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Stærk sensommer i  
Københavns Lufthavn
Københavns Lufthavn havde i sep-
tember næsten 2,7 millioner passa-
gerer, hvilket svarer til en vækst på 
7,8%. For første gang har lufthavnen 
rundet 22 millioner passagerer i årets 
første ni måneder.

Efter en rekordsommer bød efterårets 
første måned på 2.675.789 rejsende i 
Københavns Lufthavn. Det er næsten 
200.000 flere end i samme måned 
sidste år, og dermed fortsatte årets høje 
vækst ind i efteråret. Det er første gang 
i lufthavnens historie, at passagertallet 
runder 22 millioner allerede i de første tre 
kvartaler.

”Væksten i september fortsætter den 
trend, vi har set over hele året, hvor både 
indenrigs- og udenrigstrafikken vokser. 

Vi har fået flere nye ruter, og der er på 
mange ruter indsat øget kapacitet. Det 
får især flere turister og forretningsfolk 
til at rejse til Danmark, men gør også 
verdens markeder endnu mere tilgæn-
gelige for danske virksomheder. Begge 
dele er afgørende for at skabe vækst og 
arbejdspladser i Danmark,” siger Thomas 
Woldbye, der er adm. direktør i Køben-
havns Lufthavn.

Europatrafikken steg i september med 
7,6%, mens den interkontinentale trafik 
voksede med 11,3%. Indenrigstrafikken 
steg med 6,3%.

”De lange ruter ud af Europa er af-
gørende for Københavns Lufthavns 
knudepunktsfunktion. Derfor lægger vi 
stor vægt på at tiltrække de lange ruter. 
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I september åbnede SAS en ny rute til 
Miami, og dermed er der åbnet fem nye 
lange ruter alene i år. Det er medvirkende 
til, at vi i år har set en vækst på 10,6% i 
antallet af rejsende på de interkontinen-
tale ruter,” forklarer Thomas Woldbye.

London var den største destination med 
over 200.000 rejsende, mens Berlin ople-
vede den største vækst med hele 17,9% 
flere rejsende. År til dato er det samlede 
passagertal steget med 9,9%. Inden-
rigstrafikken er steget 6,9%, europatra-
fikken 10,0% og den interkontinentale 
trafik 10,6%.
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Nye flyruter skaber  
flere turismejob i  
Danmark
Danmark er blevet et mere attraktivt 
ferieland de seneste ti år. Det har 
fået antallet af turister, der flyver til 
Danmark, til at vokse – og med dem 
følger nye arbejdspladser og større 
vækst. En ny analyse fra DAMVAD 
Analytics viser, at væksten i flyrej-
sende har skabt 6.400 turisme-job i 
Danmark fra 2005-2015.

Hver eneste gang en amerikansk turist 
sætter sig på et fly i New York, Miami 
eller Boston for at flyve til København, 
klinger kasseapparaterne i den danske 
turistbranche: Hoteller, restauranter, 
kulturinstitutioner, forlystelsesparker, 

attraktioner og alle de øvrige dele af 
turistbranchen i hele Danmark tjener 
udenlandsk valuta hjem til landet, når 
turisterne kommer her. 

En ny analyse fra DAMVAD Analytics 
sætter konkrete tal på, hvor mange job, 
væksten i antallet af flyrejsende turister 
har skabt de senere år. Analysen viser, at 
der i 2015 var 4,5 millioner turister, der 
fløj til Danmark via Københavns Luft-
havn. Det er 1,8 mio. flere end i 2005 
svarende til 67 % flere. Denne vækst i de 
udenlandske flyrejsende har skabt 6.400 
fuldtidsjob i den danske turismesektor i 
perioden.
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”Vi ved, at en ny flyrute giver flere 
udenlandske turister i Danmark. Derfor er 
vi også glade for, at vi i Københavns Luft-
havn er lykkes med at tiltrække flere nye 
ruter i de seneste år. De mange nye ruter 
er med til at tiltrække flere turister til de 
danske rejsemål og bidrager til vækst 
og jobskabelse i turismesektoren. Det er 
en af de meget positive effekter, som vi 
historisk har set med udviklingen af nye 
ruter i Københavns Lufthavn, og som vil 
forstærkes yderligere i de kommende år 
i takt med realiseringen af vores plan om 
at vokse fra 25 til 40 mio. passagerer om 
året,” siger Thomas Woldbye, der er adm. 
direktør i Københavns Lufthavn.

