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LUFTHAVNENS 
AFFALD FÅR NYT LIV
Fire nye affaldsstationer og en kæmpe kværn til restauranternes bioaffald er nogle af 
elementerne i CPH’s nye affaldsløsning, der både gør det lettere for enhederne i CASC og 
mindsker lufthavnens klimapåvirkning. 

Godt 3.500 tons. Så meget affald 
produceres der i CASC om året. En 
ganske betydelig mængde, der nu 
etableres et helt nyt system til. Hidtil 
har det været besværligt for enhe-
derne i CASC at sortere og komme 
af med deres affald, og det har CPH 
nu taget konsekvensen af, forklarer 
Bjørn Michaelsen, Business Devel-
opment Manager i Facility Manage-
ment.

”Vi får løbende forespørgsler fra vo-
res lejere om at nedbringe TCO (To-
tal Cost of Operation, red.) - også på 
dette område. Fra forpagterunder-
søgelser og via direkte henvendelser 
kunne vi se, at vores lejere havde 
en udfordring i forhold til både at 

sortere affaldet men også blot dét at 
komme af med det. Derfor begyndte 
vi at kigge nærmere på, hvordan 
vi kunne gøre det nemmere,” siger 
han.

Gennemgangen af arbejdsgangene 
pegede hurtigt på nogle specifikke 
områder, hvor der med fordel kun-
ne sættes ind. Især bioaffaldet fra 
restauranterne, som udgør et sted 
mellem 25-35 procent af den totale 
mængde affald, viste sig at være en 
stor udfordring.

”Tidligere har medarbejderne skulle 
gå meget langt og på nogle områ-
der endda have særlige færdsels- og 
zonegodkendelser for at få lov til at 
aflevere affaldet. Det er ikke særligt 

hensigtsmæssigt, når man driver en 
forretning,” siger han.

FRA SKRALD TIL GAS

Derfor har CPH nu investeret i en 
hel ny bionedbrydningstank, der er 
blevet placeret i kælderen under 
terminalområdet. Restauranternes 
madrester og kaffegrums bliver nu 
afhentet af en CPH-medarbejder i 
butikken et par gange i døgnet eller 
efter behov og fragtet ned i kælde-
ren.

”Enhederne har fået nogle special-
kasser med låg på, som de blot skal 
sortere bioaffaldet i. Herefter afhen-
ter vi det og håndterer det derfra,” 
forklarer Bjørn Michaelsen.
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Herfra går turen ned til den store 
biotank.

”Hvis man forestiller sig en stor blen-
der, så har man et nogenlunde bille-
de af, hvordan maskinen virker. Den 
finhakker simpelthen bioaffaldet, 
hvorefter det bliver kørt over i en 
tank til opbevaring. Den overvåger 
vi digitalt, og når den er fyldt, går 
der et signal videre til en vognmand, 
som kommer og suger det op og 
kører det videre til et bioanlæg, der 
laver det om til gas,” forklarer han 
og tilføjer, at det er et fuldkomment 
lukket system, der derfor også er 100 
procent lugtfri.

”Vi har i øvrigt købt den største bio-
tank, som leverandøren nogensinde 
har leveret. Det  er den største, de 
har bygget og kan rumme 24-26 
kubikmeter. Det siger lidt om, hvor 
meget bioaffald vi rent faktisk for-
venter at producere i CPH”.

FIRE NYE AFFALDSRUM

En anden udfordring har været 
håndteringen af for eksempel pap, 
som også udgør en væsentlig del af 
det totale affald i CASC. Løsningen 
er egentlig forholdsvis simpel, men 
ganske effektiv.

”Vi er i gang med at indrette fire 
store nye affaldsrum inde i selve ter-
minalkroppen, som alle CASC ansatte 
får let og uhindret adgang til. Det 
betyder, at vi minimerer gåafstanden 
betydeligt i forhold til før,” siger 
Bjørn Michaelsen.

