering A/S 
er der tale om en stigning på 9,6 procent i forhold til 2009�

Koncessionsindtægten fra shoppingcentret steg med 6,0 
procent hovedsaglig på grund af stigningen i passageran-
tallet samt introduktionen af nye butikker som JOE & THE 
JUICE og Dixons Travel�

Korrigeret for effekten af askeskyen ville shoppingcentret 
have realiseret en stigning i koncessionsindtægter på cirka 
8,0 procent�

Resultatet af relanceringen af parkeringsprodukterne har 
især været positiv for langtidsparkering (over seks dage) for 
fritidsparkanterne� Business Parkering er stadig i fokus for 
yderligere initiativer� 

Lejeindtægter, der hidrører fra udlejning af kontor, værk-
steds-, hangar- og lagerlejemål, bygninger/domiciler, grunde 
og arealer til koncessioner er forøget med DKK 75,1 mio� til 
DKK 326,8 mio� Stigningen kan henføres til ekstra lejeind-
tægt vedrørende SAS Cargo modsvaret af ændret indreg-
ning af CPH Parkering A/S� 

Indtægt fra hotelaktiviteten faldt med 6,0 procent til DKK 
176,5 mio� grundet færre konferencer og events sammenlig-
net med 2009, hvor IOC og COP 15 havde positiv påvirkning 
på omsætningen� Belægningsprocenten for værelserne på 
Hilton Copenhagen Airport er stadig den højeste i forhold til 
hoteller i Københavns centrum�

Øvrige indtægter på DKK 158,2 mio� steg med DKK 1,1 mio� 
i forhold til 2009, hvilket primært kan henføres til en ny 
aftale med SAS Ground Handling�

Kommercielt resultat før renter (EBIT) blev forøget med DKK 
130,7 mio� til DKK 965,9 mio� i 2010, hvilket hovedsagligt skyl-
des stigningen i omsætningen grundet opsigelsen af lejekon-
trakten med SAS Cargo (effekt DKK 135,5 mio�)� Den ændrede 
indregning af CPH Parkering A/S har ikke betydning for EBIT�

Internationalt segment – resultater
CPH International har i 2010 forøget omsætningen (salg af 
rådgivning til associerede selskaber og andre) med DKK 2,2 
mio� til DKK 36,4 mio� 

Inklusive avance ved salg af aktier i ITA, Mexico på DKK 
286,7 mio� er driftsresultat (EBIT) forøget med DKK 289,9 
mio� til DKK 310,6 mio� 

Resultat fra kapitalandele i associerede virksomheder er 
forøget med DKK 12,8 mio� til DKK 27,1 mio�, som følge af 
forbedret indtjening i ITA� 

Økonomisk udvikling 2006-2010 
På de følgende to sider er den finansielle udvikling 2006-
2010 for CPH vist grafisk og i tabelform� Udviklingen i trafik-
ken er den afgørende driver for de finansielle resultater såvel 
som for omfanget af de investeringer, som CPH må gøre for 
at understøtte udviklingen i trafikken� 
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  2006 2007 2008 2009 2010

Resultatopgørelse (DKK mio.)      
Omsætning  2�884 2�925 3�114 2�923 3�239
EBITDA   1�560 1�785 1�620 1�518 1�964
EBIT  1�234 1�430 1�228 1�047 1�472
Resultat af kapitalandele  -21 50 -37 14 27
Nettofinansieringsomkostninger  183 129 164 242 271
Resultat af kapitalandele og nettofinansieringsomkostninger -204 -79 -201 -228 -244
Resultat før skat  1�030 1�352 1�026 820 1�228
Resultat efter skat  728 1�113 755 614 909
      
Totalindkomstopgørelse (DKK mio.)      
Anden totalindkomst  -33 211 42 -99 86
Totalindkomst  696 1�324 656 515 995
      
Balance (DKK mio.)      
Materielle anlægsaktiver  6�665 6�936 7�368 7�471 7�699
Finansielle anlægsaktiver  816 201 161 146 1
Aktiver i alt  8�058 7�650 8�069 8�630 9�283
Egenkapital  3�437 3�734 3�196 3�191 3�480
Rentebærende gæld  3�011 2�230 3�116 3�490 3�830
Investeringer i materielle anlægsaktiver  676 720 798 514 621
Investeringer i immaterielle anlægsaktiver  16 406 39 80 154
Investeringer i finansielle anlægsaktiver  694 - - - -
      
Pengestrømsopgørelse (DKK mio.)      
Pengestrømme fra driftsaktivitet  1�187 1�094 1�332 984 1�116
Pengestrømme fra investeringsaktivitet  237 328 -824 -552 -257
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet  -1�224 -1�620 -497 -25 -407
Likvider ultimo  229 32 43 450 903
      
Nøgletal      
EBITDA-margin  54,1% 61,0% 52,0% 52,0% 60,6%
EBIT-margin  42,8% 48,9% 39,4% 35,8% 45,4%
Aktivernes omsætningshastighed  0,42 0,41 0,41 0,37 0,39
Afkastningsgrad  18,0% 19,8% 16,1% 13,2% 17,9%
Egenkapitalforrentning  21,3% 31,0% 21,8% 19,2% 27,2%
Soliditetsgrad  42,7% 48,8% 39,6% 37,0% 37,5%
Resultat pr� aktie à DKK 100 (EPS)  92,8 141,8 96,2 78,3 115,8
Cash earnings pr� aktie à DKK 100 (CEPS)  134,4 186,9 146,3 138,3 178,5
Indre værdi i DKK pr� aktie à DKK 100  437,9 475,8 407,2 406,5 443,5
Udbytte i DKK pr� aktie à DKK 100  105,3 141,8 87,1 78,3 115,9
NOPAT margin  30,8% 42,0% 28,6% 29,3% 36,1%
Den investerede kapitals omsætningshastighed  0,37 0,40 0,43 0,38 0,39
ROCE  11,3% 16,8% 12,3% 11,1% 14,1%

Regnskabsprincipper er beskrevet i CPH koncernårsrapport 2010 (side 43-48), der er revideret�
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Med 22 interkontinentale passager-
ruter er Københavns Lufthavn et vigtigt 
nordeuropæisk trafikknudepunkt� Alene 
i 2010 kom der syv nye interkontinentale 
ruter til, og i 2011 vil Emirates begynde 
at flyve til Dubai�

I 2010 har CPH fokuseret på dual airport strategien, der gi-
ver mulighed for at fastholde og videreudvikle knudepunkts-
funktionen samtidig med, at væksten i lavpristrafikken i 
Københavns Lufthavn sikres� Strategien retter sig ikke ude-
lukkende mod flyselskaberne, men også mod passagererne, 
CPH's medarbejdere og CPH's kommercielle aktiviteter, der 
tilsammen skal sikre, at Københavns Lufthavn udvikler sig 
med tiden – som lufthavn og som arbejdsplads� Strategien 
er derfor integreret i CPH’s tilgang til en række områder, der 
sammen gør Københavns Lufthavn til en dual airport – en 
lufthavn for alle� Dermed får København, Øresundsregionen 
og Danmark den bedst mulige internationale tilgængelighed 
for alle interessenterne� 

Luftfartens betydning i en globaliseret verden blev tyde-
ligt illustreret, da udbruddet fra den islandske vulkan 
 Eyjafjallajökull delvist lukkede det europæiske luftrum gen-
nem flere døgn i april 2010� Lukningen af luftrummet havde 
store konsekvenser og omkostninger for samfundet� Ifølge 

den internationale luftfartsorganisation IATA berørte luknin-
gen op til 1,2 millioner rejsende om dagen� Erhvervslivets 
organisation, DI vurderede, at flyvestoppet alene i Danmark 
kostede samfundet mindst 150 millioner kroner i døgnet, 
det vil sige mindst DKK 750 mio� kroner for de cirka 5½ 
døgn, hvor alle danske lufthavne var lukkede� 

Værst ramt blev naturligvis luftfartsbranchen selv� IATA op-
gjorde flyselskabernes globale indtægtstab til DKK 9,5 mia� 
alene efter de første seks dages forstyrrelser af trafikken� 

Samlet set tydeliggjorde konsekvenserne af askeskyen 
luftfartens betydning for Danmark� Den internationale 
tilgængelighed er et omdrejningspunkt for Danmarks kon-
kurrenceevne i en globaliseret verden� En velfungerende, in-
ternational lufthavn er en af forudsætningerne for virksom-
heders placering i regionen, ligesom et veludbygget rutenet 
er en forudsætning for, at regionen kan tiltrække turister� 

For at sikre Københavns Lufthavns fortsatte position som en af Nordeuropas hoved-
lufthavne, har CPH i 2010 styrket arbejdet med ”dual airport” strategien�

Betydningen af et stærkt  
trafikalt knudepunkt
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Tiltag i 2010
CPH har igennem en række initiativer i 2010 styrket sin posi-
tion og dermed givet Københavns Lufthavn en position som 
en af de hurtigst voksende europæiske storlufthavne i årets 
løb� Med en vækst på 9,1 procent, havde CPH i alt 21,5 mio� 
passagerer – ca� 28�000 passagerer fra at slå sin passagerre-
kord fra 2008� I et år med afbrydelser i form af den islandske 
askesky og vintervejret udgør det et robust grundlag for 
fremtidig vækst�

Roskilde Lufthavn havde ligeledes vækst i løbet af 2010 på 
lufthavnens største fokusområde, general aviation, der typisk 
er mindre business jets� Handlingproduktet tilknyttet general 
aviation, Premium Handling er blevet udbygget og forbedret 
gennem 2010, hvilket har understøttet den positive udvik-
ling på området, der er steget 29,0 procent i forhold til året 
før�

Arbejdet med ruteudvikling er helt centralt for CPH, der 
i 2010 fortsat har arbejdet på at gøre Københavns Luft-
havn til en af verdens absolut bedste transferlufthavne og 
et førende internationalt trafikknudepunkt i Nordeuropa� 
Som det første resultat af det strategiske partnerskab, som 
CPH og SAS indgik i slutningen af 2009, blev den såkaldte 
“minimum connection time”, det vil sige tiden fra ankom-
mende til afgående fly, reduceret� Denne reduktion (fra 40 til 
30 minutter i Københavns Lufthavn for alle SAS forbindelser 
inden for Norden og Schengen-landene) åbnede op for en 
række nye forbindelsesmuligheder, der før samarbejdet var 
utilgængelige på grund af for kort transfertid� 

Nedsættelsen af transfertiden blev muliggjort gennem en 
forbedret standpladsdisponering, hvor hovedparten af SAS’ 
fly nu parkeres ved Finger B� Samtidig er skiltningen i Finger 
B forbedret, så passagerer med kort transfertid hurtigt kan 
finde den rette gate� 

Der er mange eksempler på fordelene ved nedsættelsen 
af transfertiden, blandt andet en forkortelse af rejsetiden 
fra Warszawa via København til Bergen med to timer til tre 
timer og 20 minutter, da passagererne nu kan nå et tidligere 
fly ud af København� Dette er ikke blot en forbedring for 

passageren, men det gør også rejsen via København næsten 
to timer hurtigere end alternativet med KLM via Amsterdam� 

Andre eksempler er Hannover via København til henholdsvis 
Helsinki og Göteborg, der efter indgåelse af det strategiske 
samarbejde begge er blevet hurtigere end via Amsterdam� 
Den kortere rejsetid gør det dermed mere attraktivt at flyve 
med SAS via København og de seneste otte års fald i antallet 
af transferpassagerer er vendt til stærk vækst� I 2010 steg 
antallet af afgående transferpassagerer med 7,8 procent i 
forhold til 2009�

CPH og SAS vil i den kommende tid udbygge samarbejdet til 
gavn for også de lokaltafgående og ankommende passagerer� 

I slutningen af 2010 indgik CPH også et strategisk samar-
bejde med sin næststørste kunde, Norwegian, der i 2010 har 
haft en vækst på 48,8 procent i Københavns Lufthavn� CPH 
har samlet hovedparten af Norwegians trafik på Finger A, 
hvilket både passagerer, bagagehandlerne, CPH og Norwe-
gian har stor fordel af� Norwegian kan hermed strømligne sit 
produkt overfor passagererne, og transfererende Norwegian 
passagerer har fordel af den stærkt forenklede transferering� 

Endelig forventer CPH i begyndelsen af 2011 at indlede et 
samarbejde med CPH’s tredjestørste kunde, Cimber Sterling, 
om at styrke det produkt, som det danske selskab tilbyder 
sine kunder på såvel indenrigs- som udenrigsruterne�

CPH Go 
Den 31� oktober 2010 åbnede Københavns Lufthavn som 
en del af dual airport strategien sin nye lavprisfacilitet, CPH 
Go� CPH Go skal være med til at sikre Københavns Lufthavn 
en stigende andel i den europæiske lavprisvækst� Europas 
fjerdestørste flyselskab, easyJet, voksede i 2009 med 58,7 
procent i Københavns Lufthavn� I 2010 havde selskabet en 
vækst på endnu 28,4 procent i Københavns Lufthavn takket 
være blandt andet to nye ruter til henholdsvis Paris og Basel, 
begge med afgang fra CPH Go� Ruterne er konkrete eksem-
pler på, at CPH Go er et strategisk vigtigt træk� De var ikke 
blevet en realitet uden CPH’s mulighed for at kunne tilbyde 
differentierede takster i en ny lavprisfacilitet�

Fastholdelse og udvikling af flyruter er afgørende for Københavns Lufthavn i  
den stigende konkurrence med andre europæiske storlufthavne – og er helt 
 essentielt for Danmarks internationale tilgængelighed�
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Specielt ruten til Basel er interessant i flere perspektiver� 
Ruten var userviceret, inden easyJet begyndte at flyve på 
den og dermed skabte denne direkte forbindelse� For dansk 
erhvervsliv og turisme er det især værdifuldt, at easyJet på 
de fleste af selskabets ruter præsterer en 50/50 fordeling 
af danske og udenlandske passagerer� Dette er et eksempel 
på, hvordan dual airport strategien giver både forretnings- 
og fritidsrejsende uden for Danmark mulighed for direkte 
forbindelser til Danmark� For eksempel står medicoindustrien 
stærkt i både Basel og København, og den direkte forbin-
delse mellem de to såkaldte sundhedsklynger forbedrer mu-
ligheden for samhandel, samarbejde og erfaringsudveksling 
på tværs af landegrænserne� 

Tiltrækning af nye ruter
For at støtte flyselskaber i den tidlige udvikling af nye ruter til 
København tilbyder CPH en opstartsrabat ved etablering af 
ruter til ikke-servicerede destinationer� Rabattens størrelse og 
tidsspænd afhænger af en række kriterier, der er offentlig-
gjort på CPH’s hjemmeside� 

Tiltrækningen af nye ruter er essentielt for Danmarks 
internationale tilgængelighed� Dette gælder især strategi-
ske, internationale ruter, da de åbner op for et stort, lokalt 
netværk og herved reducerer rejsetid og -omkostninger til et 
større antal destinationer�  

Udviklingen af ruteudbuddet gennem 2010 
CPH har haft en af de højeste vækstrater blandt europæi-
ske storlufthavne i 2010� 33 nye ruter (inklusive to cargo 
ruter) åbnede fra Københavns Lufthavn til ellers uservicerede 
destinationer, mens flere flyselskaber begyndte at flyve til i alt 
20 allerede servicerede destinationer, og der blev tilføjet flere 
frekvenser og ekstra kapacitet på 39 ruter (inklusive tre cargo 
ruter)� Yderligere er CPH i 2010 kommet op på i alt 28 over-
søiske ruter (inklusive seks cargoruter), hvilket er det højeste 
antal i dette årtusinde� Dette afspejles i, at CPH havde pas-
sagerrekord i samtlige måneder i det sidste halvår af 2010�
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Påbegyndte tiltag i 2010
CPH arbejder på at styrke infrastrukturen omkring Køben-
havns Lufthavn� Et trafikknudepunkts konkurrenceevne af-
hænger i høj grad af lufthavnens opland, der ofte defineres 
som det antal mennesker, der har under to timers kørsel til 
lufthavnen� Der er en klar sammenhæng mellem oplandets 
størrelse og antallet af passagerer og ruter, og Københavns 
Lufthavn arbejder derfor på langt sigt for at øge sit optage-
område fra fire mio� til otte mio� mennesker� 

