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Historisk udvidelse af 
Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavn er en af Euro-
pas hurtigst voksende lufthavne. 
Lufthavnen præsenterede i decem-
ber sidste år en ny udvidelsesplan, 
der skal sikre, at Danmark får endnu 
flere forbindelser til verden.

Formålet med planen er at skabe plads 
og faciliteter til 40 mio. årlige passage-
rer og bl.a. 17 nye langdistanceruter. 
Alene i anlægsperioden vil udvidelsen af 
Københavns Lufthavn skabe 12.500 nye 
arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 
tre supersygehusbyggerier eller en halv 
Femern-forbindelse.

Den konkrete plan for den historiske 
udvidelse af Københavns Lufthavn, kaldet 
“Expanding CPH”, blev præsenteret i 
december af Københavns Lufthavns adm. 

direktør, Thomas Woldbye, sammen med 
bl.a. erhvervsminister Brian Mikkelsen.

”Trafikken her i Københavns Lufthavn er 
vokset markant de senere år, og væksten 
fortsætter. Derfor er det nødvendigt at 
fremtidssikre lufthavnen, og det kræver, 
at vi bygger ud. Vi har brug for mere 
plads, både til passagerer og bagage, 
ligesom vi har brug for standpladser og 
gates til flere fly. Den plan, vi har fremlagt 
her, viser, hvordan vi vil realisere målet 
om at skabe plads til 40 mio. passage-
rer,” siger Thomas Woldbye.

Udbygningen af Københavns Lufthavn til 
40 mio. passagerer om året bliver med en 
samlet investering på ca. 20 mia. kr. til en 
af de største privatfinansierede anlægs-
investeringer i danmarkshistorien. Projek-
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tet skaber ifølge en ny rapport fra COWI 
ydermere 12.500 nye arbejdspladser 
alene i anlægsperioden. Af disse nye jobs 
er 80% inden for håndværksfag. 

17 nye langdistanceruter og 9.000 
flere jobs

”Danmark har brug for stærke forbin-
delser til resten af verden. Det kræver en 
stærk lufthavn, der er godt forbundet 
med flyruter over hele kloden. Køben-
havns Lufthavn har i dag en position 
som Nordeuropas foretrukne knude-
punktslufthavn. Den position vil vi fast-
holde – og derfor vil vi udvide og udvikle 
lufthavnen. Vi er parate til at investere i 
en massiv udbygning af lufthavnen for at 
skabe plads til mange flere fly og mange 
flere rejsende,” siger Thomas Woldbye. 

Udvidelsen betyder, at lufthavnen bl.a. 
får plads til 17 nye langdistanceruter til 
hele verden ud over de nuværende 36. 
Det kan lade sig gøre ved at udbygge 
den vestlige del af lufthavnen, så arealet 
til standpladser udvides til 1.900.000 
m2, hvilket er dobbelt så stort som det 
nuværende areal. Det gør det muligt at 

udvide antallet af standpladser til fly fra 
de nuværende 78 til 124. 

”Hvis vi ikke bygger lufthavnen markant 
ud, løber vi inden for få år tør for plads til 
fly. Med udvidelsen kan vi både imøde-
komme den øgede passagervækst og 
åbne for en række nye interessante ruter 
til hele verden. Nye flyruter giver dansker-
ne bedre adgang til verden og verden 
bedre adgang til Danmark. Samtidig sik-
rer de bedre vilkår for fragt af eksportva-
rer til fremadstormende vækstøkonomier 
i bl.a. Asien,” uddyber Thomas Woldbye. 

I dag arbejder over 16.500 mennesker 
fast i Københavns Lufthavn, hvilket alle-
rede gør lufthavnen til Danmarks største 
arbejdsplads. Når lufthavnen er udbygget 
til 40 mio. passagerer om året, forventes 
antallet af permanente arbejdspladser at 
være steget med 9.000. Dette er ud over 
de 12.500 byggejobs i anlægsperioden. 
Alene i perioden 2005-2015 bidrog CPH 
med ca. 31 mia. kr. i øget BNP. 

