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Kære læser,

En travl sommer er gået på hæld. I juli alene rejste over 3,1 
millioner passagerer gennem terminalerne. Det er blot 38.213 
færre end alle tiders rekord fra sidste år. Et flot resultat, vi kan 
være stolte af, særligt set i lyset af flystrejken i SAS og et par 
konkurser i rejsebranchen. Noget andet, vi kan være stolte af 
alle sammen, er de mange priser, lufthavnen har modtaget den 
seneste tid. Vi er blandt andet for tredje år i træk blevet kåret 
som den lufthavn i Europa, der har det bedste udvalg af mad og 
drikke. Derudover har vi nu også verdens bedste lufthavnsbar, da 
Mikkeller under samme uddeling blev tildelt førstepladsen i den 
kategori. Det er virkeligt flot, og herfra skal der lyde et meget 
stort tillykke!

Der har gennem den senere tid været et ønske om en mere enkel 
affaldssortering i vores miljørum. Det er dejligt, at I har lyst til at 
være med til at gøre en forskel for miljøet, og derfor arbejder 
et hold i CPH i øjeblikket på at sikre, at det bliver så nemt og 
overskueligt at genanvende vores skrald. Det kan du blive meget 
klogere på her i magasinet, og det er også et emne vi vil have 
på agendaen på CASC Manager møder. Generelt vil I fremover 
komme til at opleve en øget synlighed på vores ansvar for det 
tryk, vi sætter på verden. Vi har et dybt ønske hele vejen op 
igennem organisationen for at blive endnu mere grønne, og vi 
håber, I vil tage godt imod denne rejse. 

Noget, der ikke er grønt, men snarere gult, er vores nye store 
glasmosaik af den anerkendte danske kunstner Alexander 
Tovborg. Et imponerende værk, der tager afsæt i mytologien om 
sfinksen. Kom med om bag kulissen, når Alexander Tovborg i et 
interview med Connect giver værket liv. Og læg i øvrigt også vejen 
forbi, hvis du endnu ikke har set det selv. Det er vanvittigt smukt. 

Pia Jeanette Lynggaard
Direktør for CPH Airport Sales & Marketing

Connect
Connect udkommer fire gange årligt og bliver 
udgivet af Københavns Lufthavn til ansatte og 
forpagtere af butikker og spisesteder i CPH. 
Connect skriver om nye tendenser inden for 
detailhandlen og travel retail og sætter fokus 
på lufthavnens generelle udvikling. Derudover 
giver Connect også læserne et indblik i 
hverdagens CPH. De dedikerede medarbejdere, 
de glade rejsende og alt det overraskende og 
nyskabende, der hver dag foregår rundt om på 
Danmarks største arbejdsplads. 
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Siden sidst
14 dage med over 100.000 rejsende 

igennem terminalerne gjorde atter juli til 

en travl måned i Københavns Lufthavn. 

Her er, hvad der ellers er sket i tredje 

kvartal. Rekordhøj til fredshed

Tilfredsheden med lufthavnen er 

i årets første seks måneder vokset 

markant. I dag svarer 87 procent af 

de rejsende, at de er tilfredse eller 

særdeles tilfredse med rejsen gennem 

lufthavnen. Det er en stigning på 7 

procent, og i øvrigt det højeste resul-

tat, der hidtil har været målt i CPH. På 

den baggrund vurderes CPH som den 

tredje bedste lufthavn sammenlignet 

med 28 sammenlignelige lufthavne i 

EU. Et flot resultat, der er et kæmpe 

skulderklap til alle jer, der dagligt 

leverer en høj service til passagerer i 

terminalerne.

Nye åbninger

OLIOLI

Björn Borg

Maria Black

LEGO-sikkerhedstjek

Lufthavnen havde over sommeren uds-

mykket den nye familieindgang i Se-

curity i samarbejde med LEGO. På den 

måde blev ventetiden til sikkerheds- 

tjekket underholdende for både store 

og små. Små LEGO-figurer dekorerede 

glasvæggen og på stolperne, mens der 

på gulvet var klæbet en hinkebane 

fast, der samtidig optimerede flowet. 

Sidst i juli blev der også opsat en 

LEGO-børnescanner ved pakkebordene 

for at give børnene en unik start på 

rejsen.

CPH NOW er opdateret

Informationssitet på CPH NOW for 

ansatte i shoppingcentret er blevet 

opdateret. Det betyder, at det nu er 

nemmere at tilgå information, der 

henvender sig specifikt til jer. Søge-

funktionen er også optimeret, så du 

let kan finde både generel informa-

tion, regler og vejledninger. 

CPH i absolut topklasse

Sommeren har budt på en sand pris-

regn over lufthavnen. I juli blev CPH 

endnu en gang kåret som Europas 

mest effektive lufthavn af det uafhæn-

gige Air Transport Research Society. 

Prisen, som lufthavnen har modtaget 

14 ud af 16 mulige gange, betyder, 

at CPH er den lufthavn i Europa, hvor 

rejsende kommer hurtigst og mest 

gnidningsløst igennem. Derudover har 

Københavns Lufthavn igen i år også 

modtaget en række priser i den pres-

tigefyldte Food & Beverage Award, 

som i år blev afholdt i Dallas, Texas. 

Det blev til fire flotte priser:

Airport Bar of the Year – Mikkeller 
(Best in the World) 

Airport Food Hall of the Year (Best 
in Europe)

Airport Food & Beverage Offer of 
the Year (Best in Europe)

Best reflecting ‘Sense of place’ – 
A Sense of Copenhagen (Best in 

Europe)

Foruden at have verdens bedste 

lufthavnsbar, løb CPH dermed 

også for tredje år i træk med 

prisen for Europas bedste udvalg 

af mad og drikke i den største 

kategori ’Airport Food & Beverage 

Offer of the Year’.