CPH’s opland
CPH har gennemført en oplandsanalyse af, hvilke infrastruk-
turelle tiltag, der ville kunne få størst betydning for CPH’s 
opland� Størst effekt vil en Kattegatforbindelse, Timemodel-
len (højhastighed på danske jernbaner mellem København 
og Odense, Odense og Århus samt Århus og Ålborg, så de 
tre strækninger tager en time hver) og højhastighedstog til 
Gøteborg, Sverige have� Disse tiltag vil bidrage til Køben-
havns Lufthavns opland med henholdsvis 840�000, 800�000 
og 720�000 mennesker� Med også Femern Bælt forbindel-
sen til Tyskland og højhastighedstog mellem Stockholm 
og Malmø i Sverige vurderes disse tiltag sammen at kunne 
udvide CPH’s opland til 6,6 mio� mennesker� 

I 2010 har CPH derfor arbejdet for udvikling af disse 
infrastrukturudbygninger� CPH var således medarrangør af 
to konferencer om international tilgængelighed afholdt i 
Transportøkonomisk Forenings (TØF) regi� CPH er trådt aktivt 
ind i Kattegat-komiteen, der arbejder for en fast forbindelse 
mellem Jylland og Sjælland, ligesom CPH har været aktiv ved 
flere konferencer i IBU-Øresund regi om styrkelse af infra-
struktur og samarbejde i Øresundsregionen� 

Behovet for styrkelse af infrastrukturen i regionen forstær-
kes kun af, at højhastighedstog allerede i dag er en del af 
infrastrukturen omkring mange af de europæiske lufthavne� 
Det europæiske højhastighedsnet udbygges yderligere i de 
kommende år, og dermed øges de store lufthavnes opland 
betydeligt� Udbygningen og nye højhastighedsprojekter er 
undervejs i Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Holland, Spa-
nien, Portugal og Italien, og eksempelvis Charles de Gaulle 
lufthavnen i Paris og Schiphol i Amsterdam har allerede 
højhastighedsstationer, mens adskillige andre lufthavne er 
på vej�

For at styrke regionens fortsatte vækst gennem en stærk, 
international lufthavn med direkte flyforbindelser til de vig-
tigste metropoler i Europa og resten af verden, er lignende 
infrastrukturprojekter nødvendige i Danmark og Sverige� 
Derfor er det nu, de politiske beslutninger skal modnes om 
Kattegatforbindelsen, højhastighedstog og timeforbindelser, 
der – sammen med den besluttede Femern Bælt forbindelse 

Ud over CPH’s arbejde for at gøre sig attraktiv over for flyselskaberne gennem 
direkte salgsarbejde og strategiske samarbejder, arbejder CPH på en række øvrige 
områder for at forbedre Københavns Lufthavns konkurrencemæssige position� 

En bredere indsats for CPH’s og 
Danmarks konkurrenceevne
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Figuren viser, hvor mange mio� mennesker, forskellige infrastrukturelle tiltag  
vil øge Københavns Lufthavns opland med�

Københavns Lufthavn har det største 
interkontinentale cargorutenet i Skan-
dinavien med forbindelser til verdens 
vigtigste handelspladser i Asien og 
Nordamerika� Flyselskaber som blandt 
andre SAS, Thai Airways, Singapore 
Airlines Cargo, Air China Cargo, Ko-
rean Air Cargo og China Cargo Airlines 
bidrager til, at dansk erhvervsliv har 
gode forbindelser og kapacitet til de 
vigtigste markeder i verden� 
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– vil binde Danmark, Nordtyskland og Sydsverige sammen til 
én konkurrencedygtig region� 

CPH bakker op om en styrkelse af infrastrukturen med 
højhastighedstog og faste forbindelser, da disse er vigtige for 
tilgængeligheden og konkurrenceevnen på den lange bane�

Strategisk samarbejde med DSB
Som et vigtigt skridt i CPH’s arbejde for at styrke Køben-
havns Lufthavns opland, indgik CPH i december 2010 et 
strategisk samarbejde med DSB� Knap 40 procent af Køben-
havns Lufthavns lokaltafgående passagerer ankommer i dag 
med tog, hvilket gør toget til den foretrukne transportform 
til lufthavnen� Togtransporten til og fra Københavns Lufthavn 
skal styrkes gennem kommerciel udvikling, operationel opti-
mering samt styrkelse af kommunikationen til passagererne� 
Derigennem skaber det strategiske samarbejde værdi for 
både DSB og CPH� 

DSB og CPH vil løfte det nuværende operationelle dag-
til-dag samarbejde til et målrettet, strategisk organiseret 
samarbejde, der sikrer, at eksisterende kunder fastholdes og 
nye tiltrækkes gennem et bedre produkt� I første omgang 
er der i forbindelse med samarbejdet etableret flere direkte 
togforbindelser fra Jylland og Fyn til Københavns Lufthavn 
fra slutningen af 2010� Disse initiativer udvider Københavns 
Lufthavns opland og medfører flere passagerer og dermed 
en styrkelse af Danmarks tilgængelighed� 

Marketing
Selvom 2010 var et godt år med hensyn til udviklingen af 
Københavns Lufthavns rutenet og position som et inter-
nationalt knudepunkt, støder CPH ofte på det problem, at 
Danmark ikke er velkendt som rejsedestination i ”den anden 
ende” af en mulig ny rute� Hvis Danmark var bedre kendt 
som destination i udlandet, ville det føre til større efterspørg-
sel og flere passagerer på flyruter til Danmark� 

En bedre og mere målrettet markedsføring af København og 
Danmark som destination kan muliggøre flere ruter og der-
med forbedre Danmarks internationale tilgængelighed� Der-
for har CPH sammen med Wonderful Copenhagen, Copen-
hagen Capacity, den danske stat og en række kommuner 
og regioner etableret fonden Copenhagen Connected, som 
skal markedsføre Danmark som destination på markeder, 
hvor der ellers ikke ville være grundlag for en direkte rute til 
Danmark� Det har i 2010 blandt andet resulteret i markeds-
føring af Danmark i Toronto, hvor Air Canada har åbnet en 

ny direkte rute til, og i Basel, hvor easyJet som nævnt har 
etableret rute til� Copenhagen Connected spillede endelig en 
signifikant rolle i Emirates nylige beslutning om at oprette en 
rute fra København til Dubai fra august 2011� CPH er aktiv i 
arbejdet for at sikre, at indsatsen kan fortsætte i de kom-
mende år� 

Desuden har CPH gennem Turismenetværket (et netværk af 
virksomheder med forbindelse til turisme) været med til at 
påvirke reorganiseringen af VisitDenmark, så VisitDenmark 
fremover indsnævrer sit fokus fra også at have dækket 
blandt andet kompetenceudvikling i turistsektoren til udeluk-
kende at have fokus på markedsføring af Danmark som 
destination�

Rammevilkår 
For at sikre at Danmark styrker sin internationale konkur-
renceevne i de kommende år, er det nødvendigt, at ramme-
vilkårene for turistbranchen som eksempelvis skatteforhold, 
visumregler og myndighedskrav er konkurrencedygtige� 

Gennem blandt andet Turismenetværket har CPH i 2010 
været aktiv omkring forbedring af rammevilkårene for tu-
ristbranchen i Danmark� De eksisterende rammevilkår stiller 
Danmark vanskeligt i den internationale konkurrence og har 
økonomiske konsekvenser for landet� Hvis Danmark havde 
fulgt udviklingen og haft en vækst som i de øvrige EU-lande 
i de seneste 10 år, ville der i Danmark have været 6 mio� fle-
re overnatninger på årsbasis� Det svarer til et tab på DKK 10 
mia� i omsætning og cirka16�000 arbejdspladser rundt om 
i landet i et givent år� For at øge fokus på problemerne for 
det danske turismeerhverv, der står for 127�000 jobs (hvoraf 
71�000 er tilknyttet andre erhverv), bad Turismenetværket 
Copenhagen Economics om at belyse det samfundsøkono-
miske potentiale i at stille de danske hoteller lige med tyske 
og svenske konkurrenter� I Danmarks nabolande, Tyskland 
og Sverige, kan virksomheder afløfte 100 procent moms ved 
hotelovernatninger, mens der i Danmark kun kunne afløftes 
25 procent� Rapporten fra Copenhagen Economics, Proble-
met i Dansk turisme blev anvendt i finanslovsforhandlingerne 
i efteråret 2010, der førte til, at satsen blev hævet til 50 
procent, hvilket er et vigtigt skridt på vejen, men endnu ikke 
i mål�

I 2011 vil CPH fortsætte det tætte samarbejde med orga-
nisationer, netværk og politiske interessenter for fortsat at 
forbedre Danmarks konkurrenceevne�

Andelen af passagerer, der benyt-
tede tog eller metro for at komme 
til Københavns Lufthavn i 2010 var 
henholdsvis 36 procent og 17 procent 
– i alt 53 procent� Det gør offentlig 
transport til den absolut foretrukne 
transportform og placerer Københavns 
Lufthavn over det europæiske gennem-
snit, hvor i alt 32 procent af passage-
rerne anvender offentlig transport�
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Tiltag i 2010
CPH har gennem de seneste prisforhandlinger fortsat 
forfulgt et princip om økonomisk transparens og en klar 
relation mellem priser og omkostninger samtidig med, at der 
er blevet styret efter en optimal balance mellem netværks/
transfer-, indenrigs- og lavpristrafik� 

Den 31� oktober 2010 trådte nye priser i kraft for brug af 
infrastrukturen i Københavns Lufthavn� Disse priser er resul-
tatet af en frivillig takstaftale mellem CPH og repræsentanter 
for flyselskaberne, der tilsammen repræsenterer 88 procent 
af trafikken� Hovedelementerne i de nye priser er:

•   Indførelsen af en separat pris for brug af CPH Go, således 
at passagerafgiften for brug af CPH Go er reduceret med 
cirka 35 procent i forhold til den passagerafgift, der gjaldt 
inden den 31� oktober i 2010

•   En række andre priser er justeret som et led i den frivillige 
aftale, sådan at prisen for brug af infrastrukturen i højere 
grad afspejler de underlæggende omkostninger

•   Prisen for brug af infrastrukturen er nu entydigt knyttet 
til terminalerne, sådan at det enkelte flyselskab og den 
enkelte passager betaler for den faktiske brug af infra-
strukturen

•   Parterne er blevet enige om at indføre en miljøafgift 
baseret på flymotorernes udledning af NOX� Se side 48 for 
uddybning heraf

De nye priser er et supplement til den 5½ årlige, frivillige 
takstaftale for perioden 31� september 2009 til 31� marts 
2015, der faldt på plads og blev godkendt af myndigheder-
ne i 2009� Formålet med denne aftale er at fastholde priser 
og kvalitet i CPH på et konkurrencedygtigt niveau, så CPH 
kan give flyselskaberne de bedst tænkelige vilkår for at drive 
ruter ud af Københavns Lufthavn� 

De centrale elementer i denne aftale er:

•   CPH har forpligtet sig til at investere gennemsnitlig DKK 
500 mio� årligt i perioden i aeronautiske projekter, det vil 
sige projekter rettet direkte mod infrastrukturen i Kø-
benhavns Lufthavn� Investeringer i butiksarealer, hoteller 
og andre kommercielle områder medtages således ikke i 
opgørelsen� Over perioden skal CPH samlet set investere 
DKK 2,5 mia� i Københavns Lufthavn

•   Flyselskaberne og CPH er i færd med at lukke en aftale 
om serviceniveauer i Københavns Lufthavn� I denne aftale 
forpligter både CPH og flyselskaberne sig til definerede 
minimumsniveauer for service i Københavns Lufthavn� Et 
led i aftalen er, at der knyttes et ”bødesystem” til aftalen, 
sådan at CPH skal betale til flyselskaberne og bagage-
handlerne, hvis Københavns Lufthavn ikke lever op til de 
aftalte serviceniveauer� Omvendt får flyselskaberne og 
ground handlerne kun adgang til bødepuljen, såfremt de 
hver især lever op til serviceniveauerne

Ud fra et samfundsperspektiv skal prisen for brug af infrastrukturen  
i Københavns Lufthavn være konkurrencedygtig for at understøtte  
den internationale tilgængelighed til Danmark� Samtidig skal priserne  
muliggøre  fortsatte investeringer i lufthavnens infrastruktur�

Regulering og takster

Oversigt over takster – DKK

    Nye Tidligere 
Taksttype   takster* takster

Passagertaksten i CPH Go   67,18  -

Passagertaksten på øvrige udenrigsafgange  87,18 103,75 

Passagertaksten på indenrigsafgange  39,11 28,81

Passagertaksten på udenrigstransfer  52,65 41,65

Passagertaksten på indenrigstransfer  23,62 23,81

Securityafgift   38,92 32,43

Securityafgift ved transfer   25,69 21,41

Handlingafgift på udenrigsafgange  12,50 10,42

Handlingsafgift på indenrigsafgange  6,25 5,21

•   Grundet flyselskabernes pressede situation under fi-
nanskrisen blev prisniveauet for brug af Københavns 
Lufthavn fastfrosset i perioden 1� oktober 2009 til 31� 
marts 2011� Herefter indeksreguleres priserne med forbru-
gerprisindekset plus ét procentpoint årligt frem til aftalens 
udløb

Københavns Lufthavn er stærkt positioneret på  
både pris og kvalitet
Københavns Lufthavn har opnået en attraktiv placering 
blandt Europas store lufthavne� Københavns Lufthavn bliver 
konsekvent vurderet som den næstbedste europæiske 
lufthavn på kvaliteten (kun Zürich vurderes bedre), og ligger 
bedre end middel hvad angår prisniveau blandt de europæiske 
lufthavne� Dette illustreres i nedenstående figur�

Zürich
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Lav kvalitet / høj pris Lav pris

CPH – lav pris, høj kvalitet

Figuren viser Københavns Lufthavns placering blandt andre store europæiske lufthavne på parametrene pris og kvalitet� Prisen er opgjort som takstniveau i den 
enkelte lufthavn beregnet af det uvildige Jacobs Consultancy (pr� 1� juli 2010 ændret navn til Leigh Fisher) i 2009 baseret på regneeksempler for nogle hyppigt 
anvendte fly i europæiske lufthavne� Kvalitetsniveauet er vurderet blandt flypassagerer i europæiske lufthavne i undersøgelser foretaget af det uvildige ASQ i 
tredje kvartal af 2010�

*Gældende fra 31� oktober 2010�
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Ændringer i rejsemønstret og den generelle teknologiske 
udvikling påvirker lufthavnens og flyselskabernes processer 
og dermed også lufthavnens kapacitet� CPH skal levere den 
service, som er aftalt med flyselskaber og myndigheder, samt 
tilbyde forskellige produkter og faciliteter, som passagererne 
efterspørger� CPH opfylder disse forpligtelser og krav ved 
løbende at vurdere hele infrastrukturen� 

Passageranalyse
CPH har i 2010 gennemført en passageranalyse af for bedre 
at forstå passagerernes behov� Analysen viser, hvilke ele-
menter af passagerernes rejse gennem lufthavnen, der har 
størst betydning for passagerernes samlede oplevelse� Dette 
spænder over hele passagerernes rejse gennem lufthavnen 
– fra de ankommer til lufthavnen, checker ind, går gennem 
security check, shopper med videre, til flyet er lettet, og 
fra de lander igen, over bagageudleveringen til de igen har 
forladt lufthavnens område� 