Læs mere om udbygningen af Køben-
havns Lufthavn her.
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To byggerier til 1,2 milli-
arder kr. skal skabe mere 
plads til passagerer og fly

Efter decembers lancering af planen 
om at udbygge Københavns Luft-
havn for 20 milliarder kroner sætter 
CPH gang i to store projekter– en 
ny Finger E til fly og en fordobling 
af transitområdet i Terminal 2 - det 
travleste passagerområde.

Med 850 millioner kroner til første fase 
af en helt ny finger med flere pladser til 
fly og nye ruter, og 390 millioner kroner 
til en fordobling af det travle passager-
område efter sikkerhedskontrollen er der 
sat yderligere fart på udbygningen af 
Københavns Lufthavn.  

De to nye projekter betyder endnu flere 
byggekraner i lufthavnen, når flere end 
1.000 byggearbejdere og teknikere i de 
kommende tre år skal skabe mere plads 
fly og passagerer.

Administrerende direktør Thomas Wold-
bye og beskæftigelsesminister Troels 
Lund Poulsen igangsatte de to store pro-
jekter ved et arrangement i Københavns 
Lufthavn i januar måned i år. 

Mere plads til gode rejseoplevelser

”Det første vores passagerer kommer til 
at mærke er investeringen på 390 mio. 
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i at skabe mere plads til rejsen i det travle 
område efter sikkerhedskontrollen,” 
fortæller Thomas Woldbye. 

Området mellem Finger A og B fordobles 
med 4.000 kvadratmeter. Det sker ved 
at opføre en helt ny bygning foran den 
eksisterende, og derefter bygge dem 
sammen. Byggeriet er færdigt omkring 
sommeren 2018. 

”Vi gør gangarealerne bredere, så der 
er bedre plads, når man skal ud til sit fly. 
Dertil etablerer vi et nyt legeområde, flere 
siddepladser og flere stik til opladning.  
For syv ud af 10 passagerer er mulighe-
derne for shopping og gode spisesteder 
afgørende for den gode rejseoplevelse 
– og det lytter vi til, så derfor bygger vi 
også 28 nye butikker og spisesteder. Vi 
er allerede godt i gang med at finde det 
helt rigtige udvalg, så der er noget for 
en hver smag og pengepung,” fortæller 
Thomas Woldbye. 

Lufthavnen bygger helt ny finger 

”Bygningen af en helt ny Finger E er et af 
de største byggeprojekter i nyere tid. Når 

fingeren er færdigudbygget, vil den kun-
ne huse i alt 10 gates til de store fly og 20 
til de mindre fly på europæiske ruter - et 
meget stort byggeri omkring 3 milliarder 
kroner,” fortæller Thomas Woldbye. ”I 
dag har vi sat spaden i jorden på den 
første fase af byggeriet, som alene koster 
850 millioner. Med den fase får vi de 
første 22.000 kvadratmeter og syv gates 
til flyene, ” fortæller Thomas Woldbye. 

Den første fase af Finger E skal stå klar 
i 2019. Men det slutter ikke her. Som 
led i den samlede Expanding CPH plan 
om fremtidens lufthavn med plads til 40 
millioner passagerer, samt flere fly og nye 
ruter, planlægges allerede yderligere faser 
af den nye finger. 

Byggeri midt i lufthavnen vil kunne 
mærkes

Hvor bygningen af den kommende 
Finger E foregår et sted i lufthavnen, hvor 
hverken passagerer eller fly påvirkes, så vil 
udbygningen af det travle passagerområ-
de mellem Finger A og B kunne både ses 
og mærkes.

FORÅR 2017

”Vi opsætter effektive byggevægge for 
at skærme af og begrænse støj og andre 
gener for vores passagerer og medar-
bejdere.  Vi opsætter ovenlysvinduer og 
forsøger at begrænse det mest støjende 
arbejde til om natten. Omkring december 
i år rykker byggeaktiviteten ind i det nu-
værende område. Det sker, når den nye 
4.000 m2 tilbygning kan sluttes sammen 
med den eksisterende,” siger Thomas 
Woldbye. 

”Desværre kan vi ikke bygge noget så 
omfattende midt i lufthavnen, uden det 
i et vist omfang kan mærkes af passage-
rerne, men jeg kan garantere, at vi gør 
alt, hvad vi kan, for at begrænse gener-
ne – og jeg kan godt love, at det nye 
område er værd at vente på. Målet er, at 
være klar til åbning i sommeren 2018”, 
siger Thomas Woldbye. 