To af rummene er tæt på at kunne 
tages i brug, mens de sidste to vil 
være fuldt funktionelle til februar 
i det nye år. I rummene er der også 
modsat tidligere langt bedre mulig-
hed for at sortere sit affald.

”Nogle af butikkerne har allerede 
indrettet sig med sortering for øje. 
Dem hjælper vi nu, så det rent fak-
tisk giver mening, at de står og sor-
terer det i butikkerne.”

Derudover er der etableret vægte i 
forbindelse med affaldet i katego-
rien ’småt brændbart’, så CPH kan 
følge bedre med i, hvor meget de 
enkelte kategorier fylder.

”Det har vi gjort for at få et bedre 
overblik over, hvornår vi skal tømme 
containeren, og så giver det også 
et styringsredskab, der forhåbentlig 

øger motivationen til at blive endnu 
bedre til at sortere affaldet,” påpe-
ger han.

GODT FOR KLIMAET

Ud over at give enhederne i Shop-
ping Centeret en bedre service på 
området end hidtil, betyder den nye 
affaldsstrategi også meget for CPH’s 
ambitiøse mål for klimapåvirkning. 
Biogassen, der bliver produceret af 
madresterne fra CPH, er en meget 
mere miljøvenlig og bæredygtig 
måde at lave energi på, da den 
blandt andet giver en reduceret ud-
ledningen af drivhusgasser. Før gik 
affaldet bare til spilde. Og kan man 
få ordentlig gang i pappresserne i de 
nye affaldsstationer, kan også dette 
affald genanvendes. Målet er, at 
CPH sorterer 50 procent af affaldet 
i 2020, og med den nye løsning er vi 
godt på vej, mener Bjørn Michaelsen.

”Den dialog, vi har haft med enhe-
derne i CASC, er meget positiv. De 
kan sagtens se ideen og vil gerne 
hjælpe os i gang, hvilket vi er meget 
glade for. De kan godt se, at det ikke 
er hensigtsmæssigt at blande bioaf-
fald sammen med plastickopper, så 
jeg glæder mig til at se de første 
resultater.”

»Hvis man forestiller 
sig en stor blender, 
så har man et nogen-
lunde billede af, hvor-
dan maskinen virker.«

Bjørn Michaelsen har stået for udarbejdelse af 
lufthavnens nye affaldssortering.
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ÅRET DER 
GIK I CPH
2015 er ved at gå på hæld, og det har på 
mange måder været et godt år for CPH. 
Der er blandt andet blevet sat skub på den 
digitale udvikling og åbnet nye ruter til 
købestærke markeder. Og så var 2015 også 
året, hvor CPH rundede et skarpt hjørne. 
Få her et tilbageblik på årets vigtigste begi-
venheder i Københavns Lufthavn.

500 gospelsangere iført røde t-shirts fylder CPH’s an-
komsthal. Til sammen udgør de et kæmpe kor, der i fæl-
lesskab synger hele bygningen op med sang til stor over-
raskelse for de mange passagerer, der er tilstede. Mange 
fisker mobilen frem for at dokumentere dét, de netop er 
i gang med at overvære. Husker du det selv? Det var den 

20. april i år, hvor CPH kunne fejre sin 90 års fødselsdag. 
En stor dag, der markerede danskernes rejseglæde gen-
nem næsten 100 år.

Et år går hurtigt, og nogle gange kan det være svært at 
huske, hvad der egentlig er sket i årets løb. Derfor kig-
ger Connect her tilbage på nogle af de højdepunkter og 
vigtige begivenheder, vi har oplevet sammen i det for-
gangne år. Og der er 90-året ikke til at komme uden om 
– heller ikke for vores gæster, der efterfølgende har set 
videoen af gospelkoret over 100.000 gange og delt den 
mere end 1.200 gange på Facebook.

