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Den af Københavns Lufthavne A/S 
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Forsideillustration
Illustrationen på forsiden viser, hvordan 
Københavns Lufthavn kan komme til  
at se ud i fremtiden. Den er en del af 
Expanding CPH; en konkret vision  
om en lufthavn, der kan betjene  
40 millioner passagerer om året  
– næsten dobbelt så mange  
som i dag.
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Med ejerskabet af et centralt stykke infrastruktur som Kø-
benhavns Lufthavn kommer et ansvar for at skabe de bedst 
mulige rammevilkår, så Lufthavnen kan fastholde og udvikle 
sin position som Nordeuropas vigtigste trafikknudepunkt 
til gavn for hele Danmark og Øresundsregionen. Der ligger 
et stort samfundsøkonomisk potentiale i at have en stærk 
international lufthavn. Hver flyrute er lig med arbejdspladser 
og vækst – både i og udenfor lufthavnen. Andre lande og 
regioner har samme erkendelse af betydningen af at have 
en stærk international lufthavn, og derfor er der skarp kon-
kurrence mellem regionerne i Europa om at fastholde og 
tiltrække nye flyruter. Dette gælder ikke mindst lufthavnene 
i Amsterdam, München, Stockholm, Wien, Zürich, Bruxelles 
og Berlin.

På trods af den internationale konkurrence er CPHs am-
bitioner for fremtiden til at tage og føle på: I takt med at 
væksten materialiserer sig, vil vi kunne servicere 40 millioner 
passagerer årligt. Vi forventer, at Københavns Lufthavn på 
samme tidspunkt vil beskæftige op imod 40.000 medarbej-
dere alene i jobs tilknyttet lufthavnen, hvilket betyder 16.000 
nye arbejdspladser. 

Når vi investerer i udbygning og optimering af Københavns 
Lufthavn for at ruste os til 40 millioner passagerer årligt, 
skal vi samtidigt sikre, at vi reducerer energiforbruget og 
belastningen af miljø og klima i en grad, så vores udledning 
af CO

2 afkobles væksten i passagerer. Vi skal desuden give 
hver enkelt medarbejder mulighed for at bidrage til udvik-
lingen af lufthavnen ved at bringe alle sine kompetencer i 
spil. Endelig skal vi købe ansvarligt ind og drive lufthavnen 
efter alle gældende sikkerhedsstandarder. Det arbejde kan vi 
ikke lykkes med, uden at involvere flere af virksomhederne i 
lufthavnen. For vi er afhængige af vores partneres succes, og 
de er afhængige af vores.

En hjørnesten i CPHs CSR-strategi er derfor, at vi ønsker at 
koordinere et effektivt samarbejde om ansvarlighed på tværs 
af lufthavnsvirksomhederne. Ansvarlighed i CPH handler om 
effektivitet, miljøsikkerhed og arbejdsmiljø i driften af luft-
havnen – og om at inddrage de interessenter i og omkring 
lufthavnen, der kan bidrage positivt hertil. 

Forord

CPH har i de seneste 15 år arbejdet med CSR – i begyndel-
sen med fokus på energi og miljø, og i de senere år med et 
bredere perspektiv på ansvarlighed. Målet er, at CSR-stra-
tegien understøtter CPHs vækststrategi, så vi vokser på en 
ansvarlig måde, med forståelse for vores samfundsmæssige 
betydning som lufthavn.

CPH & Samfundet markerer CPHs fortsatte opbakning til FNs 
Global Compact, som vi tilsluttede os i 2011. Vi ønsker med 
rapporten at vise, hvordan vi arbejder med vores samfunds-
ansvar ved at tænke ansvarlighed ind i både strategi og drift. 
Har du kommentarer til indholdet i rapporten, er du meget 
velkommen til at kontakte os på csr@cph.dk. 

Thomas Woldbye 
Adm. direktør i Københavns Lufthavne A/S

Københavns Lufthavn er en hub. Det betyder, at Københavns Lufthavn har 
flere passagerer og ruter end størrelsen på lufthavnens opland i sig selv giver 
anledning til. 

At være en hub

En hub er et sted, hvor passagererne kommer for at 
bevæge sig videre – for eksempel for at skifte fly, når 
der ikke er nogen direkte forbindelse til, hvor de skal 
hen. Øresundsregionen er en lille region i udkanten 
af Europa – derfor skal vi være ekstra dygtige til at 
fastholde Københavns Lufthavns position som hub. Vi 
skal tilbyde moderne, fleksible faciliteter, god service 
og lave omkostninger.

 1.1 

 3.4 
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Læsevejledning

CPH og Samfundet 2013 er den fjerde CSR-rapport fra 
Københavns Lufthavne A/S. Rapporten dækker hele kalen-
deråret 2013 og udgives årligt som juridisk underdokument 
til CPHs koncernårsrapport. Nærværende rapport er udgivet 
den 25. februar 2014 samtidig med aflæggelse af koncern-
årsregnskabet. Den uafhængige revisors erklæring kan læses 
på side 73. 

Væsentlighed
CPHs ansvar som et vigtigt, internationalt trafikknudepunkt 
retter sig først og fremmest mod trafikmyndigheder og an-
dre aktører med en andel i at skabe tilgængelighed til og fra 
Danmark og Sydsverige. Det er blandt andet CPHs aeronau-
tiske samarbejdspartnere i lufthavnen, samt de virksomheder 
og organisationer, der bidrager til passagerens transport-  
eller rejsekæde. 

CPHs ansvar som en stor dansk virksomhed og arbejdsgiver 
henvender sig først og fremmest til medarbejdere i CPH og 
i lufthavnen generelt og andre aktører med en interesse i 
ansvarlig drift af lufthavnen. Det er blandt andet miljømyndig-
heder, kommunerne omkring Københavns og Roskilde 
Lufthavn, Københavns Lufthavns passagerer, og de ikke-
aeronautiske samarbejdspartnere i lufthavnen, der tilsam-
men udgør en væsentlig del af passagerens oplevelse i og af 
lufthavnen. 

Denne opdeling afspejler dels CPHs finansielle sondring 
 imellem det aeronautiske og ikke-aeronautiske segment og 
modsvarer i store linjer den organisatoriske logik i CPH. 

Temaer i rapporten
Under hvert kapitel behandles en række temaer, der er ud-
valgt dels på baggrund af temaets finansielle betydning for 
CPH, og dels på CPHs vurdering af temaets betydning for de 
identificerede interessenter. Vi vurderer dette baseret på en 
række interessentanalyser, som CPH gennemfører. Grund-
laget er blandt andet CPHs kvartalsvise omdømmeanalyse i 
den generelle befolkning i Danmark og i Sydsverige, årlige 
tilfredshedsanalyser med flyselskaber og forpagtere samt 
med passagererne i Københavns Lufthavn, og CPHs løbende 
myndighedsdialog. 

CPH har ikke gennemført undersøgelser af de enkelte grup-
pers forventninger til CPHs samfundsansvar, men vi vil lø-
bende inddrage respons i vores fremadrettede arbejde med 
samfundsansvar. Henvendelse herom kan rettes til CPHs 
afdeling External Relations på csr@cph.dk .

Global Compact og GRI
CPH & Samfundet 2013 rapporterer efter Global Reporting 
Initiative (GRI) G3.1 retningslinjerne og rapporterer på i alt 41 
performanceindikatorer, dækker 25 performanceindikatorer 
fuldt, heraf tre sektorspecifikke indikatorer. CPH rapporterer i 
2013 på niveau C+. På side 62-68 findes en oversigtstabel for 
GRI indikatorerne. For mere information om rapporterings-
standarden GRI se: www.globalreportering.org. På side 69 er 
endelig en oversigt over, hvordan CPH forholder sig til FNs 
Global Compact principper samt hvor i rapporten, du kan 
læse om de enkelte forhold. 

For at støtte menneskerettighederne, arbejdstagerrettig-
heder, miljø og anti-korruption, tilsluttede CPH sig i februar 
2011 FN’s Global Compact. CPH arbejder løbende med at 
integrere de 10 principper fra UN Global Compact i stra-
tegi, drift og kultur. Igennem sit udvidede samfundsansvar 
arbejder CPH med at formidle de 10 principper blandt sine 
samarbejdspartnere. Nærværende CSR-rapport repræsente-
rer CPHs COP-rapport. For mere information om FN’s Global 
Compact se: www.unglobalcompact.org

CPH og Samfundet behandler og adskiller de to centrale dele af CPHs 
samfundsansvar: Ansvaret som trafikknudepunkt og ansvaret som virksomhed.

 3.1 

 3.2 

 3.3 

 3.13 

 4.15 

 3.5 

 3.5 

 4.16 

 3.4 

 4.12 

 3.11 

GRI rapportering – henvisninger

Gennem hele rapporten har vi med symbolet X.XX  mar-
keret, hvor vi beskriver forhold, som rapporteringsstan-
darden 3.1 anbefaler rapportering på.
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Profil
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Med direkte forbindelse til 163 destinationer og 24,1 millioner passagerer i 2013 
er Københavns Lufthavn Nordeuropas foretrukne trafikknudepunkt.

Det børsnoterede selskab Københavns Lufthavne A/S , der 
har hovedkvarter i Københavns Lufthavn, Lufthavnsboule-
varden 6, 2770 Kastrup er ansvarlig for udvikling og drift af 
såvel Københavns Lufthavn som Roskilde Lufthavn. Køben-
havns Lufthavn er beliggende 9 kilometer – 14 minutter med 
Metro – fra Københavns Centrum. Roskilde Lufthavn er pla-
ceret 35 kilometer sydvest for København og benyttes i stor 
udstrækning til business- og general aviation, samt skole- og 
taxaflyvning.

I koncernen indgår dattervirksomhederne Københavns Luft-
havnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S (KLHE) (Hotel Hilton 
m.v.) og Copenhagen Airports International A/S (CAI), der 
udfører internationale rådgivningsopgaver. 

CPH ejer 50 procent af aktierne i Airport Coordination 
Denmark A/S, der står for slottildeling i Danmark og Island. 
 Nærværende rapportering omfatter ikke associerede virk-
somheder eller de førnævnte dattervirksomheder. 

OTPP og MEIF3’s ejerskab af CPH er nærmere beskrevet i 
Koncernårsrapporten for CPH note 20 vedrørende nærtstå-
ende parter. Oplysninger om CPHs Corporate Governance 
fremgår af CPHs Redegørelse For Virksomhedsledelse 2013, 
der er tilgængelig på http://www.cph.dk/om-cph/investorer/
corporate-governance/coporate-governance-rapporter/

En af Danmarks største arbejdspladser 
Af koncernens 2.122 fuldtidsmedarbejdere (2012: 2.073) 
arbejder 2.083 i Københavns Lufthavn (2012: 2.033), 36 i 
Roskilde Lufthavn (2012: 36) og tre i den internationale af-
deling, CAI (2012: fire). 

Centralt i arbejdet med CPHs ansvar som virksomhed og 
som lufthavn, er det store antal aktører, der driver forretning 
på lufthavnens område. I 2013 beskæftigede de flere end 
700 virksomheder i lufthavnen flere end 23.000 personer. 

Copenhagen Airports Denmark ApS (CAD) 57,7%

Den Danske Stat 39,2%

Udenlandske private og institutionelle investorer 1,3%

Danske private og institutionelle investorer 1,8%

Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP)

Macquarie European Infrastructure Fund III (MEIF3)

CPH

Aktionæroversigt

CPH havde pr. 31. december 2013 i alt 3.303 navneno-
terede aktionærer. Copenhagen Airports Denmark ApS 
(CAD) er kontrolleret i fællesskab af Ontario Teachers’ 
Pension Plan (OTPP) og Macquarie European Infrastruc-
ture Fund III (MEIF3).

 CPH er ansvarlig      Lufthavnsvirksomheder ansvarlig

Transport og ankomst Check-in og bagage Mad og shoppingSecurity

Flyrejsen Bagageudl. og hjemrejseTransfer og ankomstGate og boarding

  Infrastrukturen i lufthavnen
  Parkering

  Gatefaciliteter
  Boarding (flyselskaber og handlings-
elskaber)

  Safety, herunder brandvæsen  
og redningsmandskab

  Passagerservice
  Check-in af passagerer og bagage samt 
bagagehåndtering (flyselskaber og 
handlingselskaber)

  Check-in-faciliteter 
  Anlæg til bagagetransport og -sortering

  Flyvekontroltjeneste (Naviair)
   Brændstoflevering (interessentselskab af 
o lieselskaber)

  Catering-services (Gate Gourment and 
LSG Catering Services)

  Afisning af fly (handlingselskaber)

  Security service
  Paskontrol og told (Politi og SKAT)

  Cargo-håndtering (cargo-selskaber og 
groundhandling-selskaber)

  Bustransport til og fra fly

  Restauranter og butikker (forpagtere)
  Udvikling af butiks- og serviceudbud
  Udlejning af lejemål
  Vedligehold og rengøring af faciliteter

  Anlæg til bagagetransport og -sortering
  Håndtering af bagage (flyselskaber og 
handlingselskaber)

Ansvaret for rejseoplevelsen
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CSR-strategi: Ansvarlig vækst
CPHs CSR-strategi handler om, hvordan vi når vores forretningsmål på en 
ansvarlig måde. Det hænger blandt andet sammen med, at Københavns 
Lufthavn som lufthavn både påvirker og påvirkes af mange interessenter.

Strategien for ansvarlighed er en del af CPHs forretnings-
strategi World Class Hub og skal sikre, at CPH har tillid og 
opbakning fra vores mangfoldige interessentlandskab. Hvad 
CPH selv kan gøre i relation til vores forretning er én ting. 
Noget andet er, at CPHs konkurrencedygtighed i internatio-
nal sammenhæng i lige så høj grad afhænger af, at vi forstår 
at koordinere et effektivt samarbejde om udviklingen af luft-
havnen med vores interessenter. 

Skæbnefællesskab
Københavns Lufthavns passagerer skelner sjældent imellem 
selve lufthavnen og de øvrige selskaber, der opererer i luft-
havnen, når de vurderer deres tilfredshed og rejseoplevelse. 
Vi deler på den vis et skæbnefællesskab med flyselskaber, 
groundhandling virksomheder og butiksforpagtere i luft-
havnen – både i relation til ansvarlighed, omdømme og øko-
nomi. Hvis samarbejdet med vores forpagtere i shopping-
centret er dårligt, eller hvis vi ikke formår at samarbejde med 
handling-virksomhederne, så får vi sværere ved at nå vores 
operationelle mål. 

Kobling til konkurrenceevne 
Københavns Lufthavns konkurrenceevne baserer sig på at 
være en hub. For at kunne være en attraktiv samarbejdspart-
ner for alle flyselskaberne skal vi tilbyde moderne fleksible 

Uddrag fra CPHs CSR-politik

Indenfor alle områderne er vores ambition at levere 
bæredygtige løsninger og fremme bæredygtig ad-
færd; at sikre og fremme respekt; at udfordre stereo-
typer og fordomme, og at handle ansvarligt via aktivt 
engagement og dialog med relevante interessenter.

Politikken blev tiltrådt af CPHs bestyrelse i efteråret 
2013. Læs hele politikken her:  
http://www.cph.dk/om-cph/csr/vores-ansvar/csr-politik/
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Henrik Gürtler
Bestyrelsesformand,

Københavns Lufthavne A/S

Vi står i dag et sted, hvor 
samfundsansvar præger  

stadigt flere beslutninger  
i virksomheden  

– både i ledelsen og i  
organisationen generelt.

faciliteter, god service og lave omkostninger. CPH hjælper 
blandt andet flyselskaberne med at drive en bæredygtig 
forretning ved at arbejde aktivt for at sænke de samlede 
omkostninger ved deres operationer i Københavns og Ros-
kilde Lufthavn. Eksempelvis viser en rapport udarbejdet på 
foranledning af Eurocontrol (en europæisk mellemstatslig 
organisation for flyvesikkerhed), at hvert ’forsinkelsesminut’ 
i en lufthavn gennemsnitligt koster flyselskaberne godt 680 
kroner. Med effektive processer kan CPH bidrage til en hur-
tigere boarding og de-boarding af passagererne, hurtigere 
turnaround tider og derigennem både mindske flyselskaber-
nes driftsomkostninger og CO2-udledning som følge af et 
lavere forbrug af jetfuel og diesel. Igennem effektiv drift ska-
ber CPH samtidig mere plads til ruter og afgange i lufthavnen, 
som er til gavn for hele regionen. 

Derfor gælder det, at når vi understøtter en ressourceef-
fektiv lufthavn og en sikker og sund arbejdsplads for kunder, 
medarbejdere og samarbejdspartnere, så gør det os samtidig 
i stand til at få mest muligt ud af vores kapacitet og ressour-
cer og derigennem udvikle CPHs og regionens konkurrence-
dygtighed.

Organisering
CPHs CSR-strategi blev tiltrådt af CPHs bestyrelse i efteråret 
2012. Den understøttes af en række målsætninger, som 
gengives på næste side. Den interne CSR styregruppe samles 
hvert halve år for at sikre fremdrift på disse målsætninger. 

Statusrapporteringen finder sted ved hjælp af et enkelt 
 system, som også fremgår af måltabellen side 11.

Den interne styregruppe består af CPHs ledelse og de relevante 
nøglepersoner fra organisationen. Efterfølgende orienteres 
mellemlederlaget om beslutningerne. På årlig basis rapporteres 
til CPHs hovedsamarbejdsudvalg. Al tværgående koordinering 
og opfølgning varetages af afdelingen External Relations. 

I efteråret 2013 tiltrådte bestyrelsen en revideret version af 
CSR-politikken efter en forudgående involvering af CPHs 
mellemledere og medarbejderrepræsentanter. Politikken er 
blandt andet blevet tilpasset sådan, at det nu fremgår eks-
plicit, at alle medarbejdere i CPH er ansvarlige for at agere i 
overensstemmelse med politikken. Dermed sættes retningen 
for CPHs fremadrettede arbejde med at gøre ansvarlighed 
relevant og naturlig i alle funktioner og beslutninger. 

Bestyrelsesudvalget Audit and Risk Management Commit-
tee (ARMC) behandler desuden kvartalsvist de ikke-finan-
sielle indikatorer vedrørende Safety, Security, Environment og 
Health i CPH (SSEH). 

 4.11 

Foto: Martin Ungermann
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Ansvarlig vækst i CPH. Det vil vi: 

•	 Skabe arbejdspladser 
En stærk, international lufthavn med mange ruter 
og frekvenser er afgørende for økonomisk vækst og 
beskæftigelse i regionen og hele Danmark. Når vi 
arbejder for, at flyselskaberne lægger flere ruter og 
aktiviteter i Københavns Lufthavn, skaber vi samtidig 
flere arbejdspladser i og uden for lufthavnen.

•	 Samarbejde om ansvarlig vækst 
Når vi investerer i udbygning og optimering af Kø-
benhavns Lufthavn for at ruste os til 40 millioner 
passagerer årligt, skal vi samtidig sikre, at vi reducerer 
energiforbruget og belastningen af miljø og klima. Vi 
skal endvidere give den enkelte medarbejder mulig-
hed for at bidrage til udviklingen af lufthavnen ved 
at bringe alle sine kompetencer i spil. Endelig skal vi 
købe ansvarligt ind og drive lufthavnen efter alle gæl-
dende sikkerhedsstandarder. Disse indsatser involverer 
flere af virksomhederne i lufthavnen. 

•	 Samarbejde om at sætte kunderne i centrum 
Vi vil give passagererne ekstraordinære rejseople-
velser og sikre flyselskaber gode vilkår i Københavns 
Lufthavn. For at lykkes med dette er det afgørende, 
at vi engagerer alle virksomheder og medarbejdere i 
lufthavnen – ikke kun de ansatte i CPH. 

•	 Forbedre vores egen og partneres 
 konkurrencedygtighed 
Københavns Lufthavns konkurrencedygtighed hæn-
ger sammen med vores forretningspartneres konkur-
rencedygtighed. Vi arbejder derfor på at reducere 
driftsomkostningerne for vores kunder, og i driften vil 
vi iværksætte tiltag, der udnytter kapacitet og infra-
struktur på en endnu mere effektiv måde. 

•	 Gøre det nemmere og hurtigere  
at komme til og fra lufthavnen 
Mere end halvdelen af alle rejsende kommer til og fra 
Københavns Lufthavn med kollektiv transport. CPHs 
mulighed for at tiltrække nye ruter afhænger blandt 
andet af, at passager oplandet øges, ved at gøre det 
nemmere og hurtigere at komme til og fra lufthavnen 
for flere mennesker. Derfor er fortsat infrastrukturud-
bygning i Danmark og Sydsverige vigtig for fastholdel-
sen og udbygningen af Københavns Lufthavn som det 
foretrukne nordeuropæiske knudepunkt.
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Fokusområde Operationelle mål Se også Proces mål Se også Udvidede mål Se også

Formål Målsætninger, der relaterer sig 
til CPH som rapporterende  
enhed 

Målsætninger der sikrer, at der 
tilvejebringes ny viden og data 
for at muliggøre vedtagelse af 
flere operationelle CSR-mål

Målsætninger der relaterer sig 
til CPHs mulighed for at på-
virke hele lufthavnens  
ansvarlighed 

Miljø og energi CPH vil være ansvarlig for maxi-
malt 1 kg CO2 pr. passager i 2020 
(2011: 1,4 kg )

s. 34 Energi standard for nye byggepro-
jekter – vedtaget Q4 2013

s. 36 CPH vil beregne København Luft-
havns end-to-end CO2 udledning i 
2013 (Scope3)

s. 36-37

CPH vil spare 17 GWh/år svarende 
til 20 procent i 2020, baseret på 
2012

s. 34 Energi- og miljø integreres i Project 
Governance skabeloner før Q2 
2013

s. 36 CPH vil i 2013 indlede dialog om 
CO2-effektivitets mål for Scope 3 
med primære interessenter med 
2012 som baseline

s. 36-37

Energi- og miljø integreres i LTCP 
Master Plan 2035 og løbende I 
high level Masterplanning (f.eks. 
vand, partikler osv.)

s. 21 CPH vil hjælpe de erhvervsdrivende 
i lufthavnen med at nedbringe 
deres miljøbelastning

s. 36-37

CPH vil undersøge mulighederne 
for at indarbejde yderligere mil-
jøparametre i takstforhandlinger 
(f.eks. NOx, støj og partikler)

s. 19 CPH vil undersøge business casen 
for egen el-produktion i CPH og 
introduktion af elbiler eller alterna-
tive brændstoffer

s. 35

Medarbejder 
forhold

I 2017 vil CPHs medarbejder en-
gagement være 10 procent bedre 
end i 2012

s. 43 Køn: CPH vil stræbe efter en andel 
af kvinder i ledelse der svarer til 
den samlede arbejdsstyrke (25/32 
procent i 2011)

s. 41 I 2017 vil CPH have indført et 
system, der skal give overblik over 
den   undervisning, og kompe-
tenceudvikling, der tilbydes CPH 
medarbejdere

s. 44-45

I 2017 vil det gennemsnitlige sy-
gefravær i CPH være 4,5 procent 
(2011: 4,99 procent)

s. 43 Etnicitet: I 2013 vil CPH indsamle 
data om den kulturelle mang-
foldighed i CPH og færdiggøre 
strategi og mål herfor, der peger 
imod 2017

s. 42 CPH vil give relevante ansatte hos 
partnervirksomheder i lufthavnen 
mulighed for ekstra uddannelse i 
god kundeservice

s. 28

Fra 2012-17 vil arbejdsskader i 
CPH udgøre max 12 pr. en million 
arbejdstimer (2011: 13,4)

s. 46 Alder: I 2013 vil CPH indføre et 
program, der skal øge CPHs sam-
lede antal elevstillinger i 2017

s. 42 CPH vil vejlede og motivere tredje-
parter, der opererer i lufthavnen, i 
at opretholde en høj standard for 
arbejdssikkerhed og –sundhed

s. 48

Alder: I 2013 vil CPH lave en plan 
for senior-venlige arbejdspladser 
(60+), der omfatter fastsættelse af 
mål for 2017

s. 42

Safety og  
security

I 2013 vil passagertilfredsheden 
med CPH Security være over 87 
(2012: 86)

s. 26 CPH vil integrere retningslinjer 
omkring overholdelse af Menne-
skerettigheder i det eksisterende 
kvalitetsstyringssystem i Security

s. 51 CPH vil udvikle 'Security oplevel-
sen' ved at samarbejde med CPH 
security-partnere i lufthavnen (Po-
liti, flyselskaber osv.) om at højne 
den samlede passageroplevelse

s. 23,51

Ventetider i Security: 85 procent af 
alle passagerer skal igennem det 
centrale Security check på mindre 
end 5 minutter.

s. 50 I Q2 2013 har CPH gennemført 
en undersøgelse af de emotionelle 
drivere bag passagerernes tilfreds-
hed med CPHs servicefunktioner 
- en viden som blandt andet skal 
danne baggrund for operationelle 
mål for passager tilfredsheden med 
Security i CPH frem imod 2017

s. 26

Antal flyskader, der involverer 
CPH, pr. 10.000 operationer vil 
være 0,1 pr. måned fra 2013 (Q4 
2012: 0,2 )

s. 50

Antal rapporterede nærved-hæn-
delser må maksimalt være 25 per 
10.000 operationer

s. 50 CPH vil arbejde med adfærden 
(Safety kulturen) i hele lufthavnen, 
så 60 procent af alle kendte indbe-
retningspligtige hændelser indbe-
rettes af de involverede personer 
(status Q3 2012: 46 procent)

s. 48

Indkøb I Q4 2012 vil CPH indføre en leve-
randør Code of Conduct som et 
tillæg til alle standardkontrakter

s. 52 Senest Q4 2013 vil CPH Procure-
ment have dokumenteret kritiske 
interaktioner med leverandørerne, 
så der er beslutningsgrundlag for 
vedtagelse af nye sociale og miljø-
mæssige kriterier i udbudsprocessen

s. 53 I 2017 vil CPH have et system til 
overvågning af leverandørernes 
præstation inden for CSR, så der 
kan træffes beslutning om leveran-
døraudits hvis nødvendigt

s. 53

I 2016 vil minimum 85 procent af 
CPHs indkøb være omfattet af CPHs 
Code of Conduct for leverandører

s. 52

Tabellen viser målsætningerne i CPHs CSR-strategi. Igennem samarbejde og fokus på vores samarbejdspartneres forretning, vil CPH styrke sin egen og hele regio-
nens vækst. De fire fokusområder for CPHs samfundsansvar er ’Miljø og energi’, ’Medarbejderforhold’, ’Safety og Security’ og ’Indkøb’.