Undersøgelsen viste de ti vigtigste elementer – drivers – for 
passagerernes rejseoplevelse:

 1� Nem orientering
 2� Kort ventetid
 3� Effektiv håndtering af uregelmæssigheder
 4� Behagelige og tidssvarende rammer 
 5� Oplevelsen gennem kontrollerne 
 6� Ordentlige toiletforhold 
 7�  God oplevelse i restauranter og cafeer,  

butikker og Tax-Free 
 8� Overblik og indretning 
 9� Nemt og enkelt gennem Security 
10� Nemt at færdes i lufthavnen 

Driveranalysen viste klart, at kvaliteten af lufthavnens infra-
struktur er et vigtigt element for passagererne� 

Analysen er gennem 2010 blevet brugt som retningsgiver 
for, hvilke områder inden for de passagerrettede forhold, 
som CPH har valgt at investere i, og hjælper på den måde 
til at styrke Københavns Lufthavns attraktivitet overfor pas-
sagererne� 

Kvaliteten af infrastrukturen i Københavns Lufthavn
For at sikre indsigt i effekten af gennemførte tiltag, og ikke 
mindst behovet for nye, søger CPH løbende viden om, hvor-
dan den eksisterende infrastruktur opleves af passagererne� 
Dette sker dels gennem internationale benchmarks og dels 
gennem egne passagerinterviews� 

Den internationale interesseorganisation ATRS Global Airport 
Benchmarking Task Force har i fem ud af de seneste syv 
år vurderet Københavns Lufthavn som den mest effektive 
lufthavn i Europa� I 2010 blev Københavns Lufthavn vurderet 
som den næstmest effektive� En anden international bench-
mark, Airport Service Quality (ACI) måler på passagerernes 
tilfredshed, og har i kategorien ”overordnet tilfredshed” 
gennem de seneste år placeret Københavns Lufthavn i 
toppen af sin pier-group (europæiske lufthavne med 15-25 
mio� passagerer årligt)� Airport Service Quality placerer atter 
i 2010 Københavns Lufthavn på en andenplads� Endelig gav 
den uafhængige luftfartsorganisation Skytrax, der bygger på 
passagerers egne vurderinger, Københavns Lufthavn prisen 
for Europas bedste lufthavn i kategorien ”Staff Service Excel-
lence” ved Skytrax World Airport Award i foråret 2010�

CPH gennemfører desuden flere end 120�000 interviews 
årligt for at få et grundigt billede af passagerernes tilfreds-
hed� Dette giver CPH et stærkt værktøj til udvikling af Kø-
benhavns Lufthavns infrastruktur baseret på passagerernes 
erfaringer og behov�

Disse løbende tilfredshedsmålinger i Københavns Lufthavn 
viser, at den overordnede tilfredshed blandt passagererne 
er steget igen i 2010 og dermed ligger på et temmelig højt 
niveau�

For at kunne udfylde og styrke sin rolle som trafikalt knudepunkt er det 
 nødvendigt, at CPH formår at tilbyde den rette kapacitet – både hvad angår 
kvantitet og kvalitet�

Kapacitetsudvidelse

CPH har i 2010 udarbejdet en ”kun-
deoplevelsesplan”, der skaber ram-
merne for en struktureret tilgang til 
behovsafdækning, innovation og kom-
munikation i hele passagerens rejseop-
levelse i Københavns Lufthavn� Særligt 
tre temaer har været toneangivende 
for CPH’s indsatser for passageroplevel-
sen: Stressreduktion, Value for Money 
og Relevante Rejseydelser�
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Tiltag i 2010
I 2010 gennemførte CPH flere konkrete tiltag, der udvi-
der kapaciteten og bidrager til, at rejseoplevelsen gennem 
lufthavnen forbedres og forenkles inden for de områder, der 
vægter tungt for passagerernes oplevelse af Københavns 
Lufthavn�

Stadigt flere flyselskaber tilbyder check-in via mobiltelefon, 
internet eller automater, så passagerne kun skal aflevere 
eventuel bagage ved et dertil indrettet bagagedrop� For at 
imødekomme dette stigende behov har CPH i 2010 iværksat 
følgende forbedringer:

•   Indrettet tre nye områder med check-in automater 

•   Opgraderet check-in automaterne til at printe bagage 
labels, hvilket effektiviserer bagageindleveringsprocessen

•   Etableret ny odd size baggage drop indlevering i Terminal 
2 og i Terminal 3, som sikrer en hurtig og effektiv behand-
ling af odd size baggage

Fortsat kapacitetsudbygning
Baseret på den passagerindsigt, som driveranalysen samt 
de mange generelle interviews har givet, vil planlægning af 
Københavns Lufthavns fremtidige udbygning og udvikling 
have fokus på følgende områder:

•   Check-in processen bliver forbedret gennem udvidelse 
med yderligere ti pulte og tilhørende passagerområde i 
check-in området i Terminal 2 inden sommeren 2011�  
(Se illustration på side 27)

•   Securityprocessen forbedres – især orienteringszonen 
umiddelbart efter security

•   Bagageudlevering effektiviseres ved at udvide og optimere 
bagagesystemet� Dette tiltag indledes i 2011

•   Endelig er et fokusområde mere kapacitet til interkonti-
nental trafik – herunder øgning af antallet af transferpas-
sagerer gennem en udvidelse af ankomstetagen i Finger C 
og paskontrollen samt securitychecket for ankommende 
og transfererende passagerer fra ikke-EU-lande� Dette 
tiltag starter i 2011
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Figuren viser udviklingen i Københavns Lufthavns passagerers tilfredshed, 
angivet på en skala fra 0 til 100, hvor 0 angiver ”meget utilfreds” og 100 
angiver ”meget tilfreds”�

Ligeledes er den generelt høje tilfredshed med security og 
check-in steget yderligere i 2010� Sidstnævnte kan ses som 
resultat af det beskrevne optimeringsarbejde, der er sket på 
området i forhold til check-in automater og pultallokering� 
Det har medvirket til forbedring af hele serviceoplevelsen på 
området ganske betragteligt� Fra 2010 er CPH begyndt at 
måle den oplevede ventetid i check-in blandt alle lokaltafgå-
ende passagerer� Den var 6,4 minutter�

Endelig er tilfredsheden med bagage steget markant igen i 
2010, hvilket er drevet af den positive udvikling af tilfredshe-
den med ventetiden ved bagageudleveringen� Den oplevede 
ventetid er således faldet fra 12,7 minutter i 2009 til 10,5 
minutter i 2010�

Udvidelse af check-in område i Terminal 2
I sommeren 2011 udvider CPH selvbetjeningsfaciliteterne i 
Københavns Lufthavn med yderligere ti pulte og tilhørende 
passagerområde i check-in området i Terminal 2�
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Passagerernes behov
Baseret på den tidligere omtalte driveranalyse udarbejdede 
CPH i 2010 en kundeoplevelsesplan, der skaber rammerne 
for en struktureret tilgang til innovation, kommunikation og 
behovsafdækning i hele passagerens rejseoplevelse i Køben-
havns Lufthavn� Særligt tre temaer har været toneangivende 
for CPH’s indsatser for passageroplevelsen i 2010 og vil være 
det i 2011� Disse er Stressreduktion, Value for Money og 
Relevante Rejseydelser�

Tiltag i 2010
For at sikre, at shoppingcentret i Københavns Lufthavn 
udvikler sig med passagerernes behov, har CPH indført en 
ny prisstrategi i 2010� Denne strategi er inspireret af CPH’s 
kundeundersøgelser, der har vist, at mange rejsende opfatter 
Københavns Lufthavns tilbud i butikkerne og inden for mad 
og drikke som relativt dyre, selv om de i konkrete prissam-
menligninger oftest er konkurrencedygtige i forhold til det 
omgivende samfund� 

Strategien har til formål at indføre større prisdifferentiering 
for passagererne i Københavns Lufthavn gennem intro-
duktion af nye butikker i et andet prissegment end hidtil� 
Københavns Lufthavn ønsker som Danmarks vindue mod 
verden at møde passagererne med stærke danske og skan-
dinaviske brands� Åbningen af nye butikker som JOE & THE 
JUICE, Pieces, Tiger og Pandora i 2010 – samt Lagkagehuset 
og H&M senere i 2011 – er eksempler på denne strategi� 
Desuden fortsætter Københavns Lufthavn med at tiltrække 
stærke, internationale brands, som åbningen af Dixons Tra-
vel i 2010 og åbningen af Hamleys i starten af februar 2011 
viser� I 2011 vil CPH fortsætte med at optimere butiks- og 
produktudbuddet i shoppingcentret, når en række konces-
sionsaftaler skal genforhandles og fornyes� 

I tråd med kundeoplevelsesplanen blev sommertrafikken 
i 2010 afviklet under sloganet Kom godt af sted� Fokus i 
denne kampagne var at reducere den rejserelaterede stress 
for passageren ved at hjælpe de ferierejsende med øget 
overblik, underholdning i ventetiden og sikre, at de følte sig 
velinformerede� Informationsniveauet før afrejse blev højnet 
ved hjælp af 10 gode rejseråd, der gav information om, 

hvordan passageren bedst muligt kunne forberede sin rejse 
og få den optimale oplevelse i Københavns Lufthavn� Den 
kommercielle wayfinding blev forbedret for at skabe større 
overblik over udvalget af butikker, restauranter og faciliteter 
samt deres placering og gangafstande i forhold til gates�

Temaet for efterårets kampagne, Value for Money, styrkede 
oplevelsen af attraktiviteten i det kommercielle udbud i 
lufthavnen, og skabte en mere retvisende prisopfattelse af 
bredden i Københavns Lufthavns produktudvalg� 

CPH’s parkeringsprodukt blev relanceret i 2010 med nye 
og mere transparente priser og den bedste kombination 
af afstand til terminal og pris� Det er nu let og enkelt for 
passagererne at finde den rigtige parkeringsplads i Køben-
havns Lufthavn til den rigtige pris� Parkeringsanlæggene i 
lufthavnen er blevet inddelt i tre zoner, Budget, Standard og 
Direct, med forskellige farver, der viser pris og beliggenhed� 
Derudover har CPH udviklet den internetbaserede booking 
af parkering, så det er blevet lettere for kunderne at bestille 
parkering på internettet, hvor de vil finde de bedste priser� 
Relanceringen førte til øget parkering for fritidsrejsende i 
2010, og CPH vil i 2011 fokusere på at udvikle parkerings-
produkterne for forretningsrejsende i form af tilbud om 
firmaaftaler til danske og svenske virksomheder med stor 
rejseaktivitet fra Københavns Lufthavn� Det er nu oftest bil-
ligere at parkere i Københavns Lufthavn end at tage en taxa 
frem og tilbage til lufthavnen fra Storkøbenhavn�

I 2010 gjorde indkommende forretnings- og fritidsrejsende 
større brug af Hilton hotellet, der ejes af CPH� Hotellets 
omsætning faldt i 2010 seks procent som følge af større 
konkurrence, men hotellet oplevede fremgang i belægnin-
gen� Hilton Copenhagen Airport er et femstjernet hotel, der 
har modtaget en række danske og internationale priser i 
årenes løb� I 2010 modtog Hilton for andet år i træk priserne 
som Best Business Hotel 2010 fra British Business Destination 
Magazine samt Bedste Hotel i Hovedstadsområdet i 2010 
ved uddelingen af Danish Travel Awards� Desuden modtog 
hotellet prisen som Denmark's Leading Business Hotel 2010 
fra World Travel Awards� 

Københavns Lufthavn er Danmarks vindue til verden og CPH arbejder til stadig-
hed på at forbedre passagerernes rejseoplevelse i lufthavnen�

Passageroplevelsen

Københavns Lufthavn ønsker at indføre 
større prisdifferentiering for passage-
rerne i Københavns Lufthavn gennem 
introduktion af nye butikker i et andet 
prissegment� Åbningen af nye butikker 
som JOE & THE JUICE, Pieces, Tiger og 
Pandora i 2010 – samt Lagkagehuset 
og Hennes & Mauritz (H&M) senere i 
2011 – er eksempler på denne strategi� 
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CPH vil fortsat være en attraktiv arbejdsplads med engage-
rede, ansvarlige og ambitiøse medarbejdere, der har viljen 
og evnen til at udvikle CPH’s position som en international 
lufthavn� Derfor har CPH en vision om proaktivt og konstruk-
tivt at udfordre og støtte sine medarbejdere i at realisere 
deres forretningsmæssige mål og derved skabe et CPH, hvor 
medarbejderne skaber resultater, udvikler sig fagligt og per-
sonligt, og hvor der er en høj medarbejdertilfredshed�

Ny struktur
I 2010 blev marketing- og salgsafdelingerne samlet til én 
organisatorisk enhed for at sikre større fokus på kundevendt 
udvikling� 

I september 2009 integrerede CPH sin arbejdsmiljøafdeling 
i HR-afdelingen� Denne strukturændring er i overensstem-
melse med de nye regler for arbejdsmiljøarbejdet, der trådte 
i kraft 1� oktober 2010�  

Kulturudvikling
CPH har i 2010 fortsat arbejdet med udvikling af kulturen, 
gennem integration af sine fire værdier Kundefokus,  
Respekt, Ansvarlighed og Værdiskabende� Værdierne er med 
til at sætte kursen i hverdagen, så ledere og medarbejder er 
bevidste om og arbejder ud fra en fælles forståelse for, hvad 
der er vigtigt for CPH’s fremtidige udvikling� 

Arbejdsmiljø
CPH arbejder tæt sammen med Arbejdstilsynet, arbejdsgiver-
organisation DI og de faglige organisationer, der repræsen-
terer CPH’s mange ansatte om udvikling af arbejdsmiljøet, 
ligesom CPH stiller krav til eksterne håndværkere og koncessi-
onstagere i lufthavnen om at efterleve konkrete arbejdsmiljø-
krav� Antallet af arbejdsulykker med fravær er fortsat faldende 
blandt CPH's ansatte i såvel København som Roskilde Luft-
havn� Ulykkesfrekvensen målt på 1 mio� arbejdstimer er faldet 
fra 23,6 i 2008 til 18,0 i 2009 og lå i 2010 på 15,6� Antallet af 
arbejdsulykker med fravær var 52 i 2010, hvor der i 2009 blev 
registreret 59�

I 2010 blev CPH som én ud af tre virksomheder i Danmark 
nomineret af Arbejdsmiljørådet for en struktureret tilgang til 
arbejdet med forebyggelse af arbejdsulykker� 

Der er blandt andet via kortlægning af ergonomi i alle afdelin-
ger, temamøder om psykisk arbejdsmiljø, medarbejderudvik-
lingssamtaler, sygefraværssamtaler skabt en større forståelse 
for sammenhængen mellem fravær og arbejdsmiljø� En 
række forebyggelsestiltag er planlagt i 2011 både i forhold til 
hurtig opfølgning ved sygdom og ved tekniske opgaver, hvor 
medarbejderne i stigende grad inddrages ved omlægning af 
arbejdsgange, ombygninger og ændringer på anlæg�

Et andet fokusområde i 2010, som vil blive styrket i 2011, er 
trafiksikkerhed, som er et fundamentalt element forbundet 
med at drive en lufthavn� Som et led i CPH’s løbende arbejde 
med at forbedre den allerede høje sikkerhedsstandard har 
Københavns Lufthavn indført en ny procedure for indrap-
portering af nærved-ulykker i 2010� Dette er gjort for at 
bruge viden fra disse til at ændre og forbedre procedurer 
og arbejdsgange, så risikoen for, at ulykker vil kunne opstå, 
mindskes�

Medarbejderudvikling og engagement
I efteråret 2010 har CPH gennemført en medarbejdermå-
ling kaldet Engagement 2010, som er en gentagelse af den 
måling, der blev gennemført i 2008� 86 procent af CPH´s 
medarbejdere deltog i Engagement 2010�

