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Byggeriet af Nordens 
største lufthavnshotel 
officielt sat i gang i CPH

I september 2020 åbner Nordens største 
lufthavnshotel og -kongrescenter ved 
Københavns Lufthavn. Byggeriet blev i 
dag officielt skudt i gang, da Københavns 
Lufthavns adm. direktør, Thomas Wold-
bye, Tårnbys borgmester, Allan S. Ander-
sen, og Nordic Choice Hotels grundlæg-
ger og ejer, Petter A. Stordalen, støbte en 
tidskapsel ind i fundamentet. 

Efter at store entreprenørmaskiner nu har 
omdannet området ved siden af Clarion Hotel 
Copenhagen Airport i Københavns Lufthavn 
til et to etager dybt hul på 80.000 kubikme-
ter, er håndværkere og bygningsarbejdere nu 
parat til at sætte gang i byggeriet af det, der 
om to år ender med at blive Nordens største 
lufthavnshotel og -kongrescenter.

Sammen med det nuværende Clarion Hotel 
Copenhagen Airport kommer det nye ho-
telkompleks til at rumme ca. 1.000 værelser 
og kongres- og mødefaciliteter, der kan huse 
2.150 gæster.

Med mødearenaen ’The Hangar’ – eller ’Han-
garen’ – på 2.500 kvadratmeter og det nye 

Comfort Hotel Copenhagen Airport med 605 
værelser får lufthavnen og Tårnby Kommune 
nye og større muligheder for at tiltrække både 
nationale og internationale kongresser og 
messer.

Fakta om Comfort Hotel Copenhagen 
Airport
• Byggestart 2018. Indvies september 

2020
• 605 værelser fordelt på 11 etager
• Bl.a. 2 suiter, 20 handikapværelser, 

15 XXXL-værelser (plads til 8 pers.), 4 
møderum, Fitness åbent 24/7, mønt-
vask, 24/7 strygerum på hver etage

• Crew Lounge med køkken, skybar 
med udsigt over Øresund og lufthav-
nen, Barception med 24/7 betjening

• Stor lobby med gratis Wi-Fi og fri 
adgang for alle

Fakta The Hangar/Hangaren
• Byggestart 2018. Indvies september 

2020
• 2.500 kvadratmeter kongressal. Kan 

opdeles i mindre enheder
• Plads til 2.150 personer
• Banketkøkken
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”I Tårnby Kommune er vi glade for at byg-
geriet af det nye hotel nu er gået i gang. Det 
er vores forventning, at hotellet vil bidrage 
positivt til kommunen i form af arbejdsplad-
ser og turisme. Der er stor efterspørgsel på 
konferencefaciliteter af international standard 
for at kunne tiltrække erhvervsrejsende og 
store internationale virksomheder, og vi er 
glade for, at det netop bliver Tårnby, der kan 
tilbyde dette. Jeg ser frem til at se det endeli-
ge resultatog håber, at det også bliver et stort 
aktiv for borgerne,” siger Allan S. Andersen, 
borgmester i Tårnby Kommune.
og håber, at det også bliver et stort aktiv for 
borgerne,” siger Allan S. Andersen, borgme-
ster i Tårnby Kommune.

Som en del af dagens ceremoni, støbte Tho-
mas Woldbye, Allan S. Andersen og Petter A. 
Stordalen en tidskapsel ind i hotellets funda-
ment.

”Både Comfort hotellet og konferencecenteret 
’The Hangar’ kommer forhåbentlig til at stå i 
rigtig mange år, men nu har vi givet dem, der 
engang i fremtiden skal bygge noget, der er 

endnu større og endnu mere spektakulært, 
en tidstypisk hilsen fra 2018,” siger Petter A. 
Stordalen.

For at markere udviklingen i dansk luftfart de 
sidste 100 år, lagde Thomas Woldbye et styk-
ke af verdens første landingsbane i beton fra 
Lindholm, hvor J.C.H Ellehammer foretog den 
første motoriserede flyvning, venligt doneret 
af Ellerhammerfonden, og knust asfalt fra en 
af lufthavnens nuværende landingsbaner, der 
har båret verdens største passagerfly – en 
A380’er.

Allan Andersen lagde en collage af det ikoni-
ske flyspotter mødested Flyvergrillen, som har 
ligget i Tårnby i over 45 år.

Petter A. Stordalen sagde i sin åbningstale, 
at det kommende Comfort Hotel skal være 
som en Toyota Prius, der var ”banebrydende 
og spektakulær”, da den blev lanceret. Derfor 
lagde Stordalen en Lego-bil, der skulle illustre-
re en Prius, i tidskapslen. Derudover en flaske 
Gammel Dansk, som et symbolsk partykit til 
alle sociale sammenhænge – til alle tider.

