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VÆKST I KØBENHAVNS 
LUFTHAVN SKABER 
ARBEJDSPLADSER UDEN 
FOR HOVEDSTADEN
44.000 jobs i Jylland, på Fyn og Sjælland og 40.000 i 
Hovedstaden. Sådan er fordelingen af de jobs, som vil blive 
skabt, hvis Københavns Lufthavn vokser fra 25 mio. passagerer 
om året til 40 mio. passagerer, viser en ny analyse. CPH er 
positivt overrasket over det store antal arbejdspladser uden 
for hovedstaden og vil intensivere samarbejdet med alle 
regioner i landet.

Hvis CPH lykkes med sin plan om at øge antallet af passagerer i Københavns 
Lufthavn fra 25 til 40 mio. om året, vil det skabe 84.000 jobs i Danmark – over 
halvdelen af dem i Jylland, på Fyn og Sjælland. Det viser en analyse, som Oxford 
Research har udarbejdet for CPH.

“Vi vidste godt, at der var en sammenhæng mellem international tilgængelig-
hed og vækst og arbejdspladser, men for første gang har vi nu konkrete tal 
på, hvordan de fordeler sig i Danmark. Det store antal arbejdspladser uden 
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for København viser, at vi skal påtage os en særlig 
rolle for at sikre, at Danmark også i fremtiden har 
en international storlufthavn med gode internatio-
nale forbindelser. Analysen er derfor et startskud til 
en proces, der skal resultere i en tættere kobling til 
resten af landet og et stærkere samarbejde om at 
skabe vækst,” siger adm. direktør, Thomas Wold-
bye, Københavns Lufthavne A/S.

Ikke færre rejsende
“Det er vigtigt for mig at slå fast, at vi ikke går i 
den dialog for at kapre kunder fra andre danske 
lufthavne. Det handler om, at vi som land er nødt 
til at skabe en god international tilgængelighed, for 
ellers flytter vores virksomheder til udlandet. Det bli-
ver der ikke færre rejsende af i de andre lufthavne i 
Danmark,” siger Thomas Woldbye.

Analysen anvender den samme metode, som den 
britiske regering har brugt til at beregne de regio-
nale beskæftigelseseffekter af udbygning af blandt 
andet storlufthavnen Heathrow.

For de danske virksomheder handler det først og 
fremmest om tilgængelighed – at det skal være 
nemt og effektivt at komme ud i verden til kun-
derne. F.eks. for MicroMatic i Odense, en af verdens 
førende leverandører af fadølsanlæg og global 
markedsleder med 750 medarbejdere.

Tilgængelighed et nøgleord
“Tilgængelighed er et nøgleord for os. Uden en 
velfungerende, international storlufthavn som Kø-
benhavns Lufthavn, der forbinder os med hele ver-
den, ville det være vanskeligt at vokse og fastholde 
virksomheden her på Fyn,” siger administrerende 
direktør Søren Vilby, MicroMatic.

Vækstpotentialet ved en voksende Københavns 
Lufthavn varierer fra sektor til sektor og fra region 
til region. Det vil især være positivt for fremstil-
lingsvirksomhederne, som med over 33.000 nye 
og fastholdte jobs står for langt hovedparten af 
jobtilvæksten uden for hovedstadsregionen.

“Vi er dygtige i Danmark. Men vi er også et lille 
land i udkanten af Europa. Hvis vi skal fastholde 
produktions-arbejdspladserne i hele Danmark, er 
det afgørende, at verden er tilgængelig. Hvis ikke, 
risikerer vi, at endnu flere arbejdspladser forsvinder. 
Derfor er udviklingen af Københavns Lufthavn med 
gode forbindelser til hele verden, men også de 
andre danske lufthavne, afgørende, når vi skal fast-
holde og skabe jobs,” siger Claus Jensen, Formand 
for Dansk Metal.

Arbejdspladser i hele landet
Københavns Kommunes Overborgmester Frank 
Jensen er glad for muligheden for at skabe arbejds-
pladser i hele landet.

