
1

Københavns Lufthavne A/S
Miljørapport 2001



K
ø

b
e

n
h

a
v

n
s 

L
u

ft
h

a
v

n
e

 A
/S

 

2

N
O

R
D

IS
K MILJØMÆRK

N
IN

G

541   Tryksag   023

Udgivet af: Københavns Lufthavne A/S

Oplag: 1.000 eksemplarer

Foto: Jens Lindhe

Forsiden: Vilhelm Lauritzen terminalen fra 1939

Layout og grafi sk produktion: Saloprint a/s



3

Beretning 4  

Miljøpolitik 5

Hovedtal for Københavns Lufthavne A/S 6  

Lufthavnens miljøpåvirkning  8 

Flyaktiviteter 10

Støj  10

Luftkvalitet 12

Olie- og brændstofspild 12

Afi sning af fl y 13

Aktiviteter på baner, forpladser og 

øvrige arealer 14

Overfl adevand 14 

Baneafi sning 14

Brændstof 15

Ukrudtsmidler 15

Terminalaktiviteter 16

Energiforbrug  16

Vandforbrug 16

Spildevand 17

Affald 18

Arbejdsmiljø 19

Roskilde Lufthavn  20

Regnskabspraksis 21

Revisorerklæring 23

Ordforklaring 24

Miljødata 26

Indhold



K
ø

b
e

n
h

a
v

n
s 

L
u

ft
h

a
v

n
e

 A
/S

 

4

Københavns Lufthavne A/S’ (CPH) miljøpolitik angi-

ver de overordnede rammer for miljøarbejdet i sel-

skabet. Som led i en løbende udvikling er miljøpoli-

tikken blevet ændret i 2001. Miljøpolitikken fast-

lægger, at Københavns Lufthavne A/S som miljø- 

ansvarlig virksomhed skal drives og udvikles, så der 

opnås et fortsat forbedret miljømæssigt resultat. 

For at ef terleve politikken kontrollerer lufthavnssel-

skabet løbende lufthavnenes miljøpåvirkning.

Krisen i international