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Beretning

Københavns Lufthavne A/S (KLH)

oplevede i 2000 en fortsat vækst 

i trafikken til og fra Københavns

Lufthavn. For at fremme trafik-

udviklingen, herunder fastholde

Københavns Lufthavn som knude-

punkt for skandinavisk og nordeu-

ropæisk lufttrafik, vil KLH fortsæt-

te udbygningen af lufthavnen 

i takt med trafiktilvæksten.

Som bekendt har miljøpåvirk-

ningerne en tæt sammenhæng

med aktivitetsniveauet i KLH og 

i de virksomheder, der benytter

lufthavnenes faciliteter. Det over-

ordnede mål er, at miljøpåvirk-

ningerne og ressourceforbruget

ikke må stige i samme takt som

trafiktilvæksten. Dette mål er 

fuldt ud nået i 2000.

Selskabets miljøpolitik angiver 

de overordnede rammer for miljø-

arbejdet i KLH. Politikken fast-

lægger, at driften og udbygningen

af lufthavnene i København og

Roskilde til enhver tid skal ske på

en miljømæssig tilfredsstillende

måde. For at efterleve denne 

politik kontrollerer KLH løbende

lufthavnenes miljøpåvirkning.

Som et led i den løbende kontrol

har KLH i 2000 fået gennemført

en undersøgelse af støjbelastningen

i boligområderne omkring Køben-

havns Lufthavn. Undersøgelsen

viser et fald i støjbelastningen i

forhold til en tilsvarende under-

søgelse fra 1996. Miljømyndig-

hederne har stillet krav om, at støj-

belastningen skal falde yderligere

frem til 2005. En forudsætning for

at overholde miljømyndighedernes

krav er, at flyselskaberne fortsætter

udfasningen af ældre flytyper. KLH

følger derfor nøje udviklingen i fly-

sammensætningen i Københavns

Lufthavn. 

Senest har KLH i 2000 udvidet over-

vågningen af miljøpåvirkningerne

til også at omfatte luftkvaliteten i

Københavns Lufthavn. De resultater,

der er indsamlet indtil nu, indikerer,

at luftkvaliteten er bedre end de

gældende grænseværdier. KLH

fortsætter overvågningen i de

kommende år.

I overensstemmelse med KLH´s

miljøpolitik er opgørelsen over

lufthavnenes miljøpåvirkning

udgivet med revisorerklæring, 

som er gengivet sidst i rapporten.

København, den 8. marts 2001

Leif Rasmussen

Direktør
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Miljøpolitik for 
Københavns Lufthavne A/S

Københavns Lufthavne A/S skal

som miljøansvarlig virksomhed

sikre, at driften og udbygningen

af lufthavnene i København og

Roskilde til enhver tid sker på en

miljømæssig tilfredsstillende måde.

Københavns Lufthavne A/S vil

inden for virksomhedens øko-

nomiske og kvalitative rammer

• sikre det omgivende miljø 

gennem forebyggende og 

forbedrende initiativer

• sikre medarbejdernes 

sikkerhed og sundhed

• anvende renere teknologi 

ved driften og udbygningen 

af lufthavnene

• øge miljøbevidstheden blandt

virksomhedens medarbejdere og

øvrige brugere af lufthavnene

• informere om virksomhedens

miljøforhold.

Delmål for 
miljøområdet

Miljøkommunikation

Københavns Lufthavne A/S vil som

miljøansvarlig virksomhed gennem

dialog med virksomhedens interes-

senter informere om virksomhedens

miljøforhold.

Støj

Københavns Lufthavne A/S vil sikre,

at støjbelastningen begrænses,

idet der herved foretages en af-

vejning mellem drift og omgivelser.

Luftkvalitet

Københavns Lufthavne A/S vil under

hensyntagen til trafiktilvæksten sikre,

at luftforureningen begrænses.

Vand- og jordforurening

Københavns Lufthavne A/S vil

sikre grundvandets kvalitet og vil

begrænse udledningen af vand

indeholdende miljøskadelige stoffer.

Affald

Københavns Lufthavne A/S vil sikre,

at affald til enhver tid håndteres

på en miljømæssig tilfredsstillende

måde.

Ressourcer

Københavns Lufthavne A/S vil sikre,

at virksomhedens forbrug af energi

og råstofressourcer begrænses under

hensyntagen til trafiktilvæksten.

Indkøb

Københavns Lufthavne A/S vil,

under hensyn til pris og kvalitet,

indkøbe produkter og tjeneste-

ydelser, som i deres livscyklus 

skader miljøet mindst muligt.

Arbejdsmiljø

Københavns Lufthavne A/S vil sikre

tilfredsstillende arbejdsmiljøforhold

for virksomhedens medarbejdere.

Miljørapportering

Københavns Lufthavne A/S vil årligt

udsende en revisionspåtegnet op-

gørelse over virksomhedens miljø-

påvirkning og de initiativer, der

gennemføres for at reducere miljø-

virkningen.

Arkitektur og
bygningsbevaring

Københavns Lufthavne A/S vil til-

stræbe kvalitetspræget arkitektur

og bevare bygninger med et arki-

tektonisk særpræg.