“Jeg synes, at rapporten er et glimrende eksempel 
på, at vækst er en fælles opgave. Det vil være en 
ubetinget fordel for hele Danmark, hvis Lufthavnens 
ambitioner bliver en realitet. Vi må holde op med at 
tænke snævert på vores egen kommune eller lands-
del, men indse at vækst kommer os alle til gode. 
Fremtidens velfærdssamfund afhænger af, at vi gør 
samfundskagen større - ikke at vi bruger energien 
på at skændes,” siger overborgmester Frank Jensen.

Læs mere om, hvordan Københavns Lufthavn 
har betydning for vækst og beskæftigelse i hele 
Danmark i folderen ”Expanding CPH – Vækst i hele 
Danmark”.

Når CPH vokser fra 25 til 40 
mio. passagerer årligt, skaber 

det i alt 84.000 jobs.

48%
Region Hovedstaden

52%
Øvrige regioner
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SAS åbner til efteråret 2016 en ny langdistancerute til Miami. Samtidig har 
SAS øget antallet af frekvenser på både Shanghai og San Francisco.

NYE RUTER TIL MIAMI 
OG BOSTON STYRKER 
DANMARK
SAS åbner i 2016 en rute fra København til Miami, og Norwegian 
begynder at flyve til Boston, hvilket er flyselskabets niende 
langdistancerute fra København. De to ruter vil bringe flere 
amerikanere til Danmark.

Med investeringer i nye fly og 
ruter styrker SAS sit tilbud til 

Skandinaviens frekvente rejsende. I 
tråd med SAS’ planer om udvidelse 

af langruteflåden, offentliggør SAS 
nu en rute fra København til Miami.

“Vi ved, at vores rejsende efterspør-
ger en smidig og behagelig rejse med 

frekvente afgange. Med de nye ruter, 
en gennemgribende fornyelse af vores 

langruteflåde og et bredt netværk, har 
vi det absolut stærkeste tilbud til USA fra 

Skandinavien. Vi ser frem til at tilbyde vores 
kunder nye destinationer og rejseoplevelser 

– og naturligvis byde dem varmt velkommen 
om bord på vores nye fly,” siger koncernchef 

Rickard Gustafson, SAS.

Åbner i efteråret 2016
Miami er en attraktiv destination med højsæson 

for skandinaviske rejsende i vinterhalvåret. Byen 
har den største krydstogtshavn i verden og er et 

handelscentrum, som tiltrækker erhvervsdrivende fra 
hele verden. Fra Miami er der mulighed for at flyve 

videre til andre destinationer med SAS’ partnere. Den 
første afgang til Miami fra København har premiere i 

efteråret 2016, og SAS kommer til at flyve tre gange 
ugentligt fra København.
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“Miami er en spændende desti-
nation at få på rutekortet. For det 

første får skandinaverne direkte 
adgang til en eftertragtet feriede-

stination, og for det andet åbner 
ruten også op for, at flere amerikanske 

turister vælger at komme til Danmark. 
Dermed kommer ruten også til at gavne 

den danske turistbranche med øget ind-
tjening og flere danske arbejdspladser til 

følge,” siger Peter Krogsgaard, kommerciel 
direktør, Københavns Lufthavne A/S.

Norwegian til Boston
Norwegian udvider endnu engang sit langdi-

stancenetværk og lancerer sin niende langdi-
stancerute fra Københavns Lufthavn. Denne 

gang åbner flyselskabet en direkte rute til Boston 
på den amerikanske østkyst. I forvejen har Nor-

wegian ruter mellem København og New York, 
Los Angeles, Fort Lauderdale, Orlando og Bangkok. 

Til november åbner flyselskabet endvidere ruter til 
Las Vegas, Sankt Croix og Puerto Rico.

“Vi er meget glade for at lancere endnu en langdistan-
cerute. Dette er godt nyt både for skandinaver og andre 

europæere, som ønsker at rejse billigt og komfortabelt 
til Boston og for amerikanere, der drømmer om en tur til 

Europa,” siger Norwegians administrerende direktør Bjørn 
Kjos.

I juli var Norwegians langdistanceflyvninger stort set 
helt fyldte med en belægning på hele 97 procent.