Københavns Lufthavn har gennem de 
senere år aktivt arbejdet for at tiltrække 
nye flyruter. I løbet af de seneste ti år er 
antallet af langdistanceruter fordoblet, 
og det er i dag muligt at flyve direkte fra 
København på flere end 35 ruter udenfor 
Europa. Senest åbnede SAS en direkte 
rute til Miami i slutningen af september, 
og tidligere på året åbnede både SAS og 
Norwegian begge ruter til Boston.

Hos Norwegian, der er det næststørste 
flyselskab i Københavns Lufthavn, har 
man også bemærket den store stigning 
i interessen for at besøge Danmark. Og 
her peger man på, at der er stort poten-
tiale, men også at det kræver en stærk 
indsats fra politisk hold at få åbnet flere 
flyruter i fremtiden:

”Norwegian har allerede nu fløjet 
400.000 amerikanske turister på vores 
direkte langdistanceruter mellem USA 
og København. På mange ruter fra USA 
til Danmark ligger vi i øjeblikket på godt 
30 procent amerikanske rejsende, mens 
vi på enkelte vestkystruter er helt oppe 
på omkring 50 procent amerikanere. Fra 
Københavns Lufthavn ser vi interesseret 
på nye destinationer både mod øst og 
vest. Men for at vi kan åbne nye ruter 
østover, må vi have de samme rettighe-
der som vores konkurrenter, hvilket ikke 
er tilfældet i dag. Med politisk hjælp til at 
sikre lige konkurrencevilkår kan vi bidrage 
til at øge tilgængeligheden og bringe 
mange flere turister til Danmark,” siger 
Daniel Kirchhoff, der er informationschef 
for Norwegian i Danmark.

EFTERÅR 2016

Væksten fortsætter i 2016
Antallet af turister, der flyver til Danmark, 
er fortsat med at vokse i 2016. Alene 
i første halvdel af 2016 fløj 1,3 mio. 
turister til Københavns Lufthavn. Dermed 
steg antallet af turister, der fløj hertil på 
ferie med 183.267 svarende til en vækst 
på omkring 16 procent.

Turisterne kom i første halvår især fra 
Europa, men der er også stor vækst i 
antallet af turister, der kommer fra USA 
for at besøge Danmark. I første halvår af 
i år var der en markant vækst i antallet af 
flyrejsende turister fra Storbritannien (30 
pct.) og USA (19 pct.).

En del af forklaringen på denne vækst 
hænger tæt sammen med udviklingen 
i antal ruter og flysæder til København, 
der udbydes af flyselskaberne.
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Fra 2012 til 2016 er antallet af ruter fra 
København til Nordamerika eksempelvis 
steget fra 5 til 13, og alene i 2016 er der 
åbnet tre nye ruter til USA, ligesom  
sædekapaciteten på ruterne til USA i 
første halvår af 2016 er vokset med  
omkring 22 pct. sammenlignet med 
samme periode året før.

De amerikanske turister har altså både 
fået flere ruter og langt flere sæder at 
vælge imellem, når de kigger efter  
flyrejser til Danmark.

”For amerikanere var Danmark tidligere 
lidt besværligt at komme til. Ofte skulle 
man skifte fly mindst én gang undervejs, 
og så var det nok lettere eksempelvis 
at tage til Paris eller London. Men i takt 
med, at vi har fået ruter til endnu flere 
destinationer og langt flere afgange på 
hver rute, er Danmark blevet langt mere 
tilgængeligt, og det får også endnu flere 
til at rejse hertil”, forklarer Thomas  
Woldbye, der understreger at lufthavnen 
aktivt arbejder for at få endnu flere nye 
ruter:

”Der er stadig et meget stort potentiale 

for at få hentet endnu flere turister til 
Danmark, og en væsentlig nøgle til det er 
luftfarten. Hyppige og direkte ruter til  
flere lande, gør det let og hurtigt at 
komme til Danmark, og er en afgørende 
nøgle i forhold til at tiltrække flere  
turister”, siger Thomas Woldbye.