Rammerne for undersøgelsen var bredere i 2010, idet den 
ud over medarbejdernes trivsel omfattede flere parametre 
som loyalitet og engagement� En anden væsentlig forskel 
var, at den psykiske del af CPH’s arbejdspladsvurdering var 
integreret i Engagement 2010 for på den måde at få samlet 
fokus på alle elementer, der har at gøre med medarbejder-
nes velvære under én paraply� 

Undersøgelsen viste, at trivsel og engagement i selskabet 
fortsat er på et niveau, der ligger over det gennemsnitlige 

CPH udvikler sig fortsat som en attraktiv arbejdsplads under sine fire værdier 
Kundefokus, Respekt, Ansvarlighed og Værdiskabende i alt, hvad medarbejdere 
og ledere gør�

Medarbejderforhold

CPH vil fortsat være en attraktiv  
arbejdsplads med engagerede,  
ansvarlige og ambitiøse medarbejdere, 
der har viljen og evnen til at udvikle 
CPH’s position som en international 
lufthavn� 
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niveau i Danmark� Dette skal ses i lyset af, at CPH i de to 
forgangne år har været igennem en række afskedigelser, 
organisationsændringer og generel fokus på nedbringelse  
af omkostninger� 

Konklusionen på undersøgelsen er, at der generelt er et 
solidt fundament at bygge videre på, og at medarbejdernes 
trivsel samt loyaliteten til virksomheden generelt er højt� 
De enkelte forretningsområder er med basis i detaljerede 
resultater fra Engagement 2010 ved at definere specifikke 
indsatsområder og handlingsplaner, som giver mest værdi 
for medarbejderne i de gældende afdelinger og for virksom-
hedens fortsatte udvikling�

Arbejdet med at gøre mål- og udviklingssamtalen til det 
vigtigste element i udviklingen af medarbejderne er fortsat i 
2010, hvor langt de fleste af medarbejderne har haft en MUS� 
(92 procent af de medarbejdere, der deltog i Engagement 
2010 har haft en MUS)� Samtalen har til formål både at få 
sat klare mål for den enkelte og at få vurderet, om medar-
bejderen har levet op til de mål, der blev sat året forinden� 

Desuden diskuterer medarbejder og leder under samtalen de 
udviklingstiltag, der er nødvendige for at sikre, at medarbej-
deren har de kompetencer og kvalifikationer, der skal til for 
at kunne udfylde sin rolle optimalt� 

Fokus i 2010 har været på at få skabt en meget klar linje fra 
definitionen af virksomhedens målsætninger til de målsæt-
ninger, den enkelte medarbejder har fået, samt til diskussio-
nen om kompetencestyret medarbejderudvikling�

Lederudvikling
For at skabe et fælles værdigrundlag, der understøtter stra-
tegien i virksomheden, er det en forudsætning, at ledelsen 
forstår og kan videreformidle de grundlæggende værdier, 
virksomhedens strategiske prioriteter og baggrunden for 
disse� CPH har derfor fokus på god ledelse, og samtlige af 
virksomhedens ledere gennemgår et lederudviklingsforløb� 

I 2010 har 15 procent af lederne gennemgået et forløb kal-
det Grundlæggende ledelse, som har fokus på at skabe en 
fælles forståelse for, hvilke ledelsesmæssige principper, der 
vil sikre succes for både CPH og den enkelte leder�

I løbet af 2010 har CPH udarbejdet et nyt koncept for 
efterfølgerplanlægning samt identifikation og udvikling af 
talenter i virksomheden� Dette koncept har til formål at sikre 
udviklingen og fastholdelsen af de medarbejdere,  
der har størst chance for også i fremtiden at være dem, der 
har mulighederne for at skabe rammerne for selskabets 
fremtidige succes� 

Ved at have fokus på efterfølgerplanlægning og på at have 
talenterne klar til at tage over, når ledere eller andre nøg-
lepersoner forlader selskabet, mindskes risikoen for tab af 
momentum betragteligt, og det er CPH’s ambition fortsat at 
øge andelen af ledere rekrutteret internt i virksomheden� 

Sundhed og trivsel
CPH har i 2010 fokuseret på at øge indsatsen på det sund-
hedsforebyggende område� 

Alle medarbejdere har en sundhedsforsikring, som sikrer 
hurtig behandling og medvirker til at reducere såvel syge-
fraværet som de psykiske gener, der ofte er forbundet med 
ventetid på diagnose og behandling� Herudover tilbyder 
virksomheden gratis anvendelse af moderne motionsfaci-
liteter og deltagelse i en række motionsarrangementer og 
andet, som kan opmuntre den enkelte til at leve et sundt og 
aktivt liv� 

I efteråret 2010 annoncerede CPH en ny politik om rygning 
på arbejdspladsen kaldet Røgfri 2012� Ambitionen i den 
nye rygepolitik er, at CPH fra 1� januar 2012 er en røgfri 
arbejdsplads� I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse har 
CPH i løbet af 2010 gennemført en omfattende spørgeske-
maundersøgelse af medarbejdernes vaner og holdninger til 
rygning� På baggrund af resultaterne og dialog med virk-
somhedens hovedsamarbejdsudvalg, besluttede ledelsen at 
indføre restriktioner over to omgange� Fra 1� januar 2011 er 
det ikke længere tilladt at ryge indendørs, og alle selskabets 
tidligere rygerum er derfor blevet lukket� 

Samtidig blev al udendørs rygning flyttet minimum otte me-
ter væk fra døre, vinduer og andre kilder til indtrængning af 
røg i henhold til Kræftens Bekæmpelses anbefalinger for at 
mindske risikoen for, at medarbejdere og passagerer ufrivil-
ligt udsættes for passiv rygning� 

I efteråret 2010 har CPH gennemført 
en medarbejdermåling kaldet En-
gagement 2010, som gentagelse af 
målingen gennemført i 2008� Undersø-
gelsen viste, at trivsel og engagement 
i selskabet fortsat er på et niveau, der 
ligger over det gennemsnitlige niveau i 
Danmark�
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Den 1� januar 2012 forsvinder også muligheden for uden-
dørs rygning, så det ikke længere er muligt for medarbej-
derne at ryge, mens de er på arbejde� 

Overvågning af luftkvalitet
CPH påbegyndte overvågning af luftkvaliteten i Københavns 
Lufthavn i 2000� Siden 2007 har CPH desuden overvå-
get luftkvaliteten af hensyn til arbejdsmiljøet i lufthavnen 
gennem et samarbejde mellem Arbejdstilsynet, de faglige 
organisationer, handlingselskaber og CPH� 

Som en del af dette samarbejde blev overvågning af luftkva-
liteten i Københavns Lufthavn i 2009 udvidet med en måle-
station mellem Finger A og B samt punktmålinger forskellige 
andre steder i lufthavnen� 

Desuden kvantificeres kilderne til luftforureningen på 
forpladsen, hvor såvel fly som kørende materiel vurderes� 
Luftforureningen sammenlignes med niveauer målt på 
gadeniveau i København og bybaggrund i København� Må-
leprojektet udføres for CPH af Danmarks Miljøundersøgelser 
(DMU)� Se målepunkter af luftkvalitet på kort side 48�

Resultatet af målingerne viser, at gældende grænseværdier 
er overholdt for de kendte indholdsstoffer i udstødningsgas-
ser� For de såkaldte ultrafine partikler viser målingerne en 
periodevis høj koncentration� Der er dog ikke fastlagt græn-
seværdier for disse� Det er endnu ikke færdigbelyst, hvor 
stor en del af de ultrafine partikler, der stammer fra flyenes 
motorer, og hvor stor en del, der stammer fra dieselmoto-
rerne i de køretøjer, der arbejder på forpladsen� CPH ser på 
dette med stor alvor, og det vil derfor i 2011 blive arbejdet 
videre med de allerede igangsatte initiativer, og flere vil blive 
igangsat� 

CPH vil fortsætte overvågningen af luftkvaliteten i arbejds-
miljømæssig sammenhæng i samarbejde med DMU, og der 
vil blive gennemført en række målekampagner� Målet med 
dette er at gennemføre initiativer, der kan reducere påvirk-
ningen af medarbejderne�

Eksempler på initiativer, der allerede er gennemført, er de se-
neste to års kampagner for overholdelse af tomgangsregler 
i forhold til køretøjer og APU-regler for fly, der har vist sig at 

have en positiv korttidseffekt på overholdelsen af reglerne� 
Kampagner vil blive videreudviklet i 2011� 

En anden del af samarbejdsaftalen fra 2007 er udvikling og 
registrering af Grønt Grej, der er defineret som alt motorise-
ret handlingsgrej uanset vægt samt køretøjer over 3�500 kg 
som overholder nogle nærmere fastsatte krav til motortype 
og montering af partikelfilter� 

Grønt Grej aftalen er tilsluttet af SAS Ground Handling, 
Novia, BKL og CPH� Nye handlere i Københavns Lufthavn 
forpligter sig til at være med i denne aftale via koncessions-
aftalen� 

Parterne har forpligtet sig til, at øge andelen af grønt grej 
pr� 1� oktober 2010 til 50 procent, pr� 1� oktober 2011 til 60 
procent og pr� 1� oktober 2012 til 65 procent� 

En opgørelse i juni 2010 viste, at andelen på det pågælden-
de tidspunkt var oppe på 60,3 procent, og ved den seneste 
revision i januar 2011 kunne det konstateres, at andelen ved 
udgangen af 2010 lå på 66,0 procent� 

Intern kommunikation
CPH lægger vægt på medarbejderkommunikationen, som 
primært formidles gennem et nyt og tidssvarende Intranet, 
som skal udgøre fundamentet for en øget videndeling på 
tværs i virksomheden� I bestræbelserne på at fremelske en 
performancekultur i virksomheden vises på intranettet dags-
aktuelle tal for mål og performance for blandt andet  
de vigtigste driftsfunktioner�

I 2010 har CPH yderligere fokuseret på at forbedre samar-
bejdsformen i virksomhedens hovedsamarbejdsudvalg, som 
har været på seminar for at diskutere forudsætningerne for 
fremtidigt samarbejde� Dette kom i stand som følge af en 
mindre arbejdsnedlæggelse efter selskabets udmelding af 
beslutning om udlicitering af CPH’s kantiner� 

Det forventes, at der i 2011 vil være yderligere fokus på at 
skabe en fælles forståelse af selskabets konkurrencemæs-
sige udfordringer, således at fremtidige uenigheder lettere vil 
kunne løses� 
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Det strømmer hvert år ni mio� stykker 
afgående bagage gennem Københavns 
Lufthavns bagageanlæg� CPH arbejder 
til stadighed på at effektivisere bagage-
håndteringen og har investeret i et nyt 
teknologisk redskab, der kan hjælpe til 
at simulere spidsbelastning af bagage-
systemet og derved hjælpe til fintuning 
af anlægget til gavn for kapaciteten i 
lufthavnen�
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I det følgende beskrives hvorledes CPH arbejder med at im-
plementere Global Compact principper for samfundsmæssig 
ansvarlighed� Rapporten er udarbejdet for CPH’s aktiviteter i 
2010�

CPH har samtidigt ladet sig inspirere af retningslinjerne fra 
Global Reporting Initiative (GRI) med hensyn til begrebsram-
me for rapportering� 

Strukturen i nærværende rapport følger overordnet struk-
turen i GRI, dog således at finansiel udvikling og finansielle 
resultatindikatorer er beskrevet i afsnittet Finansiel informa-
tion�

I de kommende år vil omfanget af rapportering af indika-
torer i henhold til GRI begrebsrammen blive forøget med 
henblik på en samlet rapportering i overensstemmelse med 
begrebsrammen i GRI� 

Endvidere vil CPH i de kommende år i CPH og Samfundet, 
redegøre for politikker og kommentere på mål og resultater, 
også i relation til Global Compact�

CPH har primo 2011 tilsluttet sig FN Global Compact blandt andet for  
herigennem at markere, at CPH er en fremsynet virksomhed, der tager  
sit samfundsmæssige ansvar alvorligt�

CPH‘s tilslutning 
til Global Compact

Det gennemsnitlige antal ansatte i 
Security i CPH udgjorde i 2010 873, 
der – ud over kontrol af passagerer og 
bagage – også har ansvaret for over-
vågning og patruljering af Københavns 
Lufthavns cirka 12 km2 store område� 
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I det følgende er CPH’s aktiviteter beskrevet med henblik på 
at vinkle disse aktiviteter overfor Global Compacts principper 
og vise versa med henblik på at betone, hvor CPH har valgt 
at lægge fokus på den samfundsmæssige ansvarlighed�

Strategi og analyse
CPH har som andre internationale lufthavne i de forløbne år 
fokuseret på miljørapportering og herunder også arbejdsmiljø� 

Miljøansvar og rapportering på miljøindikatorer har i mange 
år været forankret i CPH, hvorfor miljøområdet udgør en 
væsentlig del af nærværende rapport�

I rapporten redegøres for, hvordan CPH også indenfor de an-
dre områder vil fokusere på bæredygtig udvikling i overens-
stemmelse med principperne i FN’s Global Compact� 

Organisationsprofil
CPH er ansvarlig for udvikling og drift af Københavns 
 Lufthavn og Roskilde Lufthavn, begge beliggende i umid-
delbar nærhed af København� Driften udføres primært 
 igennem moderselskabet Københavns Lufthavne A/S,  
der har hovedkvarter i Københavns Lufthavn, Lufthavns-
boulevarden 6, 2770 Kastrup�

I koncernen indgår endvidere dattervirksomhederne Copen-
hagen Airports International A/S (CAI), Københavns Lufthav-
nes Hotel- og Ejendomsselskab (KLHE) og CPH Parkering A/S� 

To procent af koncernens medarbejdere arbejder i dattervirk-
somhederne�

Af koncernens 1�930 medarbejdere (2009: 1�898 medarbej-
dere) arbejder 1�888 i Københavns Lufthavn (2009: 1�856 
medarbejdere), 34 i Roskilde Lufthavn (2009: 33 medarbej-
dere og otte i den internationale afdeling (CAI) (2009: ni 
medarbejdere)�

CPH har investeringer i to associerede selskaber: NIAL (49 
procent ejet) og Airport Coordination Denmark A/S (slot til-

deling i Danmark)� Nærværende rapportering omfatter ikke 
disse associerede selskaber� 

Et særkende ved en stor international lufthavn er det store 
antal aktører og flyselskaber, som samarbejder om at give 
passagererne en god rejseoplevelse og få passagerer, bagage 
og cargo af sted til tiden på en betryggende måde (safety 
og security)� I Københavns Lufthavn arbejder cirka 22�000 
personer fordelt på cirka 500 virksomheder� 

Opdelingen af arbejdsopgaver med hensyn til passager, 
bagage og cargo flow kan overordnet beskrives således:

CPH er ansvarlig for: 
•   Infrastrukturen i lufthavnen inklusive togstation, Metro 

station 
•   Check-in faciliteter inklusive web-baseret, check-in kioske, 

baggage drops med videre 
•   Passagerer service
•   Anlæg til bagage transport og -sortering
•   Bustransport til og fra fly
•   Safety (safety ledelse, marshal service, brandvæsen,  

redningsmandskab)
•   Security service (knap 900 security medarbejdere)
•   Vedligeholdelse af anlæg, rengøring med videre

Andre virksomheder er ansvarlige for: 
•   Passager/bagage check-in og fly handling udføres af  

handling selskaber (SAS, Novia, ASE)
•   Flyvekontroltjeneste udføres af Naviair (en selvstændig 

offentlig virksomhed)
•   Brændstoflevering udføres af et interessentskab af  

olieselskaber 
•   Catering services udføres af Gate Gourmet og LSG Catering 

Services
•   De-icing af fly udføres af handlingselskaber 
•   Cargo håndtering udføres af cargoselskaber
•   Restaurant, butikker med videre i terminalerne drives af 

restauratører, butikskæder med videre 

CPH er ansvarlig for udvikling og drift af Københavns Lufthavn og Roskilde  
Lufthavn, begge beliggende i umiddelbar nærhed af København�

Profil

CPH er ansvarlig for, at infrastrukturen 
i Københavns Lufthavn fungerer og, 
at kapaciteten matcher passager-
mængden� Derfor holder CPH et højt 
investeringsniveau, og i 2010 er der 
blandt andet investeret i opførelsen 
af CPH Go, et ny odd-size baggage 
drop i Terminal 3 samt et anlæg til 
grundvandskøling, der i første omgang 
bruges i CPH Go og på sigt vil blive 
benyttet i hele terminalområdet�
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CPH’s aktiviteter er omfattet af regulering inden for følgende 
områder:
•   Fastsættelse af trafiktakster
•   Koncession for drift af lufthavn (eksempelvis kapacitet og 

kvalitet)
•   Safety (flysikkerhed)
•   Security (passager sikkerhed)
•   Miljø og planlægning
•   Konkurrence 

Sammen med myndighederne arbejder CPH hele tiden på at 
leve op til de krav og den udvikling i kravene, der er indenfor 
de forskellige områder� 

Sammen med de øvrige cirka 500 aktører i Københavns 
Lufthavn arbejder CPH på, at passagererne får en overordnet 
god og gnidningsfri rejse oplevelse� Uanset, at CPH ikke er 
ansvarlig for mange delprocesser, er CPH opmærksom på, at 
mange passagerer opfatter lufthavnen som en enhed� 

Rapport-parametre 
FN’s Global Compact principper inddeles i fire hovedområder:
1� Menneskerettigheder 
 1�1�  Virksomhederne skal støtte og respektere beskyttelsen 

af internationalt erklærede menneskerettigheder
 1�2�  Virksomhederne skal sikre sig, at de ikke medvirker 

til krænkelse af menneskerettighederne
2� Arbejdstagerrettigheder
 2�1�  Virksomhederne skal opretholde organisationsfrihed 

og effektivt at anerkende retten til kollektiv forhandling
 2�2�  Virksomhederne skal støtte udryddelse af alle former 

for tvangsarbejde
 2�3�  Virksomhederne skal støtte effektiv afskaffelse af 

børnearbejde
 2�4�  Virksomhederne skal eliminere diskrimination i 

arbejds- og ansættelsesforhold
3� Miljø
 3�1�  Virksomhederne skal støtte en forsigtighedsfremgang 

til miljømæssige udfordringer
 3�2�  Virksomhederne skal tage initiativer til at fremme en 

større miljømæssig ansvarlighed
 3�3�  Virksomhederne skal tilskynde udvikling og spredning 

af miljøvenlige teknologier
4� Antikorruption
 4�1�  Virksomhederne skal modarbejde alle former for 

korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Struktur for rapport
CPH’s tilgang til disse retningslinjer er beskrevet i det følgende, 
hvor afrapporteringen overordnet følger GRI begrebsrammen 
og den struktur med visse supplementer:

•  Profil:
 o Strategi og analyse ���������������������������������������������������41
 o Organisationsprofil ���������������������������������������������������41
 o Rapport-parametre ���������������������������������������������������42
 o  Ledelse, forpligtelser og  

interessent-involvering ����������������������������������������������44
•   Finansiel udvikling og finansielle  

resultatindikatorer �������������������������������������������������� 8-11  
(resumé fra CPH's Koncernårsrapport 2010)

•  Miljø ���������������������������������������������������������������������� 47-52
•  Sociale forhold:
 o Arbejdsforhold og anstændigt arbejde ���������������������55
 o Menneskerettigheder �����������������������������������������������55
 o Samfund, herunder antikorruption ���������������������������56
 o Produktansvar ����������������������������������������������������������56
 o Indkøb ��������������������������������������������������������������� 57-58
•  Ejerforhold �������������������������������������������������������������������60
•   Rapportering af resultatindikatorer  

(eksklusive finansielle indikatorer) ��������������������������� 62-63
•   Regnskabspraksis (eksklusive finansielle  

indikatorer) ������������������������������������������������������������ 64-65
•  Verifikation �������������������������������������������������������������������66
•   Begrebsforklaring ���������������������������������������������������������67

Verifikation
CPH har bedt PricewaterhouseCoopers (PwC), der er gene-
ralforsamlingsvalgt revisor for CPH, om at afgive en erklæ-
ring på resultatindikatorer som anført på side 62 og 63 i 
nærværende rapport� PwC's erklæring fremgår af side 66�

Tilfredsheden med bagagehåndterin-
gen øgedes betydeligt i 2010� Dette 
skyldte en positiv udvikling i tilfredshe-
den med ventetiden på bagageudle-
vering� 
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CPH’s tilgang til FN Global Compact principperne er, at CPH 
først og fremmest skal have fokus på de områder, hvor CPH 
er direkte ansvarlig for aktiviteterne i lufthavnen, og hvor 
CPH på en fornuftig og praktisk måde har mulighed for at 
påvirke forholdene i overensstemmelse med principperne� 

Dette omfatter både CPH’s egne forhold og forhold hos de 
leverandører som CPH entrerer med� 

CPH’s mulighed for at stille krav til kundernes tilgang til FN’s 
Global Compact principper er meget begrænsede blandt 
andet af den grund, at CPH i henhold til koncessionsbetin-
gelserne er forpligtiget til at stille lufthavnen til rådighed for 
flyselskaber, passagerer, handlingsvirksomheder og andre 
virksomheder, der naturligt indgår i de samlede aktiviteter i 
en international lufthavn� 

I en historisk kontekst har CPH som andre internationale 
lufthavne primært haft fokus på miljømæssige forhold og 
rapporteret herom i CPH's Miljørapport siden 1998� Rap-
porteringen har omfattet emnerne: Miljøpolitik, organisering 
af miljøarbejdet, klimapåvirkninger, luftkvalitet, arbejdsmiljø, 
trafikafvikling, støj, udledning af spildevand og overflade-
vand, flysikkerhed og ressourceforbrug samt affald� 

CPH anser miljøområdet for et område, hvor CPH har særlig 
mulighed for at bidrage til det samfundsmæssige ansvar� 
Dette sker dels ved selvstændige initiativer og dels ved 
initiativer i samarbejde med andre aktører i lufthavnen� Dertil 
kommer et meget tæt samarbejde med miljø- og luftfarts-
myndighederne�

En international lufthavn medfører en vis miljømæssig be-
lastning (eksempelvis støj, luftkvalitet, ressourceforbrug)� 

Den store udfordring er forsat at samarbejde med andre 
aktører (flyselskaber, handlere med videre) om at udnytte 
teknologi og forbedre processer med henblik på at reducere 
belastning og gener i forhold til aktiviteten� 

Rapportering om miljø for 2010 indgår i nærværende rap-
port under afsnittet ”Miljø”� 

Rapportering om arbejdsmiljø og overvågning af luftkvalitet 
i arbejdsmiljømæssig sammenhæng indgår i nærværende 
rapport under afsnittet ”Arbejdsforhold og anstændigt 
arbejde”�

Afrapportering af resultatindikatorer vil gradvist blive forøget 
i de kommende år� 

CPH anser miljøområdet for et område, hvor CPH har særlig mulighed  
for at bidrage til det samfundsmæssige ansvar�

Ledelse, forpligtelser og  
interessentinvolvering 

Sammen med de øvrige cirka 500  
aktører i Københavns Lufthavn arbejder 
CPH på, at passagererne får en over-
ordnet god og gnidningsfri rejseople-
velse� Uanset at CPH ikke er ansvarlig 
for mange delprocesser, er CPH 
opmærksom på, at mange passagerer 
opfatter lufthavnen som en enhed�
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Inden for miljø omfatter FN Global Compact følgende prin-
cipper:
•   Virksomhederne skal støtte en forsigtighedsfremgang til 

miljømæssige udfordringer
•   Virksomhederne skal tage initiativer til at fremme en større 

miljømæssig ansvarlighed
•   Virksomhederne skal tilskynde udvikling og spredning af 

miljøvenlige teknologier

CPH arbejder på miljøområdet efter følgende, overordnede 
politik:

CPH skal som miljøansvarlig virksomhed drives og udvikles, 
så der opnås et fortsat forbedret miljømæssigt resultat� 
Forbedringer tilvejebringes gennem:
•   Inddragelse af miljøhensyn i alle beslutninger
•   Forebyggende handlinger og anvendelse af renere tekno-

logi
•   Øget miljøbevidsthed blandt medarbejdere og partnere
•   En åben dialog om virksomhedens miljøforhold

Som supplement til den overordnede miljøpolitik har CPH i 
2007 vedtaget følgende delpolitikker for klima og energi:

CPH vil reducere virksomhedens CO2-udledning fra aktivite-
terne i København med 21 procent i 2012 i forhold til 1990� 
Målet er inspireret af Danmarks nationale reduktionsmål 
efter Kyotoprotokollen og den europæiske byrdefordelings-
aftale�

CPH vil minimere forbruget af ikke vedvarende energi mest 
muligt under hensyntagen til udviklingen i trafikken� Mini-
meringen skal tilvejebringes og fastholdes gennem:
•   En dokumenteret effektivisering af elforbruget inden 

udgangen af 2012 svarende til 10 procent af elforbruget 
i 2007

•   Løbende overvågning af energiforbruget
•   Evaluering af ny teknologi med henblik på eventuel  

implementering
•   Evaluering af effekten af energipolitikken

Inddragelse af miljøhensyn
Det er en del af CPH’s project governance model, at Miljø-
afdelingen skal inddrages til vurdering af projekter, når 
dette er relevant� Miljøafdelingen er organisatorisk placeret 
i driften (OPD), og har herigennem mulighed for at varetage 
miljøhensyn i den daglige drift�

Miljøgodkendelser
I Danmark er lufthavne godkendelsespligtige efter miljøbe-
skyttelsesloven� 

Miljømyndighederne fastsætter i samarbejde med luftfarts-
myndighederne og lufthavnen bestemmelser, der sikrer mod 
støjproblemer� Derudover fastsættes i miljøgodkendelserne 
vilkår for andre kilder til påvirkning af miljøet, herunder 
påvirkning af luftkvalitet i naboområderne, spildevand, over-
fladevand, ressourceforbrug og affald med videre� 

CPH har en række miljøgodkendelser for både Københavns 
og Roskilde lufthavne, som der løbende følges op på i sam-
arbejde med miljømyndighederne� 

For Københavns Lufthavn er Miljøstyrelsen Roskilde (som 
indtil 31� december 2010 hed Miljøcenter Roskilde) tilsyns-
myndighed for støj og luftforurening fra afvikling af flytrafik, 
mens Tårnby Kommune er miljømyndighed for øvrige miljø-
mæssige forhold� 

For Roskilde Lufthavn er Roskilde Kommune tilsynsmyndig-
hed for alle miljømæssige forhold� 

Trafikstyrelsen, som er myndighed for civil luftfart i Danmark, 
tilser de miljøregler, der er indarbejdet i luftfartslovgivningen 
for begge lufthavne�

Miljødata
På side 62-63 kan ses en oversigt over udvalgte miljødata 
vedrørende 2010� De rapporterede data er udvalgt på bag-
grund af en prioritering foretaget af CPH’s ledelse i 2010,  
og data er søgt rapporteret inspireret af Global Reporting 

CPH er en samfundsansvarlig virksomhed og arbejder til stadighed for at  
forbedre sit miljømæssige resultat�

Miljø

I 2010 kunne det mærkes i Køben-
havns Lufthavn, at der har været 
nogle særligt hårde vintermåneder 
med meget sne – både i vintersæ-
sonen 2009/2010 og vintersæsonen 
2010/2011, som startede tidligt� For 
at kunne opretholde flysikkerheden, 
er det nødvendigt at afise både fly og 
baner�
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Initiatives G3 guidelines samt et Airport Operator Sector 
Supplement, som foreligger i et endeligt udkast, der forven-
tes færdiggjort i 2011�

I det følgende redegøres for de resultater, CPH har opnået 
på miljøområdet i 2010�

Miljøaktiviteter
Blandt CPH’s aktiviteter i 2010 af særlig, miljømæssig betyd-
ning kan nævnes følgende:

CPH GO – Energibevidst projektering
CPH’s nye lavprisfacilitet CPH Go er projekteret og bygget 
med særlige hensyn til energieffektivitet� CPH Go er opført 
med en effektivitet svarende til en Energiklasse 2 bygning, 
på trods af bygningens sydvendte panoramaudsigt� 

Bygningen er højisoleret, udstyret med behovsstyret lav-
energiventilation og lavenergibelysning og er udstyret med 
tre-lags lavenergiruder� 

Endelig opvarmes og afkøles CPH Go og forbindelsesfinge-
ren, der fører til CPH Go, med en varmepumpe tilsluttet et 
grundvandskøleanlæg, der sammen med de øvrige energi-
venlige tiltag gør, at CPH Go har opnået en energieffektivi-
tet, som er mindst fire gange bedre end de øvrige sammen-
lignelige, ældre fingre i CPH� 

ATES – fremtidig højeffektiv køling
Grundvandskøleanlægget i CPH Go er første fase i etable-
ringen af Danmarks til dato største grundvandskøleanlæg, 
Aquifer Thermal Energy Storage, som CPH i 2010 fik til-
ladelse fra myndighederne til at opføre� 

Den første dipol (se Begrebsforklaring side 67) ud af fem 
mulige er etableret sammen med en køledistributionsledning 
gående på tværs af lufthavnen fra arealer i østområdet, un-
der baner og standpladser til terminalområdet, hvor kølebe-
hovet er� 

Anlægget er en investering i fremtiden, som kombinerer 
ønsket om levering af højeffektiv køling med en komplet ud-
fasning af drivhusgasser til komfortkøling senest i år 2015� 

Miljøafgift
Med den nye, frivillige takstaftale er indført en miljøafgift 
(emissionsafgift)� 

Denne medfører, at flyselskaberne fremover skal betale 
en afgift til lufthavnen baseret på deres udledning af NOX,  
som er kemiske stoffer, der dannes som et biprodukt ved 
forbrændingsprocesser� 

Støjovervågningsanlæg
CPH har i 2010 indgået kontrakt om etablering af et nyt 
støj overvågningsanlæg� Leverandøren er Brüel og Kjær, som 
har leveret støjovervågningsanlæg til over 250 lufthavne på 
verdensplan� Etableringen forventes gennemført i løbet af 
første halvår 2011�

Energi og klima
CPH’s politikker og mål for CO2-udledning og energi hænger 
tæt sammen� CPH’s direkte og indirekte udledning af CO2 
stammer fra energiforbrug til driften af lufthavnene, herun-
der bygninger, baneanlæg og køretøjer�
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Omkring 80 procent af CO2-udledningen fra CPH’s aktivite-
ter i Kastrup stammer fra elforbruget, hvilket er årsagen til, 
at der i 2007 blev opsat et selvstændigt reduktionsmål for 
CPH’s elforbrug på 10 procent i 2012�

Dette reduktionsmål indebærer, at CPH senest år 2012 skal 
have implementeret/dokumenteret besparelser i størrelses-
ordnen fem mio� kWh� I løbet af året er der taget mange 
initiativer vedrørende denne opgave, hvilket også kan ses på 
det samlede elforbrug, som er faldende på trods af massiv 
passagervækst�

Det mest markante nye tiltag i denne henseende er et drifts-
program, hvor spændingen på de enkelte transformersta-
tioner i forbindelse med planlagt service reduceres fra cirka 
235V til 220V, som ligger fint inden for standarderne for 
spændingsleverance� Tiltaget bevirker, at elforbrug og slitage 
reduceres for alle installationer forsynet af pågældende 
transformer� Langt de fleste af disse installationer er tilmed 
projekteret efter et spændingsniveau på 220V� I 2010 er der 
gennemført energibesparelser svarende til 3�586 MWh�

Såvel el-kunder i CPH som CPH selv får glæde af de oven-
nævnte aktiviteter, hvilket er helt i tråd med CPH’s øgede 
interesse i 2010 for solgt energi til kunder� Investering i et 
helt nyt datasystem bevirker, at kunderne i løbet af 2011 
forventes at få en direkte webadgang til deres forbrugsdata 
som supplement til oplysningerne i energiregningen modta-
get på kvartalsbasis�

I december 2010 modtog CPH meddelelse om at være nomi-
neret blandt tre virksomheder til at modtage Energi Forum 
Danmarks Energi- og Miljøpris 2010� Vinderen offentliggøres 
ved årskonferencen i marts 2011, hvor prisen overrækkes af 
EU’s klimakommissær�

Energiområdet er kendetegnet ved de mange aktører, der 
er i lufthavnen� Det er CPH, der indkøber og distribuerer el, 
vand og varme til lejerne i lufthavnen� CPH ejer, driver og 
vedligeholder forsyningsnettet� Der er således stor forskel på 
det samlede energiforbrug i Københavns Lufthavn og den 
andel, som CPH er direkte ansvarlig for som forbruger�

Det har ikke været muligt at opgøre CPH’s udledning af CO
2 

for 2010, da der endnu ikke foreligger emissionsfaktorer 
for alle kilder� CO2 opgørelsen er baseret på CPH’s direkte 
og indirekte energiforbrug, men er generelt mere følsom 

overfor ændringer i emissionsfaktorer, som kan være på op 
til 30 procent fra år til år� Eksempelvis steg emissionsfaktoren 
(g CO2 pr� kWh) på el fra 451 til 484 fra 2008 til 2009� CPH’s 
CO2-udledning for 2010 offentliggøres på www�cph�dk i 
løbet af første halvår 2011�

Flytrafik og støj
Støj fra flytrafik stammer primært fra starter og landinger, 
men også støj fra fly på jorden har betydning for støjpåvirk-
ningen af områderne omkring lufthavnen� 

I 2010 kom 21�501�750 passagerer gennem Københavns 
Lufthavn, fordelt på 245�640 flyoperationer� Operationerne 
afvikles primært på hovedbanesystemet (bane 04L-22R og 
04R-22L), mens en mindre del af operationerne afvikles på 
tværbanen (bane 12-30)� Vejret er afgørende for valg af 
bane, og valg af bane har stor indflydelse på støjpåvirknin-
gen� Fordelingen af operationer på banesystemet i 2010 
fremgår af kortet side 48�

Der er gennem både miljø- og luftfartslovgivningen stillet en 
række vilkår til driften af lufthavnen med det formål at be-
grænse støjgenerne� Blandt andet overvåger CPH konstant 
støjforholdene med et støjovervågningsanlæg� Placeringen 
af de målestationer, der er en del af anlægget, fremgår 
ligeledes af kortet på side 48� 

CPH beregner løbende støjbelastningen fra lufthavnen� 
Miljømyndighederne har fastlagt en grænse for støjbelast-
ningen fra Københavns Lufthavn, der svarer til en TDENL-
værdi (Total Day-Evening-Night Level) på 147,4 dB (med en 
tolerance på 1 dB)� Lufthavnens støjbelastning var i 2010 
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144,7 dB� Støjbelastningen er steget 0,13 dB i forhold til 
2009, hvilket stemmer nogenlunde overens med at antallet 
af operationer er steget med fire procent� 

I april 2010 var Københavns Lufthavn lukket i 5½ døgn på 
grund af askeskyen fra den islandske vulkan Eyjafjallajökull� 
Det kunne mærkes i mange sammenhænge, herunder også 
udviklingen i støjbelastningen set måned for måned� De 5½ 
døgn svarer nogenlunde til en nedgang i trafikken i april på 
20 procent, faktisk faldt støjbelastningen endnu mere nem-
lig cirka 1 dB svarende til 25 procent�

Der blev i 2010 registreret 29 støjhændelser over 80 dB(A) i 
målestationerne placeret i boligområderne omkring lufthav-
nen� Dermed er der sket et yderligere fald i forhold til det 
historiske lave niveau i 2009, hvor 38 støjhændelser blev 
registreret� Støjhændelser på 82 dB(A) og derover behandles 
af Trafikstyrelsen� Der blev i 2010 videresendt 16 støjhændel-
ser� I ingen af sagerne har Trafikstyrelsen vurderet at vilkåret 
om det maksimale støjniveau er overtrådt�    

Motorkøringer
Der blev i 2010 foretaget 922 motorafprøvninger hvoraf 
451 var motorkøringer og 471 var tomgangskøringer� Det 
samlede antal ligger syv procent over 2009 og dermed 
fortsætter stigningen i antallet af motorafprøvninger igen-
nem de sidste to år� Der blev i 2010 indberettet to afvigelser 
fra motorkøringsbestemmelserne svarende til 0,2 procent 
af alle motorafprøvninger, det laveste antal afvigelser CPH 
har registreret� Dette er en forbedring  sammenholdt med i 
2009, hvor seks afvigelser afstedkom tre indskærpelser fra 
Miljøcenter Roskilde (nu Miljøstyrelsen Roskilde) om overhol-
delse af vilkår for motor- og tomgangskøringer�

Affald
CPH bortskaffer dagligt mere end 10 ton affald, hvoraf ¾ 
går til forbrænding� Affaldet kommer dels fra passager-
terminalerne, egne værksteder og administration samt fra 
vedligehold af infrastruktur og tekniske anlæg med videre�

Analyser af det brændbare affald viser, at det indeholder 
genanvendeligt affald – primært i form af pap, aviser og 
plastflasker – i en mængde og form, der burde gøre det 
muligt at sortere mere fra til genanvendelse� For at systema-
tisere arbejdet hermed og sikre, at effekten holder, har CPH 
i 2010 vedtaget en opdateret affaldsplan for perioden 2011 
– 2014 for Københavns Lufthavn� Affaldsplanen skal sikre, at 
det affald, der genereres i lufthavnen, håndteres korrekt� 

Fokusområderne i den nye affaldsplan for 2011 til 2014 er:
•   Genanvendelse: Styrkelse af indsamlingen af pap, papir og 

plastflasker

B737 24%

CRJ 20%

MD80 11%

A319 9%

A321 6%

Øvrige 31%

Original

Mest benyttede flytyper

Figuren viser fordelingen af flytyperne i Københavns Lufthavn� Flytypen B737 
er med 24 procent af det samlede antal operationer fortsat den mest benyt-
tede flytype, mens Bombardier CRJ udgør 20 procent og er den anden mest 
benyttede� MD80’erne er med 11 procent den tredje mest benyttede�

B737 28%

CRJ 4%

MD80 26%

A319 4%

A321 7%

Øvrige 31%

Original

Flytypers andel af støj

Figuren viser, hvor stor en andel af støjen fra fly, de enkelte flytyper i Kø-
benhavns Lufthavn står for� Analyser af støjbelastningen viser, at MD80’erne 
udgør 26 procent og Bombardier CRJ blot fire procent� 
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Grafen viser udviklingen i støjbelastningen (TDENL) måned for måned i 2010, 
sammenholdt med antallet af flyoperationer måned for måned�

CPH har fortsat fokus på at udvide 
sit cargo rutenet ud af København� 
Resultatet i efteråret 2010 indeholdt 
en ny service til Chennai (Indien) og en 
ny service til East Midlands (UK)�
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•   Synlighed: Fejlsorteringen skal reduceres gennem et mere 
gennemskueligt affaldssystem

•   Dynamik: Håndteringen af affald skal løbende tilpasses 
lufthavnens udvikling

Der stilles store krav til sorteringen, når affald skal genanven-
des� En enkelt bananskræl er nok til at kassere en hel contai-
ner med papir, så det i stedet må forbrændes� Udfordringen 
er, at der i princippet er over 21 mio� brugere af affaldssyste-
met i Københavns Lufthavn� Hver især kommer brugerne så 
sjældent, at de må betragtes som førstegangsbrugere� Derfor 
er der kun ringe mulighed for ”opdragelse”� Det stiller store 
krav til enkelhed og synlighed� 
 

 
CPH fortsætter i 2011 med optimeringen af affaldssyste-
met, så en større mængde af affaldet fra passagerarealerne 
genanvendes�

Hårde vintre – højere ressourceforbrug
For at kunne opretholde flysikkerheden er det nødvendigt at 
afise både fly og baner, og den hårde og vedvarende frost 
har nødvendiggjort et markant højere forbrug af bane- og 
fly afisningsmidler� Glykolforbruget på 572 m3 i 2009 er derfor 
steget til 1�739 m3 i 2010� Ligeledes er forbruget af bane-
afisningsmidler steget fra 1�173 tons til 2�622 tons i 2010�

Til flyafisningen anvendes propylenglykol som sprøjtes på 
flyene umiddelbart inden take-off� Aktiviteten foregår på 
en af de tre platforme, som CPH har indrettet til at opsamle 
mest muligt af den brugte glykol i lukkede tanksystemer� 

Herfra udtages en prøve, hvor glykolprocenten måles� Har 
det et indhold med over fem procent glykol, bortskaffes det 
til et rensningsanlæg, som bruger glykolen til de biologiske 
processer� Er det under fem procent, køres det til et jordareal 
i lufthavnen, hvor CPH har tilladelse til at udsprede væsken�

Til afisning af baner og rulleveje anvendes formiat� Både 
propylenglykol og formiat er letnedbrydelige og er i små 
mængder ikke skadelige for miljøet�

Alle afisningsaktiviteterne i CPH er godkendt af miljømyn-
dighederne, og der er tilknyttet en række kontrolvilkår, som 
hvert år afrapporteres til myndighederne�

Forbruget af diesel, som anvendes af hovedparten af luft-
havnens køretøjer, er også påvirket af de hårde vintre� I 2010 
blev der forbrugt 1�093 m3 diesel mod 758 m3 i 2009� Den 
hårde vinter først og sidst i 2010 kan direkte aflæses på det 
kraftigt stigende fjernvarmeforbrug i 2010 sammenlignet 
med tidligere år� 2010 har haft 10 procent flere graddage 
end normalåret, eller 30 procent mere end tilfældet var i 
eksempelvis 2009�

Miljøpåvirkninger fra Roskilde Lufthavn 
Banebenyttelsen i Roskilde Lufthavn var som i Københavns 
Lufthavn præget af lange perioder med nordlige og østlige 
vinde, således at brugen af Roskilde Lufthavns bane 03 med 
start og landing mod nordøst var det højeste i det sidste årti� 

Der blev i 2010 foretaget 78�071 flyoperationer, hvilket 
ligger på samme niveau som året før� Antallet af helikopter-
operationer rundede 6�153 operationer, en stigning på 15 
procent i forhold til året før, og det hidtil højest registrerede 
antal årlige operationer i lufthavnen�  

Vandforbruget i Roskilde Lufthavn er steget markant fra 
2009 til 2010� Stigningen skyldes en lækage, som der nu er 
taget hånd om�

Miljømæssige aspekter ved indkøb
I det følgende afsnit ”Indkøb” redegøres for CPH’s retnings-
linjer med videre vedrørende krav til underleverandører med 
hensyn til overholdelse af retningslinjer for miljø�

Genanvendelse 11%

Forbrænding 80%

Specialbehandling 1%

Deponering 8%

Original

Bortskaffelsesmetode i 2010

Københavns Lufthavn råder over et 
sneberedskab bestående af 61 køre-
tøjer, heraf 22 sneplove� I alt arbejder 
180 mand med at sikre, at Københavns 
Lufthavn er i drift selv under ekstreme 
vejrmæssige forhold�
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Arbejdsforhold og anstændigt arbejde
FN Global Compacts principper inden for arbejdstager ret-
tigheder omfatter principper for:
•   Opretholde organisationsfrihed og effektivt at anerkende 

retten til kollektiv forhandling
•   Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde
•   Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
•   Eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

CPH’s aktiviteter udøves i realiteten kun i Danmark, hvorfor 
alle medarbejdere er omfattet af dansk arbejdsret� I CPH er 
der en lang og god tradition for medarbejdernes ret til at 
organisere sig og til kollektiv forhandling� 

Der er en høj organiseringsgrad blandt CPH’s medarbejdere� 
Løn og arbejdsforhold aftales ved kollektive og lokale over-
enskomster� 

Medarbejdere og ledelse samarbejder endvidere gennem 
samarbejdsudvalg og hovedsamarbejdsudvalg� Medarbej-
derne har derudover tre repræsentanter i CPH’s bestyrelse� 

Tvangsarbejde og børnearbejde eksisterer ikke inden for 
CPH’s egne rammer� 

CPH’s HR-politik fastlægger klare regler for, at der ikke må 
diskrimineres i arbejds- og ansættelsesforhold� 

Tilsvarende er CPH’s HR-procedurer tilrettelagt således, at 
det tilsikres, at der i forbindelse med ansættelse, udvikling 
og forfremmelse ikke sker diskriminering� Der lægges vægt 
på mangfoldighed og den enkeltes kvalifikationer�

CPH indkøber en række ydelser og varer fra underleverandø-
rer og entreprenører med videre, primært danske virksom-
heder, hvor produktionen af ydelserne og varerne foregår i 
Danmark� Det er generelt CPH’s vurdering, at disse leveran-
dører og entreprenører overholder internationale arbejdsta-
gerrettigheder�

En del af varerne og en del af ydelserne indkøbt via danske 
underleverandører bliver dog produceret i udlandet� Kun 
i mindre omfang indkøber CPH direkte fra udenlandske 
leverandører� 

Hvor CPH har haft en opfattelse af, at der måtte være risiko 
for overtrædelse af arbejdstagerrettighederne hos under-
leverandører har dette indgået i valg af leverandører og i 
forhandlingerne med underleverandøren� 

I det følgende afsnit ”Indkøb” redegøres for CPH’s retnings-
linjer med videre vedrørende krav til underleverandører med 
hensyn til overholdelse af retningslinjer for arbejdstagerret-
tigheder�

I afsnittet Medarbejderforhold side 31-35 er CPH's tilgang til 
arbejdsforhold og udvikling heraf i 2010 uddybet�

Menneskerettigheder 
CPH’s aktiviteter udøves i realiteten kun i Danmark i Køben-
havns Lufthavn og Roskilde Lufthavn gennem moderselska-
bet Københavns Lufthavne A/S samt tre dattervirksomheder 
med 40 fuldtidsansatte� 

Dette giver mulighed for etablering af en ensartet HR-politik, 
HR-procedurer og mulighed for at fastlægge samt at følge 
op på de enkelte organisationsansvarliges overholdelse af 
internationalt erklærede menneskerettigheder� Endvidere at 
sikre, at der ikke sker krænkelser af menneskerettighederne� 

CPH har indarbejdet HR-politik og procedurer, hvor der 
blandt andet ved ansættelse, udvikling og forfremmelse 
lægges vægt på overholdelse af menneskerettigheder, her-
under krav om mangfoldighed med videre og undladelse af 
diskrimination� 

CPH indkøber en række ydelser og varer fra underleve-
randører og entreprenører med videre fra primært danske 
virksomheder, hvor produktionen af ydelsen og varerne 
foregår i Danmark� Det er generelt CPH’s vurdering, at disse 
leverandører og entreprenører overholder internationale 
menneskerettigheder�

CPH’s HR-politik fastlægger klare regler for, at der ikke må diskrimineres i  
arbejds- og ansættelsesforhold� 