Højt på listen
”Vi ser, at en større andel af vores passagerer er 
amerikanere, hvilket fortæller, at der er et behov i 
markedet. Med flere direkte ruter mellem kontinen-
terne vil endnu flere amerikanere besøge Europa og 
Skandinavien, hvilket er positivt for økonomien og 
turistindustrien,” siger Kjos.

“Vi har længe haft Boston meget højt på vores 
ønskeliste, fordi man ikke har kunnet flyve direkte 
dertil fra København. Derfor er det en god ny-
hed for de skandinaviske rejsende, at Norwegian 
har valgt netop den destination som deres næste 
langrutedestination ud af København,” siger Peter 
Krogsgaard.
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Beijing Capital Airlines blev det første kinesiske charterselskab, der åbnede 
direkte ruter fra Kina til København. CPH arbejder for at flere kinesere kommer 

til Danmark i fremtiden.

Da Beijing Capital Airlines torsdag den 
3. september landede i Københavns 

Lufthavn, var det første gang, at et kinesisk 
charterselskab fløj direkte mellem Danmark 

og Kina. Gennembruddet til det kinesiske 
marked kan åbne op for nye flyruter mellem 

Danmark og Kina og tiltrække flere kinesiske 
turister og forretningsfolk til Danmark.

Etableringen af de direkte ruter mellem København og Kina 
skyldes i høj grad et stærkt samarbejde mellem ruteudviklingspro-

jektet, Global Connected, Københavns Lufthavne A/S og Udenrigs-
ministeriet: 

“Vi arbejder hele tiden for at udbygge vores kommercielle relationer 
og samarbejde med resten af verden. Derfor er jeg rigtig glad for de 

nye ruter til og fra Kina, udsigten til købestærke kinesiske turister og 
mulighederne for flere kinesiske investeringer, der kan komme hele 

landet til gode. Det er en stor cadeau til den danske ambassade i Kina og 
Invest in Denmark, der har arbejdet på at få kinesiske flyselskaber til at se 

mulighederne i flyruter til Danmark,” siger udenrigsminister Kristian Jensen. 

FØRSTE KINESISKE 
CHARTERSELSKAB 
LANDER I 
KØBENHAVNS 
LUFTHAVN
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Fakta

•  I alt vil 3.500 kinesiske passagerer besøge Danmark i 
løbet af september og oktober 2015.

•  De kinesiske passagerer ankommer direkte fra 
Hangzhou (HGH) og Beijing (PEK).

•  De to ruter flyves foreløbig i to måneder 
(september og oktober) og har hver én 
ugentlig ankomst i CPH.

•  Københavns Lufthavne A/S og Global 
Connected er i dialog med Beijing Capital 
Airlines om en potentiel udvidelse af 
ruterne i sæsonen i 2016.

•  Kinesiske turister bruger typisk 2.000 kr. 
i døgnet, svarende til en omsætning 
på omkring 15 millioner kroner, hvis 
hver af de 3500 turister tilbringer 23 
dage i Danmark.

Stor betydning
Det kinesiske flyselskab 

medbringer i første omgang 
ca. 3.500 chartergæster 

fra det kinesiske rejsebureau 
Caissa, men der arbejdes på at 

gøre ruten permanent:

“Vi har arbejdet hårdt og længe 
på at få et kinesisk flyselskab til at 

etablere en direkte rute til Køben-
havns Lufthavn. Når Beijing Capital 

Airlines i dag sætter landingshjulene 
i Københavns Lufthavn kan det blive 

startskuddet på et væksteventyr af de 
helt store. Vi ved, at kinesiske turister 

bruger to-tre gange så mange penge 
som den gennemsnitlige turist, og det 

kan derfor få stor betydning for turisme-
branchen i hele Danmark, hvis vi for alvor 

får etableret en luftbro til Kina,” siger adm. 
direktør Thomas Woldbye, Københavns 

Lufthavne A/S.