’On track’ Udskudt/
nærved

Annuleret/
Ikke ’on track’
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01/
Ansvar 
som trafikalt 
knudepunkt



CPH har ansvar for at styrke lufthavnens og dermed regionens 
konkurrencemæssige position på det stærkt konkurrencepræ-

gede globale lufthavnsmarked.

En stærk, international lufthavn med mange ruter og frekvenser 
er afgørende for økonomisk vækst, beskæftigelse og øget turisme 

i regionen og hele Danmark. Når vi arbejder for, at flyselskaberne 
lægger flere ruter og aktiviteter i Københavns Lufthavn, skaber vi 

samtidig flere arbejdspladser i og uden for luft havnen. Vi tager dette 
ansvar alvorligt, og vi vurderer, at det er et kollektivt ansvar for både 

regionen og Danmark som helhed.

I de følgende afsnit beskriver vi, hvordan vi gennem målrettet ruteud-
vikling, takstregulering, udvikling af kapaciteten, interessentdialog og 

udvikling af de bedst mulige services til vores passagerer og flyselskaber, 
arbejder for at leve op til vores ansvar som trafikalt knudepunkt.
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Ruteudvikling
Hver eneste flyrute skaber vækst og arbejdspladser. Derfor arbejder Københavns 
Lufthavn målrettet og fokuseret med ruteudvikling. 

Kampen mellem Europas regioner og lufthavne om at fast-
holde og udvikle nye flyruter er voldsomt skærpet. Derfor er 
ruteudvikling vital for at styrke Københavns Lufthavns posi-
tion som nordeuropæisk trafikknudepunkt.

Vi arbejder tæt sammen med flyselskaber, myndigheder, er-
hvervslivet og ruteudviklingsprogrammet Global Connected 
om at skabe de bedst mulige vilkår for flyselskaberne. Det 
arbejde blev i 2013 belønnet med en prestigefyldt ’World 
Routes Award’.

VM i ruteudvikling
Den 8. oktober 2013 i Las Vegas modtog Københavns Luft-
havn World Routes Award som verdens bedste storlufthavn 
(20-50 millioner passagerer årligt) til at samarbejde med 
flyselskaber om at udvikle nye ruter. Populært sagt verdens-
mesterskabet i ruteudvikling.

Prisen blev givet efter et år, hvor der i alt åbnede 22 nye ruter 
fra København til nye destinationer; hvor der kom nye flysel-
skaber ind på 11 eksisterende ruter; og hvor der blev tilføjet 

ekstra kapacitet i form af flere afgange og/eller større flytype 
på 15 ruter. Samlet en nettotilvækst på 3,1 procent i pas-
sagerer.

Også Roskilde Lufthavn blev i 2013 anerkendt for sine resul-
tater. Blandt 380 sammenlignelige lufthavne i Europa kårede 
European Business Air News i februar Roskilde Lufthavn til 
den syvende bedste lufthavn til at håndtere taxafly og pri-
vate jets.

Flyselskaberne valgte CPH
Det bliver bemærket ude i verden, at Københavns Lufthavn lig-
ger i topfeltet af europæiske lufthavne, når det gælder vækst 
og udvikling. Det særlige ved prisen på konferencen World 
Routes, hvor 3.000 deltagere fra flyselskaber og lufthavne fra 
hele verden mødes en gang om året, er, at det er lufthavnens 
kunder: flyselskaberne, der sidder i dommerkomiteen. 

Flyselskaberne sætter pris på Københavns Lufthavns evne til 
sagligt og fagligt at præsentere flyselskaberne for bæredyg-
tige business-cases, når der skal udvikles nye ruter.

 2.10 
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Christian T. Ingemann 
Direktør, Dansk Erhverv

Prisen som verdens bedste til  
ruteudvikling ved World 

Routes konferencen er en flot 
anerkendelse af det professionelle 
og dedikerede arbejde, som CPHs 

ruteudviklingsafdeling har leveret i en 
årrække. Samtidig illustrerer prisen, 

at det giver pote, når man i et samspil 
mellem offentlige og private penge i 

Global Connected konsortiet arbejder 
på at styrke den internationale 

tilgængelighed til Danmark. 

Københavns Lufthavn har et team af ruteudviklere, der er i 
tæt kontakt med de selskaber, der flyver til København, og 
mange af de selskaber, der endnu ikke gør. Det gælder fra 
de helt personlige kontakter og møder rundt om i verden til 
en lang række internationale konferencer, hvor lufthavne og 
flyselskaber mødes.

CPH i Global Connected
Københavns Lufthavn bidrager også økonomisk til konsortiet 
Global Connected, der arbejder med markedsføringen af 

destinationerne Danmark, København og Sydsverige. Global 
Connected støttes af offentlige og private organisationer på 
begge sider af Øresund. 

Global Connected har været med til at muliggøre ruter som 
Emirates til Dubai, Air Canada til Toronto, SAS til Shanghai 
og San Francisco og Norwegian til Fort Lauderdale.

Københavns Lufthavn giver mulighed for at dele risikoen ved 
at tilbyde opstartsrabatter til flyselskaber, der åbner helårs-

Værdien af nye ruter 

Vækst i rutenetværket ud af København skaber ikke kun direkte vækst og arbejdspladser i Københavns Lufthavn og 
hos de godt 700 virksomheder, der driver forretning her. Der er også en række afledte effekter af den vækst, rutenet-
værket skaber, for såvel turismen som for arbejdsmarkedet:

En million  
flypassagerer  

skaber cirka 1.000  
jobs i og 450 uden  

for lufthavnen*

Københavns  
Lufthavn var  

i 2013 arbejdsplads  
for cirka 23.000  

mennesker

Københavns  
Lufthavn  

havde i 2013  
24,1 millioner  

passagerer

*  Kilder: The Air Traffic for Germany Initiative, Airports Council International & York Aviation: ”The Social and Economic impact of the airports in  
Europe”, & Copenhagen Economics

 SO 5 
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ruter til uservicerede destinationer. Kriterierne for rabatterne 
kan læses på http://www.cph.dk/om-cph/b2b/Flyselskaber-
Cargo/takster--slot/

Flyselskaberne i CPH
Flere end 60 flyselskaber har ruter til og fra København. De 
to største er SAS med 42 procent af trafikken og Norwegian 
med 16 procent. easyJet indtager en tredjeplads med 6 pro-
cent af trafikken.

CPH har indgået strategiske partnerskaber med SAS og Nor-
wegian for at skabe de bedst mulige betingelser for at drive 
forretning i Københavns Lufthavn. Med easyJet er der et tæt 
samarbejde om at drive operationerne fra lavprisfingeren 
CPH Go så effektivt som muligt.

Vækst på langdistance
Københavns Lufthavn har i 2013 haft en vækst på 3,8 pro-
cent på de interkontinentale ruter. Og med åbningen af tre 
nye interkontinentale ruter til San Francisco (SAS), Fort Lau-
derdale (Norwegian) og Casablanca (Royal Air Maroc) nåede 
Københavns Lufthavn ved udgangen af 2013 op på 26 inter-
kontinentale ruter. 

Derudover har blandt andet Singapore Airlines øget kapaci-
teten på ruten til Singapore, der er blevet udvidet fra tre til 
fem ugentlige afgange. SAS indsatte tre ugentlige aftenaf-
gange på New York, og Air Canada satte større fly ind på 
ruten til Toronto i højsæsonen.

Vækst i Europa
I løbet af 2013 er der åbnet en række helt nye feeder-ruter, der 
alle er med til at sikre bæredygtigheden af langdistanceruterne. 

             Ændring

   2009 2010 2011 2012 2013 2012-2013

Total afg. og ank. passagerer   19.715.451    21.501.750   22.725.517   23.336.187   24.067.030  3,1%

Operationer  236.173  245.640   253.762     242.993    244.944  0,8%

Sædekapacitet      29.012.398    30.816.357    32.335.260    32.273.412   33.458.006  3,7%

Gnms. flystørrelse (rute og charter) 127 128 131 136 140 2,9%

Sædebelægning 68% 70% 70% 72% 72% 0,0%

Gnms. antal ugentlig frekvenser  
på interkont. destinationer 102 111 121 124 123 -0,5%

Gnms. antal ugentlig frekvenser  
på feeder destinationer (ekskl. indenrigs) 713 702 730 775 771 -0,5%

Indenrigs ugentlige frekvenser 668 759 769 514 504 13,5%

Indenrigs sæder 3.037.243  3.495.981  3.520.144  2.805.405    2.793.326  15,1%

Både feeder-ruter og de interkontinentale destinationer har oplevet betydelig vækst i 2013, målt i passagerer og i frekvenser.

Ruteudviklingen 2013

 AO 1 

 AO 2 
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Københavns Lufthavns rutenetværk i 2013
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Åbner i 2014 (Passager)

Passager

Københavns Lufthavn havde i 2013 direkte flyforbindelse til i alt 163 destinationer – herunder 18 cargo-destinationer.

SAS har i løbet af 2013 åbnet fem nye europæiske helårs-
ruter ud af København til Bremen, Humberside, Newcastle, 
Prag og Budapest samt en række sæsonruter til sydeuropæi-
ske feriedestinationer. Derudover har SAS indsat mere kapa-
citet på både Madrid og New York.

Norwegian åbnede seks nye europæiske ruter til Madrid, 
Liverpool, Korfu, Lissabon, Sarajevo og Montpellier, mens 
easyJet åbnede nye ruter til Rom og Edinburgh.

Vueling åbnede til Firenze, Transavia til Eindhoven, DAT til 
Norrköping og Widerøe til Molde, mens ruterne til blandt 
andet Venedig, Rom, Edinburgh, Luxembourg, Madrid og 
Alicante, Riga, Berlin og Manchester blev styrket gennem 
enten flere flyselskaber, flere frekvenser eller øget kapacitet.

Vores opland
En af CPHs største udfordringer i konkurrencen med de an-
dre store europæiske lufthavne er vores passageropland. Der 
bor fire millioner mennesker med to timers transport fra Kø-
benhavns Lufthavn. Hos konkurrerende lufthavne i eksem-
pelvis Berlin, Hamborg, Zürich og Amsterdam er oplandet 
mere end dobbelt så stort.

Derfor arbejder CPH aktivt på at få styrket og udvidet vores 
passageropland, for eksempel ved højhastighedstog fra 
Stockholm, Göteborg, Oslo, Hamborg og Berlin. 

På kort sigt kan det betyde lidt færre passagerer på de korte 
ruter, da flere vil vælge toget. På lang sigt vil CPH blive styr-
ket, da vores opland vil vokse med mere end én million men-
nesker. Det vil gøre flytrafikken i Københavns Lufthavn mere 
bæredygtig og forbedre muligheden for at få flere ruter.

2014
I foråret 2014 åbner Norwegian to nye langdistanceruter til 
Los Angeles i Californien og JFK i New York. Der er også ved 
årets begyndelse annonceret flere nye europæiske helårsru-
ter. Blandt andet åbner SAS til Leeds og Linköping, Agean til 
Athen, SunExpress til Izmir i Tyrkiet og easyJet til Hamburg.

Desuden er der bebudet en række sommerruter. SAS åbner 
nye ruter til Pisa, Napoli, Faro, Chania, Bastia og Montpellier. 
Derudover genåbner SAS sommerruterne til Pula, Thessalo-
niki, Palermon, Biarritz og Antalya/Gazipasa. 

 AO 2 

 AO 3 
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Regulering og takster
Det er afgørende, at Københavns Lufthavns takster er konkurrencedygtige såvel 
regionalt som internationalt, da det giver mulighed for investeringer.

Københavns Lufthavns takster er under tilsyn af Trafikstyrel-
sen fastsat i en 5½-årig aftale mellem flyselskaberne og Kø-
benhavns Lufthavne A/S. Den nuværende aftale løber frem 
til 31. marts 2015. Det betyder, at der i 2014 skal forhandles 
om en ny takstaftale som afløsning for den nuværende.

Investeringer er en del af takstaftalen
CPH har med den nugældende takstaftale forpligtet sig til at 
investere gennemsnitligt mindst 500 millioner kroner årligt i 
aeronautiske projekter – det vil sige projekter rettet direkte 
mod den infrastruktur i Københavns Lufthavn, som flysel-
skaberne benytter. Investeringer i butiksarealer, hoteller og 
andre kommercielle områder medtages ikke i den opgørelse.

Udover de 500 millioner kroner pr. år, vi er forpligtet til, er 
der i 2010-2013 investeret yderligere 921,2 millioner kroner 
i forbedring og udbygning af den aeronautiske kapacitet i 
Københavns Lufthavn. 

Oversigt over taksterne i Københavns Lufthavn – DKK 

  Fra 1. april  Fra 1. april 
Taksttype 2013  2014 

Passagertakst, udenrigsafgange 99,26 101,97

Passagertakst, CPH GO 76,49 78,57 

Passagertakst, indenrigsafgange 44,53 45,74

Passagertakst, udenrigstransfer 59,95 61,58

Passagertakst, indenrigstransfer 26,90 27,63

Security-afgift 43,80 44,99

Security-afgift ved transfer 29,25 30,05

Handlingafgift, udenrigsafgange 14,23 14,62

Handlingafgift, indenrigsafgange 7,12 7,31

Startafgift, passagerflyvninger  
(Pr. ton – MTOW*-afgift)   47,93  47,93

Startafgift, cargo (Pr. ton – MTOW*-afgift)   63,90 63,90

*  MTOW: Maximum takeoff weight (maksimale vægt ved afgang). Der 
opkræves ikke afgift for den vægt som ligger over 200 ton.
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Mikkel Krogh
Director of Charges, 

Københavns Lufthavne A/S

Målet med forhandlingerne 
om de kommende takster 
er at finde en model, der 

sikrer, at både flyselskaberne 
og lufthavnen kan fastholde 

væksten – en model, der 
både favner de traditionelle 

netværksselskaber og 
lavprisselskaberne

Figuren viser Københavns Lufthavns placering blandt andre store europæiske luft-
havne på parametrene pris og kvalitet. Prisen er opgjort som takstniveau i den en-
kelte lufthavn beregnet af det uvildige konsulenthus LeighFisher. Kvalitetsniveauet 
er vurderet af flypassagerer i europæiske lufthavne i brancheorganisationen Air-
port Council International, ACIs Airport Quality Service-undersøgelse i 2013.

Athen
København

Amsterdam

Madrid
Oslo

Stockholm

Dublin

Bruxelles

Helsinki

Gatwick

Lissabon
Düsseldorf

Budapest Wien

Frankfurt Paris CDG

Rom

Milano

Høj pris – Høj kvalitet

Høj pris – Lav kvalitet Lav pris – Lav kvalitet

CPHs konkurrencemæssige position på pris og kvalitet

Lav pris – Høj kvalitet

Sammen om bedre service
CPH og flyselskaberne indgik i 2011 en serviceaftale, Service 
Level Agreement, der fastlægger de minimumsniveauer for 
service, flyselskaberne skal kunne forvente i Københavns 
Lufthavn. Denne service vedrører blandt andet bagagehånd-
tering, security, transfer og passagertilfredshed. CPH giver 
med aftalen penge til en pulje, som flyselskaber og handling-
selskaber kan få adgang til, når de lever op til de aftalte ser-
vicekrav. Aftalen løber til 31. marts 2015 og genforhandles i 
forbindelse med forhandlingerne om en ny takstaftale i 2014. 

Udledningsbaseret afgift
Som en del af den nuværende takstaftale mellem flyselska-
berne og CPH blev der introduceret en udledningsbaseret 
afgift (NOx). Med NOx-afgiften ønskede CPH at støtte brug 
af motortyper med den laveste udledning gennem økono-
miske incitamenter. Det blev aftalt at NOx-afgiften skal være 
neutral for lufthavnen og flyselskaberne som helhed. Det 
betyder, at NOx-afgifterne finansieres gennem en reduktion 
af den nuværende start-afgift.

Økonomisk transparens
Taksterne afspejler et ønske om økonomisk transparens for 
såvel flyselskaberne som lufthavnen. Der skal være klar sam-
menhæng mellem priser og omkostninger og en optimal ba-
lance mellem netværks-/transfer, indenrigs- og lavpristrafik.

Under hensyntagen til flyselskabernes situation under fi-
nanskrisen blev prisniveauet for brug af Københavns Luft-
havn aftalemæssigt fastfrosset i perioden 1. oktober 2009 
til 31. marts 2011. Ifølge den 5½-årige takstaftale skal 

taksterne til gengæld fra 1. april 2011 årligt reguleres med 
forbrugerprisindekset plus ét procentpoint. 

Da vi ikke hæver startafgifterne, men holder dem fastfros-
set i hele aftaleperioden, skal de passagerrelaterede takster 
kompensere herfor. I praksis betyder det, at de passagerre-
laterede takster for brugen af Københavns Lufthavn i 2014 
stiger med 2,73 procent, svarende til, at de samlede takster 
stiger med 2,16 procent.
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Kapacitetsudvidelse
Københavns Lufthavn har som nordeuropæisk trafikknudepunkt en 
samfundsmæssig forpligtelse til at sikre den rette kapacitet for flyselskaber og 
passagerer – både på kort og på længere sigt. I januar 2014 offentliggjorde vi 
planerne om fremtidens lufthavn.

CPH investerer i disse år op mod en milliard kroner om året 
i at forbedre og udvide Københavns Lufthavn. Faktisk inve-
sterer vi i disse år mere, end vi tjener. Derfor er det vigtigt, at 
vi fortsat tjener penge, så der er råd til den fortsatte investe-
ring i fremtidens CPH.

I januar 2014 kunne vi offentligøre resultatet af halvandet 
års analysearbejde, der har afdækket, hvordan Københavns 
Lufthavn bedst kan fastholde og udvikle positionen som den 
vigtigste lufthavn i Nordeuropa – en position, der skaber 
økonomisk vækst i hele Danmark og styrker København som 
international metropol.

Vi vil styrke vores position som Nordeuropas foretrukne trafik-
knudepunkt. Det betyder, at vi i takt med at væksten mate-
rialiserer sig, skal kunne håndtere 40 millioner passagerer om 
året. Det skal ske ved intelligente udvidelser af terminalerne, 
teknikken, gates og standpladserne til flyene, så Københavns 

Lufthavn fortsat kan være en overskuelig lufthavn. Det skal 
være nemt og behageligt at komme igennem lufthavnen og 
nemt at rejse til og fra.

Det kræver en gennemgribende udbygning af lufthavnen, så 
det samlede antal kvadratmeter i terminalerne bliver tæt på 
fordoblet. 

Plan for udvidelse
Det internationalt anerkendte rådgivningsfirma Arup, der 
har årtiers erfaring med kapacitetsanalyser af lufthavne, har 
stået bag de grundige analyser. Konklusionen er, at Danmark 
får den bedste lufthavn ved at udvide de eksisterende termi-
naler i etaper, fremfor at bygge en helt ny terminal. 

At udbygge de eksisterende terminaler betyder, at CPH kan 
bevare den kompakte lufthavn ’under ét tag’, hvilket er en 
konkurrencemæssig fordel. Hertil kommer, at den etapevise ud-
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Lone Edelbo
Head of Masterplanning, 

Københavns Lufthavne A/S

Vi skal nå målet om at have plads til 
40 millioner passagerer ved at lave 
etapevise og intelligente udvidelser 

af terminalerne, teknikken og 
standpladserne til flyene. Det 

er afgørende, at fremtidens 
Københavns Lufthavn kan leve op til 

nutidens dyder:  
at Danmark har en indbydende og 

kompakt lufthavn, hvor passagerne 
let kan komme til og fra gates.

bygning giver mulighed for at følge væksten, så vi til enhver tid 
kan levere den efterspurgte kapacitet. Det betyder, at de kom-
mende års udvidelser og ombygning er nu skal tænkes ind i den 
langsigtede ’Expanding CPH’ plan om fremtidens lufthavn.

Udvidelsen er godt i gang
Siden begyndelsen af den nuværende takstaftale mellem fly-
selskaberne og lufthavnen har CPH investeret DKK 2.921,2 
millioner, hvilket er 921,2 millioner mere end det minimums-
niveau, som kræves i henhold til aftalen. Der skal i 2014 
forhandles en ny takstaftale.

I 2013 færdiggjordes den markante udvidelse og opgradering 
af anlægget til afgående bagage, så lufthavnen nu kan hånd-
tere bagagen fra op til 30 millioner passagerer årligt. Samtidig 
blev første etape af udvidelsen af Terminal 2 færdig. Den ud-
videlse har givet 1.400 m2 mere plads til passagererne og 12 
nye check-in- skranker samt 16 nye check-in automater. Luft-
havnen kunne i november 2013 også indvie 12 selvbetjente 
bagagedrop – i første omgang for SAS og Norwegian. 

Den fortsatte udvikling
I 2014 fortsætter vi med at investere i lufthavnens termina-
ler, teknik og infrastruktur for at forbedre kundernes rejse-
oplevelse og flyselskabernes effektivitet.

Som følge af den fortsatte interkontinentale vækst planlæg-
ger CPH at fortsætte med at udvide Finger C, der benyttes 
til de lange ruter og de selskaber, der flyver til og fra non-
Schengen lande. Finger C vil blive yderligere forlænget, og 
der vil blive bygget tre nye gates til de store fly. Arbejdet 
sættes i gang i 2014 og forventes afsluttet i 2015.

I 2014 vil vi desuden påbegynde en analyse af behovet for 
en omfattende ombygning og udvidelse af den centrale sik-
kerhedskontrol mellem Terminal 2 og 3. 

Opgraderingen og udvidelsen af bagageanlægget fortsætter 
i 2014, hvor vi forbereder udbygningen og ombygningen af 
anlægget til den ankommende bagage og af området om-
kring. Samtidig vil der i 2014 blive gennemført en række ini-
tiativer omkring det nuværende bagageanlæg, så lufthavnen 
vil være rustet til den travle sommertrafik.

Ansvarlig udvidelse
Investeringerne i udvidelse af kapaciteten vil ske på en energi-
mæssig ansvarlig måde. Vores CSR-strategi siger, at væksten 
i Københavns Lufthavn skal være energineutral. Med den 
kommende vækst er det nødvendigt, at vi reducerer energi-
forbruget i de eksisterende bygninger. Det finder blandt andet 
sted med installation af LED-lyskilder, effektiviseret ventilation 
og ved at indtænke installationernes energiforbrug allerede i 
designfasen, når der bygges ud og bygges om.

Målet er, at vi i 2020 bruger 20 procent mindre energi end i 
dag. Hermed understøtter vi vores overordnede mål om, at 
Københavns Lufthavn skal reducere sin CO

2-udledning fra 
1,4 kg pr. passager i 2011 til 1,0 kg pr. passager i 2020. 
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CPHs interessenter

Henrik Peter Jørgensen 
Kommunikationsdirektør,

Københavns Lufthavne A/S

Vi kan kun udvikle og udvide 
lufthavnen, hvis vi er i tæt 

dialog med en række vigtige, 
eksterne interessenter. Vi kan 

bygge infrastrukturen, men vi er 
afhængige af, at nogle sikrer, at 

Danmark og Øresundsregionen er 
attraktiv som destination for både 

turister og forretningsfolk, mens 
andre igen sørger for at fylde flyene.

Flytrafik styrker turismen, øger vores samhandel med udlandet og skaber 
arbejdspladser. Københavns Lufthavn er en vækstmotor for både Danmark og 
resten af Øresundsregionen.

Vækst i lufthavnen betyder flere arbejdspladser, forbedring 
af produktiviteten og stigende velstand. Udviklingen af luft-
havnen påhviler dog ikke kun CPH. En god udvikling af luft-
havnen afhænger af, at både flyselskaber, myndigheder og 
politikere bidrager til at sikre en stabil vækst i trafikken. I 2013 
har vi derfor fortsat vores gode og tætte dialog med CPHs in-
teressenter om effektiv og ansvarlig udvikling af Københavns 
Lufthavn.

I dialog for flere ruter
Vi har i 2013 fortsat vores dialog med flyselskaberne om mu-
lighederne for at forbedre deres forretning i CPH, så vi både 
sikrer vores rutenetværk og skaber et endnu bedre grundlag 
for etableringen af nye ruter. 

Ligeledes har vi fastholdt dialogen med politikere og myn-
digheder om mulighederne for at modernisere de lovgiv-
ningsmæssige og andre formelle barrierer, der ikke længere 
er i trit med den stigende konkurrence mellem internationale 
lufthavne. Dette gælder eksempelvis aftaler om trafikret-
tigheder, som den dag i dag stadig begrænser udenlandske 

flyselskabers muligheder for at oprette ruter til Københavns 
Lufthavn, og dermed begrænser vores vækstmuligheder. 

Øget indsigt i CPHs image
Udover de cirka 100.000 interviews, vi hvert år gennemfører 
med rejsende om deres oplevelser i terminalerne, har vi i 
2013 etableret en systematisk måling af danskeres og syd-
svenskeres opfattelse af Københavns Lufthavn. Hermed øn-
sker vi at opnå en bedre forståelse af de forventninger, der 
er til CPH – både som vært og som varetager af en betydelig 
del af den danske infrastruktur.

CPH Vækstkomité 
Arbejdet med at skabe grundlag for en endnu større luft-
havn slutter ikke ved lufthavnshegnet og handler om meget 
mere end transportpolitik. Vores marked er præget af skarp 
konkurrence om både ruterne og de rejsende, ligesom kon-
kurrencen mellem regioner er intensiveret. I denne konkur-
rencesituation har mulighederne i lufthavnens opland samt 
transport-, erhvervs- og turismepolitikken fået en stigende 
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Figuren viser CPHs dialogværktøjer i forhold til udvalgte interessentgrupper

Medarbejdere
•  To-årlig engagementsundersø-

gelse
•  Hovedsamarbejdsudvalg og 

lokale samarbejdsudvalg
•  Hovedarbejdsmiljøudvalg og 

lokale arbejdsmiljøgrupper
•  Medarbejdervalgte bestyrelses-

medlemmer (tre personer)
•  Lokalsamarbejdsudvalg Roskilde
•  Diverse aktive udvalg f.eks. 

Røgudvalg, Kantineudvalg, 
Lærlingeudvalg m.fl. 