Miljøorganisation

Miljøarbejdet i Københavns

Lufthavne A/S (KLH) er en inte-

greret del af virksomhedens aktivi-

teter på alle niveauer. De enkelte

funktionsområder er ansvarlige 

for at overholde de gældende love

og miljøgodkendelser. Medarbej-

derne inddrages i miljøarbejdet, 

så det sikres, at miljøhensyn til-

godeses ved tilrettelæggelsen af

arbejdet. Arbejdsmiljøarbejdet

koordineres i sikkerhedsudvalget

og planlægges lokalt i sikkerheds-

grupper, hvoraf der i øjeblikket 

er 26. 

Miljøafdelingen udvikler firmaets

miljøpolitik, rådgiver funktions-

områderne og står for kontakten

til miljømyndighederne. Miljøaf-

delingen koordinerer lufthavnenes

egenkontrol af godkendelsernes

overholdelse.
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Hovedtal 2000 for 
Københavns Lufthavne A/S

Københavns Lufthavne A/S op-

nåede i 2000 et resultat før skat på

590,1 mio. kr. I forhold til resultatet

i 1999 på 535,1 mio. kr. er der

tale om en stigning på 55,0 mio.

kr. svarende til 10,3 procent.

Trafikudviklingen var i 2000 som

ventet præget af en fortsat vækst

i udenrigstrafikken og et fald i

indenrigstrafikken. Det samlede

antal passagerer i Københavns

Lufthavn kunne i 2000 opgøres 

til 18,4 mio. mod 17,5 mio. i

1999, svarende til en stigning på

5,1 procent. Antallet af starter og

landinger i Københavns Lufthavn

steg med 1,7 procent til 303.713

operationer i forhold til 298.533

operationer i 1999. For lufthav-

nens fragtoperationer har der i

2000 været tale om en stigning 

i den samlede startvægt på

2,8 procent på trods af, at antallet 

af fragtoperationer faldt med 7,4

procent i forhold til samme periode

sidste år. Årsagen hertil er indsæt-

telse af større fly på fragtopera-

tionerne.

I 2000 var der i Københavns

Lufthavne A/S i gennemsnit

beskæftiget 1.399 medarbejdere.

Dette er 50 færre end i 1999 

svarende til et fald på 3,5 procent.

Selskabets investeringer i materielle

anlægsaktiver foretages med ud-

gangspunkt i en 10-års investe-

ringsplan, der løbende justeres.

Årets samlede investeringer udgør

559,4 mio. kr. mod 729,7 mio. kr.

i 1999. Det lavere investerings-

niveau skyldes en løbende til-

pasning af investeringsplanen.

96   97   98   99   0096   97   98   99   00

Passagerantal
(mio.)

København   Roskilde

96   97   98   99   00

Flyoperationer
(1.000)

Ansatte
(antal)

0 0 0
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Anlægsaktiviteter
2000

En vigtig begivenhed i 2000 

var retableringen af Københavns

Lufthavns terminal fra 1939, tegnet

af arkitekt Vilhelm Lauritzen. Ter-

minalen blev i 1999 flyttet fra luft-

havnens nordøstlige område til

Maglebylille i lufthavnens vest-

afsnit. Terminalen anvendes i 

dag af KLH til kontorer og kur-

susaktiviteter.

Herudover kan nævnes 

følgende anlægsaktiviteter 

i Københavns Lufthavn:

• Byggeriet af hotellet Hilton

Copenhagen Airport umiddelbart

nord for Terminal 3 fortsatte.

Hotellet åbnede 1. februar 2001. 

• Parkeringshus vest for Hilton

Copenhagen Airport blev på-

begyndt.

• I lufthavnens nordøstlige del blev

byggeriet af Cirklen afsluttet.

Cirklen indeholder en dagligvare-

butik, servicestation og fastfood-

restaurant. 

• Som en del af forberedelserne til

Danmarks indtræden i Schengen-

samarbejdet er der etableret en

ny bygning i overgangen mel-

lem terminalområdet og Finger C.

I bygningen findes paskontrol

for de passagerer, der kommer

fra lande udenfor Schengen-

samarbejdet. 

• Der er etableret tre nye stand-

pladser i Københavns Lufthavns

nordområde, herunder er en

standplads ombygget til at

kunne modtage store fly.

• Afisningsplatformen ved Magle-

bylille er udbygget, så store fly

kan afises på platformen.

Lejere i lufthavnen har 

foretaget følgende byggerier:

• LSG Sky Chefs har færdiggjort

byggeriet af et nyt flykøkken.

Flykøkkenet blev åbnet i 

sommeren 2000.

• Statens Luftfartsvæsen har

påbegyndt et større kontor-

byggeri i forbindelse med luft-

havnens kontroltårn.

I Roskilde Lufthavn er der ikke

foretaget større anlægsarbejder 

i 2000. 

Miljøarbejdet 
2000, kort fortalt

• Støjbelastningen fra Københavns

Lufthavn er samlet faldet 2,6 dB

i forhold til 1996 til trods for, at

antallet af flyoperationer i samme

periode er steget med 12 procent.