Kinesere vilde med H.C. Andersen
Hvis Danmark får fat på det kinesiske 
marked, kan det få stor betydning for hele 
landet. I Odense ser man et stort potentiale i 
netop de kinesiske turister:

“H.C. Andersen er kæmpestor i Kina, og de 
kinesiske børn kan mange af eventyrene i 
søvne. Vi ved, at de kinesiske turister også 
ønsker at opleve det autentiske miljø i H.C. 
Andersens fødeby, og jeg vil derfor kun op-
fordre til, at vi står sammen om at få flere fly-
ruter fra Kina – det vil gavne hele Danmark,” 
siger Anker Boye, borgmester i Odense.

Siden 2009 er antallet af langdistanceruter 
i Københavns Lufthavn fordoblet, og fra 
næste år vil der være 35 direkte langdistan-
ceruter i Københavns Lufthavn. De mange 
langdistanceruter gør det lettere for turister 
at komme til Danmark, og skaber samtidig 
en god international tilgængelighed for dan-
ske virksomheder. Der er i dag direkte flyruter 
til 71 pct. af verdens BNP fra Københavns 
Lufthavn.
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CPH: FORNUFTIG VÆKST I FØRSTE 
HALVÅR
Københavns Lufthavne A/S (CPH) fik et godt første halvår 2015, hvor omsætningen steg med 2,5 procent 
primært pga. vækst i den ikke-aeronautiske del af forretningen, hvilket betød, at resultatet før skat steg med 4,4 
procent til DKK 619,3 mio. Den ikke-aeronautiske del af forretningen havde en stærk vækst blandt andet takket 
være et styrket udbud i shopping-centret. CPH fastholder sine forventninger til resultatet for 2015.

Passagertallet i Københavns Lufthavn endte i første 
halvår på 12.345.829 passagerer, hvilket er på 
niveau med første halvår 2014. Trafikudviklingen 
afveg på flere måder fra normen i første halvår 
med høj vækst i lokaltafgående passagerer på 4,0 
procent og fald i transfer på 12,2 procent, hvor 
SAS, der står for langt hovedparten af al transfer i 
Københavns Lufthavn, optimerede sin prissætning, 
med et betydeligt fald i volumen til følge. Faldet i 
transfer blev dog bremset markant henover andet 
kvartal. Langdistancetrafikken steg 0,9 procent, 
mens indenrigs faldt 6,0 procent som følge af redu-
ceret kapacitet på ruterne. Samlet set lå trafikken 
0,1 procent lavere end i fjor. Indenrigs- og Schen-
gen-trafikken blev fra andet kvartal lagt sammen, 
og passagertallet er på flere indenrigsruter steget 

herefter, ligesom passagerundersøgelser generelt 
viser en god tilfredshed hos de indenrigsrejsende.

“Vi har haft et fornuftigt første halvår med en god 
vækst på omsætningen. Væksten på de lokaltaf-
gående passagerer skyldes bl.a. Ryanairs entre på 
markedet. Trods en lukning af selskabets base i 
København forventes antallet af Ryanair-passagerer 
stort set opretholdt, forudsat at ruteudbuddet 
opretholdes,” siger Thomas Woldbye, adm. direktør, 
Københavns Lufthavne A/S.

Stigning i den ikke-aeronautiske forretning
Omsætningen i shoppingcentret steg med 6,9 
procent, ligesom forbrug pr. passager er steget i 
forhold til samme periode i fjor, hvilket skyldes et 

fortsat forbedret shop- og brandmix ikke mindst 
på Food & Beverage-området med åbning af bl.a. 
Aamanns, Gorm’s og YO! Sushi.

Parkering er steget med 3,0 procent takket være 
stigningen i antallet af lokaltafgående passagerer, li-
gesom hotelforretningen er steget med 4,4 procent 
som følge af en fortsat meget høj belægningspro-
cent på Hilton Hotel Copenhagen Airport.