• CPHs intranet

Passagerer
•  Cirka 100.000 passagertilfreds-

heds interviews pr. år
•  Sociale medier
• Kundeservice 

Aktionærer
•  Årlig generalforsamlig, årlig 

finansiel rapport, kvartalsvise 
fondsbørsmeddelelser

Flyselskaber
•  Key Account-struktur på 

selskabsniveau
•   Deltagelse i møder i Airport 

Operators Committee (AOC) på 
VP niveau

•  Halvårlige dialogmøder om CPHs 
strategi og udviklingsplaner

•  Halvårlig Airline Satisfaction 
Survey

•   Årlig konsultation vedrørende 
CPHs investeringer i den aeronau-
tiske infrastruktur

Naboer
•  WebTrak støj-interface fra 2013 
•  Hotline for klager vedrørende støj

Myndigheder med daglig gang 
i CPH (SKAT og Politi)
•  Key Account-struktur
•  Daglige morgenmøder på 

driftsniveau (’PULS-møder’)
•  Kvartalsvise statusmøder med 

både driftsfolk og ledere

Myndigheder med tilsyns-
forpligtelse overfor CPH  
(Miljøstyrelsen og Tårnby 
Kommune)
•  Key Account-struktur
•  Faglige kontaktpersoner på 

mellemlederniveau

Myndigheder med tilsyns-
forpligtelse overfor CPH  
(Trafikstyrelsen)
•  Key Account-struktur
•  Faglige kontaktpersoner på 

mellemlederniveau
•  Bisidder ved fælles dialog med 

flyselskaber
•  Kvartalsvise statusmøder på 

ledelsesniveau

Forpagtere, lejere
•  Key Account-struktur
•  Halvårlig forpagtertilfredsheds-

analyse
•   Repræsentation i centerbestyrel-

sen for Copenhagen Airport 
Shopping-Center

•  Kvartalsvise butiksledermøder
•  Halvårligt forpagterforum
•  Månedligt nyhedsbrev Connect 

og ugentligt nyhedsbrev News

Groundhandlingvirksomheder
•  Daglige driftsmøder (’PULS-

møder’)
•  Key Account-struktur

CPH

CP

Hs u
dvidede interessentgruppe

C
PH

s k
erneinteressenter

Kerneinteressenter

CPHs interessenter

CPHs udvidede interessentgruppe

Politikere med interesse i 
Øresundsregionen (regioner, 
kommuner og ministerier)
• CPH Vækstkomité 
•  CPH er vært ved besøg flere 

gange årligt

Turismeorganisationer i 
Danmark
•   Formandspost i bestyrelsen i 

Open Copenhagen
•  Medlem af bestyrelsen i Global 

Connected
• Medlem af DIs turismeudvalg 
•  Medlem af Danish-Chinese 

Business Forum 
•  Medlem af Turismens Vækstråd 

under HORESTA
• Medlem af WoCo Cruise-netværk

Brancheorganisationer, danske 
og europæiske
•  Sikkerhedschefen i CPH er en af 

de to europæiske repræsentanter 
i Airports’ Council International’s 
(ACI) stående udvalg for 
sikkerhed

•  To medarbejdere i bestyrelsen i 
Brancheforeningen Dansk Luftfart 
(BDL)

•  Medlem af DI Transport
•  Medlem af Transportøkonomisk 

Forening (TØF)

Fagforeninger
• Medarbejderrepræsentanter  
•   Deltagelse i relevante styregrup-

per (for eksempel vedrørende 
ultrafine partikler)

Offentligheden
•  Kvartalsvise analyser af 

danskernes opfattelse af CPH 
som virksomhed
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betydning for tiltrækning og fastholdelse af ruter – og der-
med for knudepunktets succes.

Et effektivt, stærkt og velkoordineret samspil mellem luft-
havnen og eksterne aktører er derfor afgørende for at sikre 
lufthavnens konkurrencedygtighed. Som planlagt i 2012 
har vi derfor i 2013 etableret CPHs Vækstkomité. Formålet 
er at samle centrale aktører med interesse i udviklingen af 
knudepunktet i Københavns Lufthavn og koordinere den 
eksterne indsats for styrket tilgængelighed og rutevækst. 
Komitéen har gennemført tre møder i 2013. Det første med 
særligt fokus på at skabe mere trafik og samhandel mellem 
Danmark og vores nærmeste BRIK-marked, Rusland, og det 
andet med fokus på drøftelser af CPHs plan for udviklingen 
af lufthavnen frem mod 40 millioner passagerer årligt. Ko-

mitéens tredje møde havde form af en studietur til Istanbul, 
hvor målet var at undersøge, hvordan bystyre, lufthavn og 
deres nationale flyselskab, Turkish Airlines, har samarbejdet 
om at styrke væksten i regionen og om at skabe et stærkt 
knudepunkt på tærsklen mellem Europa og Asien.

Værdifulde samarbejdsfora
Vi har desuden deltaget i etableringen af en Joint Economic 
Trade Committee (JETCO) mellem Danmark og Tyrkiet, og 
været vært for den årlige konference for korpset af danske 
Goodwill-ambassadører. Endelig har vi etableret et samar-
bejde med det tekniske universitet i Delft, Holland om at 
deltage i et større forskningsprojekt, der skal skabe ny viden 
om, hvordan lufthavne styrker den omkringliggende region. 

Initiativer i 2014
I januar 2014 løftede vi sløret for vores vision om Køben-
havns Lufthavns fremtid. Sammen med visionen følger 
både en plan for lufthavnens kapacitetsudvidelse, som 
beskrevet i afsnittet Kapacitetsudvidelse side 20-21, og 
en invitation til myndigheder, politikere og vigtige aktø-
rer inden for turisme og dansk erhvervsliv til sammen at 
sikre, at regionen fortsat er attraktiv for både forretning 
og fornøjelser. 

2014 vil også være året, hvor vi forhandler takster med 
vores kunder. I den forbindelse vil vi være i meget tæt 
kontakt med både flyselskaber og vores tilsynsmyndighed 

Trafikstyrelsen, så vi sammen kan finde den rette balance 
mellem et konkurrencedygtigt prisniveau og et vækst-
orienteret investeringsniveau. 

I 2013 overtog sikkerhedschef for Københavns Lufthavn, 
Johnnie Müller, formandsposten for Security-komiteen i 
ACI Europe, der er vores internationale brancheorgani-
sation. Med formandsposten ønsker vi i 2014 at styrke 
samarbejdet med EU Kommissionen omkring udviklingen 
af lufthavnenes rammebetingelser på security-området.
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Passageren i centrum
For at styrke Københavns Lufthavns position som Nordeuropas foretrukne hub, 
må vi forstå de rejsende og møde dem med produkter og services i verdensklasse.

Med vores World Class Hub-strategi sætter vi kunderne 
først; passagerer, flyselskaber, forpagtere og fragtoperatører. 
Det gør vi, fordi gode forhold for samarbejdspartnere og 
tilfredse passagerer fører til flere ruter og dermed vækst og 
jobskabelse i regionen. 

Der er i dag en intens konkurrence mellem de internationale 
storlufthavne om at tiltrække passagerer og nye ruter. Det er 
derfor alfa og omega for os, at vores passagerer har en god 
rejseoplevelse, der motiverer dem til at vælge Københavns 
Lufthavn til. Vi arbejder målrettet med fortsat at forbedre 
og tilpasse vores servicetilbud, og vi tager medansvar for 
passagerernes samlede rejseoplevelse. (Se oversigt over an-
svarsfordelingen mellem CPH og vores samarbejdspartnere 
på side syv).

Selvbetjening giver tilfredse kunder
I Københavns Lufthavn betragter vi os selv som vært for vores 
kunder og for de godt 24 millioner passagerer, der hvert år rej-
ser igennem lufthavnen. Som værter for passagererne ønsker vi 
at lære dem bedre at kende, så vi bedst muligt kan imødekom-
me deres ønsker og behov. Vi har foretaget over 70 interviews 

med repræsentanter fra flere end 20 flyselskaber og spurgt 
cirka 100.000 passagerer, hvad de mener om lufthavnen. De 
mange interviews viser med al tydelighed, at både passagerer 
og flyselskaber ønsker endnu flere selvbetjeningsløsninger, fordi 
selvbetjening ikke alene reducerer tidsforbruget, men også 
giver de rejsende en følelse af kontrol og reducerer oplevelsen 
af stress.

Københavns Lufthavn rummer i dag en lang række selvbetje-
ningsløsninger, der skal sikre, at passagererne kommer nemt 
igennem lufthavnen. Vi tilbyder blandt andet check-in-auto-
mater, selvbetjent bagagedrop, selvbetjente e-gates ved sik-
kerhedskontrollen og fra 2014 også selvbetjent boarding ved 
gates. Med en holistisk tilgang til passagerens rejseoplevelse 
fokuserer vi både på helheden og på enkeltelementerne for 
at sikre, at de forskellige processer spiller sammen og sup-
plerer hinanden mest og bedst muligt. 

Lufthavnsforbedringer påvirker tilfredsheden
Den overordnede passagertilfredshed med Københavns Luft-
havn har ligget på et højt, stabilt niveau igennem de seneste 
seks år. På en skala fra 0 til 100 (hvor 100 er meget tilfreds) 

Marie-Louise Lotz 
Passagerchef,  

Københavns Lufthavne A/S

Københavns Lufthavn er en 
servicevirksomhed. Vi sætter 
kunden i centrum, og vi ser 
os selv som værter for både 
passagerer, flyselskaber og 
andre samarbejdspartnere.
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Passagertilfredshed, 2009-2013
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I 2013 lå passagerernes samlede tilfredshed på samme høje niveau som i 
2012, mens der var mindre udsving på check-in, security og bagageudlevering 
isoleret set. Tallet i søjlerne indikerer antallet af interviews i basen.

er passagertilfredsheden steget fra 80 i 2009 til 85 i 2013. De 
mange om- og udbygningsarbejder, som prægede lufthavnen 
i den første halvdel af 2013 betød, at passagertilfredsheden 
kortvarigt dykkede. Sidst i 2013 steg passagertilfredsheden 
igen, efter at en stor del af årets byggearbejder var fuldført.

Billedet af et generelt højt tilfredshedsniveau, der tegner sig 
i lufthavnens egne analyser, bekræftes af flere eksterne un-
dersøgelser: I april 2013 blev sikkerhedskontrollen i Køben-
havns Lufthavn kåret til verdens bedste i den årlige Skytrax-
undersøgelse, som omfatter 395 lufthavne og afdækker 

tilfredsheden blandt 12,1 millioner rejsende. Desuden blev 
Københavns Lufthavn i 2013 for ottende gang inden for de 
seneste ti år kåret til Europas mest effektive lufthavn af det 
internationale, uafhængige Air Transport Research Society 
(ATRS).

I 2013 har vi desuden gennemført en analyse af de emotio-
nelle parametre, som påvirker passagertilfredsheden. Analy-
sen har givet os en endnu bedre forståelse for vores passa-
gerers oplevelse af lufthavnen. Resultaterne af analysen gav 
ikke anledning til at sætte nye mål for passagertilfredsheden, 
men udgør sammen med de mange interviews en værdifuld 
viden til den fortsatte udvikling af vores services, så de til sta-
dighed afspejler passagerernes forventninger og ønsker. 

Shopping i verdensklasse
Shopping-centret i Københavns Lufthavn spiller en central rolle 
i vores arbejde med at give passagererne en rejseoplevelse i 
verdensklasse. Vi har siden 2010 arbejdet på at udvikle shop-
ping-centret og sikre det optimale shop- og brandmix med en 
blanding af ’local heroes’ og internationale topbrands. Som et 
led i denne udvikling åbnede vi den første selvstændige Marc 
by Marc Jacobs-butik i en europæisk lufthavn i begyndelsen af 
2013. 

Joe & The Juice og Le Sommelier Bar & Bistro fik i oktober 
sat Københavns Lufthavn på verdenskortet med priserne for 
’bedste lufthavnscafé’ og ’stærkeste køkkenchefkoncept’ 
ved uddelingen af de prestigefyldte ’FAB Awards’ i Dubai. 
Københavns Lufthavn modtog samtidig prisen for verdens 
stærkeste lufthavns-event med pop up-restauranten CPH 
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Vores overordnede mission med de sociale medier er klar: 
Vi ønsker at gøre vores passagerers oplevelse med CPH til 
en rejse i sig selv. Vi ønsker dialog med vores passagerer 
for at forstå dem bedre, knytte dem tættere til os og give 
vores ambassadører et talerør. Ved at gøre passageren til 
omdrejningspunkt, kan vi kommunikere vores budskab 
på en engagerende måde og på den måde fortælle om 
services, events og relevante fokusområder lang tid før 
passageren kommer i lufthavnen. 

I 2013 er såvel vores fordelsprogram CPH Advantage, 
vores website, vores app og vores tilstedeværelse på de 
sociale medier udviklet yderligere:

• Det gratis fordelsprogram CPH Advantage har to år 
efter sin lancering rundet 480.000 medlemmer. Pro-
grammet er i 2013 blevet opgraderet med muligheden 
for at optjene og bruge Advantage point i Lufthavnens 
seks tax-free-butikker. 

• I slutningen af 2013 relancerede vi websitet www.
cph.dk i et nyt design, der automatisk skaleres til alle 

størrelser skærme – uanset om det er pc, tablet eller 
smartphone. Det er med til at øge brugervenligheden 
for de 40 procent af brugerne, der tilgår sitet via mo-
bile enheder. Shopping-sektionen på cph.dk er ved 
samme lejlighed re-designet og har fået et magasin-
præg, der øger den visuelle oplevelse for brugerne.

• CPHs app, der findes på fire forskellige sprog og til 
alle relevante mobile platforme, rundede 600.000 
downloads ved udgangen af 2013 med gennemsnit-
ligt 7-8.000 besøg pr. dag. Derudover lancerede vi i 
slutningen af 2013 en kinesisk version af app’en til iOS 
og Android.

Efter lanceringen af CPHs Facebook-side i maj 2012 har 
vi i 2013 udvidet tilstedeværelsen på sociale medier, så vi 
i dag er repræsenteret på alle relevante platforme; Face-
book, Instagram, Pinterest, Youtube og Twitter. De sociale 
medier er en vigtig brik i indsatsen for at knytte passagerer 
og andre interessenter endnu tættere til lufthavnen, og 
interessen for lufthavnen er stor: Ved udgangen af 2013 
havde CPHs Facebook-side rundet 45.000 fans. 

De bedste rejseoplevelser er også digitale
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Susanne Laux 
Store Manager, Ecco  

i Københavns Lufthavns 
shopping-center

Med vores Ecco butik i Københavns Lufthavn 
tilbyder vi mere end vejledning om og salg af sko 

– vi er også ambassadører for lufthavnen. Vi er en 
del af noget samlet herude, og vi har et fælles 

 ansvar for at give passagererne en god oplevelse 
med på rejsen. Lufthavnens kurser under CPH 

Retail Academy og deres tilbud om mystery 
shoppers er et værdifuldt supplement til Eccos 

egne tiltag. De er med til at sikre det fælles, høje 
serviceniveau, som vi vil møde passagererne med.

Nordic Dining, der løb af stablen i august og september i an-
ledning af madfestivalen Copenhagen Cooking. 

Den 1. marts 2013 åbnede Gebr. Heinemann deres renove-
rede centrale Tax Free og introducerede et nyt brand til tax-
free-butik kerne under navnet Copenhagen Airport Tax Free. 
Siden er også de øvrige butikker bygget om, så de passer til 
det nye koncept i den femårige kontrakt, der blev indgået 
med Gebr. Heinemann i sommeren 2012. 

I 2013 åbnede desuden H&M Kids, Eton og Samsung enhe-
der i shopping-centret, ligesom Joe & The Juice og Lagkage-
huset tilføjede henholdsvis én og to ekstra enheder. Endelig 
markerede åbningen af en Bottega Veneta i november 
startskuddet for videreudviklingen af Nytorv, hvor målet er at 
etablere Skandinaviens stærkeste high-end shopping-strøg. 

Fælles ansvar for rejseoplevelser i verdensklasse
I CPH betragter vi det som en del af vores ansvar som luft-
havnsoperatør, at vi tager et medansvar for måden, vores 
samarbejdspartnere driver og udvikler deres forretning på. 
Vi kalder det vores udvidede samfundsansvar. Det tager vi 
i erkendelse af, at vi først for alvor skaber resultater, når vi 
udvikler os i samarbejde med de 700 virksomheder, der ope-
rerer på lufthavnens område.

Et konkret eksempel på, hvordan vi løfter vores udvidede 
ansvar, er samarbejdet med forpagterne i shopping-centret 
om udviklingen af shopping-oplevelsen. Sammen med 
forpagterne udviklede vi i 2012 CPH Retail Academy – et 
uddannelsesprogram, der skal sikre, at serviceniveauet i luft-
havnen forbliver ensartet og højt. Programmet består af en 
række kurser udviklet specielt til shopping-centrets ansatte. 

Kursusdeltagelsen er gratis, og samlet set har 300 ansatte i 
shopping-centret allerede bestået et eller flere af kurserne. 

For at sikre et højt fokus på kundeoplevelsen samt løbende 
tilpasning af kurserne har vi siden 2012 gennemført gratis 
mystery shopping, hvor hver butiksenhed hver måned tilde-
les point fra 0-100. Dette har sikret en markant, positiv ud-
vikling i butikkernes fokus på kundeoplevelsen. Fra at ingen 
det første år fik en score på 100 i noget individuelt kvartal, 
er resultatet for 2013 samlet set, at syv enheder i 2013 op-
nåede en score på 100 procent igennem et helt kvartal.

Mystery shopping er også omdrejningspunktet ved CPH 
Retail Academys Diplomfest, der i foråret 2013 blev afholdt 
for første gang i Vilhelm Lauritzen Terminalen. Her hædrede 
CPH de butikker, der i årets løb havde opnået de højeste 
scores i fem forskellige servicedimensioner. 

Fra forbud til tilladelse
Et andet tiltag i 2013, der skal gavne såvel CPH som vores 
samarbejdspartnere og passagerer er vores samarbejde 
med Roskilde Universitetscenter omkring brugen af kom-
munikationsformen ’nudging’ til at guide passagererne til 
de udendørs områder, hvor de gerne må ryge. Dermed har 
vi flyttet udendørs rygning fra steder, hvor røgen kan genere 
passagerer og personalet i lufthavnen, når den for eksempel 
trænger ind gennem åbne vinduer. Efter de første forsøg har 
flere end 50 procent af rygerne ændret adfærd og ryger nu 
kun, hvor det er tilladt, og hvor det generer mindst muligt.
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Fortsat digital udvikling

I 2014 vil vi fortsat fokusere på at udvikle vores digitale 
tilbud til passagererne. De planlagte initiativer omfatter 
blandt andet:

• Videreudvikling af fordelsprogrammet CPH Advantage 
med muligheden for også at optjene og bruge Advan-
tage point i de resterende butikker. Desuden integreres 
eksterne samarbejdspartnere for at øge antallet af 
Plus- og Premium-medlemmer

• Mere selvbetjening på cph.dk til for eksempel check-
in, og implementering af genkendelse på websitet, så 
tidligere efterspurgte services prioriteres til den enkelte 
bruger

• Høj prioritering af mobile løsninger som supplement til 
vores onlineløsninger, herunder flere positioneringsser-
vices til kunderne, så der for eksempel kan udsendes 
push-beskeder med relevante informationer

• Integration mellem fordelsprogrammet CPH Advan-
tage og lufthavnens app, så det bliver nemmere for 

kunderne at benytte fordelsprogrammets tilbud og     
optjene/bruge point, samt lancering af mobile beta-
linger, hvor kunden via sin smartphone kan betale for 
diverse services

• Videreudvikling af de sociale platforme som vigtige 
strategiske kommunikationskanaler, der skal bygge 
stærke relationer og skabe øget kundetilfredshed og 
omsætning pr. passager 

• Relancering af taxfree.dk samt lancering af en helt ny 
e-commerce platform. Overordnet er målet at give 
passagererne mulighed for at handle hele vejen igen-
nem rejseværdikæden samt at give samarbejdspart-
nerne forbedrede muligheder for at udnytte det kom-
mercielle potentiale i en cross channel-strategi.

• Endelig vil vi i løbet af 2014 udvikle et ’taxi manage-
ment’ system sammen med taxa-branchen. Manage-
ment systemet skal give en bedre styring af taxa-
køerne, hvilket både sikrer en bedre passageroplevelse 
samt kortere ventetid for både taxaer og passagerer. 

Andre initiativer i 2014 
I 2013 har vi påbegyndt en gennemgang af CPHs politikker og 
procedurer for at sikre, at de understøtter overholdelse af men-
neskerettighederne gennem hele CPHs værdikæde. På side 51 
kan du læse om vores analyse angående securitys procedurer. 

I 2014 vil vi fortsætte indsatsen med fokus på vores samar-
bejdspartnere i shoppingcentret, hvor vi vil sikre, at alle fremti-
dige kontrakter forpligter samarbejdspartnerne til at overholde 
FNs Global Compact, herunder menneskerettighederne. Des-
uden vil vi undersøge mulighederne for at indføre sanktioner i 
tilfælde af manglende overholdelse.

 HR 2 
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02/
Ansvar 
som virksomhed



Som en del af den internationale luftfartsindustri har CPH 
et medansvar for at drive og udvikle Københavns Lufthavn 

bæredygtigt i respekt for miljø, klima og de mennesker, der 
rejser gennem eller arbejder i lufthavnen eller på anden vis 

påvirkes af CPHs virke.

I de følgende afsnit beskriver vi, hvordan vi i den daglige 
drift og løbende udvikling arbejder målrettet for at leve op  

til dette ansvar.
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Miljø og energi

Aktiviteterne på miljø- og energiområdet handler både om at leve op 
til miljøreguleringen af lufthavnen og om at understøtte en effektiv og 
konkurrencedygtig drift og udvikling.

I CPH arbejder vi hver dag med påvirkninger af det omgi-
vende miljø på områder som klima, energi, støj, luftkvalitet, 
affald, overfladevand, spildevand, grundvand, jordfor-
urening og beskyttede dyrearter. Det handler om, at CPH 
som lufthavn er underlagt regulering på miljøområdet. 
Miljøgodkend elser angiver vilkårene for etablering og drift 
af lufthavnen, herunder de enkelte anlæg. CPHs jord- og 
affaldshåndtering er også reguleret af generelle regler i 
miljølovgivningen, ligesom luftfartslovgivningen opsætter 
en række miljømæssige bestemmelser for driften af lufthav-
nene. Derfor er vi i kontinuerlig dialog med myndighederne 
på miljøområdet. 

Derudover handler CPHs arbejde med miljø- og energiom-
rådet om, at CPH ud fra egne, fastsatte mål ønsker at mind-
ske virksomhedens miljøpåvirkning. På basis af en ambitiøs 
vækstplan har CPH formuleret målet, at væksten i CPH skal 
være CO2-neutral, med maksimalt 1 kg CO2 pr. passager i 
2020. I praksis betyder det, at Københavns Lufthavn skal kun-

CPH skal drives og udvikles, så der opnås et fortsat 
forbedret miljømæssigt resultat. Dette indebærer:

• Inddragelse af miljøhensyn i alle beslutninger

• Forebyggende handlinger og anvendelse af renere 
teknologi

• Øget miljøbevidsthed blandt medarbejdere og 
partnere

• En åben dialog om virksomhedens miljøforhold

(Uddrag fra CPHs Miljø- og energipolitik)

Miljø- og energipolitik

 4.11 
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Henrik Zimino 
Borgmester, Tårnby Kommune

Som nabo til en stor virksomhed som 
Københavns Lufthavn er det vigtigt 

med et tæt samarbejde imellem 
kommune og virksomhed – ikke 

mindst på miljø- og klimaområdet. 
Tårnby Kommune og CPH har en 

fælles interesse i støj, vandressourcer, 
klimatilpasning og jordforurening, men 

også i tilgængelighed til og jobs i og 
omkring lufthavnen. Min oplevelse er, at 
Københavns Lufthavn er åben for dialog 

om disse emner.

ne rumme den forventede fremtidige passagervækst inden for 
sin nuværende energiforbrugsramme, og at væksten i CPHs 
CO2-udledning dermed afkobles væksten i antal passagerer.

Den målsætning skal indfries ved fokus på energieffektivi-
tet og energibesparelser og inddragelse af hensyn hertil i 
relevante beslutninger i virksomheden. Herudover baserer 
miljømålene sig på, at hovedparten af CO2-udledningen i 
lufthavnen ikke kun stammer fra Københavns Lufthavn men 
fra CPHs samarbejdspartnere i lufthavnen. 

Derfor har vi i tillæg til egne operationelle mål formuleret 
såkaldte udvidede miljømål, der retter sig imod partnerne 
i lufthavnen (se side 11). Logikken er, at miljøforbedringer 
samtidig kan skabe værdi i form af reducerede omkostning-
er, øget effektivitet eller forbedret arbejdsmiljø for partneren 
og dermed for CPH. Læs mere om de udvidede miljømål i 
afsnittet om Scope 3 på side 36.

Status på CO2-emissioner
CPH har opgjort CO2-udledningen for 2013 til 30.881 tons. 
Dette er 624 tons mindre end i 2012. Det svarer til, at CPH i 
2013 har udledt 1,3 kg CO2 pr. passager i scope 1 og 2. 

Reduktionen i CO2-udledning skyldes primært et mindsket 
absolut elforbrug. 

For at vi kan nå målet på højst 1 kg CO2 pr. passager i 2020 
er det afgørende, at vi både opfører nye bygninger og om-

• Tårnby Kommune: Tilsyns- og godkendelses-
myndighed på miljøområdet for Københavns 
Lufthavn, dog undtaget støj og luftforurening 
fra flytrafikken. Tårnby Kommune varetager også 
myndighedsopgaverne på miljøområdet for den 
del af lufthavnen, som ligger i Dragør Kommune, 
på baggrund af en samarbejdsaftale herom mel-
lem de to kommuner.

• Miljøstyrelsen: Tilsyns- og godkendelsesmyndighed 
for støj og luftforurening fra flytrafik i Københavns 
Lufthavn

• Roskilde Kommune: Tilsyns- og godkendelsesmyn-
dighed for Roskilde Lufthavn

• Trafikstyrelsen: Tilsynsmyndighed for de miljømæs-
sige bestemmelser i luftfartslovgivningen vedrø-
rende både Københavns Lufthavn og Roskilde 
Lufthavn

CPHs myndighedsinteressenter 
på miljøområdet

 EN16 
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bygninger energivenligt og gennemfører energibesparelser i 
driften af eksisterende bygninger og anlæg.