Se animationsvideo her.

Området mellem Finger A og Finger B:

• Der udvides med 4.000 nye m2 til opholds-

steder, spisesteder, butikker og plads til 

bedre flow.

• Pris 390 millioner kroner

• Der bruges 1.600 m3 beton, 1.100 ton stål 

og opføres en 1.800 m2 ny facade.

• 60 procent af alle passagerer kommer 

igennem området mellem Finger A og 

Finger B, der er lufthavnens travleste sted 

efter sikkerhedskontrollen

• Byggeriet er færdigt i 2018 

Finger E – første fase:

• Finger E’s første fase bliver på 22.000 nye 

m2 med syv gates og 800 siddepladser.

• Der bygges en brobetjent widebody gate 

til de store fly.

• Dertil seks busbetjente gate. To er fleksi-

ble, så de kan bruges som én gate til de 

store fly.

• Man kan gå ombord i busserne tørskoede 

hele året rundt. Ved de store fly går man 

ombord via overdækkede trapper. 

• Ved siden af Finger E opføres et moderne 

kontorhus på 4.000 m2 i fire etager

• Byggeriet er klar i 2019 
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CPH: Danmark kan blive 
centrum for e-handel
Storlufthavne i Nordeuropa er godt 
i gang med at udvikle fragt- og 
erhvervsområder til vækst og nye 
arbejdspladser. Danmark risikerer at 
gå glip af den vækst. Derfor invite-
rer Københavns Lufthavn nu danske 
og udenlandske virksomheder til at 
skabe en Airport Business Park.

Flere jobs, mere eksport og endnu bedre 
muligheder for at gøre forretning med 
hele verden. Det er målet med det 25 
fodboldbaner store areal, som Køben-
havns Lufthavn nu inviterer danske og 
internationale virksomheder til at udvikle. 

”Danmark bør sigte efter at blive 
nordeuropæisk centrum for luftfragt og 
e-handel og et knudepunkt for medici-
nal- og biotekindustrien i Nordeuropa. 
Og så skal vi skabe en Airport Business 

Park, der også kan tiltrække virksom-
heder med et særligt behov for at ligge 
centralt i en stor international lufthavn 
– virksomheder, vi ellers ikke ville få til 
Danmark,” siger Peter Krogsgaard, kom-
merciel direktør i Københavns Lufthavn. 

Dermed ville Danmark kunne melde sig 
ind i kampen om f.eks. at være nord-
europæisk knudepunkt for store globale 
e-handelsvirksomheder som Amazon 
eller Alibaba. 

170.000 m2 til vækst og jobs

Ambitionen for det 170.000 m2 store 
område ned til Øresund ved siden af det 
nuværende fragtområde er at fordoble 
lufthavnens fragtkapacitet fra 500.000 
tons til 1.000.000 tons om året.
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Luftfragt er vigtig for dansk økonomi og 
eksport. Målt på værdi sendes 32% af 
dansk eksport i dag ud af landet med fly. 
Det er især højværdivarer som minkskind, 
medicinalprodukter og reservedele til 
maskiner og motorer.

”Med en Business Park på lufthavnens 
arealer kan vi også styrke eksportmulig-
hederne for de mange danske virksom-
heder, der er afhængige af oversøisk 
eksport. Og samtidig kan vi tiltrække 
globale virksomheder, der ellers placerer 
sig i og omkring andre store, europæiske 
lufthavne,” siger Peter Krogsgaard.

Øget interesse fra investorer

Direktør i Copenhagen Capacity Claus 
Lønborg vurderer, at en Airport Business 
Park vil give Danmark mulighed for at 
tiltrække store globale e-handelsvirksom-
heder:

”Vi oplever, at logistik i Greater Copen-
hagen-området har fået øget interesse 
fra udenlandske investorer, der ønsker 
en central placering af deres gateway til 
Norden og Europa. Den centrale place-
ring, en lufthavn kan tilbyde, er meget 
attraktiv for f.eks. globale e-handel-

svirksomheder, der ønsker en optimal 
infrastruktur for deres ekspansion,” siger 
Claus Lønborg.