•

•

•

•
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Tag med Connect på besøg i Naviairs 
kontroltårn, hvor lufthavnens flyveledere 
huserer. 70 meter over CPH’s start- og 
landingsbaner styrer de piloter og fly 
sikkert ned på jorden, ind til standpladserne 
og på vingerne igen. Et ansvarsfuldt 
job, men også bare en hel almindelig 
arbejdsplads, siger kontroltårnschef Steffen 
Gammelgaard Willumsen.

Mellem 
himmel 
og jord
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’You are now cleared for take-off.’
Med de ord sender en af dagens fly-

veledere et SAS-fly på vingerne med kurs 
mod Newark Lufthavn i New York. Med 
op mod 200 kilometer i timen brager det 
hen ad startbanen og forsvinder op mod 
solen, der nådigt kaster nogle af sine 
første morgenstråler mod hovedstaden. 
Næste fly i rækken denne formiddag er 
en mindre maskine fra easyJet. Selvom 
det allerede holder klar nede på bane 
04R/22L, må det vente to minutter på at 
få et ’go’ fra tårnet. Dels for at undgå 
turbulensen, som det store SAS-fly 
kortvarigt har efterladt sig i luften over 
startbanen, dels for at give samme SAS-
fly mulighed for at komme på sikker 
afstand af CPH, inden et nyt sendes op. 
De seks flyveledere og to elever, der er 
på vagt i dag, sidder roligt ved hver deres 
station. Herfra har de et 360-graders 
udsyn over lufthavnen og sender en dag 
som i dag op mod 80 fly i luften eller hen 
til standpladserne hver time. Alt foregår 
i et helt roligt tempo og er således langt 
fra Hollywoods action-prægede måde at 
fremstille en flyveleders hverdag på, siger 
Steffen G. Willumsen, der gennem 19 år 
har huseret som flyveleder i tårnet her, 
de seneste fire år også som tårnchef.

”Mange tror, vi er sådan nogle 
adrenalinhungrende mænd, der sidder 
heroppe, og når de så kommer op i 
tårnet og ser, at vi har det stille og roligt, 
bliver de næsten helt forbavsede,” siger 
han.

Selvfølgelig er der udfordrende dage, 
hvor tårnet bliver hektisk. Når frosten 
rammer, og baner skal sneryddes, og 
flyvinger afises, er der nok at se til. Men 
både de rolige og de højspændte dage 
har sin charme, påpeger han.

”Alle dage er gode herinde, og to 
dage er aldrig ens. En dag som i dag er 
superfed, fordi man kan sidde og nyde 
udsigten og få masser af dagslys. Der er 
vi nok lidt foran på point i forhold til så 
mange andre. Men de udfordrende dage 
er også gode. Dage med snevejr eller 
tæt tåge, hvor vi virkelig kan mærke, 
at vi bruger vores håndværk. En ting er 
sikkert, heroppe keder vi os aldrig.”

Udenfor svæver to tårnfalke maje-
stætisk rundt om de enorme vinduer på 
udkig efter dagens frokost. Det gør de 
tit, men de holder sig som regel på sikker 

afstand af banerne og er endnu ikke ble-
vet alvorligt uvenner med mågejægerne.

Dreje med flyvere
Indenfor lyser skærme op med over- 

bliksbilleder af baner og terminalområde. 
Små, gule firkanter flytter lystigt rundt på 
skærmene og viser, hvor flyene bevæger 
sig hen, og om de er på kollisionskurs 
med hinanden. Hver gul boks har enten 
et hvidt eller et blåt ID-nummer tilknyt- 
tet. De blå er på vej ud i verden, mens 
de hvide netop er ankommet, forklarer 
tårnchefen, der selv kun ’drejer med 
flyvere’, som han kalder det, i sommer-
perioden, hvor der er lidt mere stille på 
hans kontor.

”Når man kontrollerer et fly på vej op 
eller ned, fortæller vi piloterne, om de 
skal dreje til venstre eller højre, og om de 
har tilladelse til at starte og lande. Det 
kalder vi ’at dreje med flyvere’, fordi vi 
sidder og giver dem instrukser om, hvor 
de helt konkret skal dreje hen,” siger 
han forklarende om den særprægede 
terminologi, der hersker her. En del af 
uddannelsen til flyveleder er da også at 
få styr på denne særlige lingo, der blandt 
andet forskriver, at Gate B4 omtales som 
Bravo 4, mens Gate A7 konverteres til 
Alpha 7. Med andre ord anvender de det 
internationale NATO-alfabet for at undgå 
afgørende misforståelser i kontakten 
med piloterne. 

En del af klimadebatten
I den øverste del af kontroltårnet 

sidder tårnflyvelederne, og i den neder-
ste del de såkaldte Apron-flyveledere. 
Hvor tårnflyvelederne har ansvar for al 
tranport på start- og landingsbaner, er 
det Apron-flyvelederne, der taler med 
piloterne og chaufførerne, mens de 
befinder sig omkring terminalområdet og 
på standpladserne. For begge jobfunk-
tioner er præcision og timing uhyre 
vigtigt. Det hele handler om at finde den 
rette balance mellem at give flyene nok 
sekunder til at forlade banerne sikkert, 
men samtidig ikke bruge unødig tid, der 
forsinker næste landing. Hvis landings-
banen er optaget, og et ankommende fly 
misser sin ’plads i køen’, er det nødt til at 
tage en runde om København for igen at 
ligge rigtigt for vinden, og den manøvre 
kan hurtigt tage ti minutter, siger Steffen 
G. Willumsen.

Modsatte side. Kontroltår-
net er opført for Naviair og 
tegnet af Vilhelm Lauritzen 
Arkitekter. Det blev taget 
i operationel brug den 29. 
december 2007.

Denne side. Steffen G. 
Willumsen har snart 20 års 
jubilæum som flyveleder. De 
seneste fire år har han også 
været tårnchef.
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Denne side. Efter 422 
trappetrin eller en længere 
elevatortur når man op til 
arbejdspladsen, der har Dan-
marks vel nok bedste udsigt.

Modsatte side. Normalt 
betjenes hver station af en 
enkel medarbejder, men når 
elever skal trænes op, bliver 
de som her superviseret af 
en uddannet.