Flere turister betyder flere overnatninger
At flere udenlandske turister skaber 
vækst og arbejdspladser i Danmark viser 
også tal fra Wonderful Copenhagen.  
Antallet af overnatninger i både  
hovedstadsområdet og hele Greater 
Copenhagen er steget i første halvår 
sammenlignet med samme periode sidste 
år.

Overnatningstallene for første halvår 
2016 viser, at der i hovedstadsregionen 
var en vækst i overnatninger på 4,8 pct. i 
forhold til første halvår 2015. Ser man på 
de enkelte nationaliteter, har  
hovedstaden en markant vækst i antal  
overnattende gæster fra Storbritannien 
og USA i første halvår.

”Nye flyruter til Københavns lufthavn er 
centrale for turismeudviklingen i hoved-

EFTERÅR 2016

 Og med en vækst i overnatninger på 
4,8 pct. i første halvår er hovedstadens 
turisme nu i fuld gang med sit 7. vækstår 
i træk. Det betyder mere forretning for 
turisterhvervet i hovedstadsregionen, der 
årligt omsætter for over 37 mia. kr. og 
skaber 43.000 helårsjobs,” siger Mikkel 
Aarø-Hansen, administrerende direktør i 
Wonderful Copenhagen.

Hent analyse-notat fra DAMVAD  
Analytics her (PDF)

Læs notatet her (PDF)  
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Automatisk paskontrol 
indviet i Københavns 
Lufthavn
Fremover behøver man ikke længere 
at få kontrolleret passet manuelt af 
politiet, når man rejser mellem Kø-
benhavns Lufthavn og en destination 
uden for EU og Schengen-området.

I juni indviede justitsminister Søren Pind 
nemlig ni nye, automatiske pasbokse, 
hvor passagererne selv scanner passet. 
Anlægget er opstillet ved indgangen til 
lufthavnens Finger C, hvorfra hoved-
parten af afgangene udenfor EU/
Schengen-området er samlet.

”Den automatiske paskontrol er med til 
at øge kapaciteten og er dermed med til 
at bidrage til at vi bedre kan håndtere det 

stigende antal rejsende. Vores test har 
vist, at langt de fleste let har kunnet finde 
ud af at bruge systemet,” siger  
politi-inspektør Steen Pedersen, der hilser 
det nye system velkommen.

Flere skal paskontrolleres 
Københavns Lufthavn oplever i disse år 
en markant passagervækst, og derfor 
kommer der også flere og flere  
passagerer, der skal paskontrolleres.

Alene i 2015 var der næsten 7,3 millioner 
passagerer, der rejste til eller fra 
destinationer uden for Schengen, hvilket 
var en halv million flere end året før. Det 
er derfor afgørende både for politiet 
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og lufthavnen, at paskontrollen effektivt 
kan håndtere det stigende antal 
passagerer og her spiller den automatiske 
paskontrol en afgørende rolle:

”Vores mål er hele tiden at gøre det 
så nemt for passagererne at komme 
igennem lufthavnen som muligt. Vi har 
rigtig gode erfaringer med selvbetjening 
og automatisering, hvor passagererne 
selv får en øget kontrol over deres rejse. 
Erfaringerne viser i bund og grund, at 
’gør-det-selv passagerer er glade
passagerer’, og derfor forventer vi også, 
at den automatiserede paskontrol vil 
styrke passageroplevelsen i lufthavnen,” 
siger Thomas Woldbye, administrerende 
direktør for Københavns Lufthavne.

Politiet har i løbet af foråret testet  
anlægget grundigt igennem, og 200.000 
passagerer har allerede fået scannet 
deres pas og ansigt og er dermed 
kommet videre på deres rejse.