Tegnebogsvenligt alternativ
”Ud fra mottoet ’alle skal have råd til at 
mødes’ bliver det kommende Comfort 
Hotel Copenhagen Airport et tegnebogs-
venligt alternativ til det full-service Clarion 
Hotel, vi allerede i dag driver lige ved siden 
af. Og beliggenheden er genial: Det tager 
13 minutter med Metro at komme ind 
til Københavns centrum, og skal man ud 
af landet, kan man gå tørskoet fra både 
hoteller og kongrescenter direkte over i 
lufthavnens terminaler,” siger Petter A. 
Stordalen, grundlægger og ejer af Nordic 
Choice Hotels, der ejer de to lufthavnsho-
teller og kongrescentret i et joint venture 
med Københavns Lufthavn.

Københavns Lufthavn har i en årrække 
arbejdet på at få etableret et hotel- og 
kongrescenter ved siden af det eksisteren-
de Clarion Hotel, så derfor var det en glad 
lufthavnsdirektør, der i dag sammen med 
Petter A. Stordalen og Tårnbys borgme-
ster Allan S. Andersen officielt markerede 
byggestarten.

Øger attraktiviteten
”Med investeringen i det nye hotel og 
kongrescenter imødekommer vi den øgede 
efterspørgsel på hotelværelser og konfe-
rencekapacitet, der følger med den vækst 
i flyrejsende turister og erhvervsrejsende, vi 
fortsat oplever. Derudover styrker hotel- og 
konferencefaciliteter i international top-
klasse lufthavnens attraktivitet, og dermed 
vores evne til at tiltrække nye ruter og flere 
rejsende,” siger Thomas Woldbye, admini-
strerende direktør i Københavns Lufthavne 
A/S,og tilføjer: ”Vi lægger vægt på, at 
hotellet skal blive et aktiv for lokalområdet 
ved at skabe flere lokale jobs og danne 
ramme om en række arrangementer, her-
under udstillinger, messer og koncerter”.

200 arbejdspladser
Vækstpotentialet understreges af, at det 
kommende hotel- og kongrescenter skaber 
omkring 200 nye arbejdspladser, heraf 
mange lokale job, når det står færdigt i ef-
teråret 2020, ligesom det naturligvis skaber 
beskæftigelse til op imod 300 i bygge- og 
anlægsperioden.
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Flere skal kunne komme 
flyvende på arbejde 

De fleste forbinder pendling med 
tog, bus eller bil – men hver eneste 
dag er der tusindvis af danskere, der 
tager flyet på arbejde. Fly-pendler-
ne har et stort fokus på, at det skal 
være let at pendle, og nu sætter 
Københavns Lufthavn sammen med 
pendlernes foreninger en indsats i 
gang, som skal gøre det lettere for 
flere at anvende flyet som dagligt 
transportmiddel til og fra arbejde.

Ligger drømmejobbet i Aalborg, betyder 
det ikke, at man er tvunget til at bestille 
en flyttebil, selvom det nuværende post-
nummer ligger i København. Dét er bud-
skabet i en ny pjece, som Københavns 
Lufthavn nu sender på gaden. Pjecen har 
lufthavnen udviklet i samarbejde med de 
pendlerforeninger, der er tilknyttet de 
enkelte flyruter. Den gør opmærksom på 
de gode muligheder, der er for at bruge 
flyet til at pendle til og fra arbejde – også 
selvom arbejdspladsen ligger i den anden 
ende af landet.

”Vi har et godt samarbejde med pend-
lerne, og derved blev vi opmærksomme 
på, at der var behov for mere og bedre 
information om mulighederne for at 
pendle med fly til og fra arbejde. Derfor 
har vi sat nogle initiativer i gang, blandt 
andet en konkret pjece, der kort fortæller 
om mulighederne – og hvordan man kan 
få et travlt pendlerliv til at kunne hænge 
sammen i hverdagen,” forklarer Peter 
Goll, der er kommunikationsdirektør i 
Københavns Lufthavn.

”Danskerne er generelt meget mobile på 
arbejdsmarkedet, og mange af os pendler 
dagligt enten med bil, tog eller bus. Det 
er i dag afgørende for mange, at man 
kan følge med, selvom arbejdspladsen 
flytter. Men det er få, der er klar over, at 
man også kan passe et job, selvom
viste blandt andet, at mange danskere 
konsekvent undervurderede, hvor mange 
flyafgange, der er på indenrigsruterne. 
Eksempelvis troede danskerne, at der var 
15 afgange om ugen mellem CPH og 
Midtjyllands Lufthavn, mens realiteten 
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heden er der langt flere afgange end 
danskerne tror,” siger Peter Goll, Køben-
havns Lufthavn.

De mange afgange og den hurtige 
transporttid gør fly-pendling attraktivt: 
”Jeg tror mange helt overser muligheden 
for at pendle med fly, og kunne gøre det 
som en del af et arbejdsliv. De mange 
flyforbindelser, fleksibiliteten og flyselska-
bernes evne til at understøtte pendlerne 
er en forudsætning for at kunne arbejde 
i en anden landsdel. Det sammen med 
den korte transporttid, gør det attraktivt 
for mig at flyve indenrigs.  siger Henriette 
von Platen, der er formand for SK-AAL, 
der er pendlerforening for ruten mellem 
København og Aalborg.