10 år med forsinkelsesfri flytrafik

2018 blev endnu et godt år for Naviair, der nu har opretholdt en forsink-
elsesfri trafikafvikling i dansk luftrum i ti år. Sidste år var den gennemsnit-
lige forsinkelse i dansk luftrum generelt på under et sekund per flyvning. 

Den høje effektivitet gælder også i Københavns Lufthavn særskilt. For- 
sinkelser som følge af vejrforhold lå i alt på 0,06 minutter per landing, 
hvor den maksimalt accepterede gennemsnitlige forsinkelse er på 0,11 
minutter per landing. Jo mere tåget, jo mere adskillelse skal der være 
mellem de landende fly. På en god dag starter og lander Naviair typisk 
omkring 80 fly i timen, dog kan ting som eksempelvis tåge nedsætte 

kapaciteten til cirka det halve.

Skal du også dreje med flyvere?

Uddannelse til flyveleder tager små tre år. Efter et halvt år på skolebænk-
en i Malmø med teori og simulatortræning, kommer man på lokalkursus i 
den lufthavn, man skal arbejde for. Gennemfører du uddannelsen, har du 
sikret dig et job. Naviair er netop nu i gang med at rekruttere det næste 

hold af flyvelederaspiranter.

De 3 største destinationer fra København*

Oslo Gardermoen 6.810  |  Stockholm Arlanda 6.581  |  Aalborg 4.546

De 3 største lufthavne i Danmark**

København 266.207  |  Roskilde 91.874  |  Billund 74.570

De 3 mest benyttede flytyper i CPH*

Boeing 737-800 30.995  |  Airbus 320 22.386  |  Canadair Regional Jet 900 12.738

*antallet af flyvninger i 2018
**målt på antal operationer/antal flyvninger i 2018

Den travleste dag i 2018 var torsdag den 14. juni, 
hvor Naviair håndterede 2.191 en route-flyvninger.

”Sekunderne betyder alt, og det er 
’good airmanship’ ikke at opholde sig 
unødigt længe på banen for netop at 
give plads til næste ankomst. Foruden et 
sikkerhedshensyn handler det også om 
et klimahensyn,” siger han og fortæller, 
at der gennem de senere år har været et 
øget fokus på at bidrage til den grønne 
agenda.

”Vi kan ikke have fly hængende 
unødigt i luften og fyre brændstof af. 
Det dur simpelthen ikke i dag. Det er 
også derfor, man som passager nogle 
gange vil opleve, at man holder og 
venter længe på standpladsen eller på 
banelegemet, selvom flyet sådan set er 
klar til take-off,” siger han.

For er der travlt i den lufthavn, flyet 
har kurs mod, giver det meget mere 
mening rent klimamæssigt at holde det 
på jorden fremfor at lade det cirkulere i 
luftrummet over destinationslufthavnen, 
fastslår han. 

Afgørende at være frisk
Rundt om i bløde sofaer og stole sidder 

flyveledere med iPads, et slumretæppe 
eller computere. De hviler sig, inden de 
om lidt skal tage over for deres kolleger 
foran skærmene. Sædvanligvis arbejder 
de effektivt en time, hvorefter de slapper 
af i en lille time. Dét at kunne koble af er 
helt afgørende for sikkerheden, fortæller 
Steffen G. Willumsen. 

”Vi har regler for, at hvis man ikke føler 
sig frisk, eller man er træt, så kan man 
få lov til at blive midlertidigt fritaget fra 
operativ tjeneste. Hvis ens barn har været 
oppe hele natten, så er det helt legalt at 
ringe ind og sige, at man ikke kan tage 
sin vagt. Vi har et ansvar, og det kræver, 
at vi er helt friske i hovedet, når vi er på 
job.” 

Alle flyveledere går derfor til medicinsk 
kontrol hvert eller hvert andet år, hvor 
de blandt andet bliver testet på syn og 
hørelse og underlagt samme restriktioner, 
som piloter. 

”Vores job indebærer et stort ansvar, 
og hver gang man hører om noget, der 
er gået galt blandt ens kolleger rundt om 
i verden, tænker man lidt over, hvad der 
kunne være sket. Men det er også bare et 
arbejde – selv de dage, hvor man har Air 
Force One på frekvensen eller de danske 
F16-piloter.”
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Mytologiens

mester
Da Finger E slog dørene op, var det ikke blot til en splinterny 
paskontrol og flere nye gates. Det var også til en enorm 
glasmosaik skabt eksklusivt til lufthavnen af en af landets 
mest ombejlede unge billedkunstnere. Mød Alexander 
Tovborg, kunstneren bag, hvis mytologiske værk giver liv til 
en fælles fortælling på tværs af alder, køn og nationalitet.





Halvt dyr, halvt menneske sidder den 
gådefulde sfinks på toppen af et bjerg 
og skuer ud over verden. I horisonten 
hænger en brændende sol, der kaster 
sine orangerøde farver mod jorden, 
mens dagens sidste minutter render ud. 
Den store glasmosaik, der fylder et helt 
vinduesparti i Finger E, er et bombastisk 
værk fuld af romantik og poesi og en 
hyldest til mennesker i transit. Manden 
bag er 36-årige Alexander Tovborg, som 
er en Danmarks mest markante yngre 
kunstnere. Siden han blev optaget på Det 
Kgl. Danske Kunstakademi i 2004, har 
han udstillet på nogle af de mest tonean-
givende gallerier og kunstmuseer verden 
over. Med farvestærke kompositioner og 
forenklede former har han gennem hele 
sin karriere arbejdet med mytologier og 
den uendelige kærlighed som drivkraft i 
sine værker. Det gælder også for glasmo-
saikken ’sfinks og natur’, der med sine 
imponerende 22 x 6 meter gør værket til 
Danmarks største af slagsen. 