Sådan fungerer den automatiske 
paskontrol

• Der er opstillet ni automatiske 
paskontroller i roden af Finger C. De tre 
kan bruges både af afgående og 
ankommende passagerer. Det betyder, 
at der vil være op til seks automatiserede 
spor til rådighed for både afrejsende og 
ankommende passagerer.
• Den automatiserede paskontrol kan 
anvendes af alle EU-borgere over 18 år. 
Der er også fire nye, manuelle pasbokse 
til rejsende fra ikke-EU lande eller 
passagerer, der endnu ikke har fået et 
biometrisk pas (e-pas).
• Allerede tilbage i 2011 var der dog 
udstedt 611 mio. e-pas, og i 2017 vil alle 
europæiske pas være e-pas.
• Når passageren skanner sit pas, 
kontrolleres det automatisk i realtid i 
politiets databaser, og efterfølgende vil 
passageren gennemgå en automatisk 
ansigtsgenkendelse.
• Efter godkendt paskontrol og ansigts-
genkendelse, kan passageren fortsætte 
rejsen.
• Den automatiserede paskontrol bliver 
hele tiden overvåget af politiet.
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Europas mest effektive 
lufthavn ligger i 
København
Der er stor forskel på lufthavnene i 
Europa, især når det kommer til, hvor 
effektivt de bliver drevet. Verdens 
førende forskere indenfor luftfart  
kårede i juni den mest effektive, 
og prisen gik til Københavns Luft-
havn. Den danske lufthavn er god 
til at automatisere og bruge digitale 
løsninger og ”big data” til at øge 
effektiviteten.  Det giver både mere 
tilfredse passagerer og lavere om-
kostninger for flyselskaberne.

For mange danskere starter flyrejsen 
allerede dagen før flyet letter, når man 
checker in på mobiltelefonen og dermed 
undgår at skulle stå i kø ved check-in-
skranken i lufthavnen. Og er der bagage 

med kan man selv scanne det og lægge 
det på bagagebåndet. Danskerne er 
nogle af de mest selvbetjenende fly-
rejsende i verden, og det skyldes især, at 
Københavns Lufthavn har været en af de 
lufthavne, der mest effektivt har taget 
nye teknologier i brug.

Københavns Lufthavns årelange fokus 
på at optimere og automatisere er nu 
belønnet med prisen som Europas mest 
effektive lufthavn, der hvert år uddeles 
af førende internationale forskere og 
luftfartseksperter i Air Transport Research 
Society (ATRS). ATRS analyserer og vurde-
rer effektiviteten i alverdens lufthavne.

”Prisen anerkender det arbejde, vi hver 

dag gør for at drive en effektiv lufthavn, 
der er attraktiv for rejsende og flyselska-
ber. Vores strategi går på to ben: For det 
første vil vi gøre det lettere at komme 
gennem lufthavnen for passagererne og 
for det andet vil vi gøre det optimalt for 
flyselskaberne at drive forretning her i 
lufthavnen. Begge ben handler i høj grad 
om at benytte digitale løsninger, auto-
matisere og udnytte de store mængder 
data, vi indsamler,” forklarer Kristian 
Durhuus, der er driftsdirektør i 
Københavns Lufthavn.

Kristian Durhuus, driftsdirektør i 
Københavns Lufthavn, fremhæver 
lufthavnens evne til at drive en kompleks 
operation med færre  

medarbejderressourcer som en vigtig 
årsag til den høje effektivitet.

Et af de parametre, som vægtes højt i 
ATRS’ analyse, er evnen til at håndtere 
kompleksitet. Sammenlignet med andre 
lufthavne har København en meget høj 
andel af udenrigstrafik, hvilket stiller store 
krav til security, bagagehåndtering og 
transferering.

”Vi afvikler en meget stor og kompleks 
operation, men formår at gøre det med 
færre medarbejdere end i  
sammenlignelige lufthavne. Det skyldes 
ikke mindst, at vi har dygtige og selv-
stændige medarbejdere, som tager et 
stort ansvar”, siger Kristian Durhuus. 
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Selvbetjente passagerer er mere 
tilfredse
Københavns Lufthavn har gennem de 
senere år investeret i en række digitale 
automatiseringsløsninger, der gør det 
lettere for passagererne selv at klare 
de opgaver, der er forbundet med en 
flyrejse:

”Gennem adskillige år har de fleste rej-
sende selv checket ind, og i de sidste par 
år er der også en stor del af de rejsende, 
der er gået over til automatisk 
bagage-drop. Vi var også blandt de før-
ste til at indføre selvscanning af boarding-
pas inden sikkerhedskontrollen og ved 
boardinggaten, og senest har vi sammen 
med politiet her i juni indviet automatisk 
paskontrol.  
Selvbetjeningsløsningerne sparer  
bemandingsomkostninger for  
flyselskaberne, samtidig med at de 
selvbetjente rejsende også er de mest 
tilfredse,” fortæller Kristian Durhuus, der 
også fremhæver lufthavnens indsigt i 
flyselskabernes processer, passagerernes 
rejsemønstre og ”big data” som en vej til 
effektiviseringer:

”Vi investerer i disse år massivt i at 
udbygge og forbedre lufthavnen, og 
alene i år bruger vi over en milliard kroner 
på at bygge ud. I disse byggeprojekter 
benytter vi avancerede  
modeller og de store mængder data, 
som vi har eksempelvis fra cirka 100.000 
årlige passager-interviews og fra fælles 
analyser med fly- og ground-handling 
selskaber. Det kan være analyser, der 
viser hvordan vi kan gøre det nemmere at 
bruge selvbetjening, analyser af hvordan 
ground-handling selskaberne kan udnytte 
data bedre til at planlægge for deres 
bagageteams og nedbringe ventetid 
i bageudleveringen - eller analyser af, 
hvordan flyselskaberne hurtigere kan 
gennemføre boarding og deboarding af 
fly”, forklarer Kristian Durhuus.

Investeringer giver millionbesparel-
ser for fly-og handlingselskaber
Netop de mange virksomheder, der 
arbejder på lufthavnens område, er  
vigtige samarbejdspartnere, og her 
investerer Københavns Lufthavn store 
summer i at gøre det lettere at drive 
virksomhed:

EFTERÅR 2016
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”At drive virksomhed i en lufthavn er 
komplekst, ikke mindst på grund af 
sikkerhedsreglerne. Reglerne kan betyde, 
at mange medarbejdere eksempelvis skal 
krydse tidskrævende check-points flere 
gange i løbet af en arbejdsdag. Det fører 
til en masse unødig spildtid og koster 
virksomhederne penge. Derfor omlagde 
vi sidste år vores særlige højsikkerheds-
område, så det matchede bedre med 
virksomhedernes behov og dagligdag. 
Det var en trecifret millioninvestering for 
os, men det har nedbragt mængden af 
daglige ture gennem check-points hos 
især handling- og flyselskaberne 
markant, og har givet millionbesparelser 
for dem”, siger Kristian Durhuus.

En af de vigtigste opgaver for 
Københavns Lufthavn er at få tiltrukket 
nye ruter og flere afgange. I det arbejde 
spiller effektivitet en væsentlig rolle:

”Flyselskaberne ved, at Skandinavien i 
udgangspunktet er et  
høj-omkostningsområde. Effektiv drift 
er helt klart en af forudsætningerne for, 
at vi fremover kan tiltrække nye ruter og 
flyselskaber i konkurrence med andre 
europæiske lufthavne. Derfor har det 
stor betydning, at vi bliver udpeget som 
Europas mest 
effektive lufthavn,” siger Kristian 
Durhuus.
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CPH har verdens 
bedste udbud af 
spisesteder
Om det er steaks eller sushi, kaviar 
eller kanelsnegle, så har Københavns 
Lufthavn verdens bedste udbud af 
spisesteder og cafeer. I slutningen af 
juni modtog lufthavnen branchens 
store FAB-pris som lufthavnen med 
”Verdens bedste café- og restaurant-
udvalg”.
 
Passagerne i Københavns Lufthavn kan i 
dag vælge mellem flere end 35  
restauranter og cafeer, der byder på alt 
fra hurtige snacks i høj kvalitet til måltider 
på højt gastronomisk niveau. Arbejdet 
med at give passagerne en god rejseop-
levelse i lufthavnen er nu belønnet med 
den prestigefyldte pris som den lufthavn, 

der har Verdens bedste café- og restau-
rantudvalg. Det skete ved den interna-
tionale FAB Awards, der blev afholdt i 
Geneve torsdag den 30. juni 2016.
 