Nyt sammenligningsgrundlag på CO2

CPH er i gang med at blive akkrediteret i henhold til Airport 
Carbon Accreditation (ACA). ACA er et internationalt pro-
gram for ’carbon management’, der er udviklet specifikt for 

lufthavne. Bag programmet står den internationale bran-
cheorganisation for lufthavne, Airports Council International 
(ACI). Lufthavnes CO2-udledning og -aktiviteter verificeres 
uafhængigt i henhold til ISO 14064. CPH har i 2013 igang-
sat denne verifikationsproces og forventer at opnå tilslutning 
til ACA i 2014. Akkrediteringen vil gøre det lettere og mere 
gennemskueligt at sammenligne CPHs arbejde med at ned-
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– svarende til  
20% af energifor- 

bruget i 2020  

Maximalt  
1 kg CO2  

pr. passager  
i 2020

CPHs CO2-mål omfatter de emissioner og det energiforbrug, som CPH er direkte ansvarlig for. Det vil sige ressour-
ceforbruget, som CPH har direkte eller indirekte kontrol over gennem egenproduktion eller indkøb til eget forbrug 
(scope 1 og 2, jf. Greenhouse Gas Protocol). Med 2012 som udgangspunkt er målene:
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I 2013 faldt det gennemsnitlige kWh-forbrug pr. passager fra 4,23 i 
2012 til 4,05. CPH forbruger 53 pocent af den samlede indkøbte el i 
lufthavnen.

Fra 2012 til 2013 faldt udledningen af CO2 pr passager fra 1,4 til 
1,3 kg. Vores mål er at udlede maksimalt 1 kg. CO2 pr. passager i 
2020.

CPHs samlede miljø- 
og energimål fremgår 
af tabellen på side 11.

Almen belysning 284.633

Udendørs belysning 280.350

Banebelysning 0

Henvisningsskilte 10.030

Reklameskilte 49.100

Spændingskontrol 0

Original

Samlede energibesparelser i 2013: 3.750 MWh

Ventilation 2.089.000

Rullefortove 0

Køl (inkl. ATES) 742.200

Diverse 152.390

Roskilde Lufthavn 142.500

I alt (kWh) 3.750.203

Københavns Lufthavn og Roskilde lufthavn har tilsammen gennemført energibesparelser svarende til 3.750 MWh i 2013.  
Figuren viser de mest betydende energibesparende tiltag bag reduktionen.
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bringe sin CO2-udledning med de tilsvarende aktiviteter i 
andre lufthavne. 

CPHs energibesparelser gennemført i 2013 (scope 1+2)
I 2013 gennemførte vi besparelser på i alt 3,75 GWh, heraf 
var de 0,14 GWh i Roskilde Lufthavn. CPH har i 2013 selv 
realiseret el-besparelser svarende til en årlig reduktion på 2,0 
GWh, hvilket er fire procent af CPHs eget elforbrug i scope 
1+2. Indsatsen i 2013 svarer til 22 procent af 2020-målet 
hvad angår realiserede energibesparelser. Besparelserne er 
medvirkende årsag til, at CPH for fjerde år i træk kan ned-
bringe det absolutte elforbrug på lufthavnens område samti-
dig med, at vi har oplevet vækst i passagerer. 

Grundvandskøling
I 2013 er grundvandskøleanlægget ATES blevet udbygget 
yderligere i synergi med de store terminalforbedringer i 
Terminal 2. Otte ud af ti køleboringer er nu i drift, og den el-
besparende effekt af grundvandskølingen er allerede tydelig. 
ATES har nu samlet reduceret CPHs årlige elforbrug til kom-
fortkøling med 2,2 GWh, svarende til cirka fire procent af det 
totale elforbrug i 2013. (Se illustration på kortet side 39). 

Andre initiativer i scope 1+2
LED Light Emitting Diodes, LED 
Renovering af lufthavnens parkeringshuse med installation 
af LED-teknologi er gennemført i flere af P-husene. Resulta-
tet af disse renoveringer er en ensartet belysning kombineret 
med besparelser i både vedligeholdsomkostninger og elfor-
brug. Flere steder har vi indbygget bevægelsesstyret belys-
ning. Her er det først og fremmest hensynet til brugernes 
tryghed, der har været anledning.

Ventilation
I 2013 begyndte de mange ventilationsanlæg for alvor at 
spille en rolle i CPHs spare indsats. I forbindelse med reno-
veringen af Terminal 2 blev der gennemført flere energibe-
sparende tiltag. Blandt andet er ventilationsanlæg i kældre 
og på lofter blevet udskiftet, og brugen af basisventilation 

(booster) er halveret. De nye tiltag på ventilation har resulte-
ret i både varme- og elbesparelser og udgør i 2013 omtrent 
60 procent af CPHs samlede energibesparelser.

Solceller
CPH har som første lufthavn i Danmark sammen med Trafik-
styrelsen gennemført en sikkerhedsgodkendelse af solceller 
til lufthavnsbrug. Baseret på software udviklet af de ameri-
kanske luftfartsmyndigheder har CPH etableret en metode til 
at sikre at genskin fra solcellerne ikke kan udgøre en risiko 
for flyvesikkerheden. Derfor har CPH i 2013 indledt et pilot-
projekt, hvor installationen af et solcelleareal på cirka 750 m2 
skal afdække mulighederne for solceller i CPH, og hvad det 
kræver af CPHs el-infrastruktur. Anlægget er estimeret til at 

Hvad er Scope 1, 2 og 3? 

Scope 1, 2 og 3 er en definition af de organisatoriske 
og operationelle grænser, som bruges til at opgøre 
udledning af drivhusgasser. De forskellige ’scopes’ 
klassificerer, om drivhusgasemissioner er skabt af or-
ganisationen selv, eller om de er skabt af andre rela-
terede organisationer, for eksempel leverandører eller 
samarbejdspartnere:

• Scope 1: Direkte emissioner fra operationer, der 
ejes eller kontrolleres af CPH.

• Scope 2: Indirekte emissioner der skyldes indkøbt 
el, varme, køling og damp forbrugt af CPH.

• Scope 3: Andre indirekte emissioner der forekom-
mer i CPHs værdikæde.

Kilde: GHG Protocol

 EN 4 

 EN 5  EN-1 

Visualisering af det færdiginstallerede ATES 

Installeringen af grundvandskøleanlægget blev påbegyndt i 2010, og i 2015 forventer vi, at anlægget er færdiginstalleret. De samlede anlægsomkostninger til kø-
leanlægget anslås til en investering på DKK 51,9 millioner.
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kunne producere 105.000 kWh, svarende til 0,2 procent af 
CPHs nuværende elforbrug på 52 millioner kWh.

I forhold til den fremtidige udbygning af lufthavnen er det 
hensigten, at det lille pilotanlæg skal danne baggrund for 
udarbejdelse af en egentlig standard for bæredygtig el-
produktion i CPH, der aktivt kan til- eller fravælges for nye 
bygninger og arealer, som forventes opført i forbindelse med 
klargørelsen af lufthavnen til at kunne håndtere 40 millioner 
passagerer. Desuden er vi i gang med at undersøge mulighe-
derne i levetidsomkostningsanalyser for CPH. Vi forventer at 
kunne træffe beslutning herom i maj 2014.

På grund af CPHs funktion som el-distributør til butikker og 
lejere i lufthavnen vil den bæredygtige energi fra solcellerne 
ikke kun blive aftaget af CPH, men også butikker og lejere 
vil få bæredygtig strøm i deres forretninger. Baseret på den 
nuværende forbrugsfordeling imellem CPH og lejerne i luft-
havnen vil omtrent 0,1 procent af lejernes elforbrug komme 
fra solcellerne ved ibrugtagning i 2014. Dermed er solcelle-
anlægget et initiativ, der forventes at nedbringe CPHs  
CO2-udledning i scope 2 og i scope 3.

Scope 3 – en vigtig del af CPHs miljøarbejde 
Ressourceeffektivitet er en vigtig del af CPHs miljøarbejde, 
da det kan sænke både CPHs og vores kunders driftsomkost-
ninger. Ressourceeffektivitet i en lufthavn involverer blandt 
andet brændstof, varme og elektricitet. Forbruget af disse 
ressourcer kan mindskes ved at optimere processerne og 
ved at samarbejde på tværs af alle lufthavnsvirksomhederne. 
I 2013 har CPH foretaget en såkaldt Scope 3 analyse – en 
analyse af CO2-emissionerne fra den del af driften af Køben-
havns Lufthavn, som CPH ikke har direkte kontrol over, men 
som CPH til en vis grad har mulighed for at påvirke.

Resultaterne af analysen dokumenterer omfanget af CO2-
udledningen på tværs af alle aktiviteter i lufthavnen. Den 
største kilde, flytrafikken, som står for 73 procent af CO2-
udledningen i lufthavnen, ligger udenfor CPHs direkte kon-
trol. Det er derfor vores hensigt, at de nye Scope 3 data skal 
danne grundlag for ressourceeffektivitets dialoger med vores 
partnere, hvor det er relevant. 

 EN17 

 EN18 

 EN17 

 EN18 

Kilder til CO2-emissioner i Scope 3

Fjernvarme 1%

Elektricitet 7%

Fly 76%

Motorafprøvninger 1%

APU1 4%

Airside trafik2 2%

Landside trafik3 10%

Fordeling af CPHs CO2 udvikling på Scope 1-3

Scope 1 1%

Scope 2 8%

Scope 3 91%

30.881 ton

306.481 ton

1) APU: flyets hjælpemotor
2)  Airside trafik: området på den anden side af security, hvor kun rejsende og 

personale har adgang
3)  Landside trafik: området før security, hvor alle har adgang

Fordelingen viser at vi kun kan opnå resultater ved også at koordinere 
et effektivt samarbejde på tværs af lufthavnsvirksomhederne om at 
reducere CO2-udledningen.

36 Miljø og energi



Aktiviteter i Scope 3
Energitiltag rettet imod CPHs lejere
I 2013 åbnede den nye taxfree. Belysningsløsningen i butik-
ken er udviklet i samarbejde med CPH og har resulteret i en 
halvering af butikkens direkte elforbrug. Hertil kommer en 
væsentlig besparelse på det tilhørende køleanlæg samt en 
forbedring af butikkens indeklima. Yderligere er WHSmith, 
Eton, Sun Shop, Plaza, Accessorize og Fine Food blevet hjul-
pet med energirigtige løsninger for belysning og køl med 
henblik på forbedring af indeklima og elbesparelser.  

Bio jetbrændstof
CPH er som stiftende partner gået sammen med en række 
centrale aktører inden for nordisk luftfart i et initiativ til ud-
vikling af bæredygtige flybrændstoffer i Norden. Initiativet 
kaldes NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation) og 
omfatter de øvrige nordiske lufthavne, flyselskaber og de-
res branchesammenslutninger samt luftfartsmyndigheder. 
Desuden er flyproducenterne Airbus og Boeing samt IATA 
(International Air Transport Association) en del af samarbej-
det. Foreningens formål er at bringe de berørte parter fra 
hele forsyningskæden sammen for at finde de bedste og 
mest energieffektive løsninger til fremstilling af bæredygtigt 
flybrændstof med fokus på den nordiske region. Det er for-
eningens hensigt at intensivere dialogen med politikerne, så 
luftfarten får mulighed for at anvende sin andel af bæredyg-
tige brændstoffer.

Mindsket brændstofforbrug
’We care about you - and our surroundings.’ Med dette slo-
gan lancerede vi i 2013 en kampagne rettet mod blandt an-
det piloterne i lufthavnen. Kampagnens hovedbudskab til de 
mange internationale og danske piloter er at huske at slukke 
motorerne, når flyet er parkeret på standpladsen, og at 
slukke for så mange motorer som muligt, når flyet taxier fra 

bane til standplads, samt at reducere brugen af APU, som er 
en mindre hjælpemotor på flyet. Flyers og små æsker med 
slik blev brugt til at formidle budskaberne, som skulle være 
med til at forbedre det lokale arbejdsmiljø på flyforpladsen 
og mindske udledningen af partikler, støj og drivhusgasser.

Gas som alternativ til diesel og benzin
I 2013 har CPH indgået en aftale med gasselskabet HMN, 
der skal være CPHs leverandør og partner i et projekt, der 
tester naturgas som alternativt drivmiddel i udvalgte køretø-
jer på flyforpladsen og omkring lufthavnen. I 2013 har Tek-
nologisk Institut og Force Technology udført indledende test 
af teknologien for CPH, og konklusionen var, at naturgas 
medfører konkrete forbedringer af den lokale luftkvalitet. 
Konklusionen er af afgørende betydning for CPH, fordi der 
opnås både markante forbedringer i det lokale arbejdsmiljø 
samt en mindre reduktion af CO

2-udledningen med et væ-
sentligt lavere antal partikler i udstødningen fra gasmotorer 
end fra diesel- og benzinmotorer. Projektet fortsætter ind i 
2014, hvor der igangsættes testforløb med gasbiler og fyl-
destation.

Efficiency Stands 
Lufthavnen etablerede i 2013 ved Finger A og B yderligere 
seks Efficiency Stands, der sikrer en hurtigere boarding og 
de-boarding af passagererne og dermed giver hurtigere 
turn around tider. Tidligere var trapperne dieseldrevne, men 
ved Efficiency Stands er der er tale om el-drevet udstyr. 
Dermed opnås en forbedret lokal luftkvalitet til gavn for 
alle medarbejdere på flyforpladsen og en mindsket CO2-
udledning. Herudover kræver trapperne mindre bemanding 
fra handlingselskaberne. Efficiency Stands gavner altså både 
flyselskaberne, groundhandling virksomhederne og CPH, 
samtidig med at de har nogle klare miljø- og arbejdsmiljø-
mæssige fordele. Herudover skaber effektiviseringer forud-
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Inger Sturm  
Miljøchef, 

Københavns Lufthavne A/S

Kombinationen af en ambitiøs 
vækststrategi og vores målsætning 

om CO2 neutral vækst har givet 
udledningen fra vores aktiviteter 

større synlighed. Det har bidraget 
til, at energieffektivitet i endnu 
højere grad tænkes ind i CPHs 

tværgående projekter.
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sætningen for flere ruter og afgange i Københavns Lufthavn. 
For 2014 planlægger CPH at sætte yderligere fire Efficiency 
Stands i drift.

Øvrige miljøindikatorer 
Lufthavnens arealer indgår i en samlet drikkevandsressource 
for Tårnby og Dragør. CPH overvåger derfor nøje grundvand-
et under lufthavnsarealet gennem et overvågningsprogram, 
udarbejdet i samarbejde med myndighederne. Når CPH 
udfører grave- og anlægsarbejder, sker det altid under hen-
syntagen til grundvandsressourcen og i samspil med miljø-
myndighederne. 

Forbruget af drikkevand i CPH er i 2013 faldet med tre pro-
cent i forhold til 2012.

Nyt affaldskoncept 
For hver 1 million ekstra passagerer forventer CPH, at der vil 
blive genereret cirka 140 tons affald fra terminalerne. Kø-
benhavns Lufthavns forventede passagervækst stiller derfor 
skærpede krav til affaldshåndtering og -logistik i Lufthavnen. 
Begge dele skal effektiviseres og tænkes ind i fremtidige ud-
bygninger af terminalkomplekset. Samtidig vil CPH arbejde 
for, at en væsentligt større andel af hele lufthavnens affald 
kan sendes til genanvendelse, men også at butiksforpagter-
ne i Københavns Lufthavn vil opleve mere effektive processer 
for håndtering og sortering af affald. Med disse mål for øje 
har CPH i 2013 udarbejdet en femårs plan for affaldshånd-
teringen herunder et nyt affaldskoncept. I 2014 vil den fort-
satte optimering af affaldshåndteringen tage udgangspunkt 
i dette affaldskoncept.

Den samlede mængde affald i 2013 var 4.388 ton, svarende 
til en stigning på 2,5 procent. 17 procent af affaldet blev 
afleveret til genanvendelse, Både den faktiske mængde og 
andelen af genanvendeligt affald viser et lille fald. Dette skal 
ses i lyset af en forholdsvis stor stigning i 2012.

Støj fra flytrafik
I 2013 blev der afviklet 244.942 flyoperationer i Københavns 
Lufthavn, hvilket er 0,8 procent flere end i 2012. CPH bereg-
ner løbende støjbelastningen fra flytrafikken, og for 2013 er 
den beregnet til 144,4 dB, hvilket er den laveste støjbelast-
ning af omgivelser i nyere tid (se figuren). Beregningen sker 
efter TDENL-metoden (Total Day Evening Night Level), som 
udtrykker den gennemsnitlige støjbelastning baseret på årets 
tre mest trafikerede måneder. Miljøgodkendelsen af støj fra 
flytrafik i Københavns Lufthavn fastlægger en grænse for 
støjbelastning, som svarer til 147,4 dB. CPH skal overholde 
grænsen med en tolerance på 1 dB. 

CPH overvåger støjen ved hjælp af et anlæg med 12 faste 
støjmålestationer og to mobile støjmålestationer. 

Systemet danner grundlag for indsamlingen af støjdata og 
for en løbende monitering af lufthavnens støjbelastning i 
lufthavnens naboområder. Hvis CPH registrerer overskridelser 
af de støjbegrænsende bestemmelser, som for eksempel 
grænsen for maksimalstøj for starter og landinger om natten 
på 80 dB(A), indrapporteres de til miljø- og luftfartsmyndig-
hederne, som varetager den videre sagsbehandling i forhold 
til flyselskabet. Placeringen af støjmålestationerne fremgår af 
kortet side 39.

Fly- og støjdata for alle 
I foråret 2013 lancerede vi CPH WebTrak™, som er en 
webportal baseret på data fra støjovervågningssystemet. 
Portalen er tænkt som en hjælp i informationssøgningen om 
beflyvningen af lufthavnen og kontakten til CPH. Værktøjet 
gør det muligt at følge med i lufthavnens flyoperationer 
og få aktuelle informationer om alt fra flytype, starter og 
landinger til støjmålinger. Til gavn for naboer til lufthavnen 
giver WebTrak også mulighed for at få disse informationer 
baseret på en nøjagtig adresse. WebTrak talte ved udgangen 
af 2013 over 38.000 besøgende, hvilket svarer til i gennem-
snit 139 daglige besøg på portalen. CPH modtog 24 hen-
vendelser fra borgere om støj i 2013 og lidt over en tredjedel 
af disse henvendelser havde udgangspunkt i informationer 
fra WebTrak.  

Overvågning af luftkvalitet
CPH overvåger luftkvaliteten på to målestationer ved lufthav-
nens grænse med henblik på at vurdere, hvorvidt flytrafik-
ken påvirker luftkvaliteten i naboområderne. Placeringen af 
de to stationer, station øst og station vest fremgår af kortet 
side 39. På de to stationer måles forekomsten af stofferne 
NO, NO

2 (kvælstofoxid) og PM2.5 (partikler), og målingerne 
viser, at CPH generelt ligger væsentligt under EU’s gældende 
grænseværdier på disse parametre. NO er steget fra fire til 
fem μg/m3. Det er et niveau, som ligger inden for det inter-
val, der tidligere er målt.

CPH har siden 2010 også målt antallet af ultrafine partikler. 
Formålet med disse målinger er at følge luftkvaliteten på for-
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Baneanvendelsen i 2013
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pladsen af hensyn til arbejdsmiljøet i lufthavnen. Læs mere 
om luftkvalitet og arbejdsmiljøet på forpladsen på side 47.

CPH støtter op om ny forskning indenfor miljøteknologi og 
har i 2013 stillet 300 m2 landside parkeringsplads til rådig-
hed til en test af et nyt produkt, der potentielt kan mindske 
NOx fra bilers udstødning. Parkeringspladsens fliser er belagt 
med en overflade, der kan optage og nedbryde NOx fra bi-
lernes udstødning via en katalytisk proces - en proces som 
går i gang, når lys rammer overfladen. Foreløbig har det dog 
ikke været muligt at drage nogen endelige konklusioner om 
denne belægnings effekt.

Strategi for klimatilpasning
I 2013 har CPH udarbejdet første version af en klimatilpas-
ningsstrategi for Københavns Lufthavn. Strategien adres-
serer, hvordan klimaforandringerne kan komme til at påvirke 
CPHs infrastruktur og forretning, og hvordan CPH kan til-
passe sig de forventede påvirkninger. 

Undersøgelsen omfatter blandt andet forventede ændringer 
i temperaturer, havvandsniveau, regnhændelser, grundvands-
spejl og vindforhold i løbet af de kommende 50 år. Ligeledes 
estimeres forventet overfladevand fra fremtidige udbyg-
ninger af lufthavnen. Som det første iværksatte initiativ fra 
klimatilpasningsstrategien, har CPH i 2013 udarbejdet en 
samlet beredskabsplan til håndtering af vand. Herudover har 

• CPH sætter sit solcelleanlæg i drift

• Udbygningen af grundvandskøleanlægget ATES fort-
sætter, så CPHs behov for komfortkøling i terminalerne 
vil være dækket 80 procent ved udgangen af 2015

• CPH tilslutter sig Airport Carbon Accreditation 

• CPH renoverer brandøvelsespladsen, hvilket vil med-
føre en række miljømæssige forbedringer 

• CPH har i 2013 analyseret implementeringen af A-
CDM – et projekt der vedrører et forbedret samarbejde 
mellem alle aktørerne i rejsekæden, herunder også i 
lufthavnene. (Airport Collaborative Decision Making, 
A-CDM). Projektet vil starte i 2014.

Tiltag planlagt for 2014 og frem

CPH indgået i dialog om klimatilpasning med flere af vores 
centrale interessenter. Disse omfatter blandt andet Tårnby 
Kommune, Dragør Kommune samt Trafikstyrelsen.

Roskilde Lufthavn
Roskilde Lufthavn er dedikeret til at tage en stor del af 
regionens operationer med mindre forretningsfly samt pri-
vatflyvning. Der er en tendens til, at flere vælger helikopter-
flyvning frem for traditionelt fastvingede fly, med det er dog 
fortsat de fastvingede fly, som tegner sig for hovedparten 
af operationerne. Roskilde Lufthavn har i 2013 derfor søgt 
og fået en udvidelse af helikopterkvoten til årligt 12.000 
operationer, og kvoten til fastvingede fly er reduceret tilsva-
rende. Ved udgangen af 2013 er Roskilde Kommune i gang 
med at revurdere Roskilde Lufthavns miljøgodkendelse. I den 
proces arbejder Roskilde Lufthavn målrettet for at sikre den 
nødvendige ramme for de virksomheder, som har valgt at 
placeret sig i Lufthavnen under hensyntagen til miljøet og 
lufthavnens naboer. 

ATES køleanlægget (Aquafier Termal Energy Storage) køler ved hjælp af en vandbaseret termisk energilagring, der lagrer varme og kulde i grundvandsmagasiner.

 EN21 
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Medarbejderforhold
Medarbejderne er CPHs ansigt udadtil, når millioner af passagerer hvert 
år benytter Københavns og Roskilde Lufthavn. Dygtige og engagerede 
medarbejdere spiller en nøglerolle i arbejdet med at sikre CPH ansvarlig vækst.

CPH har direkte indflydelse på arbejdsvilkårene hos de 2.258 
ansatte i CPH. Derudover har vi indirekte indflydelse på 
cirka 21.000 ansatte hos de 700 virksomheder, der opererer 
i lufthavnen. Vi er dermed en af Danmarks absolut største 
arbejdspladser og er således en vigtig del af mange ansattes 
liv. Det medfører et stort ansvar, som vi som arbejdsplads ta-
ger alvorligt. Vi arbejder målrettet på at leve op til FN Global 
Compacts principper inden for arbejdstagerrettigheder og 
menneskerettigheder herunder for at udrydde børnearbejde 
og tvangsarbejde. 

CPHs medarbejdersammensætning og mangfoldighed
I CPH rekrutterer og forfremmer vi udelukkende baseret på 
faglige og personlige kvalifikationer. Køn, alder, religion, 
etnisk oprindelse, seksuel orientering eller andre mangfol-
dighedsvariabler er uvedkommende, når det drejer sig om at 
besætte ledige stillinger.

Samtidig tror vi på, at mangfoldighed i arbejdsstyrken er 
en væsentlig fordel i forhold til at udvikle produkter til og 
servicere vores kunder og passagerer, som for størstedelens 
vedkommende ikke er danske.

Vi har i 2013 indsamlet data om den kulturelle mangfoldighed 
i CPH og har udarbejdet en plan for, hvordan vi i de kommen-
de år vil arbejde med mangfoldigheden i medarbejderskaren 
igennem rekruttering, uddannelse og intern karriereudvikling. 

Kønsfordeling
CPH betragter mangfoldighed i bestyrelsen og øvrige ledel-
seslag som et gode, der bidrager positivt til selskabets 
drift og styrker effektiviteten i selskabets ledelse. CPH har 
derfor – og baseret på selskabslovens regler herom – opstil-
let måltal for andelen af kvinder i selskabets bestyrelse og 
udarbejdet en politik for at øge andelen af kvinder i øvrige 
ledelseslag. I 2017 er det således målet, at andelen af kvin-
der i bestyrelsen vil være 33 procent svarende til andelen af 
kvinder i CPHs generelle medarbejderstab i 2012. Desuden 
er det vores mål, at andelen af kvinder blandt virksomhedens 
ledere skal svare til andelen af kvinder i CPHs generelle med-
arbejderstab (33 procent i 2013).

I 2013 var 66 procent af CPHs medarbejdere mænd og 34 
procent kvinder. I 2013 var andelen af de generalforsam-
lingsvalgte kvinder i bestyrelsen 17 procent. Kønsfordelingen 
blandt selskabets 201 ledere var 73 procent mænd og 27 
procent kvinder. Dette er en beskeden fremgang i forhold til 
2012, hvor andelen af kvindelige ledere var 25 procent.

CPH understøtter målet om en mere ligelig kønsfordeling 
ved at kræve, at de rekrutteringsbureauer, vi benytter, så vidt 
muligt skal præsentere CPH for mindst én kandidat af hvert 
køn, når opslåede stillinger skal besættes. I 2012 afholdt 
CPH de første to udviklingsforløb for kvinder med fokus på 
balancen mellem karriere og familieliv. Disse forløb blev vi-
dereført i 2013 med dels et hold for kvinder, dels et hold for 
mænd.