”Jeg vidste på forhånd, at omdrejning-
spunktet skulle være et mytologisk dyr. 
Det lå mig nært, fordi jeg netop arbejder 
meget med mytologi. Jeg tænkte over, 
hvilket slags dyr jeg helst selv ville være i 
en lufthavn. Sfinksen var den første, jeg 
kom i tanke om. En fugl, der letter og 
lander og har sin rede. Jeg havde lyst til 
at lave en parallel til en fabel, som alle 
mennesker kan forholde sig til. Halvt dyr 
og halvt menneske, halv kvinde og halv 
mand. Sfinksen har heller ikke et specifikt 

kulturelt ophav. Den er for ankret i 
europæisk kultur men udsprunget fra 
oldtidens Assyrien og Egypten. Det gør 
den til et symbol, der forbinder kul-
turer og gør den international i al sin 
væsen. Det, syntes jeg, passede godt 
på lufthavnen,” siger han, da Connect 
fanger ham på telefonen i ugerne efter 
åbningen af Finger E.

”Samtidig er sfinksen indbegrebet 
af spørgsmål, hvilket passer godt til 
den situation, man er i, når man er i 
lufthavnen. Har jeg husket mit pas, kan 
jeg nå at spise, hvor er odd size?,” siger 
han og hentyder til historien om Ødipus, 
der løste sfinksens gåde i den græske 
mytologi. Her åd hun alle, der ikke kunne 
løse mysteriet om, hvilket dyr der først 
har fire ben, så to ben og siden tre ben. 
Ødipus forstod, at svaret var et menne-
ske, der kravler som spæd, går på to ben 
som voksen, og bruger stok som gammel, 
hvilket fik sfinksen til at kaste sig i døden. 
I lufthavnen er sfinksen dog taget ud af 
sin historie og sit mytologiske afsæt. Den 
nyder i stedet en solnedgang, som på 
den måde viser en mere romantisk side 
af dyret, forklarer han. Lidt på samme 
måde, som når man hænger over skyerne 
i et fly og overraskes af en smuk sol, der 
er på vej i seng.

Skaber ro i et stresset rum
At værket på trods af sin størrelse 

skulle skabe ro, var helt oplagt, påpeger 
han. For paskontrollen, hvor værket er 

placeret, er et sted med masser uro. Folk, 
der står i kø med pas i hånden for at blive 
godkendt til at kunne komme videre 
på rejsen. Nogle tilmed nervøse for at 
komme for sent til gaten. 

”Den situation kan godt være 
stressende og skabe uro, fordi man 
har travlt eller føler et ubehag ved at 
skulle tjekkes. Derfor er der også mange 
følelser i spil i rummet. Det, syntes jeg, 
var spændende at gribe fat i og lave 
et værk, der netop omfavnede det og 
skabte ro, harmoni og tryghed.”

Her spiller den enkle komposition og 
farvevalg en afgørende rolle. Det samme 
gælder værkets placering. Vinduer er som 
udgangspunkt et ’ikke-rum’, siger han, 
og derfor ikke et oplagt sted for kunst 
som udgangspunkt. 

”Noget af det, jeg er mest glad og 
lettet over, er, at det fungerer så flot i 
rummet, og at det påvirker rummet med 
en ro, men uden at det overstyrer og 
overtager rummet. Det er der, hvis du ser 
det og lægger mærke til det, men det 
kan også bare være et vindue, hvis du har 
travlt. På den måde giver det lufthavnen 
mulighed for at være lufthavn.” 

Egentlig laver han meget sjældent 
be stillingsværker som dette. Alligevel 
kunne han ikke sige nej, da telefonen 
ringede. Det var opgaven for spændende 
til.

”Jeg kan virkelig godt lide lufthavnen, 
og jeg rejser jævnligt. Derfor har jeg også 
tænkt meget over, hvad det er, menne-

»Jeg er virkelig interesseret i det store 
fællesskab gennem de store fortællinger 
i verden. De tilhører jo ikke kun én 
kulturs. Hvis man begynder at læse om 
andre kulturer, ikke bare dem vi kender 
i dag, men også historiske, vil man 
finde ufatteligt mange paralleller og 
sammentræf.«
Alexander Tovborg

1. Det er kunst- og kulturbu-
reauet Creator projects, der 
har fungeret som kunstfaglig 
rådgiver og bistået CPH i 
gennemførelsen af glasmo-
saikken.

2. Alexander Tovborg i sit 
atelier. Han har udstillet 
på alt fra Arken og Aros til 
Museum of Modern Art i 
Dublin og Hammer Museum i 
Los Angeles.

3. Den gådefulde og my-
tiske sfinks er en figur, der 
balancerer mellem dyr og 
menneske, guddom og natur, 
himmel og jord.

Connect — Et indblik i CPH  |  September   |  2019

10



1

2 3



sker i et lufthavnsrum har til fælles,” 
siger han og trækker lufthavnens mange 
dobbeltheder frem.  
”Det er et transit rum, hvor folk tager til 
for at rejse et andet sted hen. Det er et 
rum, hvor man ofte venter, og samtidig 
et rum hvor man er på vej. Den samler 
hele verden, og folk fra hele verden 
samler sig i Danmark. Man er pludselig 
forbundet med sine medrejsende, og det 
er der noget meget smukt ved, fordi det 
netop er en nysgerrighed og en søgen i 
mennesket, der driver rejsen.”

Søgen efter kærlighed
At blive billedkunstner var et valg, 

Alexander Tovborg traf allerede i gym-
nasiet. Som barn havde han altid tegnet, 
og den kunstneriske drift mod at søge, 
skabe og dele lå i ham fra en tidlig alder. 
Året efter gymnasiet blev han optaget på 
akademiet, og siden har han forsøgt at 
grave sig dybt ned i alle de beretninger, 
der forbinder mennesker på tværs af 
sprog, historie, kultur og ophav. 

”Jeg er virkelig interesseret i det store 
fællesskab gennem de store fortællinger i 
verden. De tilhører jo ikke kun én kulturs. 
Hvis man begynder at læse om andre kul-
turer, ikke bare dem vi kender i dag, men 
også historiske, vil man finde ufatteligt 
mange paralleller og sammentræf. Man 
skal blot skifte navnene ud på helte og 
heltinder, så er det de samme historier 
med et par tusind kilometers afstand eller 
år forskudt. På den måde forsøger jeg at 
kortlægge vores fællestræk på tværs af 
kulturelle ophav. Alt det, vi har tilfælles, 

insisterer jeg på, er vigtigt også i vores 
tid.” 