• KLH’s system til overvågning 

af luftkvaliteten i Københavns

Lufthavn er igangsat. Systemet

består af tre målestationer fordelt

over lufthavnen. Der måles for

NO, NO2, SO2, formaldehyd,

toluen, ozon og partikler (PM10

og PM2,5). På baggrund af et

års data vil der kunne foretages

beregninger af luftkvaliteten i

lufthavnen. KLH vil i kommende

miljørapporter beskrive udvik-

lingen i luftkvaliteten. 

• For at minimere udledningerne

af stoffer til Øresund samarbejder

KLH med flyselskaber og myndig-

heder om at finde løsninger til

opsamling af det tungmetal- 

og sæbeholdige vand fra vask

af fly. KLH forventer, at vandet

fra vask af fly vil blive opsamlet

og behandlet senest i 2002. 

• KLH har igangsat en undersøgelse

med det formål at lokalisere

kilderne til udledning af kvælstof

og olie til spildevandet. Under-

søgelsens resultat skal anvendes

til at vurdere mulighederne for at

reducere bidraget til spildevandet.
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Inger Hanmann

1988 

Inger Hanmann har skabt fire

store relieffer i emalje i røde 

og sorte farver til lufthavnen. 

Reliefferne skjuler bygningens

installationsskakte.
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KLH står for driften og udbygnin-

gen af lufthavnene i København

og Roskilde. 

KLH skaber rammerne for de mange-

artede aktiviteter og stiller en lang

række bygninger, installationer og

ydelser til rådighed for lufthavnenes

brugere. Det gælder for flyselskaber,

handlingselskaber, cateringfirmaer,

brændstofselskaber, speditions-

firmaer og mange andre.

Lufthavnenes miljøpåvirkninger

stammer fra disse aktiviteter.

Afgrænsning af 
miljørapporten

Miljørapporten er afgrænset til

miljøpåvirkningen fra KLH’s drift

af lufthavnene i København og

Roskilde. For områderne støj

samt spilde- og overfladevand 

er medtaget miljøpåvirkningen

inden for lufthavnenes samlede

areal. VVM-redegørelsen fra 1996

samt miljøgodkendelsen af

Københavns Lufthavn fra 1997

har dannet udgangspunkt for 

vurderingen af, hvilke data, der er

væsentlige for miljøpåvirkningen

fra KLH.

Dataindsamling

KLH har gennem flere år indsamlet

oplysninger om miljøpåvirkningen.

Data i rapporten er baseret på en

løbende indsamling fra de enkelte

funktionsområder i lufthavnene og

er fremkommet på en af følgende

måder:

• Eksternt dokumenterede 

registreringer.

• Interne registreringer.

• Beregnede data.

• Estimerede/skønnede data.

Data samles i en central database

til videre behandling. Det tilstræbes,

at oplysningerne i rapporten er

fyldestgørende og nøjagtige.

Enkelte tal kan dog være forbundet

med en vis usikkerhed. 

Regnskabspraksis er beskrevet

sidst i denne rapport.
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Lufthavnens 
påvirkning af miljøet

Foto: Torsten Graae



Støj

I 2000 fik KLH foretaget en detal-

jeret beregning af støjbelastningen

i boligområderne omkring Køben-

havns Lufthavn. Beregningen viser,

at støjbelastningen er faldet i for-

hold til 1996. Faldet er størst i om-

råderne nordvest for lufthavnen.

Sydøst for lufthavnen er støjbe-

lastningen faldet med cirka 5 dB.

Årsagen til at støjbelastningen kan

falde, selvom der er en stigende

trafik i Københavns Lufthavn er, at

ældre flytyper erstattes med moder-

ne og mere støjsvage flytyper. 

Anvendelsen af banerne i Køben-

havns Lufthavn er reguleret, så

overflyvning af boligområder så

vidt muligt undgås, undtagen når

særlige vejr- og vindforhold gør

det nødvendigt af hensyn til

sikkerheden. I forhold til tidligere er

flytrafikkens fordeling på start- og 

landingsbaner i 2000 ikke ændret

væsentligt. 98 procent af alle 

starter og landinger i 2000 blev

foretaget på de to hovedbaner 

i retning 04–22. Bane 12–30 i 

retning mod nordvest blev kun

anvendt til 0,2 procent af de

startende fly og 0,4 procent af 

de landende fly. Miljømyndig-

hederne har stillet krav om, at

støjbelastningen generelt frem 

til 2005 skal reduceres med 5 dB 

i forhold til 1996-niveauet målt

efter indeks-metoden TDENL

(Total-Day-Evening-Night-Level). 
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I beregningen af støjbelastningen

efter TDENL-metoden indgår hver

enkelt flyoperation med flytype 

og tidspunkt på døgnet. TDENL-

metodens beregninger viser et

fald i støjbelastningen på 2,6 dB i

forhold til 1996. Det fremgår, at

tidligere års fald i TDENL-værdien

ikke er gentaget i 2000. En for-

udsætning for at opfylde kravet

om reduceret støjbelastning er, 

at flyselskaberne fortsætter ud-

fasningen af ældre flytyper. KLH

følger derfor nøje udviklingen i 

flysammensætningen i Køben-

havns Lufthavn.