”Den mulighed kan de få med en Airport 
Business Park i Københavns Lufthavn. 
Endvidere bidrager Danmarks konkur-
rencedygtige rammebetingelser som et 
fleksibelt arbejdsmarked og en veludviklet 
fysisk og digital infrastruktur som afgø-
rende faktorer, når virksomheder vælger 
lokalitet,” uddyber Claus Lønborg. 

Luftfragten løfter også passagertra-
fikken

Ambitionen om at fordoble kapaciteten 
fra 500.000 til 1.000.000 tons luftfragt 
årligt handler ikke kun om eksport og 
import. Det er også afgørende for passa-
gerflyene.

”I dag udgør fragt i passagerflyenes 
lastrum en væsentlig del af indtjeningen  
på de lange, oversøiske ruter; ofte mere 
end 10% af indtjeningen,” siger Peter 
Krogsgaard.

”Hvis vi kan vise flyselskaberne, at det er 
muligt at fylde fly til Mumbai eller Cape 
Town med fragt i lastrummene ved siden
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af bagagen, vil det være endnu mere 
attraktivt for selskaberne at vælge at 
flyve til København frem for til en af 
de konkurrerende lufthavne i Europa,” 
understreger han.

Københavns Lufthavn vil nu fortsætte 
den gode dialog med myndighederne for 
at få visionen til at blive til virkelighed.

FORÅR 2017

Fakta om Airport Business Park:

• Airport Business Park vil kunne fordoble fragtkapaciteten i Københavns 
Lufthavn fra 500.000 tons i dag til 1.000.000 tons årligt.

• Mere end 10%. af indtjeningen på de lange, oversøiske flyruter kommer fra 
luftfragt i passagerflyenes lastrum.

• Ved at skabe plads til endnu mere fragt understøtter Airport Business Park 
dermed også passagerruterne.

• I 2016 rejste flere end 29 mio. gennem lufthavnen på en af lufthavnes 165 
direkte ruter ud i verden, heraf 36 til destinationer uden for Europa.

• Lufthavnen bliver udbygget massivt i disse år for at skabe plads til 40 mio. 
årlige passagerer. Udvidelsen koster op til 20 mia. kr.
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International hæder til CPH: 
Nordeuropas bedste luft-
havn og bedst til Security

Københavns Lufthavn modtog i 
marts to priser fra det anerkendte 
Skytrax’ ”World Airport Awards”. 
Den danske lufthavn blev kåret til at 
være Nordeuropas bedste lufthavn 
og modtog samtidig prisen for at 
have verdens bedste sikkerhedskon-
trol. 

Københavns Lufthavn blev hædret med 
to priser ved de såkaldte World Airport 
Awards, der uddeles af Skytrax på bag-
grund af flere millioner passagerintervie-
ws. 

Lufthavnen blev hædret med prisen for at 
være ”Nordeuropas bedste lufthavn”, og 
det glæder lufthavnens administrerende 
direktør, Thomas Woldbye: ”De rejsendes 
oplevelse er alfa og omega for en luft-

havn, og derfor glæder det mig utrolig 
meget, at det netop er de rejsende, der 
giver os denne fornemme placering som 
den bedste lufthavn i Nordeuropa. Vi har 
som mål at være Nordeuropas foretrukne 
lufthavn, og denne pris er med til at vise, 
at vi er godt på vej,” siger Thomas Wold-
bye og fortsætter: 

”Vi udbygger lufthavnen markant i 
disse år, og det kan naturligvis påvirke 
rejseoplevelsen, når der pludselig står 
byggevægge, store kraner og larmende 
maskiner i lufthavnen, men vi forsøger 
konstant at tage hensyn og begrænse 
generne for de rejsende, og det vil vi 
også gøre i de kommende år, så vi kan 
fastholde et positivt image blandt de 
rejsende.”.