Udformningen af CPHs jobannoncer blev justeret i sommeren 
2013, så de i højere grad appellerer til både mænd og kvinder, 
og i annoncerne skriver vi eksplicit, at vi opfordrer både kvali-
ficerede kvinder og mænd til at søge de opslåede stillinger.

For konstant at have fokus på en mere ligelig kønsfordeling 
opgøres fordelingen sammen med øvrige HR-nøgletal hvert 
kvartal. 

I CPH ønsker vi at optræde ansvarligt og med respekt 
for det enkelte menneske.

Derfor anses enhver form for chikane, herunder sek-
suel chikane, mobning og handlinger der kan virke 
krænkende, som uacceptabel adfærd og for den, der 
krænker en anden person, kan det få konsekvenser 
for ansættelsesforholdet. 

Uddrag af CPHs personalepolitik

 HR 5 

 HR 6 

 HR 7 

 LA13 

 LA13 

41Medarbejderforhold



Etnicitet
CPHs medarbejdere kommer fra i alt 55 lande. Et udtræk fra 
Danmarks Statistik viser, at 89 procent af medarbejderne har 
dansk oprindelse, otte procent har anden etnisk baggrund 
end dansk og tre procent er efterkommere. Udover fra Dan-
mark kommer flest medarbejdere fra Pakistan, Filippinerne, 
Tyrkiet, Balkan og Marokko.

Medarbejdernes mangfoldige baggrund udnyttes i rela-
tionen til passagererne, hvor kun en tredjedel har dansk 
nationalitet. I Security er der eksempelvis en tavle, hvor 
medarbejderne kan se, hvilke kolleger der taler hvilke sprog, 
så passagerer, som hverken taler engelsk eller dansk, kan få 
hjælp. Desuden har vi ansat kinesisk- og russisktalende gui-
der, der kan hjælpe disse passagergrupper til at få en bedre 
oplevelse i lufthavnen ved at kunne tale med nogen på deres 
modersmål som forstår deres kulturelle baggrund.

I 2013 er CPH begyndt at producere videoer, der portrætte-
rer medarbejdere for at vise den faglige stolthed og arbejds-
glæden i CPH, og hvordan alle på tværs af afdelingerne har 
opgaver, der understøtter CPHs strategi. Samtidig synliggør 
videoerne, hvordan mangfoldigheden blandt medarbejderne 
er en styrke, når passagererne skal serviceres. 

CPH var blandt de første virksomheder der i sin tid under-
skrev Københavns Kommunes mangfoldighedscharter, og 
vores HR-direktør har i dag en plads i boardet, hvor der drøf-
tes initiativer, som kan styrke mangfoldigheden. 

Seniorer
Vores medarbejderes gennemsnitsalder er 44,2 år. Den yng-
ste medarbejder er 17 år og den ældste 81 år.

29 procent af selskabets medarbejdere er over 50 år, og CPH 
arbejder derfor struktureret med efterfølgerplanlægning, så vi 
har afløsere på plads. Selskabets pensionsmægler tilbyder se-
niorseminarer til medarbejdere over 55 år, som har mulighed 
for at få rådgivning om en individuelt tilpasset plan for både 
de sidste år på arbejdsmarkedet og for livet som pensionist. 

I 2012 satte vi mål om at efterse vores seniorpolitik. Vi har i 
2013 valgt i første omgang at fastholde den nuværende politik. 

Lærlinge, elever og job for mennesker med særlige behov
CPH havde ved udgangen af 2013 syv lærlinge, tre kon-
torelever og tre voksenlærlinge. Der er vedtaget en plan for 
at øge antallet af lærlinge til 21 i 2015. CPH har desuden et 
antal studerende ansat på deltid som studentermedhjælpere, 
eller som samarbejder med CPH om deres studieopgaver. 
Ved udgangen af 2013 havde vi 18 medarbejdere ansat i 
fleksjob eller i andre former for job med løntilskud. CPH ud-
danner desuden cirka 55 nye security-medarbejdere årligt. 
Læs mere herom på side 50-51.

Ansættelsesforhold
CPHs aktiviteter udøves i realiteten kun i Danmark, hvorfor 
alle medarbejdere er omfattet af dansk arbejdsret. Der er 
tradition for medarbejdernes ret til at organisere sig og til 
kollektiv forhandling. 68 procent af CPHs ansatte er regule-
ret af kollektive overenskomster. De resterende 32 procent er 
ansat på individuelle vilkår. 
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Ligeløn og vilkår
Vi betaler lige løn for lige arbejde uafhængig af køn eller an-
dre mangfoldighedsvariabler. På baggrund af Lov om lige løn 
til mænd og kvinder har CPH i 2013 analyseret de løndata, 
som de er indberettet til Dansk Arbejdsgiverforening. Analy-
sen har ikke givet anledning til bemærkninger.

I 2013 har 10 kvinder været på barsels- og forældreorlov, 48 
mænd har haft to ugers fædreorlov, og 35 mænd har holdt 
forældreorlov i seks til ti uger. Der har ikke i 2013 været 
sager vedrørende diskrimination hverken i forbindelse med 
ansættelser, forfremmelser eller andre sammenhænge. 

Medarbejderengagement
CPH foretog sin årlige Engagementsmåling i september 2013, 
hvor der i tillæg til spørgsmål med fokus på engagement og 
trivsel også blev spurgt til medarbejdernes involvering i og 
forståelse af CPHs strategi World Class Hub. Rekordmange 
medarbejdere – 87 procent – svarede på målingen.

Over én kam viser årets måling fremgang på næsten alle 
felter sammenlignet med målingen året før. Især lederskab 
og koblingen mellem strategi og den enkeltes daglige ar-
bejdsopgaver vurderes højere. Medarbejdernes vurdering af 
trivslen er også gået frem i årets måling, men ikke i så høj 
grad som de øvrige spørgsmål.

På baggrund af engagementsmålingen definerer de enkelte af-
delinger handlingsplaner, der skal sikre en øget ledelsesmæssig 
fokusering på de områder, medarbejderne har efterspurgt.

Det er en målsætning, at medarbejdernes engagement skal 
være ti procent højere i 2017 sammenlignet med 2012. I 
2012 var den gennemsnitlige score af alle udsagn i engage-
mentsmålingen 76,9, mens den i 2013 var 80,0. Forventnin-
gen er, at initiativer omkring sygefravær, sundhed, ledelse, 
samarbejde og medarbejderudvikling vil bidrage til et endnu 
højere engagement i CPH.

Thomas Kolber 
HR Direktør, 

Københavns Lufthavne A/S

Vi tror på, at mangfoldighed 
blandt medarbejderne er en 
klar styrke, når vi servicerer 
vores passagerer, hvoraf to 
tredjedele ikke er danske.

CPH Sundhedscenter
I 2013 er sygefraværet faldet fra 5,3 procent i 2012 
til 4,9. I CPH Sundhedscenter har vi udført 119 fore-
byggende helbredsundersøgelser. 799 medarbejdere 
har fået massage af en tilknyttet fysioterapeut. 144 
medarbejdere har fået vejledning om sundere kost, 
rygning og motion, og det har givet dem en øget 
trivsel og for manges vedkommende et væsentligt 
vægttab.

Vi tilbyder gratis træning af ryg og lænd for at fore-
bygge skader i bevægelsesapparatet, tre yogahold 
ugentligt og fri afbenyttelse af vores to træningsrum, 
hvor man kan træne på maskiner. 

Sundhedscenteret har desuden fokus på ergonomi og 
korrekt indretning af skriveborde til pc-arbejde, og vi 
samarbejder med en optiker om at tildele skærmbril-
ler til de medarbejdere, der har behov for det.
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Personaleomsætningen har i 2013 været 9,8 procent, hvilket 
er en lille stigning fra 2012, hvor omsætningen var 8,6 pro-
cent. Denne personaleomsætning betragtes som acceptabel. 

Strejke blandt security-personalet
I begyndelsen af september 2013 blev Københavns Lufthavn 
ramt af en fire timer lang overenskomststridig arbejdsned-
læggelse blandt Security-personalet. Årsagen var uenighed 
om vagtlængderne i den forestående vinterturnus. Arbejds-
nedlæggelsen fik konsekvenser for afviklingen af trafikken 
den pågældende dag, idet 27 ankomster og afgange blev 
aflyst, og 72 afgange blev forsinket med mellem otte minut-
ter og knapt 7½ time. CPHs ledelse og tillidsrepræsentanter 
har i fællesskab sikret en endnu bedre dialog i bestræbel-
serne på at undgå lignende situationer fremover. 

Sundhed og trivsel
Vi ønsker at holde vores medarbejdere sunde og raske. 
Indsatsen for at forstå, hvad der er årsagen til fravær, er in-
tensiveret i 2013, og det samme er arbejdet for at forebygge 
sygdomme og forbedre den generelle sundhed og trivsel. 

Derfor gennemførte vi i sommeren 2013 en arbejdspladsvur-
dering (APV) om sundhed, hvor vi spurgte medarbejderne 
om, hvad de mener om de sundhedstilbud, vi har, og hvad 
de ser, vi kan gøre, for at skabe en endnu sundere arbejds-
dag. Generelt viser undersøgelsen, at medarbejderne har et 
godt kendskab til de sundhedstilbud, der findes i CPH, hvor 
især brugen af sundhedscentret har høj prioritet, men også 
sundhedsforsikringen har stor betydning. 

På baggrund af sundheds-APV’en har vi sat flere initiativer 
i gang i de enkelte afdelinger, og det er et arbejde, der vil 
fortsætte i 2014. 

Trivselssamtaler
I 2013 har vi desuden udviklet et værktøj, som skal bruges af 
ledere, Arbejdsmiljøafdelingen og HR til at fremme trivslen 
og nedbringe det langvarige sygefravær. Det består af tre 
typer af trivselssamtaler. Vi forventer, at vi ved at bruge sam-
talerne systematisk kan opdage, hvis en medarbejder er på 
vej til at blive langtidssygemeldt, og at vi kan hjælpe medar-
bejderne godt tilbage på job og sikre, at de igen trives efter 
for eksempel et langt fraværsforløb med stress. Den nye 
form for trivselssamtaler bliver introduceret i organisationen 
i løbet af 2014. 

Åbent debatklima 
CPH ønsker en åben dialog – både i de formelle medar-
bejderfora, i de enkelte afdelinger og i den årlige mål- og 
udviklingssamtale (MUS) mellem medarbejderen og lederen. 
Her diskuterer vi blandt andet hvilken type af træning, der er 
relevant for den enkelte medarbejder i CPH givet virksomhe-
dens krav og forventninger. 

Medarbejderudvikling
Uddannelse til læse-stavesvage medarbejdere
Vi har en bredt sammensat medarbejderskare med forskel-
lige behov, når det kommer til kommunikation i arbejds-
dagen. Vi er opmærksomme på, at en andel af vores med-
arbejdere har læse- og stavevanskeligheder. Derfor deltager 
vi i et projekt kaldet ’Læsning og Kommunikation i Virksom-
heder’ under Arbejdsmarkedsstyrelsen, som i samarbejde 
med 3F tilbyder information, undervisning og analyse af 
virksomhedens kommunikationsveje. 

Medarbejdere i en række af vores driftsafdelinger har taget 
imod en test for at afdække, om de har læse- og stavevan-
skeligheder. De medarbejdere, som har fået konstateret 
ordblindhed i større eller mindre omfang, er blevet tilbudt et 
undervisningsforløb hos AOF i arbejdstiden for at give dem 
et bedre fundament til at læse og skrive i deres hverdag. En 
række medarbejdere er allerede i gang med undervisning, 
og flere er på vej. 

Derudover har vi fået en række anbefalinger til IT-hjælpemid-
ler, for eksempel applikationer til iPhone, der læser tekster 
højt. Alle medarbejdere i CPH har en iPhone til rådighed som 
arbejdsredskab, og den kan derfor også bruges som et hjæl-
pemiddel i denne sammenhæng.

Endelig bruger vi i en stigende grad video, som også kan ses 
via iPhone. Video er netop et godt medie til medarbejdere 
med læsevanskeligheder. 

Talentudvikling
CPH er afhængig af talentfulde medarbejdere, som kan 
tage et øget ansvar i organisationen, når behovet byder sig. 
I det omfang, det er muligt, vil vi gerne besætte stillinger 
med interne kandidater, og det kræver et konstant fokus på 
talenter og potentielle successorer til vigtige stillinger. I 2013 

Hjælpemidler til  
bagagemedarbejdere

For at forebygge nedslidningsskader hos handlings-
selskabernes medarbejderne udvikler vi løbende de 
tekniske hjælpemidler. I samarbejde med handlings-
selskaberne tester vi nyt løftegrej, der skal bruges til 
lastning af containere med fast tag, hvor de tradi-
tionelle løftekroge ikke kan benyttes. Teknologien er 
relativt ny, og vi har derfor arbejdet med identificering 
af leverandører samt udarbejdelse af kravspecifikatio-
ner i 2013. Fra januar 2014 begynder en fire måneder 
lang test af udstyret i tæt samarbejde med handling-
selskaberne og deres medarbejdere. Udstyret forven-
tes endeligt i brug i sensommeren 2014.
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deltog 47 kvinder og 52 mænd i CPHs talentudviklingsakti-
viteter. Til sammenligning deltog 48 kvinder og 39 mænd i 
talentudviklingsaktiviteterne i 2012.

Røgfri arbejdsplads
CPH har været røgfri arbejdsplads i to år hvilket betyder, at 
medarbejderne ikke må ryge, når de er på arbejde. Vi øn-
sker et røgfrit arbejdsmiljø, for at vores medarbejdere ikke 
skal udsættes for passiv rygning. I afsnittet ’Passageren i 
centrum’ side 28 beskrives vores tiltag for at sikre, at passa-
gerernes rygning foregår på steder, hvor røgen ikke generer 
vores medarbejdere og øvrigt personale i lufthavnen. 

Med IT-rygsæk og tillid 

CPHs afdeling Markservice har man i år ansat en lærling, 
som allerede ved ansættelsessamtalen gjorde opmærk-
som på, at han var ordblind. Afdelingsleder i Markser-
vice, Lars Faurschou, fortæller:

”Normalt ville jeg være tilbageholdende med at ansætte 
en lærling, som så tydeligt gjorde opmærksom på, at 
han var ordblind. Han skal jo kunne gennemføre et 
skoleophold og bestå nogle prøver. Men jeg er ikke be-

Arbejdsmiljø 
Antallet af arbejdsulykker er faldet fra 2012 til 2013, hvor 
særligt antallet af særlig alvorlige arbejdsulykker er faldet fra i 
2012 at være 18 til 8 i 2013. Alle arbejdsulykker er risikovur-
deret og kategoriseret i forhold til alvorlighed med henblik på 
forebyggende aktiviteter.   

Ulykkesfrekvensen pr. en million arbejdstimer er for alle ar-
bejdsulykker med fravær faldet fra 15,9 til 15,0 i 2013. 

kymret længere, for jeg ved, hvor mange IT-hjælpemidler, 
han kan få stillet til rådighed og at han kan få undervis-
ning, der gør ham bedre til at læse. Og så synes jeg, man 
skal belønnes for at være ærlig og sige, at man har nogle 
udfordringer – for hans kvalifikationer til jobbet opvejede 
helt klart, at han har svært ved at læse. Det skal han 
nok få lært, ellers kan han gribe ned i IT-rygsækken og 
få hjælp.”
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Name Name
xxxx

xxxxx

” Lars Brogaard 
Faglig sekretær, 3F

Det er en kompliceret udfordring at 
forbedre luftkvaliteten i en lufthavn, 

og opgaven er da heller ikke endeligt 
løst. Vi, de faglige organisationer, 
anerkender CPHs engagement og 

vilje til at samarbejde om at forbedre 
luftkvaliteten, og vi er glade for de 

konkrete initiativer, vi i fællesskab har 
søsat til gavn for alle.

De tre mest dominerende skader er fald og snublen, slag og 
klemskader samt ergonomiske skader. Det er især faldskader 
og ergonomiske skader der har medført fravær. 

Der har været flere alvorlige arbejdsulykker og nærved-
hændelser blandt eksterne håndværkere i lufthavnen i 2013. 
Forebyggelsen af den slags skader vil have vores opmærk-
somhed i 2014 med en særlig indsats for instruktion af 
håndværkere i de forhold, der gør sig gældende i lufthavnen 
og i de aktuelle projekter.

Udvidet dialog
Dialogen om arbejdsmiljøforholdene rækker længere end 
til lufthavnens egne medarbejdere. Vi arbejder tæt sammen 
med for eksempel arbejdsmiljøorganisationer i handlingssel-
skaberne om træning i arbejdsmiljøforhold, og CPH har en 
høj grad af medarbejderinddragelse ved for eksempel om-
bygning af standplader og indretning af lokaler med henblik 
på at udvikle sikkerhedskulturen og fremme positiv adfærd 
hos alle ansatte i lufthavnen.

Intranettet i lommen
Omkring tre fjerdedele af CPHs medarbejdere arbejder i drif-
ten, hvor de kun har adgang til fælles pc’er i opholdslokaler. 
Det kan derfor være svært at nå medarbejderne via intranet-
tet, ligesom store medarbejdergrupper på grund af skiftende 
vagter og store geografiske områder sjældent møder deres 
nærmere leder. 

Derfor har CPH fået udviklet en særlig intern mobil-app, der 
giver medarbejderne let adgang til intranettet og dermed 
virksomhedens interne nyheder og informationer samt de 
interne videoer, som fra 2013 er blevet produceret til medar-
bejderne. App’en er så populær, at mange intranetsider ses 
hyppigere via app’en end via pc’en. 0
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Alvorlige Med fravær Uden fravær

Antallet af arbejdsulykker er faldet de seneste tre år, hvor der særligt fra 2012 
til 2013 er sket er stort fald i antallet af særligt alvorlige arbejdsulykker.

Arbejdsulykker, 2011-2013
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Program for luftkvalitet

Vi arbejder fortsat intenst på at nedbringe antallet af 
ultrafine partikler og dermed forbedre luftkvaliteten for 
både medarbejdere og det omgivende miljø. Der findes 
i dag ikke grænseværdier for ultrafine partikler, men 
det er dokumenteret, at de har en skadelig virkning på 
helbredet, og tre bagageoperatører har fået anerkendt 
arbejdsskader som følge af forurenet luft (blærekræft og 
KOL-lungeskade). 

De største mængder af ultrafine partikler er på fly-
forpladserne, og derfor viser en undersøgelse, vi har fået 
udarbejdet i 2013, at bagageportørerne er den faggrup-
pe, der er mest udsatte for partiklerne. 

Tiltag for bedre luftkvalitet
Det er netop på forpladserne, vi gør en række tiltag for 
at formindske udledningen. Vi har nedbragt antallet af 
partikler væsentligt ved finger A og B ved inden opstart 
af motorer at skubbe fly ud til rullevejene frem for at lade 
dem starte op ved fingrene og selv køre ud. 

Derudover beder vi piloterne slukke flymotorerne, så snart 
de holder på en standplads og anbefaler, at de så vidt 
muligt kører ind med én motor tændt. Derved sparer de 
brændstof og er med til at gøre luften renere både for mil-
jøet og for de medarbejdere, der arbejder på forpladserne. 

For at orientere interessenter og samarbejdspartnere om 
udviklingen for at forbedre luftkvaliteten, har vi i 2013  
 
 

 
valgt at udsende tre nyhedsbreve til interessenter og 
samarbejdspartnere. Dette arbejde fortsætter vi med i 
2014. 

Foregangslufthavn internationalt
CPH informerer om problemstillingen ved ultrafine par-
tikler til interessenter i luftfartsindustrien, primært med 
udgangspunkt i ACI, som er lufthavnenes internationale 
interesseorganisation. Vi betragtes som foregangsluft-
havn på området, og der er væsentlig interesse fra an-
dre internationale lufthavne, der ønsker at få nærmere 
kendskab til de erfaringer, der er gjort i CPH. Det betyder 
blandt andet, at vi har orienteret om vores arbejde ved 
en konference i EU-parlamentet, som fagforeningen 3F 
Kastrup havde arrangeret. 

Luft og Løft
Som et yderligere tiltag for at undersøge, hvad det kan 
betyde for medarbejdere i lufthavnen at arbejde i et 
miljø, hvor luften er forurenet, indgår vi sammen med 
handlingselskaberne og de faglige organisationer i et 
forskningsprojekt kaldet ’Luft og Løft’. Et forskerhold fra 
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospi-
tal undersøger 5.000 nuværende og tidligere bagageope-
ratører i lufthavnen for at kortlægge, om medarbejderne 
er mere syge og har flere problemer med bevægeap-
paratet end andre ufaglærte medarbejdere i Danmark. 
Resultatet ventes præsenteret i 2015.
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Safety og security
Sikkerhed for vores passagerer, samarbejdspartnere og medarbejdere har 
højeste prioritet i CPH. Gennem nært samarbejde med både myndigheder 
og samarbejdspartnere arbejder vi for at løfte det ansvar med respekt for 
menneskerettigheder og et højt serviceniveau. 

Safety og security er en del af kernen i CPHs forretning. Som 
lufthavn har vi ansvaret for flyvesikkerheden (safety), og for 
passagersikkerheden (security). Vores evne til at løfte dette 
ansvar med respekt og service i fokus er helt centralt for 
CPHs konkurrenceposition. 

I CPH arbejder vi derfor til stadighed på at udvikle vores til-
gang til safety og security. Vi tror på, vi altid kan blive bedre, 
og arbejder for konstant at styrke det samarbejde med myn-
digheder og samarbejdspartnere, der er afgørende for at vi 
kan levere det niveau af sikkerhed, tryghed og service, som 
vi kræver af os selv.

Fælles safety-kultur 
I CPH deler vi et skæbnefællesskab med vores samarbejds-
partnere. Det gør vi i forhold til passagerernes vurdering af 
Københavns eller Roskilde Lufthavn, hvor passagererne ikke 
kan forventes at skele til, hvilke processer, der ligger indenfor 
henholdsvis CPHs eller samarbejdspartnere ansvarsområder. 
Men det gør vi i høj grad også i forhold til sikkerheden, hvor 
vi er afhængige af, at alle samarbejder om at sætte sikkerhe-
den foran alt andet. 

Vi ser det som vores ansvar at udbrede en fælles sikker-
hedskultur, hvor alle medarbejdere – såvel CPHs egne som 
samarbejdspartnere – ser det som deres ansvar at overholde 
reglerne og bidrager til konstant udvikling på området. 

De seneste år har vi haft succes med at få sat fokus på vig-
tigheden af sikkerhed på tværs af lufthavnsvirksomhederne. 
Vi har som led heri gennemført en række kampagner, 
der sigter efter af fremme ærlighed og læring. Desuden 
har vi indført et indberetningssystem, hvor medarbejdere 
i lufthavn en friholdes fra sanktioner, hvis de inden for 24 
timer personligt indberetter en hændelse, som de har været 
involveret i, og hændelsen ikke er sket på grund af, at med-
arbejderen har handlet groft uagtsomt.

Indberetningssystemet blev introduceret i slutningen af 
2011, og i 2012 blev 45 procent af alle indberetningspligtige 
hændelser rapporteret herigennem. Vores mål for 2013 var, 
at denne andel skulle op på mindst 60 procent. Gennem 

en målrettet indsats for dialog og forståelse blandt de per-
soner der færdes omkring flyene lykkedes det at nå op på 
85 procent. 

Vi vil fortsat arbejde med bevidstheden og adfærden om-
kring safety og har for 2014 sat et mål om, at 87 procent 
skal rapporteres gennem systemet.

Brand og Redning 
Københavns Lufthavns afdeling Brand og Redning spiller 
en nøglerolle i arbejdet med sikkerheden for mennesker og 
ejendomme i Københavns Lufthavn. Fra to separate brand-
stationer på lufthavnens område er vores 71 brandmænd 
(og én lærling) i stand til at nå til hvilket som helst sted på 
lufthavns manøvreområde inden for maksimum tre minutter, 
døgnet og året rundt.

Alle vores brandmænd har et højt uddannelsesniveau, også 
på internationalt niveau. Ud over Funktionsuddannelse 
Brand, som er den almindelige by-brandmandsuddannelse, 
har alle uddannelsen ’Brandmand Fly’ og er uddannede ’First 
Respondere’ (førstehjælp). Hertil kommer, at en stor del 
har ekstrauddannelser inden for holdledelse, indsatsledelse 
og søredning. På samtlige af brandmændenes vagthold er 
der uddannede instruktører, der underviser i blandt andet 
førstehjælp, røgdykning, elementær brandslukning, over-
tændingscontainer, pionertjeneste og indsatsledelse. I 2013 
havde Brand og Redning i alt 1.872 udrykninger, hvoraf de 
1.493 var til førstehjælp og de 128 var til fly. 

Birdstrikes 
Københavns Lufthavns manøvreområde patruljeres døgnet 
rundt af såkaldte ’mågejægere’, der sørger for, at antallet af 
fugle, der rammer fly ved start eller landing minimeres mest 
muligt. CPHs mågejægere har været med til at udvikle nye, 
skånsomme metoder til dette arbejde, hvor man eksempelvis 
har taget hunde i brug. Udover hjælpen fra hunde benytter 
jægerne fugles angstskrig udsendt fra højtalere på patrulje-
bilernes tag, skræmmeskud og som sidste mulighed skarpe 
skud til at holde fugle væk fra området. 
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Endelig er vi i gang med at undersøge mulighederne for 
skånsomt at begrænse antallet af fugle over lufthavnen ved 
at begrænse fuglenes fødemængde på lufthavnens område. 
I 2012 undersøgte vi således mulighederne for at anvende 
endofytholdige græssorter på lufthavnens græsområder. 
Græsset, der indeholder endofytsvampe, er udviklet i natu-
ren som et forsvar mod overgræsning. Når græsset vokser 

op med svampen inde i sig, har græsset lavere værdi som 
næring for insekter og mus, hvilket reducerer fødemængden 
for fugle og derfor reducerer antallet af fugle på området. 

I 2013 har vi omlagt cirka 20 hektar med nyt græs. Vi gør 
forsøg med blandinger af to sorter og ser desuden på, hvilke 
plejeforanstaltninger, der fremmer væksten af det. Disse for-

Birdstrikes
Udviklingen i birdstrikes
Antallet af kollisioner med ’røde’ fuglearter er reduceret 
i løbet af de sidste fem år. Udviklingen skyldes blandt 
andet en målrettet indsats både med at skræmme disse 
fugle væk og foretage en nødvendig regulering af deres 
antal inde på lufthavnen samt på Saltholm, hvor CPH i 
samarbejde med Naturstyrelsen begrænser antallet af 
ynglende skarver. 