2015 indledt med højt investeringsniveau
CPH har i første halvår holdt et investeringsniveau, 
der ligger over niveauet fra samme periode i fjor. 
Investeringer på DKK 450,5 mio. er anvendt til at 
ud- og ombygge passagerområderne i Terminal 
2 med i alt 700 ekstra m2 til gavn for passage-
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rerne; den centrale sikkerhedskontrol er udbygget 
med yderligere to spor for at kunne servicere det 
stigende antal passagerer; Finger C og den ene af 
startbanerne bliver udbygget for at kunne håndtere 
det stigende antal langdistancefly, herunder Airbus 
A380, og det særlige højsikkerhedsområde (CSRA) 
bliver udbygget for at forbedre effektiviteten for 
flyselskaberne og deres ansatte.

Udbygningen af CSRA-området gavner primært fly- 
og handling-selskaberne, da medarbejderne efter 
udvidelsen får færre tidskrævende sikkerhedstjek, 
hvilket øger effektiviteten og dermed reducerer 
omkostningerne. 

Effektivisering trods øgede sikkerhedskrav
Trods fokus på effektiviseringer, har CPH haft sti-
gende personaleomkostninger i første halvår, hvilket 
er væsentligt påvirket af øgede lovkrav til Security, 
herunder den igangværende implementering af nye 
EU-regler om ETD (Explosive Trace Detection). CPH 
har imidlertid et fortsat fokus på effektivisering og 
har således igen i år været i stand til at reducere de 
eksterne omkostninger.

Refinansiering 
Da der i august 2015 forfaldt et lån på USD 100 
mio. af CPHs US Private Placement (USPP) fra 2003, 
besluttede selskabet at benytte sig af den positive 
udvikling på lånemarkedet til på ny at rejse tilsva-
rende finansiering i USA på bedre vilkår. 

Det udstedte beløb blev fastsat til DKK 1.055 mio. 
over 10 år. Det nye lån er ca. DKK 395 mio. højere 
end det forfaldne lån, da CPH fandt det fornuftigt 
at drage fordel af de stærke markedsforhold til at 
sikre fremtidige refinansieringskrav. Det er samtidig 
første gang, CPH er i stand til at kunne låne direkte 
i danske kroner på USPP markedet.

Udstedelsen blev væsentligt overtegnet, hvilket 
bekræfter CPHs position som et internationalt 
anerkendt og troværdigt infrastruktur aktiv. Afta-
lerne sikrer CPH stabil og langsigtet finansiering på 
tilfredsstillende vilkår.

Rådgiver Istanbul
Gennem de næste fem år skal CPHs internationale 
konsulentvirksomhed, Copenhagen Airport Inter-
national (CAI), i samarbejde med Seoul-lufthavnen, 
Incheon, rådgive selskabet IGA (Istanbul Grand 
Airport) i Tyrkiet, der har ansvaret for at opføre og 
drive en ny storlufthavn i Istanbul med en kapacitet 
på op til 120 mio. passagerer årligt.

Rådgivningen omfatter bl.a. strategiudvikling, etab-
lering af virksomhedens organisation og ikke mindst 
drift af lufthavnen i både opbygningsfasen samt i 
lufthavnens tre første år efter åbningen i 2017.

International anerkendelse
Verdens førende akademiske selskab inden for 
luftfart, det uafhængige Air Transport Research So-
ciety (ATRS) kårer verdens mest effektive lufthavne. 

Produktivitet, omkostninger, kvalitet og effektivitet 
i mere end 200 lufthavne over hele verden bliver 
vurderet, og for 10. gang på 12 år hjemtog Køben-
havns Lufthavn titlen som ’Europas mest effektive 
lufthavn’.

Forventninger
Forventninger til trafikvækst, resultat før skat og 
investeringer i anlægsaktiver er uændret i forhold til 
udmelding af 8. maj 2015.

På baggrund af det forventede trafikprogram for 
2015 forventes en vækst i det samlede antal pas-
sagerer. Uventede udsving i ruteudbuddet kan dog 
påvirke udviklingen og resultatet.

Væksten i antallet af passagerer og den ændrede 
takststruktur fra 1. april 2015 forventes at få positiv 
effekt på omsætningen.

Driftsomkostningerne forventes at være højere end 
i 2014, primært på grund af den forventede pas-
sagervækst, øgede krav til security samt løninfla-
tion. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på 
effektivisering af driftsomkostninger.