Bedst til sikkerhedskontrol

Skytrax-priserne uddeles på baggrund 
af over 13 millioner spørgeskemaer, hvor 
rejsende er blevet bedt om at vurdere 
flere end 550 lufthavne over hele verden. 
Og de rejsende, der har vurderet CPH, 
har givet lufthavnens sikkerhedskontrol 
topkarakter og dermed en placering som 
den bedste i verden: 

”Det er en pris, som vi er ekstremt stolte 
af. Vi ved, at oplevelsen af sikkerheds-
kontrollen er noget af det vigtigste for 
de rejsende, og derfor har vi skarpt fokus 
på at sikre en positiv oplevelse. Vi havde i 
løbet af 2016 udfordringer med vente-
tider, men en jætteindsats fra særligt 
medarbejderne i Security har været med 
til at vende billedet, og prisen fra Skytrax 

er i høj grad en anerkendelse til medar-
bejderne for deres indsats,” siger Thomas 
Woldbye.

”Vi er i gang med en kæmpe ombyg-
ning af sikkerhedskontrollen, som bliver 
dobbelt størrelse, når den står færdig i 
sensommeren. Det er vores håb, at de 
rejsende også fremover vil opleve, at de 
får en særligt god service i vores sikker-
hedskontrol.”.

Edward Plaisted, der er CEO for Skytrax, 
ønsker CPH tillykke med priserne:

“Vi lykønsker Københavns Lufthavn med 
dens dobbelte succes ved at vinde disse 
to meget vigtige kundetilfredshedspriser.
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Det understreger, hvordan Københavns 
Lufthavn fortsætter med at hæve service-
niveauet, når den vinder prisen for både 
bedste sikkerhedsproces og Nordeuropas 
bedste lufthavn. Sikkerhedsprocessen i 
lufthavne er et af de områder, hvor luft-
havne konkurrerer mest intenst, og det 
er et flot resultat, Københavns Lufthavn 
opnår,” udtaler han.

Skytrax’ World Airport Survey anerken-
des bredt som en af branchens førende 
benchmarks. Den vurderer 550 lufthavne 
over hele verden og er baseret på spør-
geskemaer udfyldt af rejsende. Undersø-
gelserne er gennemført fra juli 2016 til 
februar 2017 og er baseret på 13,82 mio. 
spørgeskemabesvarelser med spørgsmål 
om alt fra check-in, ankomst, transfer, 
shopping, security, paskontrol og afgang. 
Skytrax er uafhængig af de undersøgte 
lufthavne.

FORÅR 2017

    
    
    
    
 

Top 10 for ”Best Airport 
Security Processing for 
2017” er:

1. København

2. Tokyo Haneda

3. Centrair Nagoya

4. Zürich

5. Singapore Changi

6. Kansai

7. Hong Kong

8. Tokyo Narita

9. Seoul Incheon

10. München
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Nyt hotel og 
konferencecenter i 
Københavns Lufthavn
Der skal bygges et nyt hotel med 
500 værelser og et stort konferen-
cecenter i Københavns Lufthavn. 
Københavns Lufthavne A/S er gået i 
samarbejde med den skandinaviske 
hoteloperatør Nordic Choice Hotels 
om projektet, der kan være med til 
at tiltrække nye konferencer, kon-
gresser og internationale arrange-
menter til Danmark. 

Der kommer både flere flyrejsende turi-
ster og forretningsrejsende til Danmark i 
disse år. I 2016 steg antallet af rejsende 
i Københavns Lufthavn med knap 10%, 
og flere end 29 mio. mennesker rejste 
gennem lufthavnen. Den store vækst be-
tyder også en stigende efterspørgsel efter 
hotelværelser og konferencefaciliteter i 

lufthavnen, og derfor har CPH indgået 
et partnerskab med den internationale 
hoteloperatør Nordic Choice Hotels om 
at bygge et helt nyt hotel i lufthavnen: 

”Vi bygger lufthavnen markant ud for at 
kunne rumme op til 40 mio. rejsende om 
året. Det handler især om at skabe mere 
plads – både til fly og passagerer. Men 
der er også brug for hotel- og konfe-
rencekapacitet, og derfor er jeg meget 
glad for, at det er lykkedes os at finde en 
partner, der har stor international erfaring 
med at udvikle og drive hoteller i verdens-
klasse, og med hvem vi har kunnet skabe 
en fælles vision,” siger Thomas Woldbye, 
administrerende direktør i Københavns 
Lufthavne A/S.
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Det nye hotel bliver en del af den nordi-
ske hotelkoncern Nordic Choice Hotels 
og bliver en del af Comfort Hotel-kæden. 
Hotellet vil blive bygget på Ellehammer-
svej ved siden af det nuværende Hilton 
hotel. Hotellet bliver direkte forbundet 
med både metro, tog og lufthavn. 