Opgørelsesmetode
CPH anvender en internationalt anerkendt metode til 
risikovurdering af birdstrikes. Metoden giver en meget 
nuanceret beskrivelse af fugleudfordringerne med hen-
syn til hyppighed og alvorlighed. 

• Hyppigheden måler vi som det gennemsnitlige antal 
birdstrikes pr. år (målt over de sidste fem år) for de 
enkelte fuglearter.

• Alvorligheden angives som den procentdel af kollisio-
nerne med den enkelte art, der medfører skade på fly. 
Så hvis ti ud af 100 kollisioner med en given fugleart 
medfører en skade på fly, er alvorligheden ti procent. 
Eftersom fuglens vægt er afgørende for, om et fly 
bliver skadet eller ej, vil tungere fugle naturligvis inde-
bære en større risiko. 

Reduktion af birdstrikes
De fuglearter, der udgør både høj risiko og høj hyppig-
hed, er vi særlig opmærksomme på. Der iværksættes så 
vidt muligt korrigerende tiltag, der kan modvirke antallet 
af kollisioner med disse arter, som er markeret med rød i 
figuren. Vi gør også en indsats imod arter med moderat 
størrelse og hyppighed – ikke mindst for at undgå, at de 
med tiden kommer til at udgøre en større risiko. Disse 
arter er markeret med blå farve.

Hver måned evaluerer vi antallet af artsbestemte fugle, der 
er blevet ramt af fly. På den måde kan vi hele tiden holde 
os ajour med udvikling i fuglekollisionerne og sætte ind 
med ekstra tiltag, hvis situationen tegner sig negativ.

Københavns Lufthavn undersøger desuden for tiden 
hvilke erfaringer, man har med brug af 3D fugleradarer. 
Det vil sige en type radar, der kan fange signaler om 
flyvende fugle og vise både afstanden til fuglen og den 
højde, som fuglen flyver. CPH følger herunder de test af 
forskellige fabrikater, der foretages i USA. Resultatet af 
undersøgelsen skal vise, om lufthavnen med fordel kan 
anvende en af disse radar-typer. Desuden samarbejder 
CPH med Århus Universitet og et privat firma omkring 
udviklingen af en ny radar type, hvor lufthavnen bliver 
test område for prototypen.
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Risikovurdering af birdstrikes i cph januar 2009 – november 2013.

Artsbestemte fugle fundet på lufthavnen.
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Name Name
xxxx

xxxxx

Name Name
xxxx

xxxxxJohnnie Müller 
Sikkerhedschef,

Københavns Lufthavne A/S

Sikkerheden skal være helt i top i 
en lufthavn og arbejdsplads som 

Københavns Lufthavn. Vi har stort fokus 
på, at service og security går hånd i 

hånd, og man skal ikke være i tvivl om, 
at vi mener det, når passagererne sendes 

videre med et ønske om en ’god rejse.’

søg forsætter, indtil vi finder de bedst egnede metoder både 
til såning og pleje af det nye græs. CPH har til projektet knyt-
tet en botaniker fra Københavns Universitet som rådgiver.

CPHs securityopgaver
Vores ansvar som lufthavn dækker varetagelse af alle op-
gaver omkring adgangs-, område-, person- og bagagesik-
kerhed i lufthavnen. Dette arbejde udføres i sikkerhedskon-
trollen, ved patruljering i lufthavnen, sikkerhedseftersyn af 
indskrevet bagage samt gennem overvågning af hele luft-
havnens område. 

Lufthavnen dækker et areal på mere end 12 km2, der er 
indhegnet af cirka 28 km hegn. Udover kameraovervågning 
med mere end 800 kameraer ude og inde samt 220 kame-
raer i P-huse og ved P-anlæg sikres lufthavnen af kørende og 
gående patruljer ude og inde døgnet rundt. 

Securitys ansvarsområde beskæftigede i 2013 930 ansatte 
(en stigning fra 924 i 2012) i Københavns Lufthavn og 12 i 
Roskilde Lufthavn, og udgør hermed langt den største med-
arbejdergruppe i CPH. 

Egen security uddannelse 
Vi ønsker i CPH at løfte vores ansvar for security på en måde, 
der møder de rejsende og vores samarbejdspartnere med 
respekt og et gennemgående højt serviceniveau. Vores ar-
bejde hermed blev i 2013 anerkendt med prisen for verdens 
bedste og mest imødekommende sikkerhedskontrol – en pris 
tildelt af analysebureauet Skytrax, der havde spurgt over 12 
millioner passagerer verden over. I motivationen for prisen 
lægger Skytrax vægt på, at medarbejderne i Københavns 
Lufthavns sikkerhedskontrol er venlige og samtidig udfører 
et effektivt sikkerhedstjek med en kort ventetid.

Vi tror på, at vi altid kan blive bedre, og arbejder konstant 
på at forbedre vores håndtering af sikkerhedsopgaverne. 

Et vigtigt element i dette er CPHs egen uddannelse af 
security-personalet. For at kvalificere sig til at arbejde som 
security-medarbejder i København og Roskilde Lufthavn skal 
medarbejderen bestå seks måneders teoretisk og praktisk 
uddannelse og herefter løbende gennemføre efteruddan-
nelse. Forløbet er tilrettelagt af CPH og godkendt af Tra-
fikstyrelsen, så uddannelsen følger de gældende regler på 
området og sikrer, at samtlige security-medarbejdere altid er 
opdaterede på udvikling i regler og retningslinjer og er be-
kendt med CPHs politikker for overholdelse af menneskeret-
tigheder i relation til Securitys ansvarsområder.

Da vores security-medarbejdere får indblik i security-mæssige 
forhold, der skal behandles fortroligt, foretager Trafiksty-
relsen i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste en 
gennemgang af disses baggrund. Dette er med til at sikre, at 
CPHs securityopgaver varetages af professionelle, ansvarlige 

Mål for safety og security
• Antallet af flyskader, der involverer CPH skal være 

maksimum 0,1 pr. 10.000 operationer. Status for 
2013: 0,2 pr. 10.000, hvilket skyldes få flyskader 
hvor CPHs flybroer har været involverede og lavet 
mindre skader på fly.

• Antal rapporterede nærved-hændelser må mak-
simalt være 25 pr. 10.000 operationer. Status for 
2013: Ni rapporterede nærved- hændelser per 
10.000 operationer.

• 85 procent af passagererne skal være igennem  
det centrale security check på mindre end fem 
 minutter. Status for 2013: 87,1 procent.
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Name Name
xxxx

xxxxx

Name Name
xxxx

xxxxx

” Lars Haugaard 
Vicepolitiinspektør og leder af 

Grænsekontrolafdelingen

Vi arbejder tæt sammen med flere 
afdelinger i Københavns Lufthavn, 

både på ledelsesniveau og i  
forbindelse med konkrete sager. 

Derfor kan vi sørge for en høj grad 
af sikkerhed for passagererne  

samtidig med en smidig afvikling af 
trafikken. Begge dele er afgørende 
for lufthavnens drift, som vi alle er 

en del af.

medarbejdere, der kan leve op til det store ansvar, lufthavn-
en har for sikkerheden. I 2013 uddannede Security 55 nye 
medarbejdere og gennemførte efteruddannelse og vedli-
geholdende træning for 820 medarbejdere. Endvidere har 
Security gennemført kursusaktiviteter for en række andre 
lufthavne og eksterne firmaer. 

Håndtering af personfølsomme data 
En afdeling under Security, ID-kort Kontoret, står for udstedel-
se af ID kort til alle, der arbejder fast på lufthavnens område. 
I den forbindelse får ID-kort kontoret indsigt i ansøgeres fulde 
navn, cpr. nummer, adresse og arbejdsplads. Disse oplysninger 
behandles og opbevares i et separat system i henhold til per-
sondataloven, hvormed der sikres fuld fortrolighed.

Håndteringen af de data, der opsamles i forbindelse med 
overvågningen af Københavns Lufthavns område er regu-
leret dels af tv-overvågningsloven, dels af persondataloven. 
Der er fastsat klare procedurer for CPHs behandling af de 
optagne billeder, hvilket indebærer, at kun et begrænset 
antal medarbejdere har adgang til overvågningsbillederne, 

og adgangen til brugen af billederne, samt hvor længe de 
opbevares, er underlagte restriktioner. 

CPH har ikke modtaget klager relateret til anvendelse eller 
håndtering af personfølsomme oplysninger og data i 2013. 

Respekt for menneskerettigheder 
I 2013 har vi gennemgået vores securityprocedurer og retnings-
linjer for at sikre sammenhæng med de internationale men-
neskerettigheder. Denne gennemgang gav ikke anledning til 
ændringer i CPHs procedurer og retningslinjer på området. 

Vores medarbejdere møder passagererne i øjenhøjde med en 
grundlæggende respekt og forståelse for menneskerettighe-
der. Screening af de rejsende sker med stor opmærksomhed 
for at undgå enhver form for diskriminering eller en oplevel-
se af krænkende adfærd. Dette gælder ikke mindst personer 
med handikap eller personer, der på grund af religiøs eller 
kulturel baggrund har særlige forhold eller behov, der skal 
tages hensyn til. 

Vores ansvar for security 

CPH er underlagt en række forpligtelser for at sikre 
luftfartens sikkerhed. Forpligtelserne følger både 
internationale og nationale regler. Ifølge Luftfartslo-
ven med tilhørende bekendtgørelse er Københavns 
Lufthavne ene om retten og pligten til at varetage 
security i Københavns og Roskilde Lufthavn. Trafik-
styrelsen og EU fører tilsyn med, at CPH efterlever 
myndighedskravene.

Ulykken i Roskilde

Roskilde Lufthavn blev i begyndelsen af marts 2013 
ramt af en alvorlig ulykke, da et fly styrtede ned 
grundet en pilotfejl. Begge ombordværende piloter 
omkom ved ulykken. Det var en tragisk hændelse 
som understreger vigtigheden af at beredskabet al-
tid er på plads, trænet og parat.
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Indkøb
CPH køber varer og tjenester hos flere end 3.000 leverandører og for samlet set 
mere end 1 milliard kroner årligt. Det medfører et ansvar for, at vi som indkøber 
modarbejder korruption og beskytter miljø og klima samt de mennesker, vores 
indkøb påvirker gennem hele vores leverandørkæde.

Som del af CPHs CSR-strategi blev der i 2012 formuleret en 
række konkrete målsætninger, der systematiserer arbejdet 
med ansvarlig leverandørstyring de kommende år. Målene skal 
sikre, at vi sætter etiske, moralske og miljømæssige krav til vo-
res leverandører, og hermed er med til at fremme en ansvarlig 
udvikling hos såvel leverandører som underleverandører.

Forpligtelse af leverandører
I 2012 konkretiserede vi vores krav til leverandører i en Code 
of Conduct, der med udgangspunkt i principperne i Global 
Compact forpligter vores leverandører til at efterleve gene-
relt anerkendte etiske regler, arbejde for et godt arbejdsmil-
jø, for bekæmpelse af korruption og for at beskytte miljøet. 
CPHs Code of Conduct har siden været fast tillæg til alle 
standardkontrakter og blev i begyndelsen af 2013 offentligt 
tilgængelig på cph.dk. 

For også at forpligte allerede eksisterende leverandører på 
retningslinjerne, satte vi os det mål, at 85 procent af vores 

indkøbsvolumen skulle være dækket af Code of Conduct 
i 2016. Dette mål har vi nået allerede i 2013, hvor hele 89 
procent af det årlige spend er dækket af retningslinjerne ved 
årets udgang. 

””Mette Villebro Sievers 
Indkøbschef, 

Københavns Lufthavne A/S

Det er i virkeligheden meget simpelt: 
Når vi som virksomhed har mulighed 

for at gøre en forskel ved at købe 
ansvarligt ind og påvirke vores  

leverandører og underleverandører 
 til ansvarlig adfærd – ja så har vi 
også et ansvar. Vi har ansvar for 

at gøre hvad vi kan, for at fremme 
ansvarlig leverandøradfærd overfor 

mennesker og miljø.

Uddrag fra vores indkøbspolitik

CPH tilsluttede sig i starten af 2011 Global Compact 
www.unglobalcompact.com. CPH lægger stor vægt 
på, at CPHs leverandører og dennes underleveran-
dører opererer efter disse principper og værdier. CPH 
opfordrer på det kraftigste alle sine leverandører til at 
deltage i Global Compact, inkorporere principperne 
og årligt rapportere om deres fremskridt til interes-
senter generelt og til CPH i særdeleshed. 
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Michael Lynenskjold 
Direktør i Houlberg Instrumentering A/S

Hele tiden skærpes kravene til sikkerhed dér, 
hvor mennesker krydser synlige og usynlige 

grænser. Som leverandør af scannere i security 
og bagagehallerne til CPH sætter vi derfor 
konstant højere krav til os selv. Det gælder 

dog ikke kun på produktsiden. Ligesom 
CPH, sætter vi også selv krav til den måde, 

vi behandler mennesker og miljø. Det er for 
eksempel vigtigt for os, at vores medarbejdere 

er hele og glade mennesker. Så er det meget 
nemmere at gøre vores kunder glade.

Det målrettede arbejde med at forpligte vores leverandører 
på retningslinjerne har givet bedre indblik i vores leverandør-
forhold og skabt et solidt fundament til det videre arbejde 
med at fremme ansvarlighed i leverandørstyringen. 

Bekæmpelse af korruption
1. januar 2013 introducerede vi desuden en medarbejder-
rettet Code of Conduct ’Retningslinjer for etisk adfærd for 
medarbejdere’. Formålet med disse retningslinjer er at støtte 
vores medarbejdere i de situationer, hvor der opstår dilem-
maer, og sikre, at vores samspil med omverdenen og hinan-
den er baseret på sunde etiske principper. Retningslinjerne 
sammenfatter de forventninger, CPH har til sine medarbej-
deres håndtering af forhold som afpresning, bestikkelse og 
korruption. Desuden beskriver dokumentet de regler, der 
forbyder ledere og medarbejdere at modtage og forære ga-
ver, som kan påvirke samarbejdet med en leverandør.

Fortsat indsats 
I 2014 vil vi fortsætte vores målrettede arbejde med at for-
pligte vores leverandører til ansvarlig adfærd overfor deres 
medarbejdere, samarbejdspartnere og miljøet. Samtlige nye 
leverandører vil blive forpligtet på vores Code of Conduct, 
der dermed vil dække en stadig større del af vores leveran-
dører. 

Gennem nært samarbejde på tværs af CPHs afdelinger in-
denfor indkøb, jura, kommunikation og kvalitetssikring vil 

Whistleblower-ordning
Samtidig med den medarbejderrettede Code of Con-
duct lancerede vi en whistleblower ordning i over-
ensstemmelse med den almindelige praksis for god 
virksomhedsledelse. I whistleblower-ordningen kan 
medarbejdere og andre interessenter med tilknytning 
til CPH i god tro foretage anonyme eller ikke-ano-
nyme indberetninger om alvorlige forhold. Portalen 
er hostet af en uafhængig part, Human Time, der 
garanterer for anonymitet, sikkerhed og brugervenlig-
hed i systemet. 

vi i 2014 skærpe vores procedurer for håndtering af kritiske 
leverandørforhold. 

Vores mål om at udvikle et system til overvågning af leveran-
dørernes præstation indenfor CSR, har vi fremrykket således 
at vi allerede i 2015 vil have dette system implementeret. I 
2015 vil vi desuden vurdere mulighederne for inddragelse af 
nye sociale og miljømæssige kriterier i udbudsprocessen. 
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03/
Finansielt 
ansvar



Det er afgørende, at CPH drives økonomiske ansvarligt – at vi skaber 
overskud, der kan bruges i vores fortsatte investering i fremtidens 

World Class Hub. 

Vi skal have råd til at bygge fremtidens lufthavn, og vi investerer i disse 
år mere, end vi tjener på at styrke vores nordeuropæiske knudepunkt for 

flytrafikken.  
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Finansielt resume

I ledelsesberetningen i CPHs finansielle årsrapport CPH 
Koncernårsrapport 2013 beskrives den finansielle udvikling 
i CPH. I det følgende kan du læse et resume af udviklingen i 
2013 i forhold til 2012.

Du kan læse hoved- og nøgletal for den finansielle udvikling 
i CPH samt finansielle resultatindikatorer for 2009-2013 på 
side 59-60.

2013 resultat i forhold til 2012
CPHs koncernomsætning er forøget med DKK 128,7 mio. 
til DKK 3.644,5 mio., hvilket skyldes en vækst på 3,1 
procent i passagertallet og en stigning i omsætningen fra 
hotelaktiviteten på 7,7 procent samt en stigning på 2,8 
procent i omsætningen fra parkering. 

Det er CPHs ansvar at drive og udvikle forretningen bæredygtigt – såvel 
økonomisk som socialt og miljømæssigt og dermed sikre Københavns Lufthavns 
position i den internationale konkurrence. Kun ved at sikre en sund og stærk 
finansiel udvikling af CPH kan vi opfylde såvel forretningsstrategien World Class 
Hub og CSR-strategien Ansvarlig Vækst.

Andre driftsindtægter faldt med DKK 759,9 mio. grundet 
salget af CPHs ejerandel i NIAL Group Ltd., England, hvilket 
resulterede i en gevinst på DKK 759,1 mio. i 2012.

Driftsomkostninger inklusive afskrivninger er forøget med 
DKK 105,0 mio. (4,8 procent) til DKK 2.272,8 mio. Kor-
rigeret for særlige forhold steg driftsomkostninger inklusive 
afskrivninger med DKK 102,7 mio. til DKK 2.260,4 mio. 

Stigningen på DKK 102,7 mio. kan primært henføres til en 
forøgelse af personaleomkostningerne på DKK 39,1 mio. 
grundet lønindeksering samt stigning på 49 fuldtidsansatte, 
som følge af passagervækst samt overholdelse af myndig-
hedskrav på sikkerhedsområdet (security). 
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” Name Name
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” Lars Jønstrup 
Finansdirektør, 

Københavns Lufthavne A/S

Vi skal have råd til at bygge frem-
tidens lufthavn, og vi investerer 
i disse år mere, end vi tjener på 
at styrke vores nordeuropæiske 

knudepunkt for flytrafikken.  
Derfor er det vigtigt, at vi tjener 
penge, således der er midler til 

den fortsatte investering i  
fremtidens World Class Hub.

Eksterne omkostninger korrigeret for særlige forhold faldt 
med DKK 0,4 mio., svarende til 0,1 procent hvilket primært 
skyldes det fortsatte fokus på omkostningseffektivisering 
delvist modsvaret af flere omkostninger til snerydning samt 
øget hotelaktivitet. Afskrivninger er forøget med DKK 64,0 
mio. som følge af CPHs høje investeringsniveau som beskre-
vet på side 20-21.

Driftsresultatet (EBIT) for 2013 udgør DKK 1.373,2 mio., 
hvilket er et fald på DKK 736,2 mio. i forhold til 2012. Kor-
rigeret for særlige forhold er EBIT steget med DKK 25,2 mio. 
i forhold til 2012.

Nettofinansieringsomkostningerne er steget med DKK 7,3 
mio. til DKK 201,4 mio. Det skyldes primært en rente æn-
dring i 2012. Dette er delvist modsvaret af en stigning i akti-
vering af renter på anlægsaktiver. 

Resultat efter skat faldt med DKK 638,7 mio. til DKK 976,1 
mio. Korrigeret for særlige forhold steg resultat efter skat 
med 4,1 procent til DKK 985,4 mio.

Aeronautisk segment – resultater
De aeronautiske indtægter blev forøget med DKK 139,2 
mio. (7,2 procent) til DKK 2.070,9 mio. og er drevet af pas-
sagervæksten, et ændret passagermix på grund af en højere 
andel af lokaltafgående internationale passagerer samt pris-
indeksreguleringer af de passagerrelaterede afgifter pr. 1. 
april 2013.

Indtægterne fra startafgifter steg med 5,1 procent sam-
menlignet med sidste år, hvilket skyldes, at antallet af ope-

rationer steg med 0,8 procent, mens startvægten på flyene 
sammenlignet med sidste år steg med 3,5 procent. Indtæg-
terne fra passagerafgifterne steg med 7,9 procent, hvilket 
hovedsageligt skyldes stigning i antallet af lokaltafgående 
internationale passagerer, herunder fra CPH Go samt prisin-
deksreguleringen pr. 1. april 2013.

Indtægterne fra Security- og handlingafgifterne steg samlet 
set med DKK 48,6 mio. til DKK 647,9 mio. svarende til 8,1 
procent, hvilket hovedsagligt skyldes stigning i antallet af 
lokaltafgående internationale passagerer samt prisindeksre-
guleringen pr. 1. april 2013.

Resultat før renter (EBIT) for det aeronautiske segment steg 
med DKK 58,3 mio. i forhold til 2012, til DKK 355,8 mio. 
EBIT er steget mindre end omsætningen, hvilket primært kan 
henføres til højere personaleomkostninger grundet det høje 
aktivitetsniveau, omkostninger til snerydning samt øgede af-
skrivninger som følge af det fortsat høje investeringsniveau.

Investeringer
Københavns Lufthavn afsluttede op til sommertrafikken i 
2013 blandt andet to større projekter, der øgede check-in 
kapaciteten og forbedrede flowet i den østlige ende af Ter-
minal 2, idet den tidligere arkade mellem Terminal 2 og 3 er 
blevet omdannet til et decideret check-in område. Desuden 
har Københavns Lufthavn endvidere gennemført en gen-
nemgribende om- og udbygning af bagageanlægget. Begge 
disse projekter er en del af World Class Hub strategien, der 
blandt andet handler om at øge Københavns Lufthavns ka-
pacitet til 30 mio. passagerer årligt. 
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Passagerer
Det samlede passagertal i Københavns Lufthavn steg med 
3,1 procent til i alt 24,1 mio., hvilket er rekord for Køben-
havns Lufthavn for tredje år i træk. CPH oplevede tilmed den 
travleste sommer i lufthavns historie, som dermed var med 
til at sikre den solide vækst.

Antallet af interkontinentale passagerer steg med 3,8 pro-
cent, hvilket primært er drevet af nye ruter fra SAS, Norwe-
gian og easyJet. 

Herunder er der en stigning i transferpassagerer på 0,3 
procent. Væksten understreger, at CPHs World Class Hub 
strategi er effektfuld.

Se side 14-17 for yderligere information om ruteudviklingen.

Antallet af lokaltafgående indenrigspassagerer faldt med 0,4 
procent grundet et generelt lavere antal udbudte sæder på 
danske indenrigsruter. 

Det samlede antal lavprispassagerer i Københavns Lufthavn 
steg i 2013 med 24,1 procent i forhold til året før. Stignin-
gen i antallet af lavprispassagerer skyldes primært en vækst 
på 18,7 procent hos Norwegian, 24,3 procent hos easyJet 
og 89,7 procent hos Vueling, der er de største lavprisselska-
ber i Københavns Lufthavn.

Ikke-aeronautisk segment – resultater
Omsætningen i det ikke-aeronautiske segment steg med 0,5 
procent til DKK 1.570,7 mio. De mange nye restauranter, ca-
feer, barer og specialforretninger, som Københavns Lufthavn 
har etableret i shopping-centret, har haft en positiv indvirk-
ning, ligesom hoteldrift og parkering er steget i forhold til 
sidste år. Hoteldriften har især haft højere møde- og konfe-
renceaktivitet samt en bedre belægning. Det bliver delvist 
modsvaret af effekten af ombygningen af taxfree-butikkerne 
i årets første halvår, som følge af den nye aftale med Gebr. 
Heinemann kontrakt som trådte i kraft 1. marts 2013, med 
åbning af den nye taxfree butik i april 2013.

Koncessionsindtægten fra shopping-centret faldt med 1,0 
procent. Åbningen af nye restauranter, barer og specialbutik-
kerne samt en stigning i antallet af internationale afgående 
passagerer har haft en positiv effekt på omsætningen. Dette 
er modsvaret af effekten fra den omfattende ombygning af 
taxfree-butikken i første halvår, som havde en negativ på-
virkning på omsætningen og lavere koncessionsindtægter. 
Omsætningen fra parkering er steget 2,8 procent. Væksten 
kommer primært fra online-segmentet, hvor CPH gennem 
kampagner og optimering har opnået en stigning i den gen-
nemsnitlige billetpris samt antallet af transaktioner.

Lejeindtægter af lokaler er faldet med 7,2 procent, mens 
lejeindtægter af arealer er steget med 3,7 procent. Samlet 
er lejeindtægterne faldet med 4,5 procent, hvilket hoved-
sageligt skyldes opsagte lejemål i forbindelse med Cimber 
Sterlings konkurs i 2012.

Omsætningen fra hotelaktiviteten er steget med 7,7 pro-
cent, hvilket hovedsageligt skyldes, at sidste års ombygning 
af Hilton Copenhagen Airport er fuldendt, og alle etager 
er nu i brug. Derudover oplever hotellet højere møde- og 
konferenceaktivitet. Belægningsprocenten på værelserne er 
stadig den højeste sammenlignet med Københavns centrum. 

Ikke-aeronautisk resultat før renter (EBIT) faldt med DKK 
18,2 mio. hovedsagligt grundet stigningen i personaleom-
kostninger samt afskrivninger, delvist modsvaret af det fort-
satte fokus på omkostningseffektivisering.

Internationalt segment – resultater
Efter frasalget af NIAL i november 2012, fokuserer CPH 
International nu på at levere rådgivning til lufthavne og 
lufthavns investorer. I 2013 har CPH International fokuseret 
på at udvikle og udvide pipeline af nye konsulentopgaver. I 
2013 har CPH International leverede service til kunder i Me-
xico, USA, Storbritannien, Filippinerne, Italien og Litauen.

CPH International har i 2013, som følge af det ændret fo-
kus, opnået en omsætning på DKK 2,9 mio. (2012: DKK 
21,1 mio.)