Sociale forhold

Det strategiske samarbejde mellem 
CPH og SAS har forbedret transferpro-
duktet i Københavns Lufthavn� Dermed 
er de seneste otte års fald i antallet 
af transferpassagerer vendt til stærk 
vækst� I 2010 steg antallet af afgående 
transferpassagerer med 7,8 procent i 
forhold til 2009�
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En del af varerne og en del af ydelserne indkøbt via danske 
underleverandører bliver dog produceret i udlandet� Kun 
i mindre omfang indkøber CPH direkte fra udenlandske 
leverandører� 

Hvor CPH har haft en opfattelse af, at der måtte være risiko 
for overtrædelse af menneskerettighederne hos under-
leverandører har dette indgået i valg af leverandører og i 
forhandlingerne med underleverandøren� 

I det følgende afsnit ”Indkøb” redegøres for CPH’s retnings-
linjer med videre vedrørende krav til underleverandører med 
hensyn til overholdelse af retningslinjer for menneskerettig-
heder�

Samfund, herunder antikorruption
CPH’s virke som international lufthavn indebærer et ansvar 
overfor det omkringliggende samfund

I denne forbindelse er CPH særlig opmærksom på:
•   Samfundet
•   Korruption
•   Offentlig politik
•   Konkurrencebegrænsende adfærd
•   Overholdelse af love og bestemmelser

Som Danmarks største internationale lufthavn og i mange 
sammenhænge ”vindue” ud mod verden er CPH sit ansvar 
meget bevidst, herunder også hvorledes at CPH’s virke be-
tragtes fra politisk hold�

Et særligt forhold i FN’s retningslinjer for samfundsmæssigt 
ansvar er antikorruption�

CPH har indført en række interne regler og procedurer med 
henblik på at modarbejde alle former for korruption, her-
under afpresning og bestikkelse� Disse regler sigter mod, at 
CPH’s ledere og medarbejdere ikke må modtage gaver eller 
andre former for fordele, som på nogen måde kan påvirke 
deres ageren overfor den pågældende leverandør, kunde 
eller samarbejdspartner� 

Tilsvarende må CPH’s ledere og medarbejdere ej heller på 
nogen måde yde gaver eller andre former for fordele, som 
på nogen måde kan påvirke den pågældende leverandør, 
kunde eller samarbejdspartner ageren overfor CPH� 

Der ses i den forbindelse bort fra beskedne lejlighedsvise 
gaver, såsom ved jubilæer� 

CPH indkøber primært ydelser og varer fra danske leveran-
dører og kun i begrænset omfang direkte fra udenlandske 
leverandører� CPH er opmærksom på, at der ikke må ydes 
eller modtages bestikkelse i forbindelse med samhandel med 
underleverandører� 

Med virkning fra 2011 vil CPH påbegynde arbejdet med 
systematisk at stille krav til underleverandører og entrepre-
nører om også i videst mulig omfang at tilsikre overholdelse 
af principperne i FN’s Global Compact vedrørende principper 
om antikorruption� 

CPH’s Strategiske Indkøbsafdeling vil forestå dette arbejde 
ud fra en risikobaseret tilgang, det vil sige ved først og frem-
mest at fokusere på leverancer, hvor der skønnes at være 
størst risiko for eventuel bestikkelse� 

Som en meget reguleret virksomhed er CPH sit ansvar 
bevidst med hensyn til konkurrencebegrænsende adfærd og 
overholdelse af love og bestemmelser�

Produktansvar
CPH’s virke som international lufthavn indebærer et ansvar 
for de leverede ydelser i en bæredygtig sammenhæng� 

I denne forbindelse er CPH særlig opmærksom på:
•   Passagerernes sikkerhed og sundhed
•   Beskrivelse af tjenesteydelser og services
•   Markedsføringskommunikation
•   Beskyttelse af passagerernes og samarbejdspartneres 

fortrolige oplysninger
•   Overholdelse af love og bestemmelser

Overholdelse af safety- og sikkerhedskrav overvåges kontinu-
erligt og udgør en væsentlig del af den interne rapportering 
og opfølgning samt overfor myndighederne� 

CPH arbejder forsat på at sikre en entydig og forståelig 
beskrivelse af ydelser og markedsføring heraf�

Fortrolighed omkring passagerers forhold såvel som sam-
arbejdspartneres forhold er en grundlæggende tilgang for 
CPH�

Som en meget reguleret virksomhed er CPH sit ansvar be-
vidst med hensyn til overholdelse af love og bestemmelser�

Indkøb 
I det foregående er redegjort for CPH’s indsats for så vidt 
angår de forhold, som CPH har direkte påvirkning på� 

I det følgende redegøres for, hvorledes at CPH via indkøbs-
politik, retningslinjer for indkøb og krav til leverandører 
søger at påvirke leverandører til i videst muligt omfang også 
at overholde retningslinjerne i FN Global Compact� 

Indkøb – kvalitetskrav
Leverandøren indestår for, at ydelsen ikke krænker tredje-
mands rettigheder, og at ydelsen udføres og leveres i over-
ensstemmelse med gældende miljø- og sikkerhedsmæssige 
standarder og krav, uanset hvorvidt sådanne standarder er 
lovfæstede eller aftalt mellem parterne� 

Brug af stoffer klassificeret som farligt gods i forbindelse 
med ydelsens udførsel skal opfylde de til enhver tid gælden-
de standarder og lovmæssige krav for sådanne�

Indkøb – etik
Da CPH ønsker, at ethvert samarbejde med leverandørerne 
sker på et forsvarligt etisk grundlag, skal nedenstående krav 
følges og på forlangende kunne dokumenteres overfor CPH:
•   Børnearbejde: Leverandøren skal sikre, at han ikke anven-

der børnearbejde 
•   FN’s konvention om børnearbejde, artikel 32,1 samt ILO 

konvention nr� 138 (1973) om minimumsalder og ILO 
konvention nr� 182 af (1999) om de værste former for 
børnearbejde skal respekteres 

•   Tvangsarbejde: Leverandøren skal sikre, at han ikke anven-
der eller drager fordel (direkte eller indirekte) af tvangsar-
bejde; det vil sige arbejde der bliver udført ufrivilligt eller 
under trussel om straf

•   ILO Konvention nr. 105 om afskaffelse af tvangsarbejde 
(1957) og ILO konvention nr� 29 (1930) om tvangsarbejde 
skal respekteres

•   Ligestilling: Leverandøren skal respektere ligestilling uanset 
køn, racer og religion

•   FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for racedis-
krimination (1965) og FN’s Konventionen om afskaffelse 
af alle former for diskrimination mod kvinder (1979) samt 
ILO konvention nr� 100 (1951) om ligeløn og ILO konven-
tion nr� 111 (1958) om diskrimination skal respekteres

•   Organisering: Leverandøren skal respektere den enkeltes 
ret til at oprette og være medlem af en lovlig fagforening

•   FN’s erklæring om menneskerettigheder artikel 23 (4) og 
FN’s konvention vedrørende frihed og beskyttelse af retten 
til at organisere sig, artikel 2, 3 og 4 samt ILO konvention 
nr� 87 (1948) om foreningsfrihed og ILO konvention nr� 98 
(1949) om retten til organisering og kollektive aftaler skal 
respekteres

•   Begge parter erklærer at ville støtte FN’s Verdenserklæ-
ring om menneskerettigheder af 1948 samt ICC Business 
Charter for bæredygtig udvikling som basis sund, social og 
miljømæssig ledelse� Hver part vil vedvarende arbejde for 
sociale og miljømæssige forbedringer i den enkelte parts 
virksomhed samt fremme implementering af menneske-
rettigheder og en miljømæssig bæredygtig udvikling hos 
parternes leverandører og øvrige samarbejdspartnere

Indkøb – sociale klausuler
Leverandøren er forpligtet til at sikre overholdelse af 
grundlæggende rettigheder� Herunder må leverandøren ikke 
forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel 
orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk 
tilhørsforhold�

Leverandøren skal have en formuleret arbejdsmiljøpolitik 
for ansættelserne inden for de af rammeaftalen omfattede 
ydelser� Arbejdsmiljøpolitikken skal fremme det psykiske og 
fysiske arbejdsmiljø i virksomheden� Den skal som minimum 
gælde i hele rammekontraktens løbetid� Leverandøren skal 
på opfordring fra CPH eller kundernes anmodning orientere 
om arbejdsmiljøpolitikken og dens udmøntning�

Leverandøren skal have en skriftligt formuleret personalepo-
litik for ansættelserne inden for de af rammeaftalen omfat-
tede ydelser� Personalepolitikken skal fremme udvikling og 
fastholdelse af medarbejdere i virksomheden� Den skal som 
minimum gælde i hele rammeaftalens løbetid� Leverandøren 
skal efter anmodning fra CPH orientere om personalepolitik-
ken og dens udmøntning� 

På CPH’s anmodning skal leverandøren besvare et spørge-
skema vedrørende social og miljømæssig evaluering af leve-
randøren� Leverandøren er uden ugrundet ophold forpligtet 
til at oplyse CPH om eventuelle ændringer i forhold til det i 
spørgeskemaet angivne�
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Indkøb – strømforbrugende produkter
Ved køb af strømforbrugende produkter skal det tilstræbes, 
at disse er så miljørigtige som muligt�

Leverandøren skal for tilbudte produkter oplyse elforbrug 
målt ud fra gældende branchestandarder, herunder Energy 
Star-definitioner, på forlangende fra CPH� 

Det opfordres til, at leverandøren oplyser elforbruget i alle 
tekniske specifikationer, annoncer, brochurer, på hjemmeside 
med videre� 

Leverandøren er forpligtet til, efter anmodning fra kunderne 
eller CPH, at fremsende opdaterede oplysninger om energi-
forbrug�

Indkøb – ved EU udbud forespørgsel til overholdelse af FN 
Global Compact

I forbindelse med EU udbud forespørges, hvorvidt den 
pågældende leverandør og eventuelle underleverandører 
overholder retningslinjerne i FN Global Compact�

Københavns Lufthavn er arbejdsplads 
for flere end 22�000 mennesker, fordelt 
på flere end 500 forskellige virksomhe-
der� Dermed er lufthavnen Danmarks 
største arbejdsplads�
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CPH’s aktie indgik i hele 2010 i NASDAQ OMX’s nordiske 
Large Cap segment� 

Segmentet Large Cap udgøres af de selskaber, der har en 
børsværdi på EUR 1 mia� eller mere�

CPH havde pr� 31� december 2010 i alt 3�743 navnenoterede 
aktionærer� 

CAD
CAD er 50/50 ejet af MAp og Macquarie European Infra-
structure Fund III (MIEF3)� 

CAD ejer 53,73 procent af aktiekapitalen og stemmerne i 
CPH�

MAp
MAp er børsnoteret på Australian Stock Exchange (ASX)� 
Nærmere information om MAp kan indhentes på  
www�mapairports�com�au 

MEIF3
Macquarie European Infrastructure Fund III (MEIF3) er et UK 
Limited Partnership�

MEIF3 ledes af Macquarie Infrastructure and Real Assets 
(Europe) Limited, som er et indirekte helejet dattervirksom-
hed af Macquarie Group Limited�

Ejerforhold

Aktionæroversigt (pr. 31. december 2010)

 
Copenhagen Airports Denmark ApS (CAD 53, 7%

NA International S�à�r�l� (NAISA) 3,9 %

Den Danske Stat 39,2 %

Udenlandske, private og institutionelle investorer 1,8 %

Danske, private og institutionelle investorer 1,4 %

Ejerstruktur for CAD 
MAp og MEIF3 ejer hver 50 procent af aktiekapitalen i Co-
penhagen Airports S�à�r�l� (CASA), Luxembourg�

CASA, der er det ultimative moderselskab for CPH, ejer (via 
underliggende holdingselskaber) 100 procent af aktiekapita-
len i Copenhagen Airports Denmark ApS (CAD), Danmark� 

MAp og MEIF3 (via deres respektive underliggende holding-
selskaber) har indgået en aktionæroverenskomst, hvorefter 
der mellem de to parter skal være enighed om alle væsent-
lige beslutninger� 

Overenskomsten fastlægger også regler for udnævnelse af 
bestyrelsesmedlemmer i CPH�

NAISA 
Via NA International S�à�r�l� (NAISA) ejer MAp direkte 3,9 
procent af aktierne i CPH� 

MAp’s samlede ejerskab af CPH
MAp's indirekte og direkte ejerskab af CPH udgør således 
30,8 procent�

Den Danske Stat
Den danske stat er ikke repræsenteret i CPH’s bestyrelse� 

”Brand og Redning” i Københavns 
Lufthavn har 70 brandmænd ansat, 
der både har fokus på fly og passa-
gerer� Hvert år har samaritterne cirka 
1�700 udrykninger til terminalerne for 
at hjælpe passagerer, der har brug for 
assistance�
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Resultatindikatorer (eksklusive finansielle indikatorer)

Københavns Lufthavn       

  Enhed 2006 2007 2008 2009 2010

AOSS2 Flyoperationer      

 - Antal 258�356 257�591 264�095 236�172 245�640

AOSS4 Luftkvalitet      

 NO µg/m3 5,2 4,4 3,7 3,5 3,9

 NO2 µg/m3 20,7 20,2 16,9 15,7 17,1

 PM2,5 µg/m3 15,3 12,6 8,6 10,6 15,3

AOSS5 Baneafisning      

 Formiat kg 1�690�752 749�653 1�280�531 1�173�649 2�621�949

 Sand (5% urea) kg 32�000 17�000 - - -

 Afisning af fly      

 Glycolforbrug m3 796 355 313 572 1�739

 Opsamlet glycol m3 500 211 153 374 1�087

AOSS6 Støjbelastning      

 Maksimale støjniveauer  
 i natperioden >80 dB Antal 59 148 90 38 29

 TDENL dB 145,7 145,8 145,7 144,6 144,7

 Motorafprøvninger      

 Total Antal 1�263 1�054 790 862 922

 Heraf tomgang Antal 447 390 265 370 471

 Afvigelse fra vilkår Antal 20 7 8 6 2

EN 1 Materialer      

 Ukrudtsmidler liter 180 179 262 215 172

EN 3 Direkte energiforbrug      

 Benzin m3 48 38 38 32 29

 Diesel m3 793 757 769 758 1�093

 Fyringsolie m3 1 1 23 1 28

 Naturgas (note 1) m3 1�242�147 1�173�347 1�161�576 1�248�881 1�279�231

 Totalt direkte energiforbrug      

 - MWh 22�121 21�141 27�053 21�672 33�010

EN 4 Indirekte energiforbrug      

 Elkøb MWh 103�685 103�108 104�486 101�290 99�268

 Elforbrug (note 2) MWh 52�886 53�136 53�038 53�473 53�505

 Fjernvarmekøb GJ 220�043 222�424 218�529 234�385 273�060

 Fjernvarmeforbrug (note 3) GJ 60�969 58�624 58�801 65�898 83�869

 Totalt indirekte energiforbrug      

 - MWh 69�822 69�420 69�372 71�778 76�802

EN 5 Samlede energibesparelser      

 - MWh    678 3�586

EN 8 Vandforbrug      

 Drikkevand, køb m3 338�473 331�393 337�721 299�255 318�003

 Drikkevand, forbrug m3 139�210 143�105 148�349 137�515 148�504

 Sekundavand m3 28�468 32�757 32�918 28�351 19�992

EN16 CO2 (note 4)      

 Samlet emission ton 34�335 32�127 26�125 28�702 

 Scope 1 ton 4�822 4�560 4�607 4�705 

 Scope 2 ton 29�512 27�567 21�519 23�997 

EN20 Emissioner fra fly      

 CO ton 781 814 850 734 722

 CO2 ton 238�867 244�966 260�250 224�580 221�996

 NOX ton 968 1�001 1�053 909 908

 SOX ton 104 106 113 97 96

 THC ton 167 173 164 136 123

Resultatindikatorer (eksklusive finansiell indikatorer)