Prisen for ’verdens bedste café- og 
restaurantudvalg’ (’Airport Food & 
Beverage Offer of the Year’) glæder 
lufthavnens kommercielle direktør, Peter 
Krogsgaard:
 
”Vi arbejder konstant på at kunne tilbyde 
vores passagerer ekstraordinære 
oplevelser med en indbydende variation 
af caféer og restauranter i høj kvalitet. 
F&B-prisen viser, at vi er på rette vej.”
Ifølge Peter Krogsgaard er lufthavnens 
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strategi at skabe et godt ”mix” mellem 
både internationalt kendte restauranter 
og dygtige danske navne:
 
”Vi er værter i Danmark - i København - 
så naturligvis sætter byen og landet også 
sit klare aftryk på lufthavnen. En ganske 
væsentlig del af Danmarks og Køben-
havns succes som rejsemål de senere år, 
er det store internationale gennembrud 
for den nye nordiske madkultur. Det skal 
lufthavnen også afspejle. Derfor der det 
utroligt vigtigt, at man kan spise godt - 
rigtig godt - i lufthavnen. Det skal både 
være dansk - og internationalt”, mener 
Peter Krogsgaard.
 
Sidste år rejste flere end 26 millioner 
passagerer igennem Københavns 
Lufthavn. 35 procent af de rejsende er 
danske. Resten er udenlandske gæster.
 
”Der er mange madkulturer samlet her. 

Derfor har vi også en god kombination af 
danske ”local heroes” som eksempelvis 
MASH og Lagkagehuset, men og 
internationale brands som Yo Sushi og 
Caviar House. Det er vigtigt, at der er 
noget for alle”, forklarer Peter 
Krogsgaard.
En ny måling fra Analyse Danmark 
foretaget for lufthavnen viser, at 63 
procent af passagerne mener at gode 
madoplevelser er en vigtig eller dén 
vigtigste del af rejsen.
 
”Rejsen begynder i lufthavnen og vi 
lytter til de rejsende. Vi interviewer op 
mod 100.000 passagerer hvert år, så vi 
kan leve op til vores gæsters ønsker og 
behov. Et af de store ønsker har været 
gode tilbud for både de store og de små 
rejsebudgetter. Det har vi i dag, og vi vil 
også fremover udvikle vores tilbud, så det 
matcher de rejsendes ønsker og behov, 
siger Peter Krogsgaard.

EFTERÅR 2016

Fakta om FAB Awards 2016 og 
Københavns Lufthavn 

• FAB-priserne er indstiftet af Moodie Da-
vitt Report og branchemediet The Foodie 
Report, der er en del af den britiske 
forlagskoncern Moodie.
• F&B står for ”Food and Beverage” - 
mad og drikke på dansk.
• Københavns Lufthavn vandt i år prisen 
for ”Airport F&B of the year”.
• Københavns Lufthavn har 35 spise-
steder: Paté Paté Winebar & Tapas, Caviar 
House, 2 Grab and Fly, FoodMarket, 3 St-
arbucks, 3 Segafredo, 3 Joe & the Juice, 3 
Lagkagehuset, 2 7-eleven Deli, 2 Baresso, 
Le Sommelier Bar og Bistro, 2 O’Learys, 
MASH, Aamanns, Gorm’s, Yo! Sushi, 4 
Steff’s, Murphy’s Irish Pub, Burger King 
og endelig McDonalds, som dog ligger 
uden for terminalerne.
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Københavns Lufthavn vil  
udvide Terminal 3 for en kvart 
milliard
Passagerer og flyselskaber skal 
have mere plads og bedre forhold i 
lufthavnens travle Terminal 3. Derfor 
planlægges en markant udbygning 
og en genvej fra metroen til sik-
kerhedskontrollen, så to millioner 
rejsende får en lettere vej gennem 
lufthavnen.