Interessen for fællesskabet og 
samhørigheden skal findes i en 
altoverskyggende kærlighed til, ja… 
Kærligheden. 

”Jeg er romantiker. Jeg har en dyb 
kærlighed til alt, og jeg elsker kærlighed. 
Jeg har altid været interesseret i at dele 
min egen kærlighed, og jeg har altid 
værdsat den, jeg modtager. Kærlighed 
er skrøbelig og flyvsk og nogen gange 
sjælden. At søge efter kærlighed og få 
den - når man har prøvet det, bliver man 
taknemmelig. Måske opsøger man den 
igen og prøver at få den til at vare. Jeg 
har altid søgt i de rum, hvor kærligheden 
har det prædikat, at den er uendelig, som 
ofte er i religiøse rum.”

Den søgen har ledt ham ud på en lang, 
endnu uafsluttet, rejse, hvor han har spej-
let kærligheden i alt fra protestantiske, 
baptistiske og katolske rum til okkulte 
menigheder, new age religioner og 
spiritualitet, som alle beskæftiger sig med 
den store fortælling om kærlighed.

Store flader giver nye muligheder
Selv om han lavet store værker før, har 

han dog aldrig lavet noget i samme skala 
som glasmosaikken i Finger E. Af samme 
grund var det også både spændende og 
udfordrende på én gang, siger han.  

”Formatet var overvældende. Der var 
kæmpestore flader og et kæmpe rum 
at arbejde med. I sådan en situation er 
det vigtigt ikke at fylde alt ud. Man skal 
også give plads til tanke og fordybelse. 

Størrelsen giver mulighed for at lege 
med fladerne på en anden måde end en 
A4-tegning, der hurtigt bliver fyldt ud, 
så der er et helt andet potentiale for et 
godt værk. Jeg stræber altid efter ikke at 
gøre det stort bare for at gøre det stort, 
men for værkets skyld. Et motiv med et 
indhold, der passer til værkets format.”

Derfor har farverne også spillet en stor 
rolle i forhold til skalaen. Han har før 
lavet malerier med samme motiv, men 
med helt anderledes farvevalg. 

”Det bliver dikteret på en hel anden 
måde, og der er nogle andre gnidninger i 
kompositionen, når det er småt. Samti-
dig spiller glasset som materiale også en 
stor rolle i værket. Jeg arbejder generelt 
meget med at få lyset til at komme frem 
i mine værker, når jeg bygger dem op. 
Men i glaskunsten har du allerede lyset 
som en slags gave, der skinner igennem 
værket,” forklarer han.

’Sfinks og natur’, som glasmosaikken 
hedder, er samlet af flere end 30 vindues-
fag, som glasmageren Per Hebsgaard har 
mundblæst efter Alexander Tovborgs 
1:1 skitse. Netop på grund af værkets 
størrelse blev de dog nødt til at gøre det 
i etaper, og hverken Per Hebsgaard eller 
Alexander Tovborg havde set værket i 
sin fulde størrelse, før det blev monteret 
i paskontrollen. Derfor blev han også 
meget overvældet, da han så det ende-
lige resultat. 

”Det var fantastisk. Jeg er meget stolt 
over at have været med til at skabe et 
værk, der er så smukt og harmonisk og 
samtidig passer så flot ind i bygningen.”

Mundblæst glas

Alexander Tovborg har arbejdet med glas i knap fem år. 
Hver gang har det været i samarbejde med glasmageren Per 

Hebsgaard, der også arbejder med andre store kunstnere som 
Bjørn Nørgaard og Per Kirkeby, og som fungerer som håndværk-
er og vejleder på projekterne. Alle vinduesfag i glasmosaikken er 

mundblæst, og hele værket er skabt på blot seks måneder.
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3 korte til Alexander 
Tovborg

Hvad er dit eget forhold til lufthavnen?

”Det er et imødekommende sted, der tilfreds-

stiller alle typer af behov. Der er noget for alle: 

Fra Flying Tiger til Hermes og fra pilsner og 

pølsehorn til champagne og østers.”

Hvad er dine rutiner i lufthavnen?

”I takt med at lufthavnen ekspanderer, er det 

svært at følge med i menuerne. Der er flere 

restauranter i lufthavnen, end der er i mit 

nærmiljø i København, og niveauet er højt. 

Som regel køber jeg altid en god kop kaffe, 

noget at tegne på i flyet og spiser på en af de 

mange steder.” 

Hvad tænkte du, da du blev spurgt, om du 

ville skabe et værk til lufthavnen?

”Jeg blev utrolig glad. Jeg kommer fra Køben-

havn og rejser altid fra CPH, og jeg synes 

lufthavnen er smuk. Derfor var tænkepausen 

ikke så lang, da Creator Projects (kunst- og 

kulturbureau, der har fungeret som kuratorer, 

red.) ringede til mig med opgaven. Jeg syntes, 

det var en rigtig god ide, at der skulle mere 

kunst ind i bygningerne og var stolt over at 

kunne bidrage til en bedre rejse.”

13
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En 80.000 kvadratmeter stor tilbygning 
mellem Finger B og C skal give mere 
’albuerum’ til både passagerer og 
ansatte. Den første del af bygningen står 
efter planen klar i 2023, men allerede 
nu kan du blive klogere på, hvorfor CPH 
har taget de første spadestik til et af de 
største byggerier i nyere tid.