Overvågning af støj

KLH’s støjovervågningsanlæg regi-

strerer alle støjhændelser i nat-

perioden med et maksimalt støj-

niveau på over 85 dB(A). I 2000

er der konstateret 8 støjhændelser

over 85 dB(A) forårsaget af fly. I

forhold til 1999 er der sket en halve-

ring af antallet. Registreringen af

støjhændelser i natperioden er en

del af KLH’s overvågning og kon-

trol af, om flyselskaberne i Køben-

havns Lufthavn overholder de be-

stemmelser, der er fastsat for at

begrænse støjen fra flytrafikken. 

Københavns Lufthavn

Overskridelse af maksimale støjniveauer i natperioden
(antal)
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Ved afprøvning af flymotorer i

Københavns Lufthavn skal en række

bestemmelser overholdes. Bestem-

melserne er fastlagt for at begrænse

støjen fra motorafprøvningerne. En

del af bestemmelserne vedrører

procedurer for indberetning af

motorafprøvninger til KLH. I 2000

fik KLH foretaget en gennemgang

af procedurerne for indberetning.

På baggrund af gennemgangen

vil KLH i 2001 i samarbejde med

flyselskaberne vurdere, hvilke

ændringer der skal gennemføres

for at sikre optimale procedurer

og kontrolforanstaltninger for

indberetning af motorafprøvninger

til KLH. I 2000 er der indberettet

23 overtrædelser af bestemmel-

serne for motorafprøvning til Miljø-

styrelsen. I forhold til 1999 er dette

et fald i antallet af overtrædelser.

Spildevand

Spildevandet fra KLH´s terminal-

og værkstedsområder ledes til

rensningsanlæg i Tårnby og

Dragør kommuner.

Spildevandsmængden målt i for-

hold til antallet af passagerer er

steget fra 18.700 liter pr. 1000

passagerer i 1999 til 21.100 liter i

2000. En medvirkende årsag var

åbningen af et nyt flykøkken,

idet der var to flykøkkener i drift 

i en overgangsperiode. Mængden

af tungmetaller viser en faldende

tendens i 2000. Tilsvarende er

detergent-indholdet i spildevandet

faldet markant. Olie/fedt- og kvæl-

stofindholdet er derimod steget i

de senere år. KLH har igangsat en

undersøgelse for at finde forklarin-

gen på de stigende mængder

i spildevandet. Undersøgelsen

omfatter prøver ved virksomheder

i lufthavnen, der udleder spildevand.

KLH vil i samarbejde med de 

virksomheder, der udleder olie/

fedt eller kvælstof, reducere

udledningen.

KLH vil fortsat have fokus på vand-

besparende aktiviteter i de kom-

mende år og forventer derfor, at

udledningen af spildevand i forhold

til antallet af passagerer vil falde.

Spildevandskvalitet – udledte tungmetaller
(kg/år)
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Overfladevand

KLH etablerede i 1999 et over-

vågningssystem til kontrol af det

overfladevand, der udledes til

Øresund. Systemet omfatter 12

målestationer, hvor der hver måned

udtages prøver. Resultaterne fra

overvågningen viser, at mængden

af kvælstof, der udledes til Øre-

sund, er faldende, mens mængden

af BI5 (biologisk iltforbrug) er 

steget. Årsagen er, at KLH har

erstattet det tidligere anvendte

afisningsmiddel urea med et mere

miljøvenligt middel baseret på

formiat, som let omdannes til ilt

og kuldioxid i Øresund. Det nye

afisningsmiddel bærer det nordiske

miljømærke Svanen. Der ses en

generel stigning i mængden af

tungmetaller i overfladevandet. For

at minimere udledningen af stof-

fer til Øresund samarbejder KLH

med flyselskaber og myndigheder

om at finde løsninger til opsamling

af vand fra vask af fly, der inde-

holder tungmetal og sæbe. KLH

forventer, at vandet fra vask af 

fly vil blive opsamlet og behandlet

senest i 2002.

Københavns Lufthavn
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Oliespild

KLH registrerer olie- og brænd-

stofspild i forbindelse med tank-

ning af fly og køretøjer. I 2000

gennemførte KLH en undersøgelse

af, hvordan registreringen af 

oliespild kan forbedres. Under-

søgelsen viste, at der kan opnås

en bedre beskrivelse af spildets

størrelse, hvis der medtages flere

oplysninger ved registreringen 

af oliespild. KLH har ændret pro-

cedurerne for registrering af 

oliespild som anbefalet i under-

søgelsen. Den forbedrede regi-

strering af oliespild indgår i plan-

lægningen af det forebyggende

arbejde med at forhindre oliespild. 