Driftsresultatet faldt med DKK 776,3 mio. til et underskud 
på DKK 1,6 mio. hovedsagelig grundet salget af NIAL Group 
Ltd., England i 2012 og omkostninger forbundet med fokus 
på udvikling af rådgivning og konsulent virksomheden.
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DKK mio.  2013 2012 2011 2010 2009

Resultatopgørelse      
Omsætning  3.645 3.516 3.344 3.239 2.923
EBITDA   1.996 2.668 1.775 1.964 1.518
EBIT  1.373 2.109 1.263 1.472 1.047
Resultat af kapitalandele  - - - 27 14
Nettofinansieringsomkostninger  201 194 206 271 242
Resultat før skat  1.172 1.915 1.057 1.228 820
Resultat efter skat  976 1.615 756 909 614
      
Totalindkomstopgørelse      
Anden totalindkomst  -3 -101 -87 86 -99
Totalindkomst  973 1.514 669 995 515
      
Balance      
Materielle anlægsaktiver  8.669 8.420 7.883 7.699 7.471
Finansielle anlægsaktiver  1 1 1 1 146
Aktiver i alt  9.559 10.012 8.946 9.283 8.630
Egenkapital  2.901 3.602 2.916 3.480 3.191
Rentebærende gæld  4.204 3.863 3.909 3.830 3.490
Investeringer i materielle anlægsaktiver  739 936 591 621 514
Investeringer i immaterielle anlægsaktiver  172 133 182 154 80

Pengestrømsopgørelse       
Pengestrømme fra driftsaktivitet  1.384 1.672 1.456 1.116 984
Pengestrømme fra investeringsaktivitet  -910 -349 -769 -257 -552
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet  -1.270 -837 -1.243 -407 -25
Likvider ultimo  37 833 347 903 450

Nøgletal      
EBITDA-margin  54,8% 75,9% 53,1% 60,6% 52,0%
EBIT-margin  37,7% 60,0% 37,8% 45,4% 35,8%
Aktivernes omsætningshastighed  0,39 0,40 0,39 0,39 0,37
Afkastningsgrad  14,7% 23,7% 14,9% 17,9% 13,2%
Egenkapitalforrentning  30,0% 49,5% 23,6% 27,2% 19,2%
Soliditetsgrad  30,3% 36,0% 32,6% 37,5% 37,0%
Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS)  124,4 205,8 96,3 115,8 78,3
Cash earnings pr. aktie à DKK 100 (CEPS)  203,7 276,9 161,5 178,5 138,3
Indre værdi i DKK pr. aktie à DKK 100  369,6 459,0 371,5 443,5 406,5
Udbytte i DKK pr. aktie à DKK 100  124,4 205,8 96,3 160,6 78,3
NOPAT margin  29,1% 49,6% 28,7% 36,1% 29,3%
Den investerede kapitals omsætningshastighed  0,42 0,41 0,40 0,39 0,38
ROCE  12,1% 20,4% 11,4% 14,1% 11,1%

De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra 2010 
bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Definitionen af de anvendte nøgletal er offentliggjort på www.cph.dk 

Ovenstående finansielle resultatindikatorer er et uddrag af årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S.  
Denne rapport er udarbejdet i en separat publikation, der kan rekvireres ved henvendelse til Københavns Lufthavne A/S, lige-
som den er tilgængelig på www.cph.dk.

Hoved- og nøgletal for koncernen
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Hoved- og nøgletal for koncernen

Som en af Danmarks absolut største virksomheder er CPHs 
skattebidrag samlet set DKK 1.150 mio. kroner årligt. Dette 
er fordelt på selskabsskat, miljø/energiskat, skat på løn mv., 
skat på omsætning og ejendomsskatter.

Koncernstruktur, ejerskab, skattestrategi og risikostyring
CPH driver med sine dattervirksomheder to lufthavne i 
Danmark og ejer hotel og er således primært skattepligtig i 
Danmark. Herudover er en associeret virksomhed i Danmark 
selvstændigt skattepligtig.

57,7 procent af aktierne i CPH ejes af Copenhagen Airports 
Denmark ApS (CAD). CAD er indirekte kontrolleret af Ka-
strup Airports Parent ApS (KAP), der er det øverste danske 
holdingselskab, som CPH er sambeskattet med.

KAP er som administrationsselskab i sambeskatningen ansvarlig 
for indlevering af selvangivelser og for kommunikationen med 
de danske skattemyndigheder for så vidt angår selskabsskat. 
CPH rapporterer i denne forbindelse til KAP. CPHs skattestrategi 
og risikostyring vedrørende selskabsskat gælder udelukkende 
CPH og dattervirksomheder - ikke holdingselskaberne.

Skat compliance
CPH har den indstilling, at selskabsskat og andre skatter skal 
indberettes i henhold til lovgivningen og betales til tiden. 
Dette gælder også opkrævede skatter (i transit).

CPH er med flere end 2.000 ansatte en væsentlig bidragsyder af skat. Dette gælder 
såvel for skatter udgiftsført af CPH, som skatter opkrævet (i transit) af CPH. 

Skattebidrag
I 2013 bidrog CPH med DKK 1.150 mio. i skat (2012: DKK 
1.118 mio.), hvoraf DKK 300 mio. blev udgiftsført af CPH 
(2012: DKK 336 mio.). CPH opkrævede DKK 850 mio. (2012: 
DKK 782 mio.) i skatter (i transit) såsom moms på omsætning, 
skat på lønninger og miljø- og energiskatter. Størstedelen af 
den udgiftsførte skat for CPH er skat på selskabets overskud 
(selskabsskat1). I 2013 udgjorde selskabsskatten 87 procent af 
den samlede udgiftsførte skat i CPH (2012: 89 procent). De 
øvrige udgiftsførte skatter er miljø/energi skat2, sociale bidrag 
(skat på løn3) med videre, moms4 og ejendomsskatter5. Skat 
på løn betales fortrinsvist af CPHs medarbejdere. Offentlige 
lufthavne i Danmark er generelt fritaget for ejendomsskat.

Selskabsskat
Selskabsskattesatsen i Danmark er 25 procent. Folketinget har 
i juni 2013 vedtaget at sænke selskabsskatten fra 25 procent 
til 22 procent i løbet af 2014-2016. CPHs effektive skatte-
sats i 2013 udgør 17 procent (2012: 16 procent) på grund 
af ikke fradragsberettigede udgifter herunder virkningen af 
begrænsningen af fradragsretten for finansielle omkostninger, 
herunder renteswaps. CPH maksimerer den skattemæssige 
afskrivning af anlægsaktiver, hvorved selskabsskatten reduce-
res, mens udskudt skat tilsvarende forøges. Cirka halvdelen af 
selskabsskatten betales i årets løb, mens resten betales i det 
efterfølgende år. CPH betaler et rentetillæg på restskatten.

Se Koncernårsrapport, note 10 side 53 for yderligere infor-
mation.

CPHs skattebidrag

Skattebidrag 2013 2012 2011  

  Udgifts-    Udgifts-    Udgifts-  
  ført Opkrævet   ført Opkrævet   ført Opkrævet 
DKK mio.  af CPH i transit I alt i % af CPH i transit I alt i % af CPH i transit I alt i %

Selskabsskat1) 262 - 262 23% 298 - 298 27% 222  -  222 21%

Miljø/energi skat2) 6  26  32  3%  8   26   34  3%  8   37   45  4%

Skat på løn m.v.3) 19  373  392  34%  17   361   378  34%  16   345   361  33%

Skat på omsætning4) 1  455  456  39%  1   394   395  35%  1   425   426  40%

Ejendomsskatter5) 12  -4  8  1%  12   1   13  1%  16   1   17  2%

I alt 300  850  1.150  100%  336   782   1.118  100%  263   808   1.071 100%

I % 26% 74% 100%  30% 70% 100%  25% 75% 100%     

1)  Selskabsskat omfatter årets aktuelle skat, dvs. selskabsskat, der skal betales af årets overskud, hvad enten skatten betales i løbet af året eller i det efterfølgende år.
2)  Miljø/energi skat omfatter miljø/energiskatter (f.eks. CO2) betalt af CPH. Opkrævet miljø/energi afgifter vedrører energi, som CPH distribuerer til lejere i 

Københavns Lufthavn.
3)  Skat på løn med videre omfatter visse sociale bidrag betalt af CPH. Opkrævet skat på løn består af indeholdt A-skat med videre betalt af de ansatte.
4)  Skat på omsætning for CPH består af ikke fradragsberettiget moms vedrørende telefon og visse andre omkostninger. Opkrævet skat på omsætning består 

 primært af moms på omsætning. Hovedparten af de aeronautiske indtægter er ikke momspligtige mens øvrige indtægter overvejende er momspligtige.
5)  Ejendomsskatter består af ejendomsskatter vedrørende visse ejendomme betalt af CPH. For størstedelen af ejendomme i lufthavnene skal der ikke betales 

 ejendomsskat. Opkrævet ejendomsskat vedrører ejendomsskat på visse udlejede ejendomme.

Skat
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Profilindikatorer

Indikator
Rapporte- 
ringsgrad: Sidehenvisning

1

1.1 Udtalelse fra CEO 5

2

2.1 Organisationens navn 7

2.2 Primære services 7

2.3 Organisationens struktur 7

2.4 Hovedkontors placering 7

2.5 Operationslande 7, 42

2.6 Ejerskabsforhold 7

2.7 Markeder serviceret 17

2.8 Organisationens størrelse 7, 56-57

2.9 Ændringer i rapporteringsperiode 7, 70

2.10 Priser modtaget i rapporteringsperioden 14, 26, 50

3

3.1 Rapporteringsperiode 6

3.2 Dato for seneste rapport 6

3.3 Rapporteringscyklus 6

3.4 Kontaktinformation 2, 5, 6

3.5 Definition af rapportens indhold 6, 7

3.6 Rapportens rammer 7

3.7 Rapportens afgrænsning 7, 70-71

3.8 Joint ventures mv. Note 1

3.9 Regnskabspraksis 70-71

3.10 Restatements 70-71

3.11 Ændringer i forhold til tidligere rapporter 6, 69

3.12 Tabel over GRI-indikatorer 62-69

3.13 Uafhængig revisors erklæring 6, 73

4

4.1 Ledelsesstruktur Corporate Governance 2013 ( http://www.cph.dk/
om-cph/investorer/corporate-governance/)

4.2 Høejste ledelsesorgan Corporate Governance 2013 ( http://www.cph.dk/
om-cph/investorer/corporate-governance/)

4.3 Enstrenget ledelsesstruktur Ikke relevant for CPH

4.4 Anbefalinger fra aktionærer/ansatte Corporate Governance 2013 ( http://www.cph.dk/
om-cph/investorer/corporate-governance/)

4.11 Precaution indarbejdet 32, 48, 69

4.12 Tilsluttede initiativer 6, 34, 42

4.13 Medlemskaber 23

4.14 Liste over stakeholdergrupper 23

4.15 Identifikation og udvælgelse 6

4.16 Tilgang til interessenter 6, 23

Note 1:  CPH deltager ikke i nogle joint ventures, rapporterer på koncerntal, beskæftiger sig ikke med leasing, har et minimum af outsourcede aktiviteter. Der 
er således ingen af disse områder, som væsentligt kan påvirke sammenligneligheden fra periode til periode eller i forhold til andre organisationer. 

 3.12 
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Finansielle indikatorer

Indikator Enhed 2011 2012 2013
Side- 

henvisning
Rapporte-
ringsgrad:

EC 1 Genereret økonomisk værdi   56-58

Værditilvækst

Omsætning mio. kr.  3.344  3.516  3.645 

Andre driftsindtægter mio. kr.  13  761  2 

 - Eksterne omkostninger mio. kr.  607  574  576 

 - Afskrivninger mio. kr.  512  559  623 

Total mio. kr.  2.238  3.145  2.447 

Værditilvækst fordelt

Personale mio. kr.  975  1.035  1.074 

Finansieringskilder mio. kr.  206  194  201 

Staten (selskabsskat) mio. kr.  301  301  196 

Andre aktionærer mio. kr.  756  1.615  976 

Total mio. kr.  2.238  3.145  2.447 

Donationer            Nøgletal udarbejdes ikke for indsats

EC 4 Statsstøtte modtaget 7

Statsstøtte i form af tilskud, bidrag mio. kr. 0 0 0

Statens ejerskab procent 39 39 39

AO 1 Trafikudvikling, passagerer 16-17, 71

Ankommende

Udenrigspassagerer antal  10.164.331  10.704.790  11.091.114 

Indenrigspassagerer antal  1.204.979  975.347  959.807 

Passagerer, total antal  11.369.310  11.680.137  12.050.921 

Heraf Transfer/transit antal  2.555.393  2.760.137  2.859.072 

Afgående

Udenrigspassagerer årligt antal 10.159.921 10.696.264 11.073.264

Indenrigspassagerer årligt antal 1.196.286 959.786 942.845

Passagerer, total antal 11.356.207 11.656.050 12.016.109

Heraf Transfer/transit antal 2.594.549 2.784.278 2.792.363

Total

Udenrigspassagerer antal 20.324.252 21.401.054 22.164.378

Indenrigspassagerer antal 2.401.265 1.935.133 1.902.652

Passagerer, total antal 22.725.517 23.336.187 24.067.030

Heraf Transfer/transit antal 5.149.942 5.544.415 5.651.435

Roskilde Lufthavn

Passagerer antal  33.120  29.804  30.384 

AO 2 Trafikudvikling, operationer og cargo 16-17, 71

Årlig antal operationer, total antal 253.758 242.997 244.944

Årlig antal operationer, national antal 42.622 29.065 28.440

Årlig antal operationer, international antal 211.136 213.932 216.504

Ankommende

Kommercielle passagerflyvninger

Operationer, dag  (06-23) Antal 117.813 112.677 113.641

Operationer, nat (23-06) Antal 4.275 4.526 4.455

Kommerciel fragtflyvning

Operationer, dag  (06-23) Antal 1.367 1.181 1.250

Operationer, nat (23-06) Antal 788 705 842

Statslige flyvninger

Operationer, dag  (06-23) Antal 131 134 97

Operationer, nat (23-06) Antal 7 12 7

General Aviation flyvninger

Operationer, dag  (06-23) Antal 1.833 1.719 1.695

Operationer, nat (23-06) Antal 666 549 483
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Finansielle indikatorer (fortsat)

Indikator Enhed 2011 2012 2013
Side- 

henvisning
Rapporte-
ringsgrad:

Afgående

Kommercielle passagerflyvninger

Operationer, dag  (06-23) antal 119.428 114.347 114.576

Operationer, nat (23-06) antal 2.805 2.994 3.616

Kommerciel fragtflyvning

Operationer, dag  (06-23) antal 1.279 953 1.268

Operationer, nat (23-06) antal 874 939 812

Statslige flyvninger

Operationer, dag  (06-23) antal 125 142 93

Operationer, nat (23-06) antal 8 5 6

General Aviation flyvninger

Operationer, dag  (06-23) antal 1.855 1.730 1.740

Operationer, nat (23-06) antal 504 384 363

Total

Kommercielle passagerflyvninger

Operationer, dag  (06-23) antal 237.241 227.024 228.217

Operationer, nat (23-06) antal 7.080 7.520 8.071

Kommerciel fragtflyvning

Operationer, dag  (06-23) antal 2.646 2.134 2.518

Operationer, nat (23-06) antal 1.662 1.644 1.654

Statslige flyvninger

Operationer, dag  (06-23) antal 256 276 190

Operationer, nat (23-06) antal 15 17 13

General Aviation flyvninger

Operationer, dag  (06-23) antal 3.688 3.449 3.435

Operationer, nat (23-06) antal 1.170 933 846

Roskilde Lufthavn

Operationer antal  66.751  73.867  72.649 

A03 Total fragtvægt 17, 71

Ankommende med fly (import), total ton 41.809 45.258 46.290

Import, fragtfly (ren cargo) ton 12.419 12.462 12.559

Import, passagerfly (belly cargo) ton 12.930 14.829 15.642

Import, luftfragt ankommet med lastbil ton 16.460 17.967 18.074

Transfer, total ton 234.583 249.249 255.173

Transfer, fragtfly (ren cargo) ton 48.343 45.602 51.532

Transfer, passagerfly (belly cargo) ton 60.823 66.395 69.792

Transfer, luftfragt på lastbil ton 125.416 137.252 133.850

Ankomne med fly (transfer), total ton 115.499 121.247 127.010

Afgående med fly (transfer) total ton 119.084 128.002 128.164

Afgående med fly (eksport), total ton 56.485 59.763 59.527

Eksport, fragtfly (ren cargo) ton 17.380 17.215 15.130

Eksport, passagerfly (belly cargo) ton 18.661 22.296 23.149

Eksport, luftfragt afgået på lastbil ton 20.444 20.252 21.247

Total ton 332.877 354.269 360.991
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Medarbejderindikatorer

Indikator Enhed 2011 2012 2013
Side- 

henvisning
Rapporte-
ringsgrad

LA 1 Arbejdsstyrke 7, 71

Total (FTE) antal 2.037 2.073 2.122

Total (individer) antal 2.155 2.203 2.246

Københavns Lufthavn (FTE) antal 1.965 2.157 2.083

Roskilde Lufthavn (FTE) antal 35 36 36

CPH Parkering (FTE) antal 42 ophørt ophørt

International afdeling (FTE) antal 6 4 3

Fuldtidsansatte antal 1.907 1.928 1.964

Deltidsansatte antal 248 275 282

Tidsbegrænset ansatte antal 49 42 38

Fastansatte antal 1.999 2.161 2.208

Funktionærer antal 611 623 654

Timelønnede antal 1.544 1.515 1.559

Tjenestemænd antal 41 38 33

Mellemledereniv. 4-6 antal 158 154 170

Ledere niv. 1-3 antal 28 30 31

LA 2 Personaleomsætning 44, 71

Personaleomsætning procent 10,5 8,6 9,8

Fratrådte, KLH antal 224 183 214

Fratrådte, RKE antal 0 5 7

Fratrådte, CAI antal 1 2 0

Fratrådte, mænd antal 138 125 140

Fratrådte, kvinder antal 86 65 81

Fratrådte, 0-17 år antal  0 0 0

Fratrådte, 18-25 år antal  36 21 24

Fratrådte, 26-35 år antal  58 49 50

Fratrådte, 36-49 år antal 93 84 88

Fratrådte, 50-99 år antal 34 36 59

Nyansatte, KLH antal - 278 252

Nyansatte, RKE antal - 6 8

Nyansatte, CAI antal - 0 0

Nyansatte, mænd antal - 173 152

Nyansatte, kvinder antal - 111 108

Nyansatte 0-17 år antal - 2 1

Nyansatte 18-25 år antal - 33 41

Nyansatte 26-35 år antal - 74 66

Nyansatte 36-49 år antal - 136 116

Nyansatte 50-99 år antal - 39 36

LA 4 Overenskomster 42, 71

Ansættelser reguleret af  
overenskomster

procent 72 68 68

Ansættelser reguleret af  
overenskomster

antal 1.514 1.515 1.521

LA 6 Medarbejder-repræsentation i formelle udvalg 44, 71

Medarbejdere i Hovedsamarbejdsudvalg 27 27 29

Ledere i Hovedsamarbejdsudvalg 7 7 7

Medarbejdere i arbejdsmiljø- 
organisationen

48 48 51

Ledere i arbejdsmiljøorganisationen 31 34 38

LA 7 Arbejdsulykker og sygefravær

Arbejdsulykker med fravær antal 44 54 52 43-44, 46, 70

Ulykkesfrekvens antal pr. 1 mio. 
arbejdstimer

13,4 15,9 15,0

Sygefravær procent 4,99 5,3 4,87

Sygefravær ved arbejdsulykker - 0,17 0,17

LA 8 Tiltag for forebyggelse af alvorlig sygdom 37, 38,  
43-47, 70

Hjælp til rygestop antal 217 afsluttet afsluttet

Hjælp til rygestop procent 40 afsluttet afsluttet

Helbredsundersøgelser antal 193 344 341

Luftkvalitet Nøgletal udarbejdes ikke for indsats 

Fysioterapeutiske behandlinger/massage antal - 380 799
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Medarbejderindikatorer (fortsat)

Indikator Enhed 2011 2012 2013
Side- 

henvisning
Rapporte-
ringsgrad:

LA 11 Seniorpolitik 42, 71

Program for positivt seniorforløb procent 7,6 0 12,8

LA 12 Karriereudvikling 43-45, 71

Talentudvikling, mænd antal 52 39 52

Heraf balance boost antal - - 12

Talentudvikling, kvinder antal 17 48 47

Heraf balance boost - 27 13

LA 13 Medarbejderdiversitet 41-43, 71

Kvinder procent 32 33 34

Mænd procent 68 67 66

Ledere, total antal 186 184 201

Ledere, kvinder procent 25 25 27

Ledere, mænd procent 75 75 73

Ledere, 0-17 år antal  0 0 0

Ledere, 18-25 år antal 0 0 0

Ledere, 26-35 år antal 17 14 14

Ledere, 36-49 år antal 119 118 130

Ledere, 50-99 år antal 50 52 57

Aldersgennemsnit antal år 43,1 43,7 44,4

 + 50 år procent 25 27 29,2

Anciennitet i snit antal år 8,2 8,1 8,4

LA 14 Ligeløn 43

Sikring af ligeløn for mænd og kvinder Nøgletal udarbejdes ikke for indsats 

LA 15 Barsel- og forældreorlov 43, 70
Antal kvinder på barsel antal 19 13 11

Antal mænd på fædreorlov, 2 uger antal 64 73 51

Antal mænd på forældreorlov, 2-10 uger antal 23 33 42

Sociale og etiske indikatorer

Indikator Enhed 2011 2012 2013 
Side- 

henvisning
Rapporte-
ringsgrad:

HR 2 Aftaler og kontrakter 29, 52
Code of Conduct inkluderet i kontrakter procent - 0 89

HR 4 Diskrimination 51-53
Antal diskriminationssager antal  - 0   0 

HR 5 Organiseringsfrihed og retten  
til kollektiv forhandling

41, 42, 52

Procedurer for sikring af retten  
blandt medarbejdere

Nøgletal udarbejdes ikke for indsats 

HR 6 Børnearbejde 41, 51, 52
Indsats for udryddelse af børnearbejde Der skønnes ikke at være risiko for 

børnearbejde i koncernen.

HR 7 Tvangsarbejde 41, 52
Indsats for udryddelse af tvangsarbejde Der skønnes ikke at være risiko for 

tvangsarbejde i koncernen.

HR 8 Uddannelse af security ansatte 48, 51
Uddannelse og træning i politikker og procedurer 
vedr. relevante aspekter  
indenfor menneskerettigheder

procent 100 100 100

SO 3 Anti-korruptions politikker  
og procedurer

51, 53

Procentdel af medarbejderne  
trænet/undervist i anti-korruption

Nøgletal udarbejdes ikke for indsats 

SO 5 Offentlig politik 15, 17, 22, 24
Indsats for turisme og erhvervsliv -

PR 5 Kundetilfredshed 26
Passagerinterviews, Københavns Lufthavn antal 131.400 104.100 94.570

Passagerinterviews, Roskilde Lufthavn Der foretages ikke interviews med 
passagererne i Roskilde Lufthavn

PR 8 Kundeklager vedrørende  
privatliv og følsomme data

antal - 0 0 51
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Miljøindikatorer 

Københavns Lufthavn

Indikator Enhed 2011 2012 2013
Side- 

henvisning
Rapporte-
ringsgrad

AO 5 Luftkvalitet 37-38, 47, 71

NO µg/m³  4  4  5

NO2 µg/m³  18  16 16 

PM2.5 µg/m³  16  11 12 

AO 6 Baneafisning 71

Formiat ton 809 1.294 1.143

Glycolforbrug m³ 386 534 684

Opsamlet glycol m³ 228 294 377

AO 7 Støj fra fly 38, 71

Motorafprøvninger antal 955 974 985

Heraf tomgang antal 506 472 577

Afvigelse fra vilkår antal 0 0 3

TDENL dB  144,7  144,7 144,4

Maksimale støjniveauer  
i natperioden >80 dB

antal  19  22  23 

EN 1 Materialer 49, 71

Ukrudtsmidler liter  178  196 178

EN 3 Direkte energiforbrug 37, 70, 71

Benzin m³ 16 13 11

Diesel m³ 689 752 752

Fyringsolie m³ 0 0 0

Naturgas 3) m³ 1.448.016 1.199.477 1.120.885

Totalt direkte energiforbrug MWh 22.904 20.765 19.886

EN 4 Indirekte energiforbrug 34-35, 70

Elkøb MWh 98.337 98.659 97.463

El, andel vedvarende energi 4) % 27 28 28

Elforbrug MWh 54.324 54.181 51.843

Fjernvarmekøb GJ 220.558 229.049 238.735

Fjernvarmeforbrug GJ 82.548 103.681 101.178

Totalt indirekte energiforbrug MWh 77.254 82.981 79.948

EN 5 Samlede energibesparelser

Energi MWh 2.716 3.082 3.608 34-35, 70

EN 8 Vandforbrug 38, 71

Drikkevand, køb m³ 309.860 327.207 326.216

Drikkevand, forbrug m³ 186.012 200.561 194.732

Sekundavand m³ 25.839 36.076 34.586

EN16 CO2 33-34, 70

Samlet emission 5) ton 30.850 31.505 30.881

CO2 pr. passager (Scope 1+2) kg 1,4 1,4 1,3

Scope 1 ton 5.114 4.716 4.538

Scope 2 ton 25.736 26.789 26.343

 
EN17

Andre relevante indirekte CO2  
emissioner pr. passager (Scope3)

36-37, 70

Fjernvarme/elektricitet ton n/a 27.707 24.557

Fly ton n/a 244.568 245.175

Airside trafik ton n/a 6.657 6.615

Oplandstrafik ton n/a 29.076 30.134

Samlet emission (Scope 3) ton n/a 308.008 306.481

CO2 pr. passager (Scope 3) kg n/a 13,2 12,7

Note 3: Naturgas anvendes til lokal produktion af centralvarme samt el til CPHs el-net. Produktion af el ved hjælp af naturgas er ophørt medio 2012
Note 4: Opgøres som 5-års rullende gennemsnit
Note 5: I 2012 er historiske data for 2010 og 2011 ændret
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Miljøindikatorer (fortsat)

Indikator Enhed 2011 2012 2013
Side- 

henvisning
Rapporte-
ringsgrad

EN18 Initiativer der reducerer udledning  
af drivhusgasser 

36-37, 70

Besparelser i Scope 1 (EN 16) ton n/a 0 22

Besparelser i Scope  2 (EN 16) ton n/a 1.332 2.059

Besparelser i Scope 3  (EN 17) ton n/a 0 0

Samlet CO2 emission ton 1.379 1.332 1.081

EN20 Emissioner fra fly 38-40, 70

CO ton 743 710 827

NOx ton 961 975 932

SOx ton 101 100 101

THC ton 122 121 110

EN21 Vandudledning 40, 71

Overfladevand til Øresund m³ 2.612.528 2.005.597 2.069.283

Spildevand til rensningsanlæg m³ 335.699 363.283 360.802

Bly kg 0,2 0,1 0,2

Cadmium kg 0,1 0,1 0,1

COD kg 100.175 123.016 137.623

Detergenter kg 788 725 713

Kobber kg 5,6 4,5 5,0

Krom kg 0,3 0,3 0,5

Olie og fedt kg 2.886 4.364 4.509

Total-N kg 22.462 23.197 25.771

Total-P kg 1.474 1.760 2.068

Nikkel kg 0,7 0,9 0,7

Zink kg 23,6 23,8 26,8

EN22 Affaldsmængde 38, 70

Genanvendelse ton 696 779 762

Anden nyttiggørelse ton 3.199 3.107 3.312

Bortskaffelse 6) ton 362 394 314

Total ton 4.257 4.280 4.388

EN23 Væsentlige spild 71

Registrerede spild antal 154 116 106

Mængde liter 2.671 1.839 1.626

Heraf væsentlige antal 0 0 0

 
Roskilde Lufthavn

AO 7 Støj fra fly 71

Motorafprøvninger antal 424 444 498

Tomgang antal 235 217 195

Afvigelser fra vilkår antal 1 0 1

EN 3 Direkte energiforbrug 71

Naturgas m³ 71.116 73.881 79.678

Benzin m³ 0 0 0

Diesel m³ 34 31 34

Totalt direkte energiforbrug MWh 1.125 1.125 1.221

EN 4 Indirekte energiforbrug 35, 71

Elforbrug MWh  849  840 792

EN 5 Samlede energibesparelser 35, 70

Energi MWh 0 301 143

EN 8 Vandforbrug 71

Drikkevand m³ 6.319 4.903 5.091

EN16 CO2 70

Samlet emission ton 692 657 630

Scope 1 ton 251 249 271

Scope 2 ton 441 407 359

EN18 Initiativer der reducerer udledning af CO2 70

Samlet CO2 reduktion ton 0 68 65

EN23 Væsentlige spild 7, 71

Antal antal 0 0 1

Note 6: Grundet en ny affaldsbekendtgørelse omdøbes den tidligere kategori forbrænding til ’anden nyttiggørelse’ og specialbehandling og deponering slås 
sammen til bortskaffelse. Genanvendelse forbliver den samme.
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Menneskerettigheder 

Global 
Compact 
principper indarbejdet i

Se også:  
GRI indikator

1. CPH støtter og respekterer  
Menneskerettigheder 

Codes of Conduct for medarbejdere LA4, LA6-8, 
LA13-14

Code of Conduct for leverandører HR2, 4-8

2. CPH deltager ikke i nogen form for aktiviteter, 
der overtræder menneskerettighederne 

Codes of Conduct for medarbejdere HR2, 4-8

Manual for sikkerhedsprocedurer (D4) og tilsvarende træningsmateriale  PR 8

Arbejdstagerrettigheder  

3. CPHs medarbejdere har organisations- og 
forhandlingsfrihed 

CPHs aktiviteter udøves i realiteten kun i Danmark, og alle medarbejdere er 
omfattet af dansk arbejdsret. I overensstemmelse hermed har medarbejderne 
organisations- og forhandlingsfrihed. 