Historisk 
udvidelse sikrer 
sammenhæng 
i CPH
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Sidste år satte lufthavnen passagerrekord med 30,3 
millioner rejsende. Det er godt en million flere end året 
før, og knap ni millioner ekstra, hvis man sammenligner 
med 2010. Foruden at være et populært knudepunkt er 
Danmark også for alvor blevet et yndet turistmål. Alene 
væksten fra de interkontinentale ruter til og fra vækst-
markenderne i Asien, Amerika og Afrika forventes at stige 
med 50 procent over de kommende 20 år. Det betyder, 
at om bare få år vil mange flere gæster rejse gennem 
terminalerne i København, og det er blandt andet derfor, 
at lufthavnen for få måneder siden tog de første spadestik 
til det, der bliver det største byggeri i nyere tid. 80.000 
kvadratmeter mellem Finger B og C skal skabe mere rum, 
ro og overblik for både rejsende og ansatte og sikre, at 
oplevelsen af lufthavnen ikke svinder ind, i takt med at 
antallet af rejsende vokser, forklarer Finn Bloch, projekt-
chef for det nye byggeri. 

”Vi vokser i bund og grund for at kunne følge med 
efterspørgslen. Selv om vi herhjemme begynder at 
diskutere fly og klima, så fortsætter hele verdens vækst. 
Som lufthavn har vi sat ambitiøse mål for nedbringelse af 
CO2-udledningen og dem holder vi fast i. Men samtidig 
har vi også en forpligtelse til at leve op til og servicere den 
efterspørgsel, der kommer,” siger han.

En efterspørgsel, der forventes at ramme 40 millioner 
rejsende i fremtiden. 

Mere albuerum
Kigger man på arkitekttegningerne, vil man få øje på en 

lys, imødekommende bygning, der smukt hænger sam-
men med den oprindelige via loftet. Et sted, hvor dagslys, 
grønne planter og nordisk arkitektur skal videreføre 
’følelsen af København’ og skabe overblik og plads til ’at 
være’. 

”Vi er allerede nu begyndt at mangle ’albuerum’ i termi-
nalerne, og det er en af de udfordringer, den nye bygning 
skal løse. Gæsterne mangler ro og overskuelighed, sam-
tidig med at ansatte i lufthavnen er pressede på pladsen. 
I dag kan du for eksempel se affaldsvogne køre rundt 
blandt vores gæster, fordi der ikke er plads andre steder, 
og den del af driften ønsker vi blandt andet at gøre plads 
til at skjule,” påpeger Finn Bloch. 

Selv om tilbygningen selvfølgelig kommer til at rumme 
flere nye butikker og restauranter, er det dog ikke her, 
årsagen til udvidelsen skal findes, siger han. Op mod 
halvdelen af pladsen skal i stedet bruges til teknikrum, 
udlejningskontorer, lounger, toiletter, personalestuer, 
paskontrol og bagagehal. Særligt sidstnævnte er der et 
stadig voksende behov for.

Væk med kælderfornemmelsen
De fleste, der har hentet deres kufferter i lufthavnens 

bagagehal, ved, at pladsen er trang, siger projektchefen. 
Allerede nu er det udfordrende for handlerne at følge 
med, og den kapacitet, der er til rådighed, er stort set 
brugt. Derfor skal der efter planen også være dobbelt 

så meget plads mellem båndene, der derudover også 
tredobles på løbemeteren. Som creme på toppen af kagen 
skal arkitekturen sikre, at ’kælderfornemmelsen’ skiftes ud 
med en lys og åben atmosfære. 

”Bagagehallen er under stort pres, og det vokser yder-
ligere i takt med, at passagertallet stiger. Derfor er det 
helt afgørende, at vi får adresseret pladsudfordringerne 
nu. Samtidig er det også et område, der har stor betyd-
ning for rejsen som helhed. En pæn ankomst sikrer, at vi 
afrunder hele oplevelsen positivt,” siger han.

Bagageområdet har ligeledes stor betydning for service-
niveauet generelt, som lufthavnen bliver målt på. At 
levere en værdig afslutning på rejsen har også en kom-
merciel interesse, fordi det giver pote i forhandlinger med 
potentielle nye ruter.

Fra midten og ud
Selv om byggeriet kan være generende, mens det står 

på, er placeringen afgørende for den fremtidige drift og 
kommercielle værdi. At samle lufthavnen under ét tag 
skaber tryghed, der gør det overskueligt for passagererne 
at finde vej til gaten. At skulle over i en anden bygning 
ved hjælp af tog eller bus giver massive kommercielle 
problemer, fordi rejsende skynder sig af frygt for pludselig 
at komme for sent til afgangen. 

”At bygge midt i lufthavnen er selvfølgelig som at 
operere på en hjertepatient, der løber maraton. Men det 
hele skal vokse fra centrum, derfor udvider vi fra midten. 
For det er først, når man er tryg, man bliver inspireret til at 
orientere sig i forhold til butikker og restauranter,” siger 
han og peger på, at det også er en meget mere bæredyg-
tig løsning i stedet for at bygge et helt nyt sted.

”Foruden at skabe den bedste passageroplevelse, hand-
ler det også om at udnytte ressourcerne bedst muligt. 
Noget der kun er blevet mere væsentligt den senere tid, 
hvor vi alle er nødt til at gøre mest muligt for at minimere 
klimabelastninger,” fastslår han.

Co-creation mindsker gener

Som noget nyt er det kommende byggeri bundet op på 
principper om co-creation gennem hele processen. Da 

området skal vedblive med at være i drift under hele byg-
geriet, kræver det, at CPH ved så meget som muligt om 

de gener, det fører med sig. Derfor er et team netop nu i 
gang med samtaler med udvalgte kommercielle enheder i 

samarbejde med CPH-kollegaer.