I 2000 er der registreret i alt 274

spild på tilsammen 4.691 liter

mod 15.652 liter i 1999. Der er

sket et fald i den samlede spildte

mængde, også hvis der tages

højde for, at over halvdelen af

den samlede spildte mængde i

1999 skyldtes to uheld med meget

store spild på tilsammen 9.000

liter. Der blev i 2000 foretaget

140.000 tankninger på tilsammen

915 mio. liter brændstof. Der spildes

således 1 liter for hver 195.000

liter, der tankes.

KLH forventer, at fokus på det 

forebyggende arbejde, herunder

bedre sikring af materiellet, vil

reducere mængden af olie- og

brændstofspild i fremtiden.

Afisning af baner og rulleveje

Efter udfasningen af det kvælstof-

holdige afisningsmiddel urea til

afisning af baner, rulleveje og

standpladser i 1999 har der alene

været anvendt sand og formiat-

baserede afisningsmidler i 2000.

Sandet er tilsat mindre end 5

procent urea for at øge virkningen.

Den milde vinter i 2000 afspejler

sig i forbruget af baneafisnings-

midlerne. Der er således kun 

anvendt 270 tons formiat og 101

tons sand i 2000 mod henholdsvis 

785 og 238 tons i 1999. KLH for-

venter, at forbruget af midlerne

generelt kan reduceres som følge

af anvendelsen af et nyt varslings-

system, som forudsiger behovet 

for forebyggende udspredning af

afisningsmidlerne.

Afisning af fly

Når et fly skal starte i koldt vejr

skal is og sne fjernes fra vingerne

ligesom dannelsen af ny is i for-

bindelse med starten skal fore-

bygges. Til afisning af fly har 

KLH indrettet særlige platforme.

Som afisningsmiddel anvendes en

blanding af varmt vand og glykol.

Den overskydende væske fra afis-

ningen opsamles i tanke og trans-

porteres til kommunale rensnings-

anlæg, hvor den genbruges til at

forbedre den biologiske omsæt-

ning i anlægget. Undersøgelser

foretaget i 1999 viste, at en del

af den glykol der anvendes, kan

blæse uden for platformen. KLH

iværksatte derfor en plan med det

formål at forbedre opsamlingen af

glykol på platformene. I 1999 blev

den første platform udvidet. Den

anden platform ved Maglebylillle

blev udvidet i 2000 i forbindelse

med opgraderingen af platformen

til større fly. Disse initiativer har

resulteret i, at opsamlingsprocenten

på platformene er steget i forhold

til tidligere.
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Sideløbende med udvidelserne 

af platformene har KLH igangsat

en overvågning af grundvands-

kvaliteten omkring platformene.

Analyseresultaterne fra boringer

omkring platformene viser, at den

glykol, der på trods af udvidelsen,

måtte komme uden for platfor-

men, nedbrydes i de øverste jord-

lag, og at der ikke er risiko for

forurening af grundvandet. For-

bruget af afisningsmidler er faldet

markant i forhold til 1999 på

grund af den milde vinter. Der

blev anvendt 294 m3 rent glykol 

i 2000 mod 586 m3 i 1999. KLH

forventer, at andelen af opsamlet

glykol på platformene fortsat vil

være større end 50 procent i for-

hold til den anvendte mængde.

Ressourcer og energi

KLH har gennem de senere års ud-

bygning af Københavns Lufthavn

tilstræbt at reducere forbruget af

ressourcer og energi. I nye bygnin-

ger inddrages mulighederne 

for at begrænse ressourceforbru-

get på et tidligt tidspunkt i plan-

lægningen af byggeriet. Nye byg-

ninger planlægges således med

baggrund i KLH’s håndbog i mil-

jørigtig projektering. Håndbogen

angiver skærpede målsætninger

for nye bygningers miljøpåvirkning

fra byggeplads til drift.

Sideløbende med indsatsen for at

reducere forbruget i nye bygninger

har KLH opsat el-, varme- og vand-

målere i alle bygninger i lufthavnen.

Målerne er tilsluttet et centralt

overvågningssystem, hvor udvik-

lingen på de enkelte målere

løbende følges. Hvis der konsta-

teres bygninger, der har et større

forbrug end normalt, vurderes

det, om der skal igangsættes

energibesparende initiativer.

Senest har KLH renoveret varme-

systemet på lufthavnens ene

brandstation. Det forventes, at

renoveringen af varmesystemet 

vil medføre en væsentlig redukti-

on i energiforbruget på brandsta-

tionen.

Elforbrug

Elforbruget i lufthavnen anvendes

primært til belysningen i bygninger,

på forpladser og standpladser samt
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på banerne. Forbruget af el steg 

i 2000 med 6 procent i forhold 

til 1999.

Som følge af lufthavnens fortsatte

udbygning forventes det, at elfor-

bruget vil stige i de kommende år. 

Opvarmning

Opvarmningen af bygningerne i

Københavns Lufthavn er primært

baseret på fjernvarme og naturgas.

Energiforbruget til opvarmning er

faldet med 12 procent fra 1999 til

2000. I forhold til bygningsarealet

er forbruget faldet med 17 procent.

Selv når energiforbruget korrigeres

for den milde vinter med grad-

dagetal, ses et fald i energiforbruget.