Pjecen vil bl.a. blive sendt til større 
virksomheder og offentlige institutioners 
HR-afdelinger, ligesom den er tilgængelig 
digitalt og i lufthavnene: ”Vi kan se, at 
mange virksomheder rekrutterer i hele 
landet, ligesom der er flere offentlige 
institutioner, som flytter ud i hele landet. 
For disse kan muligheden for flypend-
ling være med til at tiltrække kandidater 
eller fastholde medarbejdere, der ellers 
ikke kan følge med arbejdspladsen, 

når den flytter. Kravet om mobilitet på 
arbejdsmarkedet og behovet for ofte at 
komme rundt i landet er stigende for 
mange mennesker. Der er derfor behov 
for mange forskellige muligheder for, at 
danskere kan bo med familien ét sted og 
alligevel passe et arbejde i en anden del 
af landet,” siger Peter Goll.

arbejdspladsen ligger i den anden 
ende af landet. Med over 600 afgan-
ge på de seks indenrigsruter til og fra 
Københavns Lufthavn er der i høj grad 
mulighed for at få et arbejdsliv til at 
fungere, selvom der er mange kilome-
ter mellem hjem og arbejdsplads. Her 
løser indenrigsfly en vigtig opgave for 
det danske arbejdsmarked, og udviklin-
gen af de større byer i provinsen” siger 
Peter Goll.

Lettere pendlerliv
Lufthavnen har også taget en række 
initiativer for at gøre pendlerlivet lette-
re. Eksempelvis er blevet gratis for alle 
indenrigsrejsende at bruge det særligt 
hurtige indenrigsspor i sikkerhedskon-
trollen, så man er sikker på at komme 
hurtigt igennem sikkerhedstjekket.

For pendlerne er forudsigelighed om 
rejsen helt afgørende. Nu kan man 
tage metroen fra Kgs. Nytorv og være 
i lufthavnen 13 minutter senere. Med 
den nye gangbro går man direkte til 
sikkerhedskontrollen og kan hurtigt 
være ude ved gaten. Netop dét gør det 
attraktivt at pendle, mener Claus Tøn-

nesen, der er formand for pendlerne på 
ruten mellem CPH og Sønderborg:

”Som pendler, der bruger København 
Lufthavn ofte, er det vigtigt, at min 
rejse gennem lufthavnen er så forud-
sigelig som muligt, når jeg ankommer 
med metro fra min arbejdsplads tæt 
på Kongens Nytorv. Derfor er jeg glad 
for, at man i Københavns Lufthavn 
har bygget en gangbro på tværs af 
Terminal 3, som giver en hurtig genvej 
til sikkerhedskontrollen, hvorfra jeg kan 
benytte det særlige spor til indenrigs-
rejsende, som gør det muligt at komme 
gennem security på under fem minut-
ter. På den måde behøver jeg ikke at 
komme meget før mit fly letter,” siger 
Claus Tønnesen.

Danskerne undervurderer mulighe-
derne
Københavns Lufthavn gennemførte i 
2016 en rundspørge blandt at repræ-
sentativt udsnit af danskerne, og den 
var, at der var 46 afgange om ugen: 
”Hvis man tor, der kun er få afgange, 
så er det klart, at man ikke overvejer 
flyet som en mulighed. Men i virkelig-

Fakta 
• Syv indenrigsruter til og fra Kø-

benhavns Lufthavn: Bornholm, 
Sønderborg, Billund, Midtjyl-
land, Aarhus og Aalborg.

• Alle, der rejser indenrigs i 
Københavns Lufthavn, har 
adgang til det særligt hurtige 
CPH Express-fast track i CPH’s 
sikkerhedskontrol, der sikrer, at 
man kommer hurtigt gennem

• I 2017 rejste 1,6 mio. passagerer 
på indenrigsruterne til og fra 
CPH.

• Den nye pjece om muligheder-
ne for fly-pendling udgives af 
CPH og udsendes til en række 
private og offentlige virksom-
heder, ligesom den findes til 
download på www.cph.dk/
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Singapore Airlines og SAS styrker samarbejdet
SAS og Singapore Airlines opruster 
det strategiske samarbejde om trafik-
ken til og fra Sydøst-asien. Singapore 
Airlines øger med to ugentlige af-
gange og indsætter det nye brænd-
stof-økonomiske Airbus 350-900 fly 
på ruten til København. 

Fra november næste år vil Singapore Air-
lines i samarbejde med SAS flyve dagligt 
på ruten til København. For selskaberne 
er det en milepæl i den joint-venture 
aftale, der siden 2013 har styrket både 
samarbejde og ruten.