NYE RUTER OG FLERE GÆSTER

I årets løb er der også blevet bygget en del om og fore-
taget flere omrokeringer af trafikken for bedre at kunne 
imødegå det stigende passagertal. En af de helt stor for-
andrin

ger skete i marts, da T1 lukkede ned, og al indenrigs- og 
udenrigstrafik i Københavns Lufthavn blev samlet i Termi-
nal 2 og 3. Sammenlægningen har blandt andet styrket 
indenrigstrafikken i Danmark og bundet landet bedre 
sammen, da det er blevet endnu nemmere at skifte fly og 
rejse via Københavns Lufthavn ud i verden. Også uden-
rigstrafikken er blevet væsentligt styrket i 2015 især set 
i forhold til det nye samarbejde med det kinesiske flysel-
skab Beijing Capital Airlines, der i efteråret valgte at satse 
på Københavns Lufthavn med direkte ruter fra Beijing 
og Hangzhou. Efter målrettet arbejde i Kina lykkedes det 
således for første gang CPH at få kinesiske chartergæster 
direkte til København. Knap 3.500 passagerer er i første 
omgang blevet fløjet hertil fra den købestærke nation, 
og i november meldte flyselskabet endeligt ud, at de 
heldigvis har planer om at komme igen næste år. 

2015 var også året, hvor CPH lagde landingsbaner til lidt 

Gospelsangere fejrer lufthavnens 90 års fødselsdag. 
Se videoen af koret på CPH’s facebook side.

 Emirates’ Airbus A 380 lander i 
Københavns Lufthavn.

544 skærme gør CPH til et af verdens 
mest digitale reklamemarkeder.
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Overordnet passagertilfredshed i % : 

Gennemsnitlig ventetid i Security: 

Passagerrekord: 

Vi er nu 930.000 Advantage-medlemmer
Der er gennemført 49.456 Advantage-transaktioner

* year to date, 14. dec. 2015

Årets travleste uge:

rejsende gik i uge 28 gennem 
sikkerhedskontrollen i CPH

ÅRET I TAL*

Nye enheder: Ombygninger: Nye ruter:

af en verdensnyhed, da Emirates 
valgte at sende verdens største fly, 
Airbus A380, direkte fra Dubai til 
CPH. Med sine 80 meter i bredden 
og 75 meter i længden krævede fly-
et flere ombygninger af både gates 
og landingsbaner, men hvis alt går 
vel bliver det ikke det eneste fly af 
denne type, vi ser i CPH fremover. 

NYE DIGITALE TILTAG

CPH er også blevet væsentligt mere 
digitaliseret i 2015. Det første vigtige 
skridt blev taget allerede i januar, da 
mere end 544 digitale skærme blev 
sat op rundt om i lufthavnen i sam-
arbejde med Airmagine. Det gjorde 
CPH til en af verdens mest digitale 
reklamemarkeder. Samarbejdet har 
betydet, at passagerne i år har mødt 
langt flere levende billeder og mere 
relevante reklamebudskaber, da 
Airmagine i højere grad har kunnet 
målrette reklamerne i nøjagtig det 
tidsrum, den relevante målgruppe 
går gennem et område i lufthavnen. 

Derudover er Retail Academy blevet 
lanceret i en ny, digital udgave for 
alle medarbejdere i CASC i form af 
mobilapplikationen ’5 Star Host’. Her 
kan alle medarbejdere optjene de 
fem stjerner, der hjælper dem til at 
blive endnu bedre værter for gæster-
ne. Shop.cph.dk er blevet relanceret, 
så langt flere af butikkerne i CASC 
nu er kommet på. CPH arbejder hele 
tiden målrettet på at øge synergien 
mellem det fysiske og digitale shop-
ping center, for jo mere de rejsende 
ved om tilbuddene i CASC, jo mere 
sandsynligt er det også, at de bruger 
penge, mens de er her. Af samme 
grund er app’en også blevet opda-
teret med blandt andet et detaljeret 
kort over centeret og præsentatio-
ner af de muligheder, der er herude. 
Sidst men ikke mindst har CPH lan-
ceret et nyt online kampagnetool, 
der forhåbentligt gør det mere over-
skueligt for enhederne at få overblik 
over de mange marketingtiltag, der 
kører i årets løb.