Flere end 20 millioner mennesker kom-
mer igennem den travle Terminal 3 hvert 
år - og tallet vokser. Derfor planlægger 
Københavns Lufthavn en markant  
ombygning og udbygning til samlet en 
kvart milliard kroner. 

”Terminal 3 er det første og sidste ind-
tryk, de fleste rejsende får af Københavns 

lufthavn - og det skal være et godt ind-
tryk. I de senere år er lufthavnen vokset 
med en million passagerer om året, så nu 
er der brug for mere plads. Derfor sætter 
vi nu gang i to af fire store  
byggeprojekter,” fortæller Teknisk  
Direktør i Københavns Lufthavn, Christian 
Poulsen.

• Udskiftning af det slidte  
   granit gulv
• Ny udgang fra  
  bagage-udleveringen
• En tilbygning på 1.500 m2
• En genvej fra metroen til  
  sikkerhedskontrollen

De to mest markante byggeprojekter i 
Terminal 3 er planen om tilbygningen og 
genvejen fra metroen.

Genvej for 2 millioner  
metro-rejsende
I dag tager knap hver fjerde rejsende 
metroen til lufthavnen og mange af dem 
skal til Terminal 2 eller direkte til  
sikkerhedskontrollen.

”Stadigt flere tjekker ind hjemmefra og 
rejser blot med håndbagage. De skal 
kunne gå direkte fra metroen til  
sikkerhedskontrollen uden at skulle 
ned på det travle gulv i Terminal 3. Det 
samme gælder dem, der skal i Terminal 
2. Derfor planlægger vi en genvej i form 

af en gangbro i 1. salshøjde fra metroen 
og hele vejen gennem Terminal 3. Vores 
beregninger viser, at flere end to millioner 
rejsende vil bruge den genvej,” fortæller 
Christian Poulsen

Den kommende bro vil frigive en masse 
gulvplads i den travle Terminal 3.  
Genvejen fra metroen skal efter planen 
dog først bygges i efteråret 2018, da den 
er afhængig af de tre andre  
byggeprojekter, ikke mindst den  
kommende tilbygning.

Ny tilbygning skal give passagererne 
mere plads
”Det skal også være nemmere at komme 
frem og tilbage mellem terminalerne, 
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når man ankommer til lufthavnen.

Derfor er planen at udvide området 
mellem Terminal 3 og Terminal 2 med i 
alt 1.500 m2 fordelt på tre etager. Med 
den tilbygning vil der blive langt mere 
plads. Og så er det via den bygning, at 
man i fremtiden skal kunne komme fra 
metro-genvejen direkte ned til Terminal 
2,” fortæller Christian Poulsen.
 
Tilbygningen mellem terminalerne er 
planlagt til at skulle opføres fra efteråret 
2017 og skal være klar i sommeren 2018. 
Frem til da skal der først gennemføres to 
byggeprojekter på gulvet. Og de sættes i 
gang nu.
 
Ny udgang fra bagage-udleveringen
”For at skabe mere plads til alle flytter 
vi udgangen fra bagage-udleveringen, 
så de ankommende passagerer kommer 
tættere på taxaer og busser. Det vil også 

give bedre plads til at tage imod venner 
og familie, der kommer hjem fra rejse. 
Samtidig giver det en mere klar opdeling 
mellem de, der ankommer, og de der skal 
rejse, fortæller Christian Poulsen.

Det projekt sættes i gang efter  
efterårsferien. Det samme gør udskift-
ningen af de slidte og revnede gulve i 
terminalen.

Det slidte gulv skal udskiftes
”Det nuværende granit gulv fra 1998 er 
desværre begyndt at revne. Det er hver-
ken godt for rullekufferterne, passagerne 
eller medarbejderne. Og så giver de  
mange revner i gulvet ikke det gode 
indtryk, vil skal give som hele Danmarks 
lufthavn. Derfor skal gulvet udskiftes. 
For at genere mindst muligt udskifter vi 
gulvet i etaper frem til sommeren 2017, ” 
siger Christian Poulsen.

EFTERÅR 2016

Udbygningen af Terminal 3 er en del af 
den samlede udbygningsplan ”Expanding 
CPH” for, hvordan lufthavnen kan vokse 
til 40 millioner passagerer. 
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