En medvirkende årsag til faldet er

KLH’s overvågning og styring af

energiforbruget.

I forbindelse med lufthavnens

udbygningsaktiviteter lægges der

vægt på miljørigtig projektering.

Dette forventes at medføre, at

energiforbruget til opvarmning i

forhold til det opvarmede bygnings-

areal vil falde i de kommende år.

Vandforbrug

KLH´s fokus på vandbesparende

aktiviteter, herunder opsætning af

målere, har medført, at vandfor-

bruget er reduceret væsentligt

gennem de seneste 5 år. Forbruget

er faldet fra 252.155 m3 i 1996 til

152.641 m3 i 2000. Vandforbruget 

i forhold til antallet af passagerer

er over en 5-årig periode reduceret

med 47 procent.

KLH forventer, at vandforbruget

fortsat vil falde som følge af ud-

skiftning af ældre installationer

med nye vandbesparende instal-

lationer.

Brændstofforbrug

Brændstofforbruget til KLH’s køre-

tøjer er faldet med 11 procent i

forhold til 1999. Årsagen til faldet

er primært et mindre forbrug af

diesel i forbindelse med afisning 

af baner og rulleveje i lufthavnen.
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Københavns Lufthavn
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Ukrudtsbekæmpelse

KLH anvender kun ukrudtsmidler,

hvor maskiner ikke kan komme til,

og hvor det af sikkerhedsmæssige

årsager er nødvendigt at fjerne

ukrudt. Et af de steder er langs

sikkerhedshegnet, hvor det ikke er

muligt at slå græs uden at skade

hegnet.

KLH vil fortsat undersøge alterna-

tive metoder til bekæmpelse af

ukrudt, men forventer ikke, at for-

bruget kan reduceres væsentligt

i det kommende år.

Affald

I 2000 udgjorde affaldsmængden

fra de tre passagerterminaler, KLH’s

værksteder og administration en

total mængde på 2.907 tons.

Dette svarer til en stigning på 3

procent i forhold til 1999. Affalds-

mængden målt i forhold til antallet

af passagerer er faldet med 2 pro-

cent i forhold til sidste år.

Der er sket et fald i andelen af

affald til deponering fra 20 procent

i 1999 til 16 procent i 2000. Dette

skyldes, at der i 2000 har været

mindre bygge- og anlægsaktivitet i

lufthavnen, hvilket har medført et

væsentligt fald i mængden af op-

fejet jord og andet snavs fra veje. 

Andelen af genanvendeligt affald

er øget, således at 17 procent af

affaldet blev genanvendt i 2000.

KLH igangsatte i 2000 en sortering

af papir og pap fra det øvrige af-

fald i terminalerne. Sorteringen fore-

tages af rengøringspersonalet ved

tømning af affaldskurve og ren-

gøring i terminalerne. I løbet af

2001 vil KLH vurdere, om der kan

ske en bedre indsamling af genan-

vendeligt papir og pap ved at ind-

drage passagererne i sorteringen

af papir fra andet affald. Stigningen

i andelen af affald, der afleveres 

til genanvendelse, forventes at

fortsætte.

KLH forventer, at affaldsmængden

målt i forhold til antallet af passa-

gerer vil falde i fremtiden.

0
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Arbejdsmiljø

KLH´s sikkerhedsorganisation bes-

tår af lokale sikkerhedsgrupper og

områdeudvalg, hvis arbejde koor-

dineres i et sikkerhedsudvalg.

KLH´s fokus på sikkerhed og sund-

hed i forbindelse med arbejdet 

har medført en faldende arbejds-

ulykkefrekvens. I 2000 er der an-

meldt 16 arbejdsulykker pr. 1 mio.

arbejdstimer mod 18 i 1999.

I 2000 skyldtes 27 procent af

arbejdsulykkerne kollision med

genstande. 29 procent skyldtes

overbelastning, mens 17 procent

skyldtes fald eller klemning.

Kontakt med skarpe genstande

eller kemikalier var årsag til 

15 procent og endelig skyldtes 

12 procent af ulykkerne for-

brænding eller andet.

KLH forventer, at den fortsatte

fokus på sikkerhedsarbejdet vil

bidrage til at minimere antallet 

af arbejdsulykker.

Arbejdsulykker 
(pr. 1 mio. arbejdstimer)

20

15

10

5

0

96   97   98   99   00

RoskildeKøbenhavn

000



Roskilde Lufthavn

Støj 

Den overvejende del af flytrafikken

i Roskilde Lufthavn foregår med

mindre flytyper i forbindelse med

skoleflyvning og anden flyvning. 

Der blev i 2000 afviklet 97.165

operationer i Københavns Lufthavn,

Roskilde. Antallet af flyoperationer

er under de 200.000 operationer,

der blev forudsat ved etableringen

af lufthavnen. KLH foretog i sam-

arbejde med Roskilde Amt i 1999

en undersøgelse af støjbelast-

ningen for de 200.000 flyope-

rationer, der svarer til fuld ud-

nyttelse af lufthavnen. Under-

søgelsen viste, at udfasningen af

ældre flytyper til fordel for nye

støjsvage flytyper har reduceret

støjbelastningen omkring luft-

havnen væsentligt.