Vi er med andre ord inde i en rigtig 
god udvikling, og vi er nået i mål 
med mange vigtige projekter, der på 
sigt skal gøre CPH til Nordeuropas 
vigtigste knudepunkt. Vi lover, at 
2016 bliver mindst lige så spænden-
de og ønsker alle en god jul og et 
godt nytår.
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Connect har taget et kig ind i krystalkuglen og 
set på fremtidens detailhandel sammen med 

fremtidsforsker Matthew Brown fra Echocham-
ber. For hvad er det egentlig, man skal kunne le-
vere for at overleve i retailbranchen i dag såvel 

som i morgen?

TRENDS & 
TENDENSER 

I FREMTIDENS 
RETAIL

Crystals, Las Vegas
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FAKTA

FREMTIDENS FIRE ELEMENTER

’THE PUSH FOR POSH’

Mange butikker i alle prisgrupper 
arbejder målrettet med indretningen 
og den ’følelse’ kunderne skal have, 
når de går ud der fra. Mange highstreet 
brands har ladet sig inspirere af high 
end-butikkernes måde at indrette sig 
luksuriøst på, men det handler ikke kun 
om design, men i særdeleshed også om 
at kopiere den totaloplevelse kunderne 
får i luksusbutikkerne.

HISTORIEFORTÆLLING

Hvis vi kender historien bag et produkt 
eller får et indblik i, hvordan man pro-
ducerer en specifik vare – hvad enten 
det er kaffebønner, møbler eller tøj – er 
vi mere tilbøjelig til at købe. Et fæno-
men som working theater, hvor man i 
forretningen viser dele af produktionen 
frem, øger glæden ved købet. 

PERSONIFICERING

Giv dine kunder en anderledes og per-
sonlig oplevelse med en specifik vare. 
Vi er vilde med at kunne gøre en ellers 
masseproduceret vare til ’vores egen’ 
ved for eksempel at få indgraveret 
vores navn, selv designe et stykke tøj 
eller at kunne vælge specifikke farve-
sammensætninger.

POP-UP BUTIKKER

Et fænomen som pop-up shops er kom-
met for at blive. De små tidsbegrænse-
de butikker er gode til at vise et andet 
billede af et specifikt brand eller prøve 
nogle nye tendenser eller sortiment 
af for en periode. Det gør kunderne 
nysgerrige og den anderledes oplevelse 
kan være med til at skabe ekstra værdi 
for virksomheden.

Stilfuldt, historiefortællende og 
personificering. Tre ord, du skal bide 
ekstra mærke i, hvis du vil forstå og 
ride med på de nyeste trends inden 
for salg. Matthew Brown, direktør i 
britiske Echochamber, der beskæfti-
ger sig med fremtidens trends inden 
for retail, besøgte CPH’s forpagter-
møde i slutningen af september. 
Her tog han de fremmødte med på 
en rejse ud til alverdens lufthavne, 
shopping centre og butikker for 
at give dem et indblik i, hvad der 
rykker på fronten netop nu. Det 
handler om luksuriøst indrettede 
butikker med marmorgulve, højt til 
loftet og lækre detaljer. Om at give 
kunderne følelsen af at købe noget 
ekstraordinært. Om at tilbyde sine 
gæster særlige oplevelser og gøre 
sin forretning til en destination frem 
for en nødvendighed, og sidst men 
ikke mindst at give kunderne mulig-
hed for at sætte et personligt præg 
på en specifik vare.

”Travel retail er under forandring i 
øjeblikket. Før var vi som indsatte, 
der var tvunget til at bruge tid i 
lufthavne, hvis vi ville ud at rejse. 
Maden var dårlig og dyr og mulighe-
derne begrænsede. Men nu gælder 
der nye regler. Hvis du vil overleve 
i retailbranchen i dag, er din butik 
nødt til at være en destination i sig 
selv, og du er nødt til at være kreativ 
og ekspert på dit område,” forklarer 
han. 

INTERNETTET OG KRISEN HAR ÆNDRET 
BRANCHEN

Matthew Brown peger på, at æn-
dringerne for alvor satte ind, da den 
økonomiske krise ramte verdensmar-
kedet i 2008.

