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Varemodtagelse 
– step by step
Pr. 1/11 2011 skal alle vareleverancer til CSRA området 
leveres gennem Varegård Øst. Dette betyder også, 
at alle varer skal scannes / screenes. Sådan foregår 
varemodtagelsen: 

Samme trin gælder for 

pakker — de skal dog 

leveres lige ved siden af 

sluserne og kan afhentes i 

stueetagen på vej ind.

• Skal pakkes på EUR palle

• Bemærk MAX størrelse på palle

• Tydeligt afmærket med modtager

• Sikret med wrap eller stropper

Pakker 

•  Tydeligt afmærket med modtager

•  Sikret med wrap eller stropper

•  Se i øvrigt pakkeanvisninger,  

udleveres separat

Øvrige leverancer
Alle leverancer som ikke overholder 

begrænsningerne beskrevet ovenfor. 

Dvs. odd-size paller, byggematerialer 

eller lignende.  Alle øvrige leverancer 

skal aftales forud med modtager og 

koordineres med Facility Manage-

ment af hensyn til flowet i varegår-

den. 

Fragtmand og varemodtager aftaler 

tid for modtagelse af varer i varegård 

øst.

Fragtmand sætter palle klar i scanner 

og varemodtager aktiverer scanner 

med ID-kort. Uden ID-kort kan man 

ikke få varerne ind.

Varemodtager går ud til fragtmand 

igennem ny security-udgang.

Pallen er på vej igennem scanner 

og varemodtager går ind igennem 

security-indgang for at hente de 

scannede varer i stueplan eller 

kælder.

Pallegods



Facility 
Management 
kan kontaktes 

fra 07.00 - 15.00 
på hverdage

Hvis du er ny i lufthavnen eller hvis du har spørgsmål til varemodtagelse eller pakning af 
dine varer, kan du kontakte Facility Management på +45 3231 2264 (hverdage mellem 
07.00-15.00). Se også kontaktoplysningerne på bagsiden.

Hvis du har et større parti af varer, er det altid en god ide at kontakte Facility 
Management i god tid inden varerne skal ankomme, da vi i perioder kan have rigtigt 
travlt på rampen.

Ved travlhed på rampen vil vi prioritere køle- og frysevarer (især i sommerperioden), 
hvilket kan betyde ventetid på rampen.

Hvis du ikke selv har mulighed for at være til stede i varegården når dine varer 
ankommer, kan Facility Management også hjælpe dig med varemodtagelse, 
scanning, lagring og leverance. Kontakt os for en nærmere dialog.

Har du større varepartier fra den samme leverandør, kan leverandøren 
måske godkendes som kendt leverandør – hvilket giver dig en enklere 
varemodtagelse, bl.a. med leverance udenom scannerne. 

Åbningstider, VGØ
 

Hvis du har leverancer udenfor åbningstiden tilkaldes Security til vare-
gården på +45 3231 2488 (+45 3231 2681 mellem 23.00 – 05.00).  
Der kan forekomme responstid på 20-30 minutter fra dit  
opkald, til security kan være på stedet og åbne scanneren.
 
Det er i øvrigt en god ide at ringe inden din leverance kommer, 
så vi undgår evt. kø og ventetid.

Mandag-fredag:
06.00-15.00
Tilkald resten af døgnet

Lørdag:
06.00-11.00
13.00-15.00
Tilkald resten af døgnet

Søndag: 
13.00-15.00
Tilkald resten af døgnet 

Sig til hvis der er spørgsmål.

Praktisk info



Facility Management
 

 Ansvarlige for varemodtagelse 
+ tilsyn på ramper og Varegård øst

FMA, salg og administration: 
+45 3231 2264

FMA, drift og varemodtagelse:
+45 3231 3717 / +45 3231 3718

Security
 

Ansvarlig for scanning af varer  
+ sikkerhed if. varemodtagelse

Vagthavende + 45 3231 2488 (05.00-23.00)
Tilkald +45 3231 2681 (23.00-05.00)

Læs mere på www.cph.dk/om-cph/b2b

Adresse og kontaktinfo
 

Københavns Lufthavne A/S 
Kastrup Tværvej E, Varegård Øst, 2770 Kastrup. GPS: 55.628358, 12.654295