Forbrug af energi og vand

Forbruget af el, vand og energi til

opvarmning har de seneste 5 år

været stort set uændret. Der er

ikke foretaget væsentlige bygnings-

mæssige ændringer i lufthavnen,

og variationen i forbruget af energi

til opvarmning skyldes primært

temperaturforskelle i de 5 år.

Affald

Affaldet fra Roskilde Lufthavn

består hovedsagligt af dagrenova-

tionslignende affald. Den årlige

mængde affald vurderes at være

under 50 tons.

22

Vægtfordeling af flytyper
(antal i 1.000)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

96   97   98   99   00

0–999 kg >2000 kg1000–1999 kg

Vandforbrug
(m3)

96   97   98   99   00

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Elforbrug
(GJ)

96   97   98   99   00 96   97   98   99   00

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Energiforbrug til opvarmning
(GJ)



23

Miljørapporten for 2000 er udarbej-

det efter følgende regnskabspraksis:

Trafikudvikling og støj

Trafikudviklingen opgøres på bag-

grund af data i KLH’s trafikstatistik-

system, hvor alle flyoperationer

indgår med flytype, startvægt,

baneanvendelse og tidspunkt. 

Den samlede støjpåvirkning i luft-

havnen fra starter og landinger er

beregnet ud fra TDENL-metoden

og foretages på baggrund af de

enkelte flyoperationer, hvor flytype

og tidspunkt på døgnet indgår 

i beregningen.

Støjovervågning

Antallet af støjhændelser som

følge af natflyvninger til og fra

Københavns Lufthavn overvåges 

og registreres af KLH’s støjover-

vågningsanlæg.

Antallet af motorafprøvninger,

herunder antallet af tomgangs-

kørsler og overtrådte bestemmelser

ved motorafprøvninger, er optaget

i miljørapporten på baggrund af

indberetninger fra flyselskaberne.

Spildevand

Mængden af udledt spildevand regi-

streres via online målere tilsluttet

KLH’s centrale overvågningsanlæg

(CTS). Vandkvaliteten beregnes på

baggrund af analyse af månedlige

vandprøver på eksternt laboratorium.

Overfladevand

Mængden af udledt overfladevand

beregnes ud fra pumpeeffekten af

KLH’s pumper for udløb U5 og

ud fra nedbøren oplyst af DMI for

øvrige udløb. Vandkvaliteten bereg-

nes på baggrund af analyse af

månedlige vandprøver på eksternt

laboratorium.

Oliespild

Antallet af olie- og brændstofspild

er opgjort som antallet af indrap-

porteringer fra KLH’s sikkerheds-

tjeneste, brandvæsen eller andre

interne og eksterne kilder. Op-

gørelsen af spildenes størrelse er

forbundet med en usikkerhed, 

da det sjældent er muligt at måle

spildets nøjagtige størrelse. 

Afisning

Mængden af glykol til afisning af

fly opgøres af de selskaber, der

foretager afisningen. Indholdet af

opsamlet glykol registreres for hvert

bortkørt vognlæs. Forbruget af af-

isningsmidler til baner opgøres ud

fra de forbrugte mængder.

Ressourcer og energi

De enkelte typer af forbrug er

opgjort på baggrund af de indkøbte

mængder fratrukket forbrug, der

sælges til andre virksomheder i luft-

havnen. Fra 1999 er elproduktionen

fra nødstrømsgeneratorer medreg-

net i elforbruget. Elproduktionen

beregnes som generatorens leve-

rede effekt pr. brændstofenhed i

forhold til brændstofforbruget.

Det opvarmede areal skønnes ved

kalenderårets afslutning. 

Ukrudtsbekæmpelse

Forbruget af ukrudtsmidler beregnes

ud fra indkøbte mængder.

Affald

Hovedparten af data indsamlet på

affaldsområdet kommer fra veje-

sedler eller månedsopgørelser fra

modtageren af affaldet. Det er i

enkelte tilfælde ikke muligt at

opgøre mængden af affaldet, da

der ikke foretages en vejning eller

opgørelse af volumen. Der foretages

i disse tilfælde et skøn af vægten.

Arbejdsmiljø

Antallet af arbejdsulykker er

opgjort som antallet af ulykker

anmeldt i det pågældende år, der

giver en eller flere dages sygefra-

vær. Til og med 1998 blev antallet

af arbejdsulykker opgjort ud fra

hændelsesdatoen for ulykken.

Praksisændringen medfører ikke

en væsentlig ændring i antallet af

arbejdsulykker, hvorfor sammen-

ligningstallene ikke er tilrettet.

Regnskabspraksis
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Københavns Lufthavne A/S 

har indgået aftale med

PricewaterhouseCoopers om 

at foretage en gennemgang 

af Miljørapport 2000.