”Vi kan ikke lukke området, men vi kan sikre, at det er til 
mindst muligt gene for dem, der har deres daglige gang 
her. Men da vi ikke er eksperter på, hvordan dagligdagen 

fungerer for de enkelte enheder, har vi bedt om hjælp, 
så vi sammen kan finde de bedste løsninger. På den måde 

prøver vi at tilgodese butikkerne, så de kan operere 
imens. Den indsigt og viden vi modtager forlods, kommer 

i høj grad til gavn,” siger Finn Bloch.
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Et myndighedskrav om en bilfri 
zone 30 meter fra den nye udbyg-
ning af sikkerhedskontrollen lagde 
kimen til tankerne om et nyt 
udendørstorv. I dag, halvandet år 
efter, står det færdigt med ny lege-
plads, masser af siddepladser og et 
væld af grønne planter. Foruden 
at være en grøn oase til afslapning 
for både ansatte og gæster, giver 
torvet også mulighed for at skabe 
bedre flow mellem de to terminaler, 
forklarer Rasmus Winther Broder-
sen, projektleder for byggeriet. 
”Lige nu kan der godt blive lidt 
trangt i gangen mellem Terminal 
2 og 3, og der er tanken, at torvet 
særligt om sommeren kan aflaste 
flowet,” siger han og peger på, at 
torvet også skal have et kommer-
cielt liv på sigt.
”Det kan blandt andet bruges til 
udendørsservering for nogle af 
vores forpagtere, men vi kigger 
også på muligheder for at bruge 
det som eventplads for kulturelle 
oplevelser og festivaler, og på 
den måde gøre torvet til en del af 
Københavns kulturkalender.”  

Et godt naboskab
En anden målgruppe er lufthavnens 
naboer. Dem ønsker CPH fremad-

rettet at inkludere meget mere. For 
når man er så stor en virksomhed 
som lufthavnen, er det også på sin 
plads at give tilbage til nærmiljøet, 
siger Josephine Svensson, kom-
munikationsrådgiver hos CPH og 
ansvarlig for borgerinddragelse. 
”Det er meget vigtigt, at vi får 
indtænkt lokalområdet og tager 
hensyn til vores naboer, når vi 
moderniserer lufthavnen. Derfor 
er det også rigtig godt, at vi med 
Lufthavnstorvet nu kan invitere 
vores naboer på besøg året rundt, 
og ikke kun når de skal ud at rejse,” 
siger hun.
Legepladsen er da også allerede 
blevet godt taget imod af loka-
lområdets børnefamilier henover 
sommeren, hvor forældrene drak 
kaffe på bænkene, mens børnene 
satte kurs mod nye horisonter i det 
store legefly.
”Med torvet har vi nu både fået 
bedre plads til vores rejsende 
gæster, men samtidig også skabt et 
nyt rum til vores naboer. Det er en 
ren win-win situation for alle.”

Lufthavnstorvet 
klar til brug

En udbygning af sikkerheds-
kontrollen gav mulighed for at 
etablere en stor udendørsplads 
mellem Terminal 2 og 3. Foruden at 
skabe bedre plads til gæster, giver 
det også lufthavnens naboer en ny 
attraktion i nærmiljøet.
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”Når vi genanvender, mindsker vi for-
bruget af nye ressourcer og udleder 
dermed mindre CO2. Første skridt på 
vejen er at sortere vores affald.”

Sådan siger Mads Nordby Jørgensen, 
områdeleder for affaldsteamet i CPH. 
Derfor har han sammen med en række 
kolleger de seneste måneder arbejdet 
intenst på at forenkle miljørummene og 
gøre det nemt at sortere affald. Målet er 
at få genbrugt mindst 60 procent af alt 
affald i lufthavnen, et realistisk mål, så 
længe alle bidrager, påpeger han.

”Heldigvis er de fleste, jeg møder, 
meget interesseret i at hjælpe til, men 
de siger også, at rummene har været for 
uoverskuelige. Det er blandt andet det, 
vi har forsøgt at arbejde med den seneste 
tid,” forklarer han.

Resultatet er blandt andet, at de 24 
fraktioner, som kategorierne kaldes, er 
blevet skåret ned til ni. For affaldssorte-
ring skal give mening, siger Mads Nordby 
Jørgensen, og hvis den udledning, der er 
forbundet med at genanvende affaldet, 
overstiger det reelle udbytte af contain-
erens indhold, er den grønne værdi væk.

Har forskellig værdi
Men at gennemskue markedet er 

udfordrende, påpeger han. Derfor har 
teamet været langt nede og kradse i 
substansen, så de ved, at det lufthavnen 

gør, har en effekt. Ellers kan det jo være 
lige meget, som han siger.

Nogle fraktioner har desuden en højere 
grøn værdi end andre, fordi de er nemme 
at genanvende. Det gælder blandt andet 
den bløde, gennemsigtige plast, de fleste 
tekstiler i dag er pakket ind i. 

”Det bliver bare smeltet om og rullet 
op igen, så er det klart til brug. Omvendt, 
er farvet plast en mere kompliceret 
proces, fordi der er en masse sorterings-
processer forbundet med det, før man 
kan få det ud på den anden side,” siger 
han og tilføjer, at en løsning på den 
udfordring derfor er noget, de i den 
kommende tid vil kigge nærmere på.

I dag er der seks miljørum i shop-
ping centret, hvor man kan komme af 
med sit affald, og et godt råd er at øge 
antallet af ture dertil, så man ikke står 
med uoverskueligt meget affald, der skal 
sorte res på én gang, siger han. 

”Jo kortere frekvensen er, jo mindre 
tid tager det. Selv om det nogle gange 
kræver lidt ekstra opmærksomhed, er det 
vigtigt, at vi står sammen om udfordring-
 en. På den måde er det et fælles projekt, 
vi er nødt til at minde hinanden om. 
Vores mål er 60 procent genanvendelse, 
men vi burde sagtens kunne nå helt op 
på 70 procent i år, hvis vi hjælpes ad. Det 
eneste, det kræver, er blot, at vi i fælless-
kab dropper ideen om, at skraldespanden 
er altædende.” 