“Frekvensforøgelsen viser vores dedika-
tion til det vigtige nordiske marked og til 
at vækste vores fælles rutenetværk. Øget 
frekvens og helt nyt fly giver vores kunder 
endnu bedre adgang til hurtig og smidig 
service til nøglemarkeder i Sydøstasi-
en samt Australien og New Zealand,” 
udtaler Erwin Widjaja, General Manager 
Nordics, Singapore Airlines. SIA har fløjet 
fra Københavns Lufthavn i 41 år.
Anders Wahlström, Head of Sales, Sve-
rige og Finland, SAS, fortsætter: “Med 

vores fælles service tilbyder vi rejsende et 
unikt rutenetværk, uanset hvor i Norden 
de bor eller skal rejse til. Sidste år blev 
Stockholm-Singapore-ruten tilføjet, og 
med daglig service på København tilbyder 
vi tilsammen 12 ugentlige afgange di-
rekte til Singapore og videre til de øvrige 
destinationer, der er omfattet af vores 
joint venture-aftale.”Han tilføjer: ”Vi er 
især glade for at styrke tilbuddet til vores 
frequent travelers-kunder, der flyver til, 
fra og i Skandinavien.”

Mere end 40 års samarbejde iom 
ruten
Hos Københavns Lufthavn mindes ad-
ministrerende direktør Thomas Woldbye 
sidste års fejring af 40-års-jubilæet for 
samarbejdet mellem Singapore Airlines 
og Københavns Lufthavn.

“Det viser en fortsat udvikling i vores 
tætte samarbejde, at kapaciteten på ru-
ten mellem Singapore og København nu 
øges markant,” siger Thomas Woldbye 
og fortsætter: ”Vi er glade for at se, at 
partnerskabet mellem vores største 

operatør, SAS, og Singapore Airlines 
udvikler sig så positivt. Det er et meget 
fint eksempel på, hvordan lufthavnen som 
knudepunkt styrker begge flyselskaber 
ved at overføre passagerer fra SAS-net-
værket til Singapore Airlines-netværket 
og vice versa. Omkring en tredjedel af 
passagererne til og fra Singapore er tran-
sitpassagerer.”

Mikkel Aarø-Hansen, administrerende 
direktør i Wonderful Copenhagen og 
bestyrelsesformand for ruteudviklingspro-
grammet Greater Copenhagen Connec-

ted, glæder sig over den øgede frekvens:

“Det er godt nyt for Greater Copenhagen 
og er en perfekt illustration af effekten 
af Greater Copenhagen Connected, der 
arbejder på tværs af både grænser og 
offentlig-privat regi. Singapore er et vigtigt 
knudepunkt, og øget frekvens giver mu-
lighed for endnu flere turister, talenter og 
investeringer fra en region med stærk kø-
bekraft og markante globale interesser.”

Fakta 
• Det nuværende fly på ruten, en Boeing 777-300ER, bliver udskiftet med en 

Airbus A350-900. Det sker fra november 2019. Flyet er udstyret med 42 sæ-
der I Business Class, 24 i Premium Economy Class og 187 på Economy Class.

• A350’eren blandt verdens mest moderne fly. Flyet har et mere aerodynamisk 
design og er bygget af lette materialer. Det giver et 25 pct. lavere forbrug af 
brændstof. Flyet har støjsvage motorer, en meget rummelig kabine samt en 
særlig LED-belysning, der fremmer ro og afslapning under rejsen.

• SQ351 afgår fra København kl. 12.30 og ankommer i Singapore kl. 07.30 den 
efterfølgende morgen (tidsangivelserne er lokale og tentative). Returflyet, 
fly SQ352, afgår fra Singapore kl. 23.50 og ankommer i København den føl-
gende morgen kl. 06.25.
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Rute til Chengdu åbnet: 
kinesisk vokseværk i CPH

Erhvervsminister Rasmus Jarlov 
kalder det en kæmpe anerkendelse, 
at det i år er lykkedes at tiltrække 
tre direkte helårsruter mellem Kina 
og Københavns Lufthavn. I dag blev 
snoren klippet til Sichuan Airlines 
nye rute til den kinesiske metropol 
Chengdu. Det vil betyde flere kinesi-
ske turister i Danmark. 

Der er kinesisk vokseværk i Københavns 
Lufthavn. Sichuan Airlines rute til panda-
ernes hovedstad Chengdu er den tredje 
nye rute til Kina i 2018. Dermed vil der 
næste år vil være 88 procent flere sæder 
til salg på de direkte flyruter mellem Kina 
og Danmark.