Det udførte arbejde

Vi har tilrettelagt og udført vort

arbejde med det formål at kunne

vurdere, hvorvidt de præsenterede

data har sammenhæng med virk-

somhedens aktiviteter for regn-

skabsperioden, hvorvidt de præs-

enterede data er dokumenterede

og opgjort i overensstemmelse

med den anførte regnskabspraksis

samt, hvorvidt overvågnings- og

rapporteringsprocedurer er tilrette-

lagt på en hensigtsmæssig måde.

Vort arbejde har omfattet regn-

skabstekniske analyser, forespørgsler

og stikprøvevis gennemgang af

data for 2000 og underliggende

dokumentationsmateriale, herunder

kontrol af om den anførte regn-

skabspraksis er fulgt og har sam-

menhæng med virksomhedens

aktiviteter. 

Endvidere har vi på det af os

udvalgte område “Affald fra aktivi-

teter omkring de tre passager-

terminaler, værksteder og admini-

stration i Københavns Lufthavn”

gennemgået det interne kontrol-

og registreringssystem med henblik

på dets understøttende evne til at

sikre pålidelig rapportering. 

Omfanget af de udførte arbejder

er ikke så omfattende som en

revision og giver derfor ikke regn-

skabsbruger samme sikkerhed for,

at eventuelle væsentlige fejl eller

mangler i rapporten opdages, som

tilfældet er ved revision. En revision

ville forudsætte, at der foreligger

almindeligt anerkendte retningslinier

for opgørelse og præsentation af

en miljørapport, og sådanne ret-

ningslinier foreligger endnu ikke

på miljøområdet.

Konklusion

Vi kan erklære, at Miljørapport

2000 efter vor opfattelse 

• har sammenhæng med virksom-

hedens aktiviteter for regnskabs-

perioden, således som disse er

beskrevet i miljørapporten,

• indeholder dokumenterede data,

som er opgjort i overensstemmelse

med de under anvendt regnskabs-

praksis anførte retningslinier,

• som helhed er baseret på for-

svarlige overvågnings- og regi-

streringsprocedurer i relation til at

kunne sikre pålidelig rapportering

om regulerede miljøforhold.

København, den 8. marts 2001

PricewaterhouseCoopers

Jørgen Torp 

statsautoriseret revisor

Birgitte Mogensen

statsautoriseret revisor
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Acetat

Middel til afisning af baner.

Afisning

Fjernelse af is og sne fra befæstede

arealer i lufthavnen eller is fra

vingerne på et fly.

BI5

Iltforbruget til biologisk omsætning

målt over 5 dage.

COD

Chemical Oxygen Demand,

analysemetode til bestemmelse af

vands indhold af organisk stof.

dB

Decibel, logaritmisk måleenhed

for støjudsendelse.

Detergenter

Tilsættes vaske- og rensemidler 

til nedsættelse af vandets over-

fladespænding.

Formiat

Middel til afisning af baner.

GJ

Giga Joule, 109 Joule.

Glykol

Middel til afisning af fly. 

I Københavns Lufthavn an-

vendes propylen glykol.

Graddagetal

Graddagetallet for året er summen

af samtlige døgns graddagetal i

året. Graddagetallet for et døgn

er udregnet som 17 °C minus

døgnmiddeltemperaturen, hvis

denne er mindre end eller lig med

17 °C. Ellers er graddagetallet lig 0.

Hovedgrøften

Vandløb der modtager overflade-

vand fra en del af lufthavnens

befæstede arealer.

KLH

Københavns Lufthavne A/S.

LDEN i dB

Et A-vægtet energimidlet lydtryk-

niveau (Day-Evening-Night-Level)

på 24-timers basis med 5 dB tillæg

for støjbegivenheder mellem kl. 19

og kl. 22 og med et 10 dB tillæg

for støjbegivenheder mellem kl. 22

og kl. 07.

Motorafprøvning

Afprøvning af flymotorer i 

forbindelse med eftersyn og 

reparation.

NO

Nitrogenoxid, kvælstofoxid.

NO2

Nitrogendioxid, kvælstofdioxid.

Olieemulsion

Opløst olie i vand.

Operation

Anvendes blandt andet i luft-

trafikstatistik som betegnelse 

for en start eller landing.

Partikler

Sod i udstødningsgasser fra 

dieseldrevne motorer.

PM10

Partikler med en størrelse på 

maksimalt 10 µm i diameter.

PM2,5

Partikler med en størrelse på 

maksimalt 2,5 µm i diameter.

Rulleveje

Veje mellem start/landingsbaner

og flyenes standpladser.

Standpladser

Flyenes “parkeringspladser” under

ophold i lufthavnen. Kan være

brobetjente eller uden bro frem 

til flyet.

TDENL-metoden

Total-Day-Evening-Night Level;

Miljøstyrelsens beregningsmetode

for støj, baseres på beregning 

af LDEN.

TJ

Tera Joule, 1012 Joule.

Total-N

Det samlede indhold af kvælstof.

Total-P

Det samlede indhold af fosfor.

Urea

Kvælstofbaseret afisningsmiddel.

U5, U6, U7, U8

Udløb til Øresund. Benyttes 

til overfladevand.
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