Bioaffald skal omdannes 
til biofuel

Generelt er det nuværende system 
for afhentning af bioaffald bøvlet 
for både CPH og lejere. Kasserne 
til indsamling er for små, og CPH 
bruger mange resurser på at 
indsamle affaldet. Derfor arbejder 
Mads Nordby Jørgensen og hans 
kolleger i øjeblikket på at finde 
en ny løsning, der skal gøre sor-
teringen nemmere og udnyttelsen 
bedre. På Landside kan affaldet i 
øjeblikket slet ikke genbruges, da 
biotankene, der kværner affaldet, 
kun findes Airside. Det betyder, at 
al affald i så fald ville skulle sik-
kerhedsscannes. Løsningen kunne 
være en leverandør, der kommer 
og afhenter, renser og omdanner 
til biogas. På sigt er planen at 
finde en leverandør, der kan om-
danne det til bio fuel til fly i sted-
et, så det på den måde forbliver i 
en lukket kreds i lufthavnen.  

Skraldespanden æder ikke alt
- Derfor gør CPH det nemmere at 

sortere dit affald

Lufthavnen summer i disse måneder af grønne tiltag, 
der skal sikre en mere bæredygtig drift. Særligt på 
affaldsområdet er der store fordele at hente, hvis 

affaldet sorteres korrekt. Med få tiltag kan du være 
med til at gøre en stor forskel hver dag.
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Snak om eventyr og gamle rejse-
minder flød lystigt henover bordet, 
da lufthavnen under CPH Cooking & 
Food Festival inviterede indenfor til en             
(u)traditionel gastronomisk rejse. Den 
100 meter lange luftbro mellem metroen 
og sikkerhedskontrollen dannede ram-
men om den unikke madoplevelse, hvor 
96 gæster, der ikke skulle ud at rejse, var 
samlet til langbordsmiddag. Aamanns 
1921 bød på fire klassiske retter og en 
snaps, mens Mikkeller diskede op med 
skræddersyet øl- og sodavandsmenu. Det 
var dog ikke en helt almindelig middag. 
Langbordet, som de rejsende blev mødt 
af, var dækket op på utraditionel vis, der 
betød, at gæsterne skulle interagere og 

snakke med hinanden for at nyde mid-
dagen. CPH har tidligere deltaget i CPH 
Cooking, men det har været afholdt på 
eventpladsen efter sikkerhedskontrollen 
og derfor forbeholdt gæster, der skulle 
på rejse. Ved at give mulighed for, at alle 
interesserede kunne købe billetter til 
middagen, gav det anledning til at vise 
lufthavnen frem på en ny måde, forklarer 
Louise Koldsgaard Rasmussen, Senior 
Brand Manager hos CPH.

”Det gav københavnere og folk fra 
nærområdet mulighed for at komme ud i 
lufthavnen og få en ekstraordinær oplev-
else, uden at de skulle rejse. Samtidig var 
det en lejlighed for os til at præsentere 
nogle af vores danske restauratører i 

lufthavnen og dermed sætte fokus på, at 
madscenen i lufthavnen har udviklet sig 
markant med lokale, urbane restauranter 
fra downtown,” forklarer hun.

Middagen i lufthavnen var med i kate-
gorien ’særlige steder’, hvilket ligger helt 
i tråd med den måde, lufthavnen gerne 
skulle fremstå på, pointerer hun.

”Vi mener jo i al beskedenhed netop, 
at lufthavnen er et helt særligt sted. Af 
den grund var det også helt oplagt for 
os at deltage i festivalen. At billetterne 
viste sig at være så populære, under-
streger blot, at vi ikke er alene om den 
holdning. Derfor går vi også allerede nu 
med overvejelser om at gentage succesen 
næste år.”

96 madglade gæster blev 
budt indenfor, da lufthavnen i 
slutningen af august tog del i det 
københavnske madevent CPH 
Cooking & Food Festival.Til

Adam Aamann fra 
Aamanns og Mikkel 
Borg Bjergsø fra Mik-
keller havde sammensat 
dagens menu, som 
de præsenterede i 
fællesskabet ved hver 
servering.

lang —



Med en speciallavet dug 
sendte borddækningen 
tankerne af sted på en 
mental flyrejse mod 
varmere himmelstrøg.

Tatar af okseinderlår 
med majroer, ansjos-
mayonnaise, brøndkarse 
og kroketter var aften-
ens anden servering i 
den 4-retters menu.

Der blev skålet i øl fra Mik-
keller, da gæster fra nær og 
fjern blev bragt sammen til 
en anderledes madoplevelse. 

Der var rift om de 96 
pladser til middagen, 
som blev udsolgt 
hurtigt. 

broen

på
gang —

bords



BAGSIDEN

CPH er en unik arbejdsplads – mest af 
alt på grund af de mange engagerede 
mennesker, der hver dag møder ind 
på arbejde og giver de rejsende en 
ekstraordinær oplevelse. I hvert nummer 
af Connect zoomer vi ind på en af dem og 
beder vedkommende om at færdiggøre ti 
sætninger. 

Beatrice Martinsson

District Manager, Espresso House

Har du endnu ikke opdaget det, finder du nok 
snart ud af, at jeg… er et konkurrencemenneske 
og nogle gange en dårlig taber.

Til gengæld kan du glæde dig til, at… jeg er en 
teamplayer og gerne vil have alle med. Vi kan lave 
så mange flere ting, når vi er sammen om det. 

Folk tror altid, at jeg…  drikker enorme 
mængder kaffe!

Men jeg vil gerne sige, at… jeg hellere lader 
være med at drikke kaffe end at drikke en dårlig 
kop.

Jeg lærer aldrig, at… døgnet kun har 24 timer.

Der er få, der ved det, men... inden jeg kom til 
Espresso House læste jeg til ingeniør og arbejdede 
med produktion af fly.

Jeg har først for nyligt opdaget, at… efterår er 
min yndlingssæson. Ny start, dejlig temperatur og 
masser hygge!  

Når jeg holder fri, kan du finde mig… i min 
kolonihave. Jeg nyder af at være ude i naturen.

Det bedste ved CPH er… atmosfæren og 
menneskene. Både dem man arbejder med og alle 
dem, der rejser.  

Afslutningsvis vil jeg lige sige… husk at prøve 
noget nyt og udfordre dig selv. Lav ny mad, mød 
nye mennesker eller tag en ny vej på arbejde. Selv 
små ting udvikler os.