Det betyder, at flere kinesiske turister og 
forretningsrejsende kan vælge Danmark 
som destination og som første stop på 
rundrejserne i Danmark og Nordeuropa. 
Og det er godt nyt, siger erhvervsminister 
Rasmus Jarlov:

”Med den nye rute fra pandaernes hjem-
by Chengdu til København vil de kinesi-

ske rejsende få endnu nemmere adgang 
til Danmark som rejsemål. Åbning af 
ruten sker i forlængelse af, at der i år er 
åbnet flere nye direkte ruter til Kina. Det 
er en kæmpe anerkendelse af vores fæl-
les indsats under dansk-kinesisk turismeår 
og det meget målrettede arbejde med at 
tiltrække nye flyruter til Danmark.”
Den traditionelle ruteåbnings-ceremoni 
blev afholdt i dag i Gate C37. Her deltog 
blandt andre også Kinas ambassadør i 
Danmark, Deng Ying.

Københavns Lufthavns direktør Thomas 
Woldbye hæftede sig ved, at der med ru-
ten til Chengdu for alvor bliver lukket op 
for det sydvestlige Kina til gavn for både 
samhandel og ikke mindst turismen.

”Med ruten fra Chengdu vil hele ho-
vedstadsområdet og potentielt resten af 
Danmark kunne se frem til flere kinesiske 
turister – det er godt for hoteller, detail-
handel, restauranter og alle de andre 
virksomheder, der nyder godt af turis-
men,” siger Thomas Woldbye.
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I år er flere end 110.000 kinesiske turister 
kommet til Danmark via Københavns 
Lufthavn, der blandt andet byder på 
kinesisk skiltning og app, kinesiske guider 
og mulighed for at bruge kinesiske be-
talingskort. Med den nye rute forventes 
endnu flere kinesiske rejsende igennem 
lufthavnen.

”Årets tre nye ruter til Kina er et godt 
eksempel på, hvordan vi i Københavns 
Lufthavn samarbejder med flyselskaber, 
myndigheder og turismeorganisationer 
om at skaffe den bedst mulige interna-
tionale tilgængelighed til og fra Dan-
mark. Det er vores vigtigste formål som 
Danmarks og Nordeuropas internationale 
lufthavn, ” siger Thomas Woldbye.

Damvad Analytics har skabt en regnemo-
del for den samfundsmæssige værdi af 
nye flyruter - målt i BNP.
”Hver gang Danmark bliver bedre for-
bundet med nye markeder, så øges vores 
samhandel. Luftfartens bidrag til dansk 
økonomi er støt stigende, og den nye 
rute til Chengdu vil fremover kunne øge 
dansk BNP med cirka 175 millioner kroner 
årligt,” siger Thomas Woldbye.

Med den nye rute til København fra 
Chengdu har ruteudviklingsprogrammet 
Greater Copenhagen Connected, som 
samler både danske og svenske aktører, 
private som offentlige, i en fælles indsats, 
bidraget til endnu en direkte rute fra 
Kina til Danmark, understreger Mikkel 
Aarø-Hansen, administrerende direktør 
i Wonderful Copenhagen, hvor Greater 
Copenhagen Connected er forankret.

”Med den erfaring, vi har opnået med 
det kinesiske marked gennem flere år, er 
vi klar til at markedsføre Danmarks ho-
vedstad over for potentielle kinesiske gæ-
ster, som matcher vores destination, i tæt 
samarbejde med bl.a. Sichuan Airlines og 
VisitDenmark,” siger Mikkel Aarø-Han-
sen. Også Invest in Denmark og Copen-
hagen Capacity har gennem de seneste 
år rådgivet og støttet Sichuan Airlines for 
at tiltrække ruten til København.

Kina er Danmarks sjettestørste eksport-
marked for varer, og danske investeringer 
i Kina er seksdoblet siden 2004. Åbnin-
gen af forbindelsen mellem København 
og Chengdu bidrager til at styrke forret-
ningsmulighederne og turismen mellem 
Danmark og Kina og ventes at bidrage

positivt til arbejdspladser og økonomisk 
vækst i begge lande.

Kinas gamle hovedstad Chengdu, er i dag 
det sydvestlige Kinas kulturelle og økono-
miske centrum. Byen er også kendt som 
”pandaernes hjemby”. Det er her man 
finder den særlige pandafarm, der næste 
år leverer to pandaer til et helt nybygget 
anlæg i Københavns Zoologiske Have på 
Frederiksberg.

Og så er provinsen kendt for fremragen-

de og godt krydret mad. Mange rejser 
til Chengdu for at spise sig igennem det 
berømte Sichuan-køkken. Lufthavnens 
direktør, der tidligere har boet i Kina, er 
ikke bleg for at nævne sin favorit-ret fra 
Sichuan-køkkenet:

”Det må være ’Myrer, der kravler i et 
træ’. En godt krydret ret med stegte 
glasnudler og svinekød,” fortæller Tho-
mas Woldbye.

Fakta 

• Ruten mellem Chengdu og København flyves med et Airbus A330-300-fly 
med plads til 301 passagerer.

• Der er to afgange om ugen på mandage og fredage. Flyet lander i Køben-
havn kl. 05.45 og afgår igen kl. 13.10. Flyvetiden er ni timer og 50 minutter.