“Københavns Lufthavn har i mange år 
haft et ønske om et hotel mere til at 
supplere det eksisterende high-end-hotel. 
Derfor er vi glade for at have indgået en 
aftale med lufthavnen om at bygge et 
helt nyt hotel med 500 værelser. Det nye 
hotel bliver en del af vores ’cool’ bed & 
breakfast-kæde Comfort Hotel, og der-
med kommer vi til at drive to hoteller, der 
henvender sig til hver sin kundegruppe. 
På den måde sikrer vi både et bedre og 
bredere hoteludbud i lufthavnen,” siger 
Petter A. Stordalen, ejer af Nordic Choice 
Hotels. 

Nyt konferencecenter kan tiltrække 
internationale gæster

Det nye hotel vil ud over 500 værelser 
også indeholde et nyt, moderne møde- 
og konferencecenter på 3.000 m2.

”København tiltrækker allerede i dag en 
række internationale møder og konfe-
rencer. En væsentlig forklaring er, at det 
er meget let at komme til København fra 
hele verden. Vi har 165 ruter ud i verden, 
og uanset om mødedeltagerne kommer 
fra Midtjylland eller Miami, er det let at 
komme hertil. Men det er ikke nok, at 
det er let at komme hertil. Der skal også 
være faciliteter til at kunne tiltrække mø-
der, produktlanceringer, kongresser og 
så videre. Dette projekt er med til at gøre 
København endnu mere attraktiv som 
destination, ligesom det vil skabe mange 
nye arbejdspladser, både i forbindelse 
med byggeriet og efterfølgende, når ho-
tellet går i drift,” siger Thomas Woldbye.
Tårnby Kommune huser lufthavnen og 
dermed også det nye byggeri. Borgme-
ster Henrik Zimino siger:

”Det er absolut spændende og ambitiøse 
planer, der nu skal føres ud i livet. De nye 
hotel- og konferencefaciliteter er en na-
turlig følge af den vækst, vi ser i lufthav-
nens aktiviteter i disse år. Jeg glæder mig 
selvfølgelig også over skabelsen af de 
mange nye arbejdspladser og investerin-
gerne og til, at vi kan byde de mange nye 
gæster og besøgende velkommen.

FORÅR 2017

Vi har gennem alle årene haft et godt 
samarbejde mellem kommunen og 
lufthavnen, og den udvikling vil fort-
sætte. I mange sammenhænge er det jo 
sådan, at når det går godt i og omkring 
lufthavnen, så går det også godt i Tårnby 
Kommune.”

Nordic Choice Hotels driver i dag flere 
end 190 hoteller og har 13.000 ansatte, 
og Petter A. Stordalen ser store perspek-
tiver i aftalen:

”København er allerede en internationalt 
meget efterspurgt konferenceby, og med 
opførelsen af et ca. 3.000 m2 konfe-
rencecenter kommer vi til at styrke det 
udbud endnu mere. Og med lufthavn, 
motorvej og jernbane lige uden for døren 
– og strategisk beliggende midt imellem 
de to hoteller – kan man ikke finde en 
stærkere og mere central placering for en 
international konference,” siger Petter A. 
Stordalen. 

Ud over det nye hotel opgraderes det 
nuværende Hilton hotel i Københavns 
Lufthavn. Hotellets drift overtages af Nor-
dic Choice Hotels, der driver det videre 
under Clarion-brandet.

Den samlede investering i nybyggeri og 
opgradering er på ca. 800 mio. kr.
 

Fakta om det nye Comfort 
Copenhagen Airport Hotel

• Nordic Choice Hotels og Køben-

havns Lufthavn opfører et nyt hotel i 

Københavns Lufthavn.

• Det nye hotel vil blive en del af 

Comfort Hotel-kæden og vil få 500 

værelser.