Afskrivninger og finansieringsomkostninger forven-
tes samlet set at være på et lidt lavere niveau end 
2014, primært som følge af en langsigtet refinan-
siering på tilfredsstillende markedsvilkår og timing i 
afskrivninger på nye investeringer.

9   CPH NEWS  Efterår 2015

INDHOLD

Forsiden

Vækst i 
Københavns 
Lufthavn skaber 
arbejdspladser i 
hele landet

Nye ruter til Miami 
og Boston styrker 
Danmark

Direkte ruter giver 
flere kinesiske 
turister til Danmark

Fornuftig vækst i 
første halvår

Banerenovering 
giver plads til A380

CPH får 
international pris 
for effektivitet for 
10. gang

Enkel gratis Wi-Fi 
i Københavns 
Lufthavn

Kursudvikling



Resultat før skat i 2015 forventes derfor at ligge i et 
interval mellem DKK 1.300,0 mio. og DKK 1.400,0 
mio., når der tages højde for særlige forhold. Drifts-
resultatet før afskrivninger forventes at være højere 
i 2015 end i 2014, når der tages højde for særlige 
forhold.

Forventning til investering i anlægsaktiver
CPH forventer at fortsætte med at investere i vækst. 
I lighed med de seneste år forventer CPH fortsat 
at investere på et højt niveau i 2015. Blandt de 
planlagte investeringer er udvidelsen af sikkerheds-
området (CSRA) i lufthavnen samt sammenlæg-
ningen af terminalområderne, hvilket er en del af 
den takstaftale, som trådte i kraft fra 1. april 2015. 
Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investerin-
ger til gavn for flyselskaber og passagerer.
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I hele juli og august var den ene af Københavns Lufthavns to hovedbaner lukket 
på grund af en omfattende renovering og udvidelse. Det betød mange startende 

og landende fly over både København og Malmø – til glæde for nogle, der lod sig 
fascinere af de lavtgående fly, men også i høj grad til gene for mange lokale beboere, 

der måtte lide med uvante støjgener.

Det hele sluttede dog mandag 31. august kl. 06.00, da lufthavnen en uge før planlagt 
genåbnede den østligste af lufthavnens to hovedbaner, 04R/22L, og dermed vendte fly-

Renoveringen af den ene af Københavns Lufthavns to hovedbaner åbner muligheden for, at Airbus A380, verdens største 
passagerfly, kommer i fast drift på København.

BANERENOVERING 
GIVER PLADS TIL 

A380
Den ene af Københavns Lufthavns to hovedbaner 

gennemgik i juli og august en gennemgribende renovering. 
Samtidig blev banen udvidet, så lufthavnen er klar til at 

modtage verdens største passagerfly.
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trafikken over hovedstaden tilbage til det velkendte 
mønster, hvor langt hovedparten af alle starter og 
landinger foregår over vand, og dermed generer 
naboerne mindst muligt.

Efterårsvejr i juli
“Vi er godt klar over, at vi trak store veksler på for-
holdet til vores nærmeste naboer. Vi foretager altid 
banerenoveringerne om sommeren, fordi vi her har 
det færreste antal fly, og vi er sikre på godt vejr. Så-
dan var det bare ikke i år, hvor vinden i mange dage 
drillede både i forhold til vindretning og styrke. Det 
gav mange starter og landinger ind over enten Kø-
benhavn eller Malmø, og det var til gene for en del 
beboere. Og det beklager vi,” siger Dan Meincke, 
trafikchef, Københavns Lufthavne A/S.

Københavns Lufthavn renoverer sine baner hver 
sommer, men de løbende, årlige banerenoverin-
ger klares om natten, så det varer ca. 15 år, inden 
04R/22L igen skal hovedrenoveres – og lukkes i 
længere tid.

Klar til verdens største
Samtidig med hovedrenoveringen er bane 04R/22L 
også blevet udvidet med to gange fire meter i hver 
side. Det betyder, at banen nu er klar til at modtage 
verdens største passagerfly, Airbus A380, som flysel-
skabet Emirates sætter i fast drift på ruten til Dubai 
fra 1. december 2015.