”Det har egentlig været undervejs 

i et stykke tid, men recessionen har 
virkelig ændret markedet. Vi er un-
dergået en massiv forandring. Hvor 
vi tidligere tilgav forretninger deres 
svipsere, er vi som forbrugere i dag 
mere konsekvente samtidig med, at 
vi har skåret ned på vores forbrug. 
Vi leder i dag enten efter ’value for 
money’ eller også skal produktet 
være virkeligt fantastisk. Hele mid-
ter-segmentet er på sin vis ved at 
blive skubbet ud af markedet,” kon-
staterer han.  

En anden vigtig faktor for at forstå 
udviklingen i retail er internettets 
magtposition. Konkurrencen er ble-
vet massiv i og med, at man i dag 
kan købe stort set alt online.

”Forretningernes roller er ændret. 
I gamle dage var butikker nødven-
dige, du havde ikke noget valg. 
Det har du i dag, og det gør det 
selvfølgelig mere besværligt for 
butiksejere,” siger han og peger på, 
at der i dag både er forretninger og 
shopping centre, der klarer sig godt, 
mens der samtidig er ligeså mange, 
der må dreje nøglen om.

”Hvis du er heldig, sender dine kun-
der dig vrede tweets, før de lukker 
dig ude. Det er meget mere farligt, 
hvis de ikke en gang gider at tweete 
og bare ser forbi dig, som om du 
var usynlig. Det handler netop i dag 

»Hvis du vil overleve 
i retailbranchen i dag, 
er din butik nødt til at 
være en destination i 
sig selv.«

Fremtidsforsker Matthew Brown rejser det meste af året ver-
den rundt for at blive klogere på detailbranchens udvikling.
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om at bekæmpe den usynlighed, og 
det gør det selvfølgelig besværligt, 
når alle gør alt i øjeblikket. Når mo-
debutikker sælger kaffe, er du som 
kaffe-retailer nødt til at brygge en 
virkelig god kop kaffe, hvis du skal 
overleve. Så konkurrencen er klart 
blevet hårdere.”

Alligevel tøver han ikke med at 
kalde det for ’en god tid for retail’. 
For der er masser af penge at hente, 
så længe man bare følger de nye 
regler:

”Hvis du som forhandler ikke kan 
konkurrere på pris og kvalitet, er du 
ude af business. Det er de typer af 
forretninger, der tidligere har overle-
vet på kunder som ’fanger’. Men hvis 
du er ekspert på dit område, og har 
passionen med i dit arbejde, så har 
du også ekstraordinære gode mulig-
heder for at få dit salg til at boome.”

MATTHEW BROWN OM DET PER-
FEKTE LUFTHAVNS SHOPPING 
CENTER:

”Det skal være en verdensklasse op-
levelse og generelt overraskende. Folk 
skal have lyst til at komme der. Der skal 
være et mix af brands, som du aldrig 
har set før, samtidig med at de brands, 
du kender godt, laver noget fuldkom-
ment anderledes end det, de plejer at 
stå for. Det er afgørende, at kunderne 
føler sig ønskede og velkomne og ikke 
som pengemaskiner, butikkerne blot 
vil have hurtigt ind og ud. Maden skal 
være særdeles god, og der skal være 
fysiske områder, der engagerer og for-
andrer sig, så centeret ikke er ens, hver 
gang man kommer som gæst.”

FREMTIDENS TRAVEL RETAIL OP-
SUMMERET

• Travel retail lærer fra de 
bedste

• Det eksklusive er blevet en 
fælles standard 

• Skab unikke oplevelser for 
at gøre din forretning til en 
destination

• Fortæl historier til alle sanser

• Personificering transformerer 
produkter

• Vær kreativ med brands og 
produkterne

Starbucks Reserve Roastery & Tasting Room i Seattle

Pynt din egen Magnum i Amsterdam

Pradas pop up oase og juice bar i Doha

Kiosk, Kings Cross, London
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