Som beskrevet i overenskomsterne og lokalaftalerne har medarbejdere, der er 
aktive på vegne af fagforening og/eller hovedsamarbejdsudvalget betalt frihed til 
at udføre disse aktiviteter.” 

LA4, HR5

4. CPH eliminerer alle former for tvangsarbejde Arbejdets art, arbejdsvilkår og arbejdstider er fastlagt i den kollektive overens-
komst og dansk arbejdsret 

HR2, HR7

Code of Conduct for leverandører 

5. CPH eliminerer børnearbejde CPH indgår ikke ansættelsesaftaler med personer under 15 år HR2, HR6

Code of Conduct for leverandører 

6. CPH eliminerer diskrimination baseret på 
profession 

Lønforhold for mænd og kvinder er ens LA12-14

Codes of Conduct for medarbejdere vedrørende ønskelig adfærd  HR4

Whistleblower-funktion 

Code of Conduct for leverandører 

Miljø

7. CPH fokuserer på miljømæssige udfordringer 
som en sikkerhedsforanstaltning 

Miljøpolitik og risikostyringssystem AO5-7, 
EN3-4, 4.11.

Overvågningsprogammer for eksempelvis flystøj, luftkvalitet, grundvand, 
jordforurering, spildevand og regnvand.

Formålet med overvågningsprogrammerne  
er at forhindre forurening fra driften af lufthavnene. 

Code of Conduct for leverandører 

8. CPH tager initiativer til at styrke den 
miljømæssige ansvarlighed

CSR strategy, Energy politik: CO2 reduktionsmål, mål for energibesparelser, 
initiativer i forhold til Scope 3-aktiviteter 

EN1, EN3-6, 
EN8, 
EN16-18, 
EN20-23  

Eksempler er blandt andet ATES, kunderettede energiaktiviteter, kampagner  
mod tomgangskørsel med fly og køretøjer

Code of Conduct for leverandører

9. CPH fremmer udvikling og indførelse af 
miljøvenlige teknologier

Tests med solceller, test af gas som drivmiddel, Nordic Initiative for Sustainable 
Aviation (biobrændstof)

EN3, EN-6, 
EN16-18, 
EN20

Test af nanobelægning på en parkeringsplads

Anti-korruption

10. CPH bekæmper alle former for korruption, 
herunder bestikkelse og afpresning

Code of Conduct for medarbejdere, whistleblower funktion, bestemmelser til 
bekæmpelse af korruption

SO2, SO5

Code of Conduct for leverandører

 4.11 

 3.11 
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CSR regnskabspraksis

Valg af data og GRI G3.1-indikatorer, der indgår i denne rapporte-
ring, er foretaget med udgangspunkt i ledelsens årlige evaluering 
af, hvad der skønnes væsentligt at rapportere til CPHs interes-
senter. Ledelsens vurdering baseres på evaluering af det forrige års 
rapport, samt input og kommentarer fra såvel ejerkreds, myndig-
heder og øvrige interne og eksterne interessenter.

Jævnfør GRI G3.1’s krav rapporteres for hele koncernen hvad 
CSR-data og oplysninger angår. Nyetablerede selskaber medtages 
fra driftsstart, og opkøbte selskaber fra det tidspunkt, hvor CPH 
overtager den operationelle kontrol. Selskaber tages ud af rappor-
teringen fra den dato, hvor selskabet ikke længere er under CPHs 
operationelle kontrol.

Der anvendes de samme måle- og opgørelsesmetoder i alle CPHs 
rapporterende anlægsområder og selskaber. Data og informatio-
ner registreres løbende på basis af rapportering fra de enkelte om-
råder og funktioner i lufthavnen og baserer sig i al væsentlighed 
på eksternt dokumenterede registreringer, interne registreringer, 
beregninger og i mindre omfang estimering. Den nærmere opgø-
relsesmetode er for hver indikator anført i denne regnskabspraksis.

For enkelte indikatorer, hvor informationen ikke understøttes af 
dataindikatorer, henvises i GRI G3.1 tabellen til det sted i CSR 
rapporten, hvor der forefindes uddybende information. CPH har 
fastsat signifikansniveauer for en række indikatorer og informatio-
ner, således at data og informationer for et konkret anlægsområde 
eller datterselskab i koncernen kun indgår, dersom enhedens 
påvirkninger af samfundet er over de fastsatte bagatelgrænser og 
derfor væsentlige for CPHs interessenter at få kendskab til. Det er i 
forbindelse med den enkelte indikator anført, om bagatelgrænser 
har fundet anvendelse.

For historiske data foretages alene ændringer udgørende mere 
end to procent af koncerntallet, og i så fald med  angivelse af år-
sag i en note. 

Ændringer i forhold til 2012
Der er i 2013 foretaget en enkelt ændring til den eksisterende 
regnskabspraksis. Håndteringen af affald opgøres nu i genanven-
delse, anden nyttiggørelse og bortskaffelse. Definitionen af gen-
anvendelse er uændret i forhold til tidligere. Tilnærmelsesvis svarer 
anden nyttiggørelse til forbrænding og bortskaffelse til specialbe-
handling plus deponering. 

Affald
Mængden af affald opgøres på baggrund af årsopgørelser fra de 
benyttede modtagere. Affaldsmængden i Roskilde Lufthavn er 
vurderet til at være under 50 tons og er derfor ikke rapporteret 
særskilt.

Arbejdsulykker, sygefravær og helbredsundersøgelser
Antallet af arbejdsulykker er opgjort som antallet af skader hændt 
i det pågældende år, der har medført en eller flere dages fravær. 
Arbejdsskadefrekvensen er opgjort som antal arbejdsskader pr. 
1 million præsterede arbejdstimer. I 2012 blev der foretaget en 
ændring i opgørelsesmetoden for arbejdstimer idet CPH, fremfor 
som hidtil at anvende normåret som udgangspunkt for beregning 
af arbejdstimer, begyndte at anvende registrering af præsteret tid. 

Præsteret tid opgøres som planlagte arbejdstimer fratrukket ferie 
men tilføjet overarbejde. For funktionærer tager CPH fortsat ud-
gangspunkt i en normårs beregning. Der blev foretaget korrektion 
af data for 2010 og 2011, dog har det for 2010 været nødvendigt 
at estimere antallet af overarbejdstimer. Arbejdsulykkefrekvensen 
opgøres både som antal ulykker samt i procent af de samlede præ-
sterede timer. Sygefravær opgøres på basis af registrering i CPHs 
personalesystem.

Helbredsforebyggelse opgøres som antal personer, der har indgået 
i forebyggende helbredsaktiviteter. 

Barsel
Antal kvinder på barsel opgøres som kvinder, der har påbegyndt 
deres barsel i det pågældende år. Fædre- og forældreorlov opgøres 
som antal personer, der har været på fædre- eller forældreorlov i 
det pågældende år.

CO2

Mængden af udledt CO2 (scope 1 og 2) opgøres på grundlag 
af forbruget af el, naturgas, fjernvarme, fyringsolie, forbrug af 
brændstof til køretøjer og dieselgeneratorer samt emissionsfakto-
rer for de enkelte CO2-kilder. Emissionsfaktorer er oplyst af VEKS 
(Vestegnens Kraftvarme Selskab) for så vidt angår fjernvarme og af 
Energinet.dk for så vidt angår el. Emissionsfaktorer for øvrige CO2-
kilder er oplyst af Energistyrelsen. For el, naturgas og fjernvarme 
anvendes et rullende gennemsnit for de fem kalenderår, som lig-
ger før rapporteringsåret.

Opgørelsen af andre relevante indirekte CO2 emissioner (Scope 3) 
er på baseret på målinger, trafiktællinger, spørgeskemaundersøgel-
ser, nøgletal og antagelser. Ud fra en væsentlighedsbetragtning er 
der primært anvendt antagelser for de mindste kilder.

Opgørelsen er afgrænset til øen Amager og for flyenes vedkom-
mende aktivitet under 3.000 fod jf. ’Emissioner fra fly’. Den er 
ligeledes afgrænset til kilder i form af forsyning og transport.

Emissioner fra Fly
Data fra CPHs trafikstatistiksystem er lagt ind i et værktøj til op-
gørelse af emissioner (EDMS), der er udviklet af de amerikanske 
luftfartsmyndigheder. EDMS indeholder performance- og emissi-
onsdata for en lang række fly- og motortyper. Der beregnes emis-
sioner for flyenes aktiviteter under 3.000 fod (cirka 1 km.). Der er 
ikke rapporteret om emissioner fra fly for Roskilde Lufthavn ud fra 
en væsentlighedsbetragtning.

Energiforbrug
CPH står for indkøb af energi til hele lufthavnen og videredistri-
buerer dette til andre virksomheder inden for lufthavnen. CPHs 
energiforbrug opgøres som den indkøbte mængde fratrukket den 
videredistribuerede mængde energi. De enkelte typer af forbrug, 
herunder el, naturgas og fjernvarme, er opgjort på baggrund af 
egne registreringer kontrolleret i forhold til modtagne fakturaer.

Vedvarende energi er defineret som energianlæg på CPHs område, 
der producerer varme eller elektricitet og baserer sig på vind- og 
eller sol. Evt. produktion opmåles af CPHs energimålere.  
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Væsentlighed, afgrænsning og signifikans
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Luftkvalitet
Luftkvaliteten i Københavns Lufthavn overvåges og registreres af 
CPHs luftkvalitetsmoniteringsanlæg i henhold til CPHs miljøgod-
kendelse af luftkvalitet fra flytrafik i Københavns Lufthavn. De 
angivne koncentrationer er udtryk for gennemsnittet af de målte 
årsmidler på Station øst og Station vest og har som formål at vise 
luftkvaliteten ved lufthavnens hegn. Der er ikke rapporteret om 
luftkvalitet for Roskilde Lufthavn ud fra en væsentlighedsbetragt-
ning. Myndighederne har ikke fastsat vilkår om monitering af luft-
kvaliteten i Roskilde Lufthavn.

Olie- og brændstofspild
Antallet af olie- og brændstofspild er opgjort som antallet af ind-
rapporteringer fra CPHs organisation eller tankningsselskaberne. 
Opgørelsen af spildenes størrelse er forbundet med en vis usik-
kerhed, da det sjældent er muligt at måle spildets nøjagtige stør-
relse. Væsentligt spild er spild, som har medført en miljømæssig 
påvirkning.

Overenskomstansættelser  
og medarbejderrepræsentation
Antallet af overenskomstansatte opgøres på basis af CPHs egne 
registreringer som antallet af timelønnede, hvis ansættelsesforhold 
er overenskomstregulerede. 

Medarbejderrepræsentationen i formelle udvalg opgøres som an-
tallet af medarbejdere, der får anerkendt timer til deltagelse i for-
melle udvalg såsom Hovedsamarbejdsudvalg, lokale samarbejds-
udvalg, Hovedarbejdsmiljøudvalg samt lokale arbejdsmiljøgrupper 
m.v. Repræsentanterne for begge udvalg opdeles i medarbejdere 
og ledere. Medarbejdervalgte repræsentanter til CPHs bestyrelse 
indgår ikke i opgørelsen.

Personaledata
Oplysninger om medarbejdere såsom alder, køn, mv. er generelt 
baseret på registreringer i CPHs personalesystem, hvor en ansats 
oplysninger indgår fra den dato ansættelseskontrakten er under-
skrevet, og hvor oplysningerne ikke længere indgår i koncerntal-
lene fra det tidspunkt, hvor lønudbetalingen til en medarbejder 
ophører.

Personaleomsætningen er opgjort som årets antal fratrådte i for-
hold til det gennemsnitlige antal ansatte. Antal ansatte opgøres 
som det gennemsnitlige antal ansatte over perioden. 

Antallet af personer i et karriereudviklingsforløb opgøres på basis 
af registreringer i CPHs HR funktion over personer, der i perioden 
har deltaget i navngivne aktiviteter med henblik på at udvikle per-
sonlighed, netværk, forretnings- og organisationsforståelse til gavn 
for CPH og den ansatte selv.

Program for positivt seniorforløb opgøres som andelen af seniorer 
(55+), der har valgt at tage imod tilbuddet om seniorseminar. Der 
afholdes normalt et seminar om året. I 2012 blev der dog ikke af-
holdt et seniorseminar, derfor blev der i 2013 afholdt to.

Ressourcer
Mængden af glykol til afisning af fly opgøres af de selskaber, der 
foretager afisningen. Den årligt opsamlede mængde glykol opgø-
res 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 dieselgeneratorer opgøres ud fra indkøbte mængder 
korrigeret for lagerforskydning. På baggrund af en væsentlig-
hedsbetragtning er glykol til afisning af fly, baneafisningsmidler 

samt ukrudtsmidler forbrugt i Roskilde Lufthavn ikke rapporteret 
særskilt.

Støj
Den samlede støjpåvirkning fra starter og landinger i lufthavnen 
er beregnet på baggrund af TDENL-metoden og 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 beregningsmetode, som bruges til løbende 
overvågning af støjpåvirkning i og omkring lufthavne og flyve-
pladser. Metoden, som udtrykker støjpåvirkningen i et enkelt tal, 
TDENL-værdien, 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 gen-
nemsnitlig 24 timers periode, tillagt 5 dB for støjhændelser om af-
tenen (19:00-22:00) og 10 dB for støjhændelser om natten (klok-
ken 22:00-7:00). Miljøstyrelsen har i lufthavnens miljøgodkendelse 
af støj fra flytrafik i Københavns Lufthavn fastsat en grænseværdi 
svarende til 147,4 dB i TDENL med en tolerance på 1 dB, for støj-
påvirkningen. Antallet af støjhændelser som følge af natflyvninger 
til og fra Københavns Lufthavn overvåges og registreres af CPHs 
støjovervågningsanlæg. Antallet af motorafprøvninger, herunder 
antallet af motorkøringer, tomgangskøringer og afvigelser fra 
bestemmelserne vedrørende motorafprøvninger, er optaget i rap-
porten på baggrund af indberetninger fra flyselskaberne.

Trafikudvikling (passagerer, operationer og cargo)
Trafikudviklingen opgøres på baggrund af data i CPHs trafiksta-
tistiksystem, hvor alle flyoperationer (starter og landinger) indgår 
med flytype, startvægt, baneanvendelse og tidspunkt. Den lovplig-
tige registrering af antallet af passagerer er opgjort af handlings-
selskaberne på vegne af flyselskaberne og omfatter passagerer, 
ankomne i transit eller afrejst fra CPH. Tidsangivelserne er opgjort 
i normaltid. Import fragt er fragt med destination København. Eks-
port fragt er med afgang fra Københavns Lufthavn. Det er normal 
praksis, at fragt transporteres med lastbil til og fra hub lufthavne. 
Denne fragt er at betragte som luftfragt.

Vandudledning 
Mængden af spildevand opgøres på basis af og lig med den tilfør-
te mængde drikkevand samt nyttiggjorte, målte vandmængder fra 
afværgeboringer. Mængden af udledt stof beregnes på baggrund 
af analyse af periodiske prøver af spildevandet fra Målebrønd A, 
som udleder cirka halvdelen af lufthavnens spildevand. Analyser 
af vandprøver foretages af eksternt laboratorium. Mængden af 
overfladevand udledt til Øresund er målt på det største udløb og 
beregnet på baggrund af opland og nedbørsdata for de øvrige 
udløb. Der er ikke rapporteret om vandudledning for Roskilde 
Lufthavn ud fra en væsentlighedsbetragtning. 

Vandforbrug
Vandforbruget er opgjort på baggrund af de indkøbte/registre-
rede mængder fratrukket forbrug, der videredistribueres til andre 
virksomheder i lufthavnen. Vand indkøbes hos offentlige vandfor-
syningsselskaber. Opgørelsen indeholder ligeledes CPHs forbrug af 
sekundavand, som stammer fra en afværgeboring. 
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Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og god-
kendt CSR-rapporten for Københavns Lufthavne A/S for 
2013, CPH og Samfundet 2013.

Bestyrelse og direktion har det overordnede samfundsansvar 
for Københavns Lufthavne A/S - herunder de respektive 
dattervirksomheder og de samlede aktiviteter indenfor CSR-
området. Personalia vedrørende medlemmerne af bestyrelse 
og direktion findes i årsrapporten for Københavns Lufthavne 
A/S for 2013, CPH Koncernårsrapport 2013.

Selskabet udarbejder CSR-rapporten i overensstemmelse 
med FN Global Compacts principper og baseret på retnings-
linjer for bæredygtighedsrapportering fra Global Reporting 
Initiative (GRI 3.1) inklusiv Sektorsupplement for lufthavne, 
på applikationsniveau C+.

CSR-rapporten giver efter vores opfattelse et retvisende bil-
lede af status for CSR-indsatsen på de områder, der er be-
skrevet i rapporten.

Ledelsespåtegning

København, den 25. februar 2014

Direktion

Thomas Woldbye
Adm. direktør

Bestyrelse

Henrik Gürtler  David Stanton Simon Geere
Formand Næstformand Næstformand

Christopher Timothy Frost Janis Kong Chris Ireland 

Stig Gellert Ulla Thygesen Jesper Bak Larsen
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Den uafhængige revisors 
erklæring om ikke-finansielle 
oplysninger 2013
Vi har vurderet Københavns Lufthavne A/S’ CSR rapport, 
CPH og Samfundet 2013, med henblik på at afgive en er-
klæring om pålideligheden af data side 62-68 og om hvor-
vidt rapporteringen er aflagt i overensstemmelse med Global 
Reporting Initiative (GRI G3.1 incl. sektorsupplement om 
lufthavne) på et applikationsniveau C.

Kriterier for udarbejdelse  
af den supplerende beretning
CPH og Samfundet 2013 er en supplerende beretning til 
årsrapporten og omfatter CSR forhold og -påvirkninger fra 
selskabets lufthavne i København og Roskilde. Kriterierne 
for udarbejdelse af CSR rapporten fremgår af den beskrevne 
regnskabspraksis på side 70-71. 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 rapporten.

Endvidere angiver Københavns Lufthavne A/S’s selvevalu-
eringsindeks på side 62-68 ledelsens valg af rapporteringsin-
dikatorer baseret på GRI-G3.1’s retningslinjer, incl. sektorsup-
plement for lufthavne, for bæredygtighedsrapportering.

Ansvarsforhold
Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelse af CSR rap-
porten, herunder for etablering af registrerings- og interne 
kontrolsystemer til sikring af et pålideligt rapporterings-
grundlag, for fastsættelsen af acceptable rapporteringskrite-
rier samt valg af data til indsamling. Endvidere har selskabets 
ledelse ansvaret for udarbejdelsen af rapportering i henhold 
til retningslinjerne GRI G3.1 inklusiv sektorsupplement for 
lufthavne. Vores ansvar er på grundlag af vores vurdering at 
udtrykke en konklusion om pålideligheden i CSR rapportens 
data og informationer.

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 de i CPH og Samfundet 2013 oplyste data på side 62-
68 er dokumenteret og opgjort i overensstemmelse med 
de under anvendt regnskabspraksis anførte metoder for 
indregning og måling.

• At rapporteringen for 2013 er aflagt i overensstemmelse 
med GRI-G3.1 retningslinjerne, incl. sektorsupplementet 
for lufthavne, herunder om rapporteringen indeholder 
den påkrævede information om virksomhedens profil 
og som et minimum 10 resultatindikatorer fordelt med 
mindst en indikator i hvert af områderne for økonomi, 
miljø og sociale forhold.

 
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 og dokumen-
tationen er fyldestgørende i forhold til kravene i GRI-G3.1 
retningslinjerne, inklusiv sektorsupplementet for lufthavne, 
for rapportering på applikationsniveau C. 

Konklusion
Vi er ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at de 
på side 62-68 anførte ikke-finansielle data er opgjort i over-
ensstemmelse med de anførte kriterier.

Vi er ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter oplys-
ninger givet i Københavns Lufthavne A/S’s selvevaluerings-
indeks på side 62-68. Vi kan således erklære, at vi ikke er 
bekendt med forhold, der afkræfter, at rapporteringen er 
forsvarlig og balanceret i overensstemmelse med GRI-G3.1, 
inklusiv sektorsupplement for lufthavne, på applikationsni-
veau C+.

København, den 25. februar 2014

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Brian Christiansen    Jens Pultz Pedersen 
Statsautoriseret revisor   Civilingeniør, HD
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Afisning/de-icing Fjernelse af is og sne fra befæstede 
 arealer i lufthavnen eller is fra vingerne på et fly. 
 
Airside Området på den anden side af Security, hvor kun 
rejsende og personale har adgang.

Arbejdsskadefrekvens Antal arbejdsulykker pr. million 
 arbejdstimer

ATES Aquifer Thermal Energy Storage. Bruges om CPHs 
grundvandskøleanlæg.

CO Carbon monooxid.

CO2 Carbon dioxid.

COD Chemical Oxygen Demand. Analysemetode til bestem-
melse af vands indhold af organisk stof. 

COP Coefficient Of Performance. Forholdet mellem leveret 
køleenergi og elforbrug.

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 nedsættelse 
af vandets overfladespænding.

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

Feeder-rute Den flytrafik, der kommer fra eksempelvis 
Norge, Sverige, Baltikum, Polen og det nordlige Tyskland og 
bliver ’fødet’ ind til knudepunktet CPH. Herfra går en stor 
del af trafikken videre til andre destinationer i Europa eller  
til oversøiske destinationer.

Formiat Middel til afisning af baner.

Glykol Middel til afisning af fly. I Københavns Lufthavn 
 anvendes propylenglykol.

Handling Håndtering/ekspedition af passagerer, bagage, 
fragt m.m.

Inbound Tilrejsende passagerer til CPH der har startet deres 
rejse i en anden lufthavn med København som endelig desti-
nation.

Landside Området før Security, hvor alle har adgang.

Begrebsforklaring

Motorafprøvning Afprøvning af flymotorer i forbindelse 
med eftersyn og reparation. Afprøvninger kan udføres enten 
som motorkøring (opstart af og køring med motor med hø-
jere ydelse end tomgang) eller tomgangskøring (opstart og 
køring af motor med tomgangseffekt).

NO Nitrogenoxid, kvælstofoxid. 

NO2 Nitrogendioxid, kvælstofdioxid.

NOx Nitrogenoxider eller 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 stand-
pladser.

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; Beregnings-
metode til løbende kontrol af støjbelastningen omkring lufthav-
ne og flyvepladser. Metoden, som udtrykker støjpåvirkningen i 
ét enkelt tal, TDENL-værdien, er anbefalet af Miljøstyrelsen og 
baseret på DENL, ’Day Evening Night  Le vel’ , som man bruger til 
støjkortlægning omkring lufthavne. DENL er det energimidlede, 
A-vægtede lydtrykniveau 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.

Total-N Det samlede indhold af kvælstof.

Total-P Det samlede indhold af fosfor.

Turnaround tid Den tid et fly holder på en af lufthavnens 
standpladser. 

Ultrafine partikler Partikler med en størrelse på under 0,1 
μm i diameter.
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