CPH fremlagde sin vækstplan Expanding CPH i 
januar 2014, som er en konkret vision for, hvordan 
lufthavnen i løbet af de kommende to-tre årtier 
gradvist kan udbygges til at kunne betjene 40 mio. 
passagerer. Københavns Lufthavn rundede i 2014 
for første gang 25 mio. passagerer.

”I forbindelse med Expanding CPH arbejder vi me-
get med ’intelligente løsninger’, som skal sikre, at 
vi får mest muligt for hver krone, vi investerer. Det 
sker også i forbindelse med opgraderingen af luft-
havnen til at kunne modtage de helt store fly. Der-
for udvidede vi startbanen samtidig med en længe 
planlagt banerenovering,” siger Thomas Woldbye, 
adm. direktør, Københavns Lufthavne A/S.

På samme måde er CPH i gang med en større ud-
videlse af lufthavnens Finger C, hvor de største fly 
parkeres. Udvidelsen indebærer bl.a., at en gate 
indrettes med to jetbroer, hvilket er en forud-
sætning for at kunne betjene en Airbus A380. 
Prisen for Finger C projektet og banerenove-
ringen løber samlet op i over DKK 300 mio. 
Forberedelsen til Airbus A380 udgør kun en 
mindre del af den pris.

12   CPH NEWS  Efterår 2015

INDHOLD

Forsiden

Vækst i 
Københavns 
Lufthavn skaber 
arbejdspladser i 
hele landet

Nye ruter til Miami 
og Boston styrker 
Danmark

Direkte ruter giver 
flere kinesiske 
turister til Danmark

Fornuftig vækst i 
første halvår

Banerenovering 
giver plads til A380

CPH får 
international pris 
for effektivitet for 
10. gang

Enkel gratis Wi-Fi 
i Københavns 
Lufthavn

Kursudvikling



CPH FÅR INTERNATIONAL 
PRIS FOR EFFEKTIVITET 
FOR 10. GANG
For 10. gang i de seneste 12 år er Københavns Lufthavn  
blevet kåret som ’Europas mest effektive lufthavn’.  
Løbende optimeringer og effektiv udnyttelse af  
kapaciteten har banet vejen for den internationale  
anerkendelse.

Det er verdens førende akademiske selskab 
inden for luftfart, det uafhængige Air Trans-
port Research Society (ATRS), der én gang 
om året kårer verdens mest effektive luft-
havne, og for 10. gang på 12 år hjemtog 
Københavns Lufthavn titlen som ’Europas 
mest effektive lufthavn’.

“Vi ser denne pris som en anerkendelse af 
vores arbejde med at styrke vores position 
som et af de vigtigste knudepunkter i Nord-
europa. Selvom det er 10. gang på 12 år, at 

Københavns Lufthavn modtager 
prisen for at være Europas mest 
effektive lufthavn, er det ikke 
noget, vi tager for givet. Vi 
arbejder konstant på at øge 
vores kundetilfredshed og 
effektivitet gennem auto-
matiseringer og selvbetje-
ningsløsninger, som også 
betyder, at vi reduce-
rer omkostningerne 
for vores partnere; 
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flyselskaberne, handling-selskaberne, forpagterne 
og alle andre, der driver forretning i Københavns 
Lufthavn,” siger Thomas Woldbye, adm. direktør, 
Københavns Lufthavne A/S.

Europas bedste gang på gang
ATRS vurderer årligt produktivitet, omkostninger og 
effektivitet i ca. 200 lufthavne over hele verden, og 
Københavns Lufthavn er gang på gang blevet kåret 
som Europas bedste på det felt.

“Som luftfartsindustrien er blevet mere konkurren-
cepræget, må lufthavne konkurrere om ruter, fragt 
og passagerer. Hvert år analyserer ATRS lufthavne-
nes omkostninger og resultater for at nå frem til 
de mest effektive lufthavne i alle de store regioner 
i verden. Vi er glade for at annoncere dette års 
vindere på vores verdenskonference i Singapore – 
lufthavne, der tjener som benchmarks for bran-
chen,” siger professor Martin Dresner, Præsident og 
CEO for ATRS.