• Det private Sichuan Airlines med base I Chengdu blev stiftet i 1986 af China 
Eastern, China Southern og Shandong Airlines.

• Med den nye rute kan danske virksomheder og ferierejsende nu også væl-
ge Chengdu som kinesisk hub og flyve videre til en af selskabets flere end 
70 destinationer i Kina og Asien.

• Sichuan Airlines startede som indenrigsselskab, men har siden åbnet ruter 
til andre lande i Asien og nu langdistanceruter til både Europa og USA. 
København er selskabets tredje destination i Europa.
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Samme historie fortæller VisitDenmarks 
overnatningstal. I år er antallet af franske 
overnatninger i hovedstaden vokset med 
18 procent og har rundet 200.000.

Det større ruteudbud betyder, at man fra 
foråret 2019 kan flyve fra CPH direkte 
til Nantes, Paris, Lyon, Nice, Bordeaux, 
Montpellier, Marseille, Mulhouse, Biarritz 
samt Bastia på Korsika.

”Rejselysten mellem Danmark og Frankrig 
er vokset ganske pænt det seneste år. 
Fra foråret 2019 forventer vi en passa-
gervækst på mere end otte procent på 
ruterne – og det er både danskere, der 
flyver sydpå, og franskmænd, der tager 
på storbyferie i København,” fortæller 
Peter Krogsgaard, kommerciel direktør i 
Københavns Lufthavn.

easyJets nye rute starter den 2. april 
2019 med tre ugentlige afgange: tirsdag, 
torsdag og lørdag. For et par måneder 
siden annoncerede Transavia France, at 
de også starter en direkte rute fra Nantes 
til CPH til april med to ugentlige afgange, 
torsdag og søndag.

Den velhavende storby Nantes ligger ved 
udmundingen af Frankrigs længste flod, 
Loire – blot 50 kilometer fra kysten. De 
613.000 indbyggere er ikke blot stolte 
over det gode køkken, byens skønne ar-
kitektur og Loiredalens mange historiske 
bygninger og smukke slotte som Saumur, 

Villandry og Chenonceau et stykke øst 
for byen, men også over eventyrforfatte-
ren Jules Vernes, der blev født i Nantes. 
Byen er også et godt udgangspunkt for 
besøg i Bretagne, som ligger nordvest for 
byen, samt forlystelsesparkerne Puy du 
Fou og Futuroscope, som ligger hhv. en 
times og to timers køretur mod sydøst fra 
lufthavnen.

Udover selve byen og det utroligt smukke 
opland, så er en de sjoveste attraktioner 
nok kunstparken ”Les Machines de L’ile 
inde i selve byen, hvor der er bygget vilde 
fabeldyr - inspireret af Jules Vernes og 
Leonardo da Vinci.

Fransk vokseværk i 
CPH: EasyJet åbner 
rute til Nantes

Antallet af direkte ruter fra franske 
rejsemål til CPH er vokset fra syv til 
10 på to år. Til foråret bliver Nan-
tes føjet til rutekortet, når easyJet 
begynder at flyve til den historiske 
by ved Loire-floden. Det betyder 
ikke kun flere rejsemuligheder for 
danskere og sydsvenskere, men også 
flere franske turister i Danmark.

Når easyJet til foråret åbner en direkte 

rute fra deres nye base i storbyen Nantes, 
vil der være direkte ruter mellem 10 fran-
ske byer og København.
”Nantes er et utroligt spændende 
rejsemål for danskere og sydsvenske-
re, ligesom København er et attraktivt 
rejsemål for franske turister. Derfor tror vi, 
at der er passagergrundlag for de samlet 
fem ugentlige afgange til og fra den 
nordvestfranske storby,” fortæller Peter 
Krogsgaard. 

Fakta 
• EasyJet flyver til Nantes med 

en Airbus A320-200 med plads 
til 186 passagerer.

• Der er afgang tirsdag, torsdag 
og lørdag. Første flyvning 
er den 2. april og ruten er 
helårlig.

• Ankomstlufthavnen ligger 
blot 11 kilometer fra centrum 
af Nantes eller 18 minutter i 
bil.

• EasyJet har 13 direkte ruter 
fra CPH, Nantes bliver den 14. 
herfra med flyselskabet.

• Derudover servicerer easyJet 
herfra også Lyon, Paris og 
Mulhouse/Basel i Frankrig.
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CPH-trafiktal: Flere flyver via 
København og ud i verden
September blev travl i Københavns 
Lufthavn. 2.791.961 passagerer rejste 
igennem terminalerne år. Væksten 
på 8,1% i transfer er drevet af de 
lange, direkte ruter. 

Antallet af transferpassagerer vokser igen 
i Københavns Lufthavn. Samlet er der i 
årets første ni måneder fløjet 2.216.059 
passagerer via Københavns Lufthavn og 
videre ud i verden - en vækst på 1,3% i 
forhold til samme periode sidste år.