• Sammen med det nye hotel bygges 

en konferencefacilitet på 3.000 m2.

• Det nye hotel og konferencefacilitet 

vil efter planen være klar til at blive 

taget i brug i 2020.

• Det samlede budget for byggeriet vil 

være ca. 800 mio. kr.

• Når det nye hotel og konferencecen-

ter er opført, vil Petter Stordalens 

ejendomsselskab, Strawberry Fields, 

opnå en ejerandel på 40% af de to 

hoteller og konferencecenteret. CPH 

ejer den øvrige andel.
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Københavns Lufthavn investerer tre-
cifrede millionbeløb i at nedbringe 
flyselskabernes omkostninger
I begyndelsen af marts præsente-
rede Københavns Lufthavne A/S 
en investeringspakke, der har som 
mål at nedbringe flyselskabernes 
omkostninger og gøre lufthavnen 
endnu mere attraktiv. Samtidig vil 
lufthavnen have flere danskere til at 
flyve indenrigs.

Københavns Lufthavn er Danmarks 
internationale knudepunkt, der forbinder 
landet med resten af verden. For at sikre, 
at Danmark også får del i den store, inter-
nationale vækst i luftfarten er det derfor 
afgørende, at Københavns Lufthavn 
udvikles og er en attraktiv lufthavn for 
flyselskaberne at drive forretning i.

I 2016 præsenterede CPH en samlet 
udbygningsplan. Over de kommende år 

vil lufthavnen investere op mod 20 mia. 
kroner i at udbygge lufthavnen, så der 
kan skabes kapacitet til 40 mio. passage-
rer og 55.000 flere starter og landinger 
hvert år.

CPH ønsker at stå endnu stærkere i 
konkurrencen om den fremtidige vækst. 
Derfor lancerer CPH onsdag en investe-
ringspakke for at fortsætte fokus på at 
gøre lufthavnen mere attraktiv og effek-
tiv for flyselskaberne.

Der er tale om en samlet investeringspak-
ke, som indeholder fire elementer:

• Investeringsniveauet øges med ca. 20 
pct.: CPH vil øge de årlige investeringer i 
udbygningen med ca. 20 pct. fra ca. 1,1 
mia. kroner i 2016 til 1,3 mia. kroner.

De 200 mio. kr. skal bruges til at frem-
skynde byggerier af ny kapacitet til både 
fly og passagerer inden for den allerede 
udmeldte plan på 20 mia. kr.

• 500 mio. kr. til optimeringsprojekter: 
CPH er klar til at fordoble sine investe-
ringer i projekter, der handler om at 
nedbringe flyselskabernes omkostninger 
ved at drive forretning i Københavns 
Lufthavn, som dermed kan løbe op i 500 
mio. kr.

• Investering i indenrigstrafikken: CPH 
vil styrke indenrigstrafikken, bl.a. med 
en stor markedsføringsindsats til 20 
mio. kroner, der skal få flere til at rejse 
indenrigs. Samtidig vil CPH indlede en 
dialog med myndighederne for at få 
deres vurdering af mulighederne for at 

operere med en lavere takst på indenrigs-
flyvninger. 

• Tværbanen forskydes: CPH vil inve-
stere 300 mio. kroner i at forskyde den 
såkaldte tværbane midlertidigt, indtil det 
er nødvendigt at lukke den helt. 

Thomas Woldbye, der er adm. direktør i 
Københavns Lufthavne A/S, kalder den 
samlede pakke for et vigtigt og ambitiøst 
element i at sikre, at Danmark også frem-
over vil få del i den vækst, der forventes i 
luftfarten: 

”Vi præsenterede før jul vores store 
udbygningsplan, Expanding CPH, til 20 
mia. kroner. Nu lancerer vi så en plan, 
der handler om, hvordan vi på kortere 
sigt vil gøre CPH endnu mere attraktiv og 

Historisk udvidelse af 
Københavns Lufthavn
 
To byggerier til 1,2 
milliarder kr. skal skabe 
mere plads til 
passagerer og fly
 
CPH: Danmark kan blive 
centrum for e-handel
 
International hæder til 
CPH: Nordeuropas bed-
ste lufthavn og bedst til 
Security