Københavns Lufthavn       

  Enhed 2006 2007 2008 2009 2010

EN21 Spildevand - Udledte stoffer      

 Bly kg 0,6 0,7 1,5 1,0 0,8

 Cadmium kg 0,3 0,4 1,2 0,2 0,1

 COD kg 135�781 155�933 164�303 120�810 138�597

 Detergenter kg 2�234 2�725 1�544 668 621

 Kobber kg 14,6 11,9 23,9 8,8 8,7

 Krom kg 1,6 1,2 1,8 1,2 3,1

 Nikkel kg 1,3 1,3 2,9 1,2 0,6

 Olie og fedt kg 4�704 5�569 4�112 2�254 1�972

 Total-N kg 25�890 26�227 25�474 25�482 23�012

 Total-P kg 2�487 2�539 2�630 2�102 1�786

 Zink kg 46,8 56,7 75,9 36,2 39,6

 Udledning af spildevand      

 - m3 250�559 245�598 248�231 215�157 229�784

EN22 Affaldsmængde      

 Genanvendelse ton 465 520 420 427 392

 Forbrænding ton 2�668 2�986 3�142 2�580 2�989

 Specialbehandling ton 93 179 46 99 40

 Deponering ton 419 368 422 287 293

 Total ton 3�646 4�053 4�029 3�393 3�714

EN23 Oliespild      

 Antal Antal 225 210 190 115 115

 Mængde liter 7�305 11�908 2�215 2�140 7�988

LA 7 Arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer      

 - Antal 14,6 19,0 23,7 18,0 15,9

Roskilde Lufthavn       

  Enhed 2006 2007 2008 2009 2010

AOSS2 Flyoperationer      

 0-999 kg Antal 8�723 9�031 9�706 5�748 6�382

 1000-1999 kg Antal 52�579 59�765 69�814 66�092 65�458

 2000 kg- Antal 6�915 7�179 7�705 6�638 6�230

 Total Antal 68�217 75�975 87�225 78�478 78�071

AOSS6 Motorafprøvninger      

 Total Antal 416 413 449 405 356

 Tomgang Antal 114 78 161 182 190

 Afvigelser fra vilkår Antal 2 0 2 0 0

EN 3 Direkte energiforbrug      

 Naturgas m3 80�600 79�568 76�990 67�484 89�599

EN 4 Indirekte energiforbrug      

 Elforbrug MWh 929 942 913 926 946

EN 8 Vandforbrug      

 Vandforbrug m3 4�341 2�436 3�934 4�944 13�820

LA 7 Arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer      

 - Antal - - 18,0 17,6 -

       
Note 1: Naturgas anvendes til lokal produktion af fjernvarme og el til CPH’s fjernvarmenet og el-net
Note 2: CPH's forbrug af el (købt el og lokal produceret)
Note 3: CPH’s forbrug af fjernvarme (købt fjernvarme og lokal produceret)
Note 4: Som defineret i ”Green House Gas Protocol”� Data for 2010 publiceres medio 2011 på www�cph�dk
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Data i rapporten er baseret på en løbende indsamling fra 
de enkelte områder i lufthavnen, hvorefter de samles i en 
central database til videre behandling� Data tilvejebringes på 
en af følgende måder:

•  Eksternt dokumenterede registreringer
•  Interne registreringer
•  Beregnede data
•  Estimerede data

Trafikudvikling og støj
Trafikudviklingen opgøres på baggrund af data i CPH’s 
trafikstatistiksystem, hvor alle flyoperationer indgår med fly-
type, startvægt, baneanvendelse og tidspunkt� Den samlede 
støjpåvirkning fra starter og landinger i lufthavnen er bereg-
net på baggrund af TDENL metoden og er foretaget på de 
enkelte flyoperationer, hvor flytype og tidspunkt på døgnet 
indgår i beregningerne� Som grundlag for beregningerne 
anvendes årets tre mest trafikerede måneder�

TDENL står for Total Day Evening Night Level og er en bereg-
ningsmetode, som bruges til løbende overvågning af støjpå-
virkning i og omkring lufthavne og flyvepladser� Metoden, 
som udtrykker støjpåvirkningen i et enkelt tal, TDENL vær-
dien, er anbefalet af Miljøstyrelsen og baseret på DENL, som 
man bruger til støjkortlægning omkring lufthavne� DENL er 
det konstante, ækvivalente A-vægtede lydtryk gennem en 
gennemsnitlig 24 timers periode, tillagt 5 dB for støjhændel-
ser om aftenen (19:00-22:00) og 10 dB for støjhændelser 
om natten (22:00-7:00)�

Miljøstyrelsen har i lufthavnens miljøgodkendelse fastsat en 
grænseværdi svarende til 147,4 dB i TDENL med en toleran-
ce på 1 dB, for støjpåvirkningen� TDENL-værdien er justeret 
bagud på baggrund af nye data fra Miljøstyrelsen�

Antallet af støjhændelser som følge af natflyvninger til og 
fra Københavns Lufthavn overvåges og registreres af CPH’s 
støjovervågningsanlæg� 

Antallet af motorafprøvninger, herunder antallet af tom-
gangskørsler og afvigelser fra bestemmelserne vedrørende 
motorafprøvninger, er optaget i miljørapporten på baggrund 
af indberetninger fra flyselskaberne�

CSR regnskabspraksis

CO2

Mængden af udledt CO2 opgøres på grundlag af forbruget 
af el, naturgas, fjernvarme, fyringsolie, forbrug af brændstof 
til køretøjer og dieselgeneratorer samt emissionsfaktorer for 
de enkelte CO2-kilder� Emissionsfaktorer er oplyst af VEKS 
(Vestegnens Kraftvarme Selskab) for så vidt angår fjernvarme 
og af Energinet�dk for såvidt angår el� For el anvendes emis-
sionsfaktorer for Østdanmark� I beregningen af udledningen 
i 1990 er dog anvendt emissionsfaktorer for hele landet, da 
der ikke foreligger nogen emissionsfaktor for Østdanmark 
dette år� Emissionsfaktorer for øvrige CO2-kilder er oplyst af 
Energistyrelsen�

Energiforbrug
De enkelte typer af forbrug, herunder el, naturgas og 
fjernvarme, er opgjort på baggrund af egne registreringer 
kontrolleret over for modtagne fakturaer�

Arbejdsskader
Antallet af arbejdsskader er opgjort som antallet af skader 
hændt i det pågældende år, der giver en eller flere dages 
sygefravær� Der kan være anmeldte arbejdsulykker, der ikke 
godkendes som arbejdsulykker i Arbejdsskadestyrelsen� De 
arbejdsulykker, der fremgår af rapporteringen, omfatter alle 
anmeldte arbejdsulykker� Arbejdsskadefrekvensen er opgjort 
som antal arbejdsskader pr� 1 mio� arbejdstimer� Arbejdsti-
mer opgøres som normåret fratrukket 5 ugers ferie�

Luftkvalitet
Luftkvaliteten i Københavns Lufthavn overvåges og registre-
res af CPH’s luftkvalitetsmoniteringsanlæg� Dette års tal er 
baseret på en foreløbig opgørelse, da endelig rapportering 
foreligger senere end denne rapport�

Emissioner fra Fly
Data fra CPH’s trafikstatistiksystem er lagt ind i et værktøj til 
opgørelse af emissioner (EDMS), der er udviklet af de ameri-
kanske luftfartmyndigheder�

Affald
Mængden af affald opgøres på baggrund af årsopgørelser 
fra de benyttede modtagere�

Spildevand
Mængden af udledt spildevand registreres via onlinemålere 
tilsluttet CPH’s centrale overvågningsanlæg (CTS)� Vand-
kvaliteten beregnes på baggrund af analyse af periodiske 
vandprøver på eksternt laboratorium af spildevandet fra 
”Målebrønd A”, som udleder cirka halvdelen af lufthavnens 
spildevand� Analyser af vandprøver foretages af eksternt 
laboratorium�

Olie- og brændstofspild
Antallet af olie- og brændstofspild er opgjort som antallet 
af indrapporteringer fra CPH’s organisation eller tanknings-
selskaberne� Opgørelsen af spildenes størrelse er forbundet 
med en vis usikkerhed, da det sjældent er muligt at måle 
spildets nøjagtige størrelse�

Ressourcer
Mængden af glykol til afisning af fly opgøres af de selskaber, 
der foretager afisningen� Den årligt opsamlede mængde 
glykol opgøres som den registrerede mængde for hvert 
bortkørt vognlæs og korrigeres for tankindholdet primo og 
ultimo året� Forbruget af baneafisningsmidler opgøres som 
indkøbte mængder, da CPH har konsignationslager�

Forbruget af ukrudtsmidler og brændstof til køretøjer og die-
selgeneratorer opgøres ud fra indkøbte mængder korrigeret 
for lagerforskydning�

Vandforbrug
Vandforbruget er opgjort på baggrund af de indkøbte/regi-
strerede mængder fratrukket forbrug, der videredistribueres 
til andre virksomheder i lufthavnen� Opgørelsen indeholder 
ligeledes CPH’s forbrug af sekundavand�

/ Forord / Finansiel udvikling / Hoved- og nøgletal 2006-2010 / Finansielle resultatindikatorer 2006-2010 / 
/ Et stærkt trafikalt knudepunkt / Ruteudvikling / CPH’s og Danmarks konkurrenceevne / Regulering og takster / 
/ Kapacitetsudvidelse / Passageroplevelsen / Medarbejderforhold / Global Compact / Profil / 
/ Ledelse, forpligtelser og interessentinvolvering / Miljø / Sociale forhold / Ejerforhold / Resultatindikatorer / 
/ CSR regnskabspraksis / Den uafhængige revisors erklæring / Begrebsforklaring /

/ Forord / Finansiel udvikling / Hoved- og nøgletal 2006-2010 / Finansielle resultatindikatorer 2006-2010 / 
/ Et stærkt trafikalt knudepunkt / Ruteudvikling / CPH’s og Danmarks konkurrenceevne / Regulering og takster / 
/ Kapacitetsudvidelse / Passageroplevelsen / Medarbejderforhold / Global Compact / Profil / 
/ Ledelse, forpligtelser og interessentinvolvering / Miljø / Sociale forhold / Ejerforhold / Resultatindikatorer / 
/ CSR regnskabspraksis / Den uafhængige revisors erklæring / Begrebsforklaring /

        6564 COPCOP



Afisning: Fjernelse af is og sne fra befæstede arealer i luft-
havnen eller is fra vingerne på et fly�

Arbejdsskadesfrekvens: Antal arbejdsulykker pr� mio� 
arbejdstimer�

CO: Carbon monooxid�

CO2: Carbon dioxid�

dB: Decibel, logaritmisk måleenhed for lyd� Ofte anvendes 
det A-vægtede lydtryk niveau; dB(A), der er et udtryk for det 
menneskelige øres evne til at opfatte lydenergien�

Detergenter: Tilsættes vaske- og rensemidler til nedsæt-
telse af vandets overfladespænding�

Direkte energikilder: Energiformer som anvendes inden 
for organisationens driftsområde� Omfatter i denne rapport 
benzin, diesel og naturgas�

Dipol: I forbindelse med grundvandskøle/varme anlæg be-
tegner en dipol et boringspar, bestående af en indvindings-
boring og en retur ledningsboring�

Formiat: Middel til afisning af baner�

GJ: Giga Joule, 1 GJ = 109 Joule�

Glykol: Middel til afisning af fly� I Københavns Lufthavn 
anvendes propylenglykol�

Handling: Håndtering/ekspedition af passagerer, bagage, 
fragt med mere�

Motorafprøvning: Afprøvning af flymotorer i forbindelse 
med eftersyn og reparation� Afprøvninger kan udføres enten 
som motorkøring (opstart af og køring med motor med 
højere ydelse end tomgang) eller tomgangskøring (opstart 
og køring af motor med tomgangseffekt)�

NO: Nitrogenoxid, kvælstofoxid�

NO2: Nitrogendioxid, kvælstofdioxid�

Begrebsforklaring

NOX: Nitrogenoxider, kvælstofoxider�

Operation: Anvendes blandt andet i lufttrafikstatistik som 
betegnelse for en start eller landing�

Partikler: Små faste eller flydende partikler af sod, støv, røg, 
udstødningsgasser og aerosoler�

PM2,5: Partikler med en størrelse på maksimalt 2,5 μm i 
diameter�

Rulleveje: Veje mellem start/landingsbaner og flyenes 
standpladser�

SOX: Svovloxider�

Standpladser: Flyenes ”parkeringspladser” under ophold 
i lufthavnen� Kan være brobetjente eller uden bro frem til 
flyet�

TDENL-metoden: Total-Day-Evening-Night-Level; Be-
regningsmetode til løbende kontrol af støjbelastningen 
omkring lufthavne og flyvepladser� Metoden, der udtrykker 
støjbelastningen ved ét enkelt tal; TDENL-værdien, anbefa-
les af Miljøstyrelsen og baseres på DENL, der benyttes ved 
støjkortlægning af lufthavne� DENL er det energimidlede, 
A-vægtede lydtrykniveau (Day Evening Night Level) over 
et gennemsnitsdøgn med 5 dB tillæg for støjbegivenheder 
mellem 19:00-22:00 og 10 dB tillæg for støjbegivenheder 
mellem 22:00-07:00�

THC: Totalkulbrinter�

TJ: Tera Joule, 1 TJ = 1012 Joule�

Total-N: Det samlede indhold af kvælstof�

Total-P: Det samlede indhold af fosfor�

Ultrafine partikler: Partikler med en størrelse på under en 
μm i diameter�

Urea: Kvælstofbaseret afisningsmiddel�

Vi har vurderet Københavns Lufthavne A/S’ rapport CPH og 
Samfundet 2010 med henblik på at afgive en erklæring om 
beretningen, i det følgende kaldet den supplerende beret-
ning�   

Kriterier for udarbejdelse af den supplerende beretning

Den supplerende beretning omfatter CSR forhold og -påvirk-
ninger fra selskabets lufthavne i København og Roskilde� 

Kriterierne for udarbejdelse af den supplerende beretning 
fremgår af den beskrevne regnskabspraksis på side 64-65 
og i første afsnit på side 47� Her er oplyst om grundlaget 
for valg af CSR forhold til rapportering, begrundelse for de 
valgte aktiviteter, og med hvilke indregnings- og målemeto-
der ikke-finansielle data er præsenteret i den supplerende 
beretning�

Ansvarsforhold
Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelse af den 
supplerende beretning, herunder for etablering af registre-
rings- og interne kontrolsystemer til sikring af et pålideligt 
rapporteringsgrundlag, for fastsættelsen af acceptable rap-
porteringskriterier samt valg af data til indsamling� 

Vores ansvar er på grundlag af vores vurdering at udtrykke 
en konklusion om den supplerende beretning�

Den uafhængige  
revisors erklæring 

Det udførte arbejde
Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse 
med den internationale erklæringsstandard ISAE 3000 med 
det formål at opnå begrænset sikkerhed for:

•   At den supplerende beretning har sammenhæng til virk-
somhedens aktiviteter for regnskabsperioden�

•   At de i beretningen for 2010 oplyste data på side 62-63 
for de omfattede aktiviteter er dokumenteret og opgjort 
i overensstemmelse med de under anvendt regnskabs-
praksis anførte metoder for indregning og måling�

Den opnåede sikkerhed er begrænset, idet vores arbejde 
har været begrænset sammenlignet med en revisionsop-
gave� Vores arbejde har således først og fremmest omfattet 
forespørgsler, regnskabstekniske analyser af regnskabstal og 
andre informationer� Vi har endvidere stikprøvevis udført test 
af data og underliggende dokumentationsmateriale samt 
kontrol af, om regnskabspraksis er fulgt�

Konklusion
Vi er ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at de 
på side 62-63 anførte ikke-finansielle data er opgjort i over-
ensstemmelse med de anførte kriterier�

København, den 21� februar 2011

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Brian Christiansen Birgitte Mogensen
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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