Særligt i september var der mange 
transferpassagerer. Her voksede trafikken 
via CPH med 8,1% i forhold til samme 
måned sidste år.

”Ser vi bag tallene, så er det helt overve-
jende de lange, direkte ruter fra Køben-
havn til destinationer uden for Europa, 
der trækker væksten i transfer. Der er 
kort sagt stadigt flere, der flyver fra 
Nordeuropa via København og videre til 
vores mange destinationer i Nordamerika 

og Asien,” siger adm. direktør Thomas 
Woldbye.

Vigtigt for knudepunktet CPH
SAS står for 80% af transfertrafikken 
i København, men flyselskaber som 
Norwegian, Air Canada og Air India er 
i år også med til at trække væksten i 
transfertrafikken.
”Det er vigtigt for vores position som 
internationalt trafikknudepunkt i Nord-
europa, at vi fortsat kan udvikle de lange 
ruter, så flest muligt vælger at flyve via 
København ud i verden frem for at flyve 
via f.eks. Paris, London eller Frankfurt,” 
understreger Thomas Woldbye.

Københavns Lufthavn har i dag 37 inter-
kontinentale ruter. Til december åbner en 
ny rute til Chengdu i Kina.
Samlet har der i årets første ni måneder 
været 23.317.168 rejsende igennem ter-
minalerne - en vækst på 3,7% i forhold til 
samme periode sidste år.
I september voksede antallet af passa-

gerer til 2.791.961. Det er 4,5% flere end 
samme måned sidste år.
På top 10-listen over destinationer i sep-
tember er London stadig størst. I septem-
ber rejste 189.593 på ruterne til den britiske 

hovedstad, en vækst på 2,9%. Malaga på 
den spanske solkyst er månedens højde-
springer med en vækst på 7,6%.
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Fredag den 12. oktober blev den største 
afrejsedag i lufthavnens historie. Sam-
let var der på efterårsferiens første dag 
107.136 rejsende gennem terminalerne. 
Også resten af oktober var travl. 

Med 2.723.353 rejsende igennem termina-
lerne i Københavns Lufthavn blev oktober 
en travl måned. I forhold til samme måned 
sidste år en vækst på 4,2 procent.

Flest rejsende var der på efterårsferiens 
store-rejsedag fredag den 12. oktober. Al-
drig før i lufthavnens historie har der været 
så mange afgående passagerer igennem 
check-in og sikkerhedskontrollen på en 
enkelt dag. I alt rejste 60.644 passagerer fra 
CPH og videre ud i verden.

Tæller man de ankommende passagerer 
med blev det til i alt 107.136 passagerer 
den fredag, ”Den særdeles travle rejsedag 
gik godt. Både de rejsende og de ansatte i 
lufthavnen havde forberedt sig ekstra godt,” 
fortæller administrerende direktør Thomas 
Woldbye.
Det betød blandt andet, at den gennemsnit-

lige ventetid i sikkerhedskontrollen på dagen 
var 2 minutter og 29 sekunder. Da der var 
allermest travlt om morgen, var ventetiden 
maksimalt 10 minutter og 14 sekunder.

Det betød blandt andet, at den gennemsnit-
lige ventetid i sikkerhedskontrollen på dagen 
var 2 minutter og 29 sekunder. Da der var 
allermest travlt om morgen, var ventetiden 
maksimalt 10 minutter og 14 sekunder.

Fredag den 12. oktober blev dog ikke årets 
mest travle dag. Den rekord blev sat den 25. 
juni i år med 109.399 passagerer – den mest 
travle nogensinde.

Trafiktallene for oktober afspejler årets mest 
markante tendens: at flere flyver på de 
lange ruter ud af Europa. I oktober voksede 
den trafik med 11,6 procent. År til dato er 
antallet af rejsende på de lange ruter vokset 
med 11 procent.

Den vækst ser ud til at fortsætte. Flyselska-
bernes trafikprogram for vinteren trådte i 
kraft den 28, oktober. Her er der fire nye 
langruter: SAS til Hongkong fem gange om

CPH-trafiktal: Største af-
rejsedag i efterårsferien

ugen, Norwegian til Aqaba i Jordan 
og Krabi i Thailand henholdsvis en og 
to gange ugentligt. Og fra den 10. de-
cember Sichuan Airlines til pandaernes 
hovedstad i Kina, Chengdu.

Ser man på årets første ti måneder 
steg antallet af passagerer i forhold 
til samme periode sidste år med 3,8 

procent 26.040.521
På top 10 listen over destinationer 
fastholder London positionen som klar 
nummer et. Størst vækst i oktober var 
der på ruten til Berlin, hvor flyselska-
berne havde 12,3 procent flere passa-
gerer end samme måned sidste år.
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Efter et årti med fremgang og vok-
sende rejselyst runder Københavns 
Lufthavn i dag en milepæl. Få dage 
før året slutter rejser passager num-
mer 30 million igennem terminalerne. 
Siden begyndelsen i 1925 har flere 
end 800 millioner rejsende været 
igennem lufthavnen på Amager.