”Det ligger i vores DNA, at vi vil drive en effektiv 
lufthavn, fordi det styrker vores konkurrenceposi-
tion og gavner dermed både os og vores samar-
bejdspartnere. For nogle år siden etablerede vi en 
’Airport optimazation’ afdeling, og den arbejder 
kontinuerligt på både at vurdere vores nuværende 

effektivitet og at søsætte nye initiativer, der kan 
gøre os endnu mere effektive i fremtiden,” siger 
Thomas Woldbye og fortsætter:

”De mange automatiserings- og selvbetjenings-
løsninger, vi har indført i de senere år, såsom 
check-in automater, selvbetjenings bagagedrop 
og selvbetjent boarding, er med til at sikre den 
høje effektivitet, ligesom vores ca. 100.000 årlige 
passagerinterviews viser, at det er med til at højne 
passagertilfredsheden.”

Terminal 2 som skoleeksempel
Konkrete beviser på den kontinuerlige fokus på 
effektivitetsforbedringer finder man i den nyligt 
renoverede Terminal 2. Et af de seneste tiltag i 
terminalen er sensorer i loftet, der registrerer, om 
passagererne bevæger sig eller står stille. På den 
måde er lufthavnen bedre i stand til at forudse og 
dermed forebygge køer.

“Selvom vi har skabt over 2.000 flere kvadratmeter 
til passagererne, havde vi med det stadigt stigende 
passagertal alligevel behov for at effektivisere 
terminalen. Derfor har vi bl.a. gennem dynamisk 
kø-styring, selvbetjente bagagedrop og optimeret 
udnyttelse af check-in faciliteterne øget terminalens 
kapacitet betragteligt,” siger Thomas Woldbye.

De selvbetjente bagagedrop sætter den tid, pas-
sagererne bruger ved skranken helt ned til 15 
sekunder, og den optimerede udnyttelse af check-in 
faciliteterne har øget effektiviteten med 30 procent. 
Begge dele var medvirkende til, at Københavns 
Lufthavn sidste år reducerede sine omkostninger pr. 
passager med 1,7 procent.
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Enkel gratis Wi-Fi i 
Københavns Lufthavn
Adgangen til gratis Wi-Fi i Københavns Lufthavn er blevet forenklet. 
Samtidig med, at den travle sommertrafik i Københavns Lufthavn for alvor 
satte ind, blev det endnu nemmere at have sin smartphone og tablet med 
på rejsen.

”Vores undersøgelser af passagernes tilfredshed 
med lufthavnen viser, at mange ønskede sig en 
endnu nemmere og mere direkte adgang til den 
gratis Wi-Fi i lufthavnen.  Og det lyttede vi til,” siger 
kommerciel direktør i Københavns Lufthavn, Peter 
Krogsgaard.

Københavns Lufthavn har haft gratis Wi-Fi i flere år.  
Nu er adgangen blevet forenklet, så man blot skal 
gå på CPH HOTSPOT, angive mailadresse og land – 
og så er man på.

”Tiden er en anden i dag, end da vi først gav Wi-Fi 
fri i forbindelse med vores fordelsprogram ”Advan-

tage”. I dag er det en bekvemmelighed, som vi alle 
forventer at have let og gratis adgang til – uanset 
om vi er på en cafe i byen eller her i lufthavnen,” 
siger Peter Krogsgaard.

Et online rejseliv
I dag har ni ud af ti passagerer en smartphone 
med på rejsen. Dertil kommer de mange tablets og 
bærbare computere.

”Vi rejser jo ikke med vores mobiler og tablets for 
at have ekstra bagage med. Vi har i dag et 24/7 
online rejse- og arbejdsliv.  Der bliver downloadet 
boardingkort til flyet, tjekket facebook, tweetet og 
læst mails. Der bliver sendt Power Point præsen-
tationer og streamet afsnit af Game of Thrones. 
Fællesnævneren er, at vi alle efterhånden er ganske 
afhængige af at være på – og det skal man selvføl-
gelig også kunne være her i lufthavnen,” siger Peter 
 Krogsgaard.
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