Nyt hotel og 
konferencecenter i 
Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavn 
investerer trecifrede 
millionbeløb i at ned-
bringe flyselskabernes 
omkostninger 

Kursudvikling



INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

14

effektiv. Det handler i bund og grund 
om, at vi investerer i at øge kapaciteten 
og gøre det billigere for flyselskaberne at 
drive forretning her i Københavns Luft-
havn. Det vil både reducere flyselskaber-
nes omkostninger og samtidig gøre CPH 
mere attraktiv i forhold til at tiltrække nye 
ruter og mere trafik”, forklarer Thomas 
Woldbye, der fremhæver, at der er tale 
om at fremrykke og øge CPH’s investerin-
ger markant i de kommende år inden for 
den overordnede plan på 20 mia.:

”Vi har de seneste år investeret godt 
en milliard kroner om året i at udbygge 
og udvikle CPH. Det niveau hæver vi nu 
med ca. 20 procent til ca. 1,3 mia. kr. om 
året. Samtidig investerer vi i at reducere 
omkostningerne for flyselskaberne ved at 
drive forretning i Københavns Lufthavn. 
Vi vil være en attraktiv lufthavn og derfor 
investerer vi ikke blot i at bygge ny kapa-
citet, men også i at optimere processer, 
indføre ny teknologi og gøre tingene 
smartere. Vi er derfor klar til at investere 
en halv milliard kroner over de næste fem 
år til målrettet at nedbringe flyselskaber-
nes omkostninger ved at operere i CPH. 
De skal gå til projekter, som vi udvikler 
i samarbejde med flyselskaberne”, siger 

Thomas Woldbye.

Forskyder tværbanen

CPH har fremlagt en konkret plan om at 
udbygge lufthavnen, så den kan hånd-
tere op til 40 mio. passagerer om året. 
En vigtig del udbygningsplanen er, at der 
bygges i det område hvor tværbanen 
ligger for at skabe den fornødne plads 
til at udvide lufthavnens terminaler og 
standpladser.

”Da vi lancerede Expanding CPH gjorde vi 
det klart, at vi vil arbejde på at reducere 
de negative konsekvenser, der er ved at 
udbygge på tværbanen. Der har blandt 
enkelte flyselskaber været en bekymring 
omkring en lukning af tværbanen om ca. 
5 år. Derfor har vi besluttet at investere 
ca. 300 mio. kr. i at forskyde tværba-
nen, så den kan være i funktion frem til 
det bliver nødvendigt at bygge på hele 
tværbanen. Det er en stor investering, 
men en investering vi er klar til at gøre 
for vores kunder. Dette vil nedbringe de 
negative konsekvenser til et minimum.”, 
siger Thomas Woldbye.
  

FORÅR 2017

Den kræves dog, at den forskudte tvær-
bane lukkes fuldstændig, når lufthavnen 
skal håndtere mere end 40 millioner 
pasagerer om året. 

Særligt vigtigt at styrke indenrigs

Et særligt vigtigt område for Københavns 
Lufthavn er indenrigstrafikken:

”Indenrigsflyvning er med til at binde 
Danmark sammen, og indenrigstrafikken 
styrker CPH som knudepunkt. Man skal 
let og hyppigt kunne komme til og fra 
alle landsdele, og vi kan bestemt se et 
potentiale for at styrke indenrigstrafikken. 
Der er mange, der kunne have glæde af 
at flyve mellem landsdelene, som ikke 
gør det i dag. En af årsagerne er, at man-
ge ikke kender nok til mulighederne, og 
derfor ser vi det som en naturlig opgave 
for os at samarbejde med flyselskaberne 
om at markedsføre indenrigstrafikken 
mere. Derfor vil vi allerede fra i år afsætte 
20 mio. kroner til at markedsføre inden-
rigsflyvning”, siger Thomas Woldbye. 

Ud over markedsføringsindsatsen vil 
CPH også bede myndighederne om at 
vurdere, om det fra næste takstperiode, 

der begynder i 2019, kan være muligt 
at indføre en lavere lufthavnstakst for 
indenrigsflyvninger, hvilket ikke er muligt 
i dag med de gældende EU-regler.
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