Anden Verdenskrig, oliekrise, SARS-epi-
demi, Irak-krigene, 9/11 terrorangrebet i 
New York, den globale finanskrise. Uan-
set hvor usikker verden har været gennem 
årtierne, så har en ting været sikker:
Lysten til at flyve ud i verden som turist 
og forretningsrejsende er vokset støt og 
sikkert.Passager nummer 30 million i år 
rejste igennem terminalerne i Københavns 
Lufthavn i dag, den 27. december.

”Det er en milepæl for lufthavnen og for 
de mange flyselskaber, at vi nu runder det 
skarpe hjørne med 30 millioner rejsende 
på et år. Siden Finanskrisen i 2008-2009 
trak tempoet ud af rejselysten det år har 
der været konstant fremgang,” fortæller 
Peter Krogsgaard, kommerciel direktør i 

Københavns Lufthavn.

Begyndte med et træhus og et par 
hundrede får
Det hele begyndte for 93 år siden med 
et træhus og en græsplæne på Amager i 
1925. Den gang var det et par hundrede 
græssende får, der passede banerne. Da 
man i 1939 indviede den nye store Vil-
helm Lauritzen terminal var det årlige pas-
sagertal vokset til imponerende 70.000, 
svarende til knap et par hundrede om 
dagen. Anden verdenskrig satte dog en 
effektiv stopper for flyrejserne.
Men efter krigen stod Danmark i 1945 
med en for sin tid topmoderne lufthavn, 
som havde undgået krigens bomber. 
Allerede året efter blev der talt 233.000 
rejsende - og siden fortsatte væksten 
støt.

Så Vilhelm Lauritzen arkitekterne blev 
hyret til at designe fremtidens lufthavn. 
Den stod klar i 1960, hvor den ikoniske 
Terminal 2 blev indviet. Det år blev der 
talt 1,8 millioner rejsende, svarede til 
5.100 om dagen.

CPH runder milepæl: 
30 millioner rejsende i år

”Dengang var flyrejser stadig forbeholdt 
de få og velhavende, men det ændre-
de sig markant med charterrejserne i 
1960’erne. I løbet af et årti blev den 
årlige flyrejse til sydens sol nærmest en 
hævdvunden ret i Danmark og passa-
gertallet voksede markant år efter år,” 
fortæller Peter Krogsgaard.

Charter og lavpris satte fart i frem-
gangen
Trods et par mindre tilbageslag under 
Oliekrisen i begyndelsen af 1970’erne 
og et par sløje år i ”fattigfirserne” gik 
det kun én vej - fremad. Så da den store 
Terminal 3 blev indviet i 1998 var passa-
gertallet nået helt op på 16,8 millioner, 
og terminalerne håndterede 46.000 
passagerer hver eneste dag.
Den vækst tog yderligere fart, da de nye 
lavprisselskaber fik luft under vingerne de 
kommende år.

”I dag blot tyve år senere - trods både 
Irakkrigene, 9-11-terrorangrebet i New 
York og den globale finanskrise - er 
antallet af rejsende næsten fordoblet, så 
vi i dag kan tælle passager nummer 30 
million i år,” fortæller Peter Krogsgaard, 
og fortæller.
Det betyder, at der i år har været 83.000 
rejsende igennem lufthavnen hver dag. 
På den travleste rejsedag i sommerferien 

var der 110.000. De kunne i år vælge 
mellem 174 direkte ruter, heraf 39 til 
fjerne destinationer uden for Europa.

”Som et lille land i udkanten af Europa, 
der lever af handel og viden, er tilgænge-
lighed til verden helt afgørende - og her 
spiller flyselskaberne og lufthavnen en 
vigtig rolle,” siger Peter Krogsgaard.

800 millioner er rejst igennem CPH
Dagens 30 millioner milepæl bliver 
markeret for alle de ansatte på arbejde i 
lufthavnen - fra sikkerhedskontrollen og 
bagagen til butikkerne og flyselskaberne. 
Alle får et stykke kage og en stor tak for 
indsatsen i år. Samtidig bliver dagen mar-
keret på lufthavnens Facebook-side.
Siden begyndelsen i 1925 har flere end 
800 millioner rejsende været igennem 
lufthavnen på Amager. Kikker man 
fremad tyder alt på, at flytrafikken også 
vil vokse videre de kommende årtier - en 
vækst, der skal være bæredygtig.

”Fortsat fremgang i flytrafikken er også 
en udfordring for klimaet. Det skal vi 
handle på. Som lufthavn skal vi ikke blot 
løfte vores del af klimaudfordringen, men 
også arbejde tæt sammen med resten 
af branchen om at udvikle bæredygtige 
løsninger for fremtidens luftfart,” siger 
Peter Krogsgaard.
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