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CPH genvinder titlen for 
”verdens bedste Security” 
og er ”Nordeuropas 
bedste lufthavn”
For andet år i træk blev Security Service i Københavns Lufthavn 
kåret til verdens bedste. Det skete, da Skytrax onsdag aften 
uddelte priser i den verdensomspændende undersøgelse af 
flypassagerers tilfredshed. Københavns Lufthavn generobrede 
også titlen som “Nordeuropas bedste lufthavn”

CPHs sikkerhedschef Johnnie Müller modtager årets 
Skytrax pris for ”Verdens bedste Security”

Onsdag aften uddelte Skytrax i Barce-
lona sine årlige priser baseret på 12,8 
millioner passagerers vurdering af 410 
lufthavne verden over. Københavns 
Lufthavn måtte på scenen to gange 
for at modtage to af de eftertragtede 
priser.

I motivationen for prisen som “ver-
dens bedste Security” vægtes ikke 
alene sikkerhed men også imøde-
kommenhed højt, og derfor er det 
bemærkelsesværdigt, at Københavns 
Lufthavn to år i træk har besejret en 
række af de asiatiske lufthavne, der 
er kendte for et meget højt service-
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niveau og har 
”siddet” på denne 

pris i en række år.

I øjenhøjde
“Vi vægter naturligvis 

sikkerheden i top, men 
vi har en ambition om 

at holde et højt service-
niveau, hvor vi møder 

kunderne i øjenhøjde. 
Derfor er jeg umådelig stolt 

over, at vores medarbejdere 
ikke bare ét år men hele to 

år i træk er blevet belønnet 
med prisen for verdens bedste 

Security Service,” siger Thomas 
Woldbye, adm. direktør, Køben-

havns Lufthavn.

“Velkommende” og “effektive” 
er prædikater, som Skytrax begge 

år har hæftet på medarbejderne i 
Københavns Lufthavns sikkerheds-

kontrol.

“Københavns Lufthavn begynder at 
udvise stor styrke med denne pris for 

Best Airport Security Processing, og de 
omhyggelige procedurer, som lufthavnens 

ledelse har fastlagt, har helt klart en positiv 
indflydelse på kundetilfredsheden,” siger 

adm. direktør for Skytrax Edward 
Plaisted. 

“Sikkerhedscheck i lufthavnen er 
en nødvendig og uundgåelig del af 
passageroplevelsen, og selvom det 
primære fokus er på, at sikkerheds-
tjekket foregår så effektivt som mu-
ligt, forstår sikkerhedsmedarbejderne 
i Københavns Lufthavn at yde denne 
service med et smil, og det sætter 
passagererne helt klart pris på,” til-
føjer Plaisted.

Passagererne skal føle sig  
velkomne
“Hver dag bestræber vi os på at få 
passagererne til at føle sig velkomne 
med en kombination af sikkerhed, 
kvalitet og service, og det er den 
indsats, passagererne nu anerkender 
os for. Det er et stort skulderklap til 
alle medarbejderne, som vi skal være 
stolte af og fortsat leve op til. Nu har 
vi to år i træk slået de asiatiske luft-
havne på deres egen hjemmebane. 
For mig betyder det, at vores passa-
gerer har købt ind på vores koncept, 
hvor “velkomne” og “effektivitet” er 
nøgleord,” siger Johnnie Müller, sik-
kerhedschef i Københavns Lufthavn.

Fakta

Københavns Lufthavn opnåede følgende 
top 10-placeringer i årets Skytrax

•	 	Nr.	1	”Verdens	bedste	Security”

•	 	Nr.	1	”Nordeuropas	bedste	
lufthavn”

•	 	Nr.	2	”Verdens	bedste	lufthavn	 
i	kategorien	20-30	mio.	 
passagerer”	

•	 	Nr.	3	“Europas	bedste	
lufthavns	personale”

•	 	Nr.	6	”Europas	bedste	
lufthavn”

•	 	Nr.	8	”Verdens	bedste	
lufthavn for passagerer i 
transit”	(nr.	4	i	Europa)

•	 	Nr.	8	”Verdens	bedste	
bekvemmeligheder 
for	fritidsrejsende”	
(nr.	3	i	Europa)	

•	 	Nr.	9	”Verdens	
bedste lufthavns-
restauranter”	 
(nr.	5	i	Europa)

Nordeuropas bedste lufthavn
Københavns Lufthavn vandt også 
prisen som “Nordeuropas bedste luft-
havn”. Det er tredje gang på de fem 
år, prisen er uddelt, at CPH befinder 
sig på førstepladsen. 

“Med hensyn til kundeservice er 
Nordeuropa en af de mest konkurren-
ceprægede regioner i verden med en 
høj standard i alle regionens luft-
havne. Københavns Lufthavn opnår 
at kombinere en meget konkurrence-
dygtig service fra medarbejdernes 
side med stor effektivitet og gode 
faciliteter for passagererne, og dette 
afspejles helt klart i undersøgelsens 
endelige resultat,” siger Edward 
Plaisted.

“Vi er aldrig bedre, end den ople-
velse vores kunder får, og derfor er 
det glædeligt at høste internationale 
priser, fordi det bekræfter os i, at 
det er de rette services, vi tilbyder 
både passagerer og flyselskaber. Vi 
bestræber os på at være en opmærk-
som og nærværende vært, der lytter 
til kundernes behov, og det synes jeg, 
at vi får kredit for med de to priser,” 
siger Thomas Woldbye.
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Illustrationen viser, hvordan 
Københavns Lufthavn kan 

komme til at se ud i fremtiden

Københavns Lufthavn  
skal kunne håndtere  
40 mio. passagerer årligt
CPH fremlagde i slutningen af januar sin konkrete vision for udbygning 
af Københavns Lufthavn til at kunne håndtere op til 40 mio. passagerer 
årligt – næsten dobbelt så mange som i dag. Planerne, der strækker 
ca. 25 år ud i fremtiden, kræver, at virksomheder, organisationer, 
region og kommuner i fremtiden vil være i stand til at tiltrække 
erhvervsinvesteringer og turister i en langt større målestok end i dag

”Vores vækstvision, Expan-
ding CPH, skal gøre os klar til 

at håndtere næsten dobbelt så 
mange passagerer, som vi gør i 

dag, når det bliver nødvendigt. 
Fra 24 mio. til 40 mio. passagerer 

årligt. Og det handler ikke kun 
om, at en større lufthavn er bedre 

for regionen. Det er faktisk en nød-
vendighed, hvis vi vil sikre, at Køben-

havns Lufthavn også i fremtiden er 
det stærkeste knudepunkt i Nordeuro-

pa,” siger Københavns Lufthavns adm. 
direktør Thomas Woldbye om planerne 

for udbygningen.

Modsat mange af CPHs konkurrenter på 
det europæiske fastland vil Københavns 

Lufthavn ikke bygge en ny, selvstændig 
terminal. Planen er derimod gradvist at øge 

kapaciteten i det eksisterende terminalkom-
pleks.

“Efter min mening er det ikke optimalt at bygge 
nye, selvstændige terminaler, for udbygningen 

i etaper har flere fordele. Halvandet års analyse-
arbejde har vist os, at vi for det første undgår at 

bygge overflødig kapacitet. For det andet fastholder 
vi en lufthavn ‘under ét tag’, hvilket er vigtigt for 

passageroplevelsen, og for det tredje giver udbygnin-
gen i etaper os hele tiden muligheden for at tilpasse os 

trafikudviklingen samt anvende den nyeste teknologi,” 
siger Thomas Woldbye.
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Interkontinental 
vækst

Som noget af det 
første begynder CPH at 

bygge mere kapacitet til 
de oversøiske flyruter.

“Vores analyser viser, at der 
ved omkring 40 mio. passa-

gerer årligt vil være basis for 
omkring 40 interkontinentale 

flyruter ud af København – 16 
mere end i dag. Gennem de 

seneste fem-seks år har vi styrket 
vores internationale konkurren-

ceposition betragteligt gennem 
ni nye interkontinentale ruter, og 

derfor skal første del af udbygnin-
gen sikre mere kapacitet til de helt 

store fly. Allerede i år tager vi fat på 
udvidelsen af Finger C, der netop 

benyttes til non-Schengen og oversøisk 
trafik,” siger Thomas Woldbye.

Flere jobs
40 mio. passagerer vil også betyde flere ar-

bejdspladser. Allerede i dag er Københavns 
Lufthavn arbejdsplads for 23.000 menne-

sker. Med yderligere 16 mio. passagerer vil 
der ifølge internationale undersøgelser blive 

skabt 16.000 flere arbejdspladser i lufthavnen 
– i alt flere end 40.000 på lufthavnens område. 

Derudover kommer en øget beskæf-
tigelse i en række støttefunktioner, 
svarende til ca. 8.000 arbejdspladser 
udenfor. I alt 24.000 nye job.

”I de tal er der ikke taget højde for 
de indirekte effekter, der ligger i at 
tilrejsende turister er med til at skabe 
jobs, når de bor på hotel, spiser på re-
staurant, bruger transport, anvender 
forlystelser og bruger penge i butikker 
i både Danmark og Sydsverige. Dertil 
kommer betydningen for produktivi-
teten, eksporterhvervenes konkurren-
cedygtighed, og en række yderligere 
effekter, som også vil gavne regio-
nens økonomi. Alt i alt en fantastisk 
mulighed for at vi kan skabe en langt 
stærkere og mere attraktiv region,” 
siger Thomas Woldbye.

Samarbejde påkrævet
I forlængelse af præsentationen af 
udbygningsplanerne var CPH vært 
for en paneldebat med deltagelse af 
repræsentanter for region, kommune, 
virksomheder og organisationer fra 
begge sider af Øresund. Formålet var 
at sætte vækstdagsordenen til debat, 
for én ting står fast: Københavns Luft-
havns udbygningsplaner bliver kun 
realiseret, hvis regionen i fremtiden 

er i stand til at tiltrække endnu flere 
internationale erhvervsinvesteringer 
og turister. 

“Vi har fremlagt en konkret vision 
for udbygningen af Københavns 
Lufthavn, og vi kan og skal bygge 
den nødvendige kapacitet til at 
kunne håndtere 40 mio. passagerer 
årligt. Men planen kan kun realiseres, 
hvis alle relevante parter i regionen 
arbejder sammen. Vi har set det med 
Barcelona, der med afsæt i OL-værts-
skabet i 1992 var i stand til at skabe 
en turistdestination i den europæiske 
superliga, og i disse år ser vi, hvor-
dan hele regionen omkring Istanbul 
boomer, fordi lufthavn og flyselskaber 
arbejder sammen med hele regionen 
om at skabe vækst i samfundet. Hvis 
alle aktører trækker på samme ham-
mel, kan vi også her i regionen skabe 
forudsætningen for 40 mio. rejsende 
i løbet af de næste to-tre årtier,” siger 
Thomas Woldbye.

Læs mere om Expanding CPH her: 
http://www.cph.dk/om-cph/profil/
expandingcph/

“Vi har fremlagt en konkret 
vision for udbygningen af 
Københavns Lufthavn, og 
vi kan og skal bygge den 
nødvendige kapacitet til 
at kunne håndtere 40 
mio. passagerer årligt.”
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Specialforretninger, restauranter og barer 
oplevede fremgang i 2013

CPH:  
Stærkt år med 

passagerrekord
Københavns Lufthavne A/S (CPH) satte 

passagerrekord for tredje år i træk med 
24,1 mio. rejsende, hvilket resulterede i en 

stigende omsætning og et forbedret resultat 
korrigeret for særlige forhold. Væksten var 

drevet af flere internationale passagerer, øget 
omsætning i parkering samt øget hotelaktivitet. 

CPH forventer fortsat passagervækst i 2014

Det samlede antal passagerer i 
Københavns Lufthavn steg med 

3,1 procent til 24,1 mio. i 2013. 
Dermed satte Københavns Luft-

havn passagerrekord for tredje år i 
træk. Omsætningen steg med 3,7 

procent til DKK 3.644,5 mio.

I 2012 frasolgte CPH sin ejerandel i 
det britiske lufthavnsselskab NIAL, 
hvilket påvirkede årets resultat ekstra-
ordinært. Dermed faldt det rapporte-
rede resultat før skat i 2013 fra DKK 
1.915,3 mio. til DKK 1.171,8 mio. 
Korrigeret for særlige forhold steg 
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resultatet før skat imidlertid til DKK 
1.184,2 mio. fra DKK 1.166,3 mio.

Den fortsatte vækst kan ses som et 
klart tegn på, at CPHs World Class 
Hub strategi virker:

”Københavns Lufthavn har gennem 
de seneste par år set en stigning i 
antallet af internationale og inter-
kontinentale passagerer, og den 
øgede mængde passagerer ligger i 
tråd med det strategiske fokus om at 
styrke vores position som nordeuro-
pæisk trafikknudepunkt. Det er også 
årsagen til, at vi hvert år investerer et 
signifikant beløb i at udbygge lufthav-
nen, så vi er klar til at tage imod den 
forventede vækst i de kommende år,” 
siger Thomas Woldbye, adm. direktør 
i Københavns Lufthavne A/S.

Andelen af internationale passagerer 
er steget fra 91,7 til 92,1 procent 
af trafikken, og den interkontinen-
tale trafik (long haul) er steget med 
3,8 procent og udgør fortsat 10,2 
procent. De aeronautiske indtægter 
er steget med 7,2 procent til DKK 
2.070,9 mio. primært på grund af 
stigningen i passagertallet samt en 

Antallet af interkontinentale 
og internationale passagerer 

steg i 2013

højere andel af lokaltafgående inter-
nationale passagerer.

En lufthavn i vækst
For at imødekomme den fortsatte 
vækst offentliggjorde CPH i januar 
2014 sine ambitiøse udbygnings-
planer kaldet Expanding CPH, som 
er resultaterne af halvandet års 
analysearbejde. Vækstvisionen skal 
gøre Københavns Lufthavn klar til at 
håndtere op til 40 mio. passagerer 
årligt – næsten dobbelt så mange 
som i dag.

”Expanding CPH” er en konkret 
vision for udvidelsen af lufthavnen, og 
planerne handler ikke kun om, at en 
større lufthavn er bedre for regionen. 
Det er faktisk en nødvendighed, hvis 
vi vil sikre, at Københavns Lufthavn 
også i fremtiden er det stærkeste knu-
depunkt i Nordeuropa,” siger Thomas 
Woldbye.

Godt år for parkering og hotel
De ikke-aeronautiske indtægter steg 
med 0,5 procent blandt andet drevet 
af en stigning i omsætningen fra ho-
telaktiviteten på 7,7 procent samt en 
stigning i omsætningen fra parkerin-
gen på 2,8 procent. Shopping-centret 

oplevede en mindre tilbagegang 
grundet ombygning af taxfree- 
butikkerne i det første halvår af 2013. 
Eksklusive taxfree-butikker steg om-
sætningen med 13,4 procent, hvilket 
primært skyldes stærk fremgang i 
specialforretningerne, restauranter og 
barer som følge af opgraderinger af 
butiksudbuddet.

De seneste års investeringer i 
forbedring af rejseoplevelsen 
resulterede konkret i international 
hæder i form af prisen for ”bed-
ste lufthavnscafé”, ”stærkeste 
køkkenchefkoncept” og verdens 
stærkeste lufthavnsevent med 
pop up-restauranten CPH Nordic 
Dining ved uddelingen af de 
prestigefyldte FAB Awards i 
Dubai. Derudover modtog 
CPH i 2013 en række priser 
for bl.a. ”verdens bedste 
security”, ”Europas mest 
effektive lufthavn” samt 
”verdens bedste lufthavn 
til ruteudvikling” blandt 
lufthavne mellem 20 
og 50 mio. passagerer 
årligt.
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Resultatopgørelse 2013 korrigeret for særlige forhold

DKK	mio.	 2013	 2012	 Udv.	 Pct.

Omsætning 3.644,5 3.515,8 128,7 3,7%

Andre driftsindtægter 1,5 2,3 -0,8 -34,8%

Driftsomkostninger 2.260,4 2.157,7 102,7 4,8%

Driftsresultat 1.385,6 1.360,4 25,2 1,9%

Nettofinansieringsomkostninger 201,4 194,1 7,3 3,8%

Resultat før skat 1.184,2 1.166,3 17,9 1,5%

Skat af periodens resultat 198,8 303,0 -104,2 -34,4%

Årets resultat 985,4 863,3 122,1 14,1%

Forventninger
På baggrund af det for-

ventede trafikprogram for 
2014 forventes en stigning i 

det samlede antal passagerer. 
Helårseffekten af de mange nye 

ruter i 2013 forventes at give en 
positiv effekt i 2014. Den fortsatte 

økonomiske usikkerhed i euroom-
rådet og lukkede ruter som følge af 

indskrænkninger hos flyselskaberne 
kan dog påvirke udviklingen for 2014. 

Stigningen i antallet af passagerer for-
ventes at få positiv effekt på omsætnin-

gen. Driftsomkostningerne forventes at 
være højere end i 2013 primært på grund 

af den forventede passagervækst samt om-
kostningsinflation. Dette modsvares delvist 

i 2014 end i 2013, som følge af det 
fortsat høje investeringsniveau. 
Samlet set forventes resultat før skat 
i 2014 derfor at ligge i et interval 
mellem DKK 1.100,0 mio. og DKK 
1.200,0 mio., når der tages højde for 
særlige forhold. Driftsresultatet før af-
skrivninger forventes at være højere i 
2014 end i 2013, når der tages højde 
for særlige forhold.

af et fortsat fokus på effektivisering af 
driftsomkostninger.

I henhold til takstaftalen er CPH for-
pligtet til at investere gennemsnitligt 
DKK 500 mio. årligt. CPH forventer 
som i tidligere år at investere på 
et niveau, som er markant højere i 
2014, end det selskabet er forpligtet 
til i henhold til takstaftalen. Investe-
ringsniveauet afhænger dog af den 
fortsatte vækst i det samlede antal 
passagerer. Dertil kommer andre ikke-
aeronautiske investeringer til gavn for 
flyselskaber og passagerer.

Afskrivninger og finansieringsom-
kostninger forventes at være højere 

”Københavns Lufthavn har 
gennem de seneste par år 
set en stigning i antallet 
af internationale og 
interkontinentale passagerer, 
og den øgede mængde 
passagerer ligger i tråd med 
det strategiske fokus om 
at styrke vores position 
som nordeuropæisk 
trafikknudepunkt. Det 
er også årsagen til, at 
vi hvert år investerer et 
signifikant beløb i at 
udbygge lufthavnen, 
så vi er klar til at 
tage imod den 
forventede vækst i 
de kommende år.”
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Tilladelse erstatter forbud  
for rygere i lufthavnen
Københavns Lufthavn har udskiftet rygning forbudt skiltene 
foran indgangene til terminalerne med tydelig skiltning af, hvor 
rygning er tilladt. Og tilladelse virker langt bedre end forbud. 
Flere end 50 procent af rygerne har ændret adfærd og ryger nu 
kun, hvor det er tilladt, og hvor det generer mindst muligt

Det handler om at få mennesker til at 
ændre adfærd uden at bruge løftede 
pegefingre, at give et enkelt og ven-
ligt puf – et Nudge.

”Metoden med Nudging kan være 
alt fra indretning af bygninger og 
lokaler til enkle skilte, farvekoder, pile 
på gulve og fortov osv,” fortæller ad-
færdsforsker på Roskilde Universitets-
center Pelle Guldborg Hansen, der har 
arbejdet sammen med Københavns 
Lufthavn på at ændre rygernes vaner 
– eller rettere uvaner. 

Hver fjerde passager ryger
Knap hver fjerde passager i Køben-
havns Lufthavn er ryger, og alt for 
mange har røget deres cigaretter lige 
uden for dørene, hvor det ikke er til-
ladt. Det har generet det store flertal 
af ikke-rygere og de mange ansatte, 
der sidder på kontorerne over dørene 
ind til terminalerne.

Derfor blev rygerne observeret af 
Pelle Guldborg Hansens nudging-
team, før det nye projekt blev sat 
i gang.

Et venligt skub får rygerne til 
at ændre adfærd

9 / CPH NEWS / april 2014

Indhold

Forsiden

CPH genvider 
Skytrax-pris

CPH skal kunne 
håndtere 40 mio. 
passagerer årligt

Stærkt år med 
passagerrekord

Tilladelse 
erstatter forbud 
for rygere i CPH

CPH vokser med 
ansvaret

Nye ruter

CPH skal have  
ny salg- og 
markedsdirektør

Kursudvikling

Rygere



”Den første observa-
tion af 1.300 rygere 

viste, at 85 procent kom 
inde fra terminalerne. 

Enten var de lige landet, 
eller også havde de netop 

tjekket ind og var så gået 
ud for at ryge – hvor det 

ikke er tilladt,” fortæller han.

Tydelige pile mod rygezoner
Derfor har lufthavnen nu opsat 

tydelige og enkle skilte og pile 
ved dørene, der viser vej til klart 

markerede gule zoner udenfor, 
hvor det er tilladt at ryge. Og dét 

virker, fortæller han.

”I forbindelse med opsætningen af 
de første tre nye zoner og skilte ob-

serverede vi mere end 3.000 rygere før 
og efter. Og vi kunne konstatere, at det 

allerede i første forsøg lykkedes at mere 
end halvere antallet af folk, der røg ved 

dørene og generede de andre passagerer,” 
fortæller Pelle Guldborg Hansen.

CPH roser hensynsfulde rygere
Nu er hele området foran Terminal 2 og 3 

indrettet med udendørs rygebåse. Hos Kø-
benhavns Lufthavn er Kommunikationsdirektør 

Henrik Peter Jørgensen imponeret over, at Nud-

gingen har fået så mange rygere til at 
ændre adfærd.

”Med tiden håber vi, at endnu flere 
rygere vil overholde reglerne. For 
grundlæggende tror vi, at alle er 
interesserede i at opføre sig ordentligt 
og tage hensyn,” siger Henrik Peter 
Jørgensen.

Også udendørs rygeterrasse inde i 
terminalerne
Indendørs er Københavns Lufthavn 
absolut røgfri. Men i juli 2013 indvie-
de Københavns Lufthavn en udendørs 
120 kvadratmeter rygeterrasse efter 
check-in og security ved Finger B. Og 
den har været en stor succes.

”En del rygere venter til sidste øjeblik 
med at gå gennem security, fordi 
de vil ryge, før de skal ud at flyve. 
Med den nye udendørs terrasse kan 
rygerne nu slappe mere af og få en 
ustresset rejse. Samtidig kan ikke-
rygerne også på dén måde slippe for 
røg ved indgangene til terminalerne,” 
siger Henrik Peter Jørgensen.

Tydelige skilte markerer, 
hvor rygezonerne er

10 / CPH NEWS / april 2014

Indhold

Forsiden

CPH genvider 
Skytrax-pris

CPH skal kunne 
håndtere 40 mio. 
passagerer årligt

Stærkt år med 
passagerrekord

Tilladelse 
erstatter forbud 
for rygere i CPH

CPH vokser med 
ansvaret

Nye ruter

CPH skal have  
ny salg- og 
markedsdirektør

Kursudvikling



CPH 
vokser med 

ansvaret
Københavns Lufthavn har vokseværk 

– vi bliver hele tiden flere passagerer 
og flere medarbejdere. Det stiller 

øgede krav til vores ansvar for det 
samfund, vi er en del af

Hvert år udgiver CPH en rapport om vores samfunds-
ansvar (CSR). Rapporten, som vi har valgt at kalde CPH 

og Samfundet, er lovpligtig for de største virksomheder i 
Danmark og udkommer sammen med koncernårsrapporten.

Det særlige ved CPH og Samfundet 2013 er, at den samtidig 
viser, hvor langt CPH er nået med den ét år gamle strategi for 

samfundsansvar.

CPH er virksomhed, der tager sit 
samfundsansvar seriøst

11 / CPH NEWS / april 2014

Indhold

Forsiden

CPH genvider 
Skytrax-pris

CPH skal kunne 
håndtere 40 mio. 
passagerer årligt

Stærkt år med 
passagerrekord

Tilladelse 
erstatter forbud 
for rygere i CPH

CPH vokser med 
ansvaret

Nye ruter

CPH skal have  
ny salg- og 
markedsdirektør

Kursudvikling

CPH: Vokser med ansvaret



nem lufthavnen,” siger Henrik Peter 
Jørgensen. 

Etiske indkøb
CPH spænder vidt over de områder, 
hvor virksomheden bliver nødt til at 
gøre en særlig indsats for at leve op 
til sit samfundsansvar. Derfor har CPH 
opsat præcise mål for forbedringer 
inden for indkøb, safety og security, 
medarbejderforhold og miljø samt 
energi.

CPH køber varer og tjenester hos flere 
end 3.000 leverandører. Dem har 
man valgt at forpligte til at efterleve 
et anerkendt sæt af etiske regler, 
der handler om et godt arbejdsmiljø, 
bekæmpelse af korruption og beskyt-
telse af miljøet. 

”Det blev et fast tillæg til nye kon-
trakter fra 2012, men det er faktisk 
lykkedes for vores indkøbsafdeling i 
2013 at få 89 procent af vores sam-
lede indkøb dækket af disse retnings-
linjer. Det må siges at være impone-
rende,” siger Henrik Peter Jørgensen. 

Plads til forskellighed
Københavns Lufthavn er en af Dan-
marks absolut største arbejdspladser 

med ca. 23.000 ansatte – heraf er de 
2.258 medarbejdere i CPH, og de har 
deres baggrund i 55 forskellige lande.

”Vi er en mangfoldig arbejdsplads, 
og det giver en række styrker, fordi 
totredjedele af vores passagerer 
kommer fra andre lande end 
Danmark. Vi arbejder desuden 
for at få flere kvinder i ledende 
stillinger, og i år får vi langt 
flere lærlinge, end vi har haft i 
de senere år. 

Studerende, medarbejdere 
i fleksjob eller i andre ord-
ninger er også vigtige for 
os, og så er den ældste 
medarbejder 81 år og 
den yngste 17. Alt i alt 
giver vores forskel-
lighed dynamik, og 
det skal vi sætte pris 
på,” siger Henrik 
Peter Jørgensen.

Mindre CO2 
Henrik Peter Jørgensen, kommunikati-
onsdirektør i CPH, fortæller:

”Når jeg kigger i vores CSR-rapport, 
bliver jeg glad på medarbejdernes og 
CPHs vegne, for rapporten rummer 
en række initiativer og forbedringer, 
som vi har skabt på bare ét år. Det 
gælder både resultater opnået her 
i CPH, men også sammen med de 
samarbejdspartnere, vi har i lufthav-
nen, og de interessenter, som følger 
os og har en betydning for, hvordan vi 
driver lufthavn.

Vi går målrettet og seriøst til værks 
for at vise, at vi er en virksomhed, der 
tager vores samfundsansvar alvorligt. 

Vi skal vokse som lufthavn, og det 
skal naturligvis gøres på en ansvarlig 
måde, blandt andet med hensyn til 
miljøet. Derfor glæder det mig også 
at se, at vi er på rette vej i vores 
bestræbelser på at nedbringe CO2 pr. 
passager – her er vi gået fra 1,4 kg i 
2012 til 1,3 i 2013. Målet i 2020 er 
at komme helt ned på 1,0 kg pr. pas-
sager. Det bliver nødvendigt at lave 
besparelser på energien, også selvom 
vi får flere og flere rejsende gen-

CPH er en mangfoldig arbejdsplads. 
23.000 arbejder i lufthavnen  

– heraf de 2.258 for CPH
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Nye ruter
Norwegians første langdistanceruter ud af København, 

easyJet til Hamburg samt nye ruter til Izmir og Athen

I slutningen af 
november 2013 

åbnede Norwe-
gian sin første long 

haul rute ud af 
København, da et af 

selskabets nye Boeing 
787 Dreamliner satte 

kursen mod Fort Lauder-
dale i Florida. Siden da er 

både Los Angeles og New 
York lufthavnen JFK føjet 

til rutekortet, så det norske 
lavprisselskab i dag opererer 

tre transatlantiske ruter fra 
København.

”Modtagelsen af vores ruter 
viser, at mange ønsker at flyve 

billigt og komfortabelt til over-
søiske destinationer. Endvidere er 

vi optaget af at leve op til vores 

målsætning om, at alle skal have råd 
til at flyve,” sagde Norwegians adm. 
direktør Bjørn Kjos i forbindelse med 
en af ruteåbningerne.

Græsk rute til Athen
Det græske flyselskab Aegean Airlines 
åbner til maj 2014 en rute mellem 
København og Athen. Dermed flyver 
samtlige europæiske Star Alliance-
selskaber på København, hvilket 
understreger Københavns Lufthavns 
position som et af Europas stærkeste 
Star Alliance-knudepunkter.

Aegean kommer til at flyve tre gange 
ugentligt mellem den græske og den 
danske hovedstad, og det græske 
selskabs regionale netværk sikrer 
passagererne gode forbindelser videre 
fra Athen.

SunExpress starter direkte rute fra 
CPH til Izmir
Det tysk-tyrkiske flyselskab Sun Express 
vil flyve to ugentlige afgange fra 
København til den travle by Izmir ved 
det ægæiske hav.

”SunExpress har i flere år været til 
stede på det danske marked med fly 
til Antalya. Vi ser nu frem til at udvide 
markedet med to ugentlige direkte 
afgange fra København til Izmir,” 
siger Chief Commercial Officer fra 
SunExpress Server Aydin.

Norwegian har åbnet tre langdistanceruter ud af 
København inden for det seneste halve år
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CPH skal have ny salg- og 
markedsdirektør
Salg- og markedsdirektør Carsten Nørland 
forlod CPH med udgangen af marts, 
hvor han tiltrådte som direktør for Royal 
Unibrews danske forretning

”Jeg	har	haft	nogle	fantastisk	spændende	år	i	lufthavnen,	
og	jeg	har	virkelig	fået	CPH	og	hele	atmosfæren	i	blo-
det.	Så	det	er	med	vemod,	at	jeg	skal	sige	farvel.	Nu	skal	
jeg	prøve	et	job,	hvor	jeg	får	et	bredere	og	mere	gene-
relt	ansvar	end	det	salg-	og	markedsmæssige.	Det	er	en	
udfordring,	jeg	ikke	har	kunnet	sige	nej	til”,	siger	Carsten	
Nørland.

”Carsten	har	været	en	meget	vigtig	spiller	i	den	gen-
nemgribende	udvikling	af	forretningen,	som	vi	har	
gennemført	de	seneste	år.	Vi	vil	fortsætte	samme	
udvikling,	så	vi	kan	blive	endnu	bedre	til	at	op-
fylde	kundernes	behov,	tiltrække	nye	flyruter	og	
tilbyde	attraktive	shopping-muligheder.	Jeg	øn-
sker Carsten alt godt med de nye udfordringer 
uden	for	CPH,”	siger	administrerende	direktør	
Thomas	Woldbye.

Processen	med	at	finde	en	ny	salg-	og	mar-
kedsdirektør	er	igangsat.	Indtil	videre	vare-
tager Thomas Woldbye ledelsen af salg- og 
markedsorganisationen sammen med det 
lokale	ledelsesteam.

Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013

Omsætning (DKK mio.)

Aktiens omsætning og relative udvikling i forhold til OMX i perioden 1/7-31/12 2013
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Juli – december 2013 
Du kan dagligt følge kursgrafen på 
www.cph.dk under Investor. Her kan 
du også sammenligne CPH-aktien 
med kursen på andre lufthavnsaktier.
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