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EmiratEs sættEr 
vErdEns størstE fly 
ind på KøbEnhavn 
det dubai-baserede flyselskab Emirates sætter fra 1. december 
2015 verdens største passagerfly, airbus a380, ind på 
København. dermed bliver Københavns lufthavn den første 
nordiske lufthavn, der kan præsentere den store airbus i fast 
rutefart.

Offentliggørelsen af Emirates’ a380 til København kommer næsten fire år efter, at 
flyselskabet første gang forbandt den danske hovedstad med dubai. ruten vil blive 
betjent af verdens første a380 konfigureret til to kabineklasser med en kapacitet på 
615 passagerer.

”Oprindeligt lancerede vi ruten med en a330 og oplevede hurtigt en stigende 
efterspørgsel på fly til og fra København, hvilket var årsag til, at vi efter blot seks 
måneder indsatte en større 777. i dag er vi glade for at kunne opgradere ruten 
yderligere, på grund af vores høje belægningsgrad, og nu indsætte vores ikoniske 
dobbeltdækker – a380,” siger sir tim Clark, president Emirates airlines. ”Emi-
rates skriver historie med dette fly. dets brændstofeffektivitet er højere end de 

thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns lufthavne a/s (tv) og sir tim Clarke, president Emira-
tes airlines, hilser på hinanden ved pressemødet på d’angleterre, hvor Emirates offentliggjorde, at 
selskabet indsætter en airbus a380 på ruten til København.
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fleste moderne små passagerbiler, når det kommer 
til brændstoføkonomi per passagerkilometer, hvilket 
gør det muligt at reducere emissioner uden at gå på 
kompromis med komfort,” tilføjer Clark.

Endnu flere passagerer
siden Emirates’ lancering i danmark i 2011 har 
næsten 800.000 passagerer fløjet på ruten mellem 
København og dubai. nu kommer der pga. det 
enorme fly endnu flere passagerer, og det ligger fint 
i tråd med Københavns lufthavns vækstagenda:

”vi investerer i disse år signifikante beløb i udvidel-
sen af Københavns lufthavn, og denne udvidelse 
omfatter også opgradering af infrastrukturen, så 
lufthavnen bliver a380-kompatibel. vi er meget 
glade for Emirates’ beslutning om at indsætte 
en a380, verdens største passagerfly, på ruten 
til København, som dermed bliver den første by i 
skandinavien til at tilbyde en fast a380-rute,” siger 
thomas Woldbye, administrerende direktør i Køben-
havns lufthavne. ”den øgede kapacitet vil forhå-
bentlig stimulere øget handel og turisme mellem 
danmark og lande i mellemøsten, asien og afrika,” 
tilføjer Woldbye.

En del af planen
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 
meget med ’intelligente løsninger’, som skal sikre, 
at vi får mest muligt for hver krone, vi investerer. 
det sker også i forbindelse med opgraderingen af 
lufthavnen til at kunne modtage de helt store fly. 
for eksempel udvider vi startbanen samtidig med 
en længe planlagt banerenovering,” siger thomas 
Woldbye.

i løbet af de kommende måneder bliver en af luft-
havnens to hovedbaner således renoveret, og i den 
forbindelse gør Cph nu den 3,3 kilometer lange 
bane 04r/22l fire meter bredere i hver side. det er 
nødvendigt, da airbus a380 på grund af sit enorme 
vingefang kræver en bane, der er bredere end de 
gængse 45 meter.

på samme måde er Cph i gang med en større 
udvidelse af lufthavnens finger C, hvor de største 
fly parkeres. Udvidelsen indebærer bl.a., at en gate 
indrettes med to jetbroer, hvilket er en forudsæt-
ning for at kunne betjene en airbus a380. prisen 
for finger C projektet og banerenoveringen løber 
samlet op i over 300 mio. kr. forberedelsen til air-
bus a380 udgør kun en mindre del af den pris.
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tre aktuelle byggeprojekter flugter med lufthavnens ”Expanding Cph” 
strategi om at udbygge i faser, så Cph i løbet af de næste to-tre årtier vil 

kunne håndtere 40 millioner passagerer årligt.

Cph UdvidEr tErminal 2 
Og sECUrity

Cph fortsætter rejsen 
mod fremtidens luft-

havn, der skal kunne 
rumme 40 millioner 

passagerer. Cph har 
investeret 130 millioner 

kroner i at opgradere 
og bygge 700 ekstra 

kvadratmeter i terminal 2 
og etablere to ekstra spor i 

security. 

passagererne i Københavns lufthavn skal have 
mere plads i terminal 2 og ved security tjekket. 

derfor har lufthavnen netop åbnet to nye spor 
i security, mens håndværkerne arbejder på at få 

færdiggjort ombygningen i terminal 2 inden den 
travle sommertrafik.

som nævnt andetsteds arbejder lufthavnen også på 
at udvide finger C, der håndterer de store, interkon-

tinentale fly, godt i gang. det projekt til 250 millioner 
kroner er klar med nye lounges og tre brobetjente gates 

inden udgangen af 2015.
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Plads til succes
”de tre byggeprojekter flugter 

med lufthavnens ”Expanding Cph” 
strategi om at udbygge i faser, så 

vi i løbet af de næste to-tre årtier vil 
kunne håndtere 40 millioner pas-

sagerer årligt, ” siger administrerende 
direktør thomas Woldbye.

Passagertallet rundede i 2014 for 
 første gang 25 millioner

”den succes skal vi have plads til, inden vi 
når den travle sommer. derfor investerede vi 

130 millioner kroner i at udvide terminal 2 og 
det centrale security tjek,” siger administre-

rende direktør thomas Woldbye, Københavns 
lufthavn.

Mere plads i Security
med sammenlægningen af indenrigs- og udenrigs-

trafikken var der brug for lidt mere plads i det cen-
trale security tjek, hvor de 16 spor i første omgang 

blev udvidet med to ekstra. det øgede kapaciteten 
med mere end 10 procent.

”vi indviede de to nye spor samtidig med, at indenrigs-
trafikken flyttede ind i terminal 2 og 3. derudover har 

vi ansat ekstra security personale, så vi er klar til mere 
vækst og endnu en travl sommer i 2015,” siger thomas 

Woldbye.

samtidig er planlægningen af endnu en udbygning 
i security med mere plads til passagererne og yder-
ligere fire spor indledt.

Mere plads i Terminal 2
Også i den vestlige del af terminal 2 har bygge-
væggene rejst sig. i 2013 blev den østlige del af 
terminal 2 ombygget og udvidet med 1.300 kva-
dratmeter og 12 ekstra check-in pulte. nu er turen 
kommet til resten af terminalen.

”vi vil skabe mere lys og luft og ikke mindst 700 
kvadratmeter ekstra plads. derudover opgraderer vi 
udbuddet af mad og drikke og øvrige service tilbud 
til passagererne – f.eks. installerer vi en række lade-
stationer, så man kan få strøm på sine telefoner, 
tablets og lap tops,” fortæller thomas Woldbye.

stueetagen i terminalen, hvor passagererne primært 
opholder sig, skal være klar til sommerens travle 
trafik, mens kontorerne på 1. og 2. sal først er klar i 
løbet af efteråret.
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sammenlægningen af indenrigs- og schengentrafikken har gjort det 
nemmere at skifte fly i Københavns lufthavn. for fremtiden bliver de 

fleste indenrigsfly parkeret på gates tæt på Europatrafikken, og så bliver 
det nemmere, enklere og hurtigere at transferere i Københavns lufthavn. 

danmark bliver dermed bundet endnu bedre sammen med resten af verden.

nEmmErE Ud 
i vErdEn via 

KøbEnhavn
siden 29. marts er alle fly fra Københavns 

lufthavn afgået fra terminal 2 eller 3 – uanset 
om destinationen er aalborg eller amsterdam; 

billund eller bergen. dermed er det blevet 
hurtigere og nemmere at skifte fly i København. 

det er en af fordelene af sammenlægningen af 
indenrigs- og store dele af udenrigstrafikken, og 

dermed er alle danskere kommet en lille smule 
tættere på det store udland.

samtidig med at danmark gik over til sommertid, og flyselskaberne der-
med skiftede fra vinter- til sommerprogrammet, skete der store ændringer 

i Københavns lufthavn. Efter 45 år ophørte indenrigsterminalen terminal 1 
som selvstændig terminal. det betyder, at alle fly fremover afgår fra terminal 

2 og 3, ligesom check-in, security og bagage foregår ét og samme sted for 
alle passagerer.
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specielt for den lille halve million passagerer, der 
årligt skifter fly fra indenrigs til udenrigs – eller 
omvendt – i København, er det godt nyt.

nemmere at skifte fly
”for fremtiden bliver de fleste indenrigsfly parke-
ret på gates tæt på Europatrafikken, og så bliver 
det nemmere, enklere og hurtigere at transferere 
i Københavns lufthavn. det betyder, at vi binder 
danmark endnu bedre sammen med resten af 
verden, og dermed tager vi også endnu et skridt 
for at styrke vores position som internationalt 
knudepunkt,” siger peter Krogsgaard, Kommerciel 
direktør, Københavns lufthavne a/s.

Konkret betyder sammenlægningen af indenrigs- 
og schengen-trafikken, at check-in og security i 
terminal 1 er lukket, og at alle passagerer derfor 
skal benytte terminal 2 og 3 – uanset destination. 
det betyder samtidig, at det dermed er slut med gå- 
eller busturen mellem terminalerne.

SAS: Stort, innovativt skridt
fire ud af fem passagerer, der transfererer fra 
indenrigs til udenrigs i Københavns lufthavn, flyver 
med sas, og selskabet betragter derfor også sam-
menlægningen som et stort innovativt skridt, der 
kommer til at gøre Cph helt unik.

”ingen andre lufthavne af Cphs betydning 
og størrelse har på den måde en lufthavn, 
hvor indenrigs og udenrigs hænger sam-
men,” siger lars W. andersen, direktør for 
public affairs og infrastruktur i sas, der me-
ner, at sammenlægningen af operationerne 
kommer til at gøre mange ting lettere både 
for rejsende og ansatte.

“alle vores fly kommer nu til at holde i nær-
heden af hinanden. det betyder, at kunderne 
vil have væsentlig hurtigere og nemmere for-
bindelse mellem indenrigs og udenrigs, når 
de skifter fly i København. det gør, at vores 
jyske og bornholmske kunder - enten med 
sas eller i samarbejde med vores indenrigs-
partnere kommer tættere på verden,” siger 
lars W. andersen.
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passagErrEKOrd gav gOdt rEsUltat
Københavns lufthavne a/s (Cph) satte passagerrekord for fjerde år i træk. 25,6 mio. rejsende betød samtidig 
stigende omsætning og et forbedret resultat. væksten var drevet af flere internationale passagerer og flere 
transferpassagerer, hvilket styrkede Københavns lufthavns stærke konkurrencemæssige position blandt de 
europæiske storlufthavne. derudover var der en øget omsætning i shoppingcentret og parkering samt forbedret 
hotelaktivitet. lufthavnen forventer fortsat vækst i 2015. resultat før skat korrigeret for særlige forhold for 2014 
blev dKK 1.279,0 mio., hvilket var i overensstemmelse med fondsbørsmeddelelsen den 4. november 2014. 

antallet af passagerer steg med 6,5 procent i 
Københavns lufthavn i 2014, hvilket svarer til godt 
1,5 mio. flere rejsende end året før. det bragte 
det samlede passagertal op på 25,6 mio., hvilket 
er rekord. det stigende antal passagerer betød, at 
omsætningen steg med 6,1 procent til dKK 3.867,5 
mio. som følge af den stigende omsætning steg det 
rapporterede resultat før skat til dKK 1.263,2 mio.

“for første gang i sin snart 90-årige historie run-
dede Københavns lufthavn i 2014 25 mio. rejsende, 
og passagerrekorden medførte en omsætnings-
fremgang og et tilfredsstillende resultat. derudover 
var vores vækst højere end hovedparten af vores 
konkurrenter ude i Europa, hvilket understreger, at 
vi når de mål, vi har sat os i vores forretningsstrategi, 

World Class hub,” siger thomas Woldbye, adm. 
direktør, Københavns lufthavne a/s.

den internationale trafik steg med 6,8 procent, 
og antallet af transferpassagerer steg med 12,7 
procent, hvilket er den højeste stigning i de seneste 
fem år. antallet af indenrigspassagerer steg med 
2,3 procent.

ny takstaftale skal sikre fortsat vækst
Cph indgik i 2014 endnu en langvarig takstaftale 
med flyselskaberne. den fireårige aftale gælder 
frem til 31. marts 2019 og sikrer, at prisen for at 
benytte Københavns lufthavn holdes på et fortsat 
konkurrencedygtigt niveau.

25,6  
mio. rejsende i 2014

6,5
% 
stigning i  
antallet af  
passagerer
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“aftalen betyder, at Københavns lufthavn fasthol-
der sin konkurrencemæssige position i den billigste 
tredjedel blandt de europæiske storlufthavne. 
aftalen er afgørende for at sikre, at det nødvendige 
investeringsniveau i lufthavnen kan fortsætte,” siger 
thomas Woldbye.

CPh vokser med trafikvæksten
Cph har foretaget en række større investeringer 
i immaterielle og materielle anlægsaktiver. i 2014 
udgjorde investeringerne i alt dKK 924,1 mio., 
hvilket igen er markant mere end det, som Cph 
er forpligtet til at investere årligt i henhold til den 
gældende takstaftale.

“de kommende års forventede vækst kræver konti-
nuerlige, fysiske udbygninger af lufthavnen. i 2014 
indledte vi som konsekvens af det øgede antal long 
haul ruter udvidelsen af finger C, der håndterer de 
større, interkontinentale fly. vi har også etableret og 
opgraderet flere standpladser, der kan håndtere de 
større fly,” siger thomas Woldbye.

derudover omfatter de største investeringer til 
gavn for passagerer og flyselskaber blandt andet 
ombygning af terminal 2, optimering og udbygning 
af bagageanlægget og self-boarding gates og auto-
matiserede bag drop skranker.

Ikke-aeronautisk vækst
Omsætningen i shoppingcentret steg med 4,4 pro-
cent, hvilket primært skyldes nyt og forbedret food 
and beverage udbud og nye specialbutikskoncepter. 
desuden har stigningen i de internationale, afgå-
ende passagerer også medført en positiv udvikling i 
omsætningen.

Omsætningen fra parkering er steget med 6,4 
procent. væksten kommer primært fra online seg-
mentet, hvor Cph gennem en stærkere kampagne-
strategi og forbedrede online-produkter har opnået 
en stigning i den gennemsnitlige omsætning pr. 

924,1
Investeringer  

i 2014

mio.

Cph har gennem det seneste lille årti holdt et historisk højt investeringsniveau.
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transaktion. hotelaktiviteten steg med dKK 10,1 
mio. hvilket hovedsagligt skyldtes højere gennem-
snitspriser pr. værelse. derudover oplevede hilton 
højere møde- og konferenceaktivitet samt flere 
banketter.

Flere internationale priser
Cph modtog i 2014 følgende priser: ”verdens 
bedste security”, ”nordeuropas bedste luft-
havn”, ”Europas mest effektive lufthavn”, ”EUs 
mest punktlige lufthavn” og ”verdens næstmest 
punktlige mellemstore lufthavn” samt med blandt 
top tre i titlen som ”verdens bedste lufthavn til 
ruteudvikling” blandt lufthavne mellem 20 og 50 
mio. passagerer årligt. Endelig modtog Cph prisen 
”airport food & beverage Offer of the year” ved 
den internationale fab awards. ved samme lejlig-
hed vandt Joe & the Juice for andet år i træk prisen 
for ”bedste lufthavnscafé”.

Forventninger til 2015
på baggrund af det forventede trafikprogram for 
2015 forventes en vækst i det samlede antal pas-
sagerer. den fortsatte konkurrence mellem flysel-
skaberne og lukkede ruter som følge af indskrænk-
ninger hos flyselskaberne eller en global økonomisk 
afmatning kan dog påvirke udviklingen negativt for 
2015.

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 passa-
gervækst, øgede krav til security samt omkostnings-
inflation. dette modsvares delvist af et fortsat fokus 
på effektivisering af driftsomkostninger.

afskrivninger og finansieringsomkostninger for-
ventes samlet set at være lidt højere end i 2014, 
primært som følge af det fortsat høje investerings-
niveau. 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 for-
hold. driftsresultatet før afskrivninger forventes at 
være højere i 2015 end i 2014, når der tages højde 
for særlige forhold. 

Forventning til investeringer i anlægsaktiver
Cph fortsætter 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 inve-
steringer er udvidelsen af sikkerhedsområdet (Csra) 
i lufthavnen samt sammenlægningen af terminal-
områderne, hvilket er en del af den takstaftale, som 
træder i kraft fra 1. april 2015. dertil kommer andre 
ikke aeronautiske investeringer til gavn for flyselska-
ber og passagerer.
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i samarbejde med rigspolitiet investerer Københavns lufthavn i 
såkaldte ’automatic boarder Controls’ (abC), der skal nedsætte kø-

tiden i paskontrollen og øge sikkerheden. politiet vil eje automaterne, 
som passet bliver skannet af, mens Cph sørger for at installere de nye 

automater.

automatisk paskontrol giver bedre service, ligesom politiet får mere tid til at bekæmpe kriminalitet.

Cph får 
aUtOmatisK 

pasKOntrOl
når passagererne i Københavns lufthavn 

skal igennem paskontrollen, er det for en 
del af dem snart slut med at vise passet til en 

politibetjent. sidst på året forventes en række 
nye automater at blive sat i drift, som i stedet 

skanner passet. det giver bedre service, og 
politiet får mere tid til at bekæmpe kriminalitet.  
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i første omgang er det passagerer med et pas 
fra EU, norge, schweiz og liechtenstein og med 
en chip i passet, der kan benytte automaterne. 
automaterne er udviklet af vision-box, som bl.a. 
benytter nudging-teknologi til at påvirke passage-
rernes adfærd.   

automatisk paskontrol er allerede gennemprøvet 
og etableret i lufthavne i blandt andet amsterdam, 
frankfurt, london, new york og Chicago, og håbet 
er, at de nye skannere vil blive en gevinst for pas-
sagererne i Københavns lufthavn i form af kortere 
ventetid og bedre service. Og det betaler sig:

”Jo bedre vores service bliver, også på et område 
som dette, jo flere ruter og jo bedre tilgængelighed 
får danmark,” fortæller kommunikationsdirektør 
henrik peter Jørgensen, Københavns lufthavne a/s.

Mere tid til at bekæmpe  kriminalitet
passageren lægger passet på skanneren, som tjek-
ker ansigtet og kontrollerer informationerne i passet 
i en række internationale registre. hvis borgeren 
er efterlyst, eller passet er stjålet, vil systemet gøre 
politiet opmærksom på det.  

foruden at være træfsikker vil de automatiske 
skannere også betyde, at betjenten, der normalt har 
kastet et blik på passagerernes pas, kan bruge sin 
tid på at finde illegale indvandrere og kriminelle. 

”med skannerne kan vi fokusere vores indsats 
bedre. personer, som ikke har noget at skjule, 
ryger hurtigt igennem systemet, uden at man skal 
benytte en politiindsats. derimod kan vi fokusere 
på de tilfælde, hvor der er problemer,” siger steen 
pedersen, politiinspektør i Københavns politi i et 
indslag til dr nyheder.

i den nuværende plan for implementeringen af 
automatisk paskontrol i Københavns lufthavn vil 
de to midterste pasbokse blive erstattet af de nye 
automater, der kontrolleres og administreres af to 
betjente. to nye pasbokse vil blive sat op i hver side, 
hvori der er kapacitet til fire betjente. 
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nyE faCilitEtEr 
hOldEr brandmænd 

til ildEn i KøbEnhavns 
lUfthavn

Københavns lufthavns brandøvelsesplads er blevet opgraderet. resultatet 
er en løsning, der er på forkant både miljømæssigt og brandfagligt, og 

er uden sammenligning i danmark og omegn. øvelsespladsen bruges af 
lufthavnens brandmænd i deres daglige træning, hvor de nye og forbedrede 

træningsfaciliteter bogstaveligt talt holder brandmændene til ilden.

træningsfaciliteterne for lufthavnens 70 brandmænd er 
gennem det seneste halvandet år blevet opgraderet. det 

betyder forbedrede forhold til brandmændenes træning, 
hvor der blandt andet bliver trænet slukninger i kopier af fly 

– de såkaldte mock-ups.

netop en ny mock-up pryder nu brandøvelsespladsen, og her 
kan man via et avanceret styringssystem vælge, hvor stor bran-

den skal være, og hvor i flyet den skal opstå. den nye mock-up 

er baseret på gas som brændselskilde, mens der 
tidligere blev brugt jet-fuel. dette og en række an-
dre tiltag er med til at sikre, at pladsen er på forkant 
med et stigende antal miljømæssige krav.

Al udvikling og vækst skal foregå ansvarligt 
i udviklingen af den nye og forbedrede brandøvel-
sesplads er der medtænkt en række miljømæssige 
tiltag, der alle er med til at skabe en øget kontrol af 

i udviklingen af den nye og forbedrede brandøvelsesplads er der medtænkt en række miljømæssige tiltag, 
der alle er med til at skabe en øget kontrol af pladsens miljøpåvirkning.
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pladsens miljøpåvirk-
ning. tiltagene har 

særligt haft fokus på 
vandforbrug, rensning 

af vand og brugen 
af gas fremfor jet-fuel 

ved øvelser. tilsammen 
resulterer det i en bedre 

opsamling af sluknings-
vand, en større kontrol af 

forbrug og mindre miljøska-
delig slukningsmetoder.

lufthavnens naboer i dragør 
vil også opleve forbedringer, da 

de optimerede forhold eliminerer 
risiko for røggener og forbedrer 

beskyttelse af jord og grundvand.  

”det er vigtigt for os at medtænke 
optimering i både faglig og miljømæs-

sig forstand i alle vores nybygninger 
og tilbygninger. det handler helt enkelt 

om, at al udvikling og vækst i lufthav-
nen skal foregå ansvarligt,” fortæller 

Kristian durhuus, der er driftsdirektør i 
Københavns lufthavn.

Fakta

•	 	Der	er	altid	17	brandmænd	på	vagt	døgnet	rundt	og	
i	alt	er	70	brandmænd	ansat	i	lufthavnens	afdeling	
’Brand	og	Redning’.

•	 	Brand	og	Redning	har	en	responstid	på	
maksimum	180	sek.	Dette	er	med	til	at	sikre	
lufthavnen	en	af	de	højeste	procentdele	af	
overlevende	efter	hjertestop	i	Danmark.

•	 	Brandøvelsespladsen	er	beliggende	i	Dragør	
Kommune	i	lufthavnens	sydlige	område.

•	 	Mock-up	flyet	har	samme	højde	og	
dimensioner	som	et	Airbus	A320-fly,	og	
er	udstyret	med	propeller	på	den	ene	
vinge	og	jetmotorer	på	den	anden,	
så	brandslukning	kan	øves	i	begge	
flytyper.	

•	 	Københavns	Lufthavn	er	et	
nationalt	uddannelsescenter	for	
lufthavnsbrandmænd,	og	er	ved	at	
udvikle	et	internationalt	akademi	
til	træning	af	brandmænd	fra	
andre	europæiske	lufthavne.

Borgmester stod fadder til  
den ’lille ny’ 
samarbejdet mellem lufthavnen og de omkringlig-
gende kommuner er ligeledes en vigtig del af opti-
meringen. netop derfor var dragørs borgmester, Eik 
dahl bidstrup, inviteret med til indvielsen, hvor han 
stod ”fadder” til den nye mock-up, der fik navnet 
’greenliner’. navnet var foreslået af en medarbej-
der i en intern navnekonkurrence, og bliver malet 
på flyet inden for den nærmeste fremtid. 

til indvielsen lagde borgmesteren også særligt 
vægt på det gode samarbejde og vigtigheden af, at 
lufthavnens faciliteter optimeres:

”dragør Kommune er enormt glad for den gode re-
lation, vi har til vores nærmeste nabo, Københavns 
lufthavn. især det gode forhold mellem vores lokale 
beredskab og lufthavnen er af stor værdi. vi har 
flere gange benyttet os af de gode træningsfacili-
teter, der er i lufthavnen. det er rigtig spændende 
med den nye opgradering i form af ’greenlineren’. 
for os er det et stort plus. både i form af den ekstra 
opmærksomhed på de miljømæssige konsekven-
ser af øvelserne, samt de røggener, der tidligere 
har kunnet forekomme. personligt var jeg enormt 
beæret over at få lov til at være med til indvielsen 
samt at få lov til at stå fadder til den ’lille ny’. Et 
stort tillykke til Cph fra dragør Kommune.”
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KøbEnhavns 
lUfthavn 
UdvidEr vEst 
fOr stOrEbælt
borgmester i Odense, anker boye, træder ind i Kø-
benhavns lufthavns vækstkomité, og bliver dermed 
det første medlem vest for storebælt. Udvidelsen 
af vækstkomiteen sker i lyset af udsigten til kortere 
rejsetider mellem landsdelene. 

Københavns lufthavn har i dag besluttet at udvide 
sin vækstkomité med et nyt medlem vest for sto-
rebælt. med borgmester anker boyes indtræden 
tæller vækstkomiteen i alt 19 beslutningstagere fra 

virksomheder som mærsk, microsoft og man samt 
regionsrådsformænd og borgmestre i hovedstads-
området.

Udvidelsen af vækstkomiteen er en konsekvens af, 
at rejsetiderne mellem landsdelene i de kommende 
år bliver mindre og mindre i takt med at investe-
ringerne i timedrift mellem de store byer realiseres. 
det betyder, at flere danskere får kortere rejsetid 
til det internationale knudepunkt, Københavns 
lufthavn.  

“det er helt unikt for et land af danmarks størrelse, 
at vi har et internationalt knudepunkt som Køben-
havns lufthavn. da vi etablerede vækstkomiteen, 
var vores fokus først og fremmest på at styrke kob-
lingen mellem hovedstadsområdet, sydsverige og 
Københavns lufthavn. det er i høj grad lykkedes, 
og vi mener derfor, at det er afgørende, at vi sikrer, 
at vestdanmark i endnu højere grad end i dag kan 
drage nytte af knudepunktet,” siger Jens Kramer 

mikkelsen, formand for Københavns lufthavns 
vækstkomité.

En netop offentliggjort rapport viser, at rejsetiden 
med tog mellem Odense og Københavns lufthavn 
i fremtiden næsten kan komme ned på en time. 
rapporten, der er udarbejdet af transport data 
lab, viser, at rejsetiden fra Odense til Københavns 
lufthavn kan nedbringes fra 1 time og 34 min til 
blot 1 time og 4 minutter. En rejsetid, som åbner 
nye muligheder for Odense og fyn.

”Odense investerer massivt i at skabe vækst, og for 
byens virksomheder er gode og effektive forbin-
delser til resten af verden af stor betydning. En 
rejsetid på en time til lufthavnen åbner samtidig nye 
muligheder for tiltrækning af turister. Jeg glæder 
mig derfor til at gå ind i arbejdet i Københavns 
lufthavns vækstkomité, så Odense og fyn i endnu 
højere grad får glæde og gavn af Københavns luft-
havn i fremtiden,” siger borgmester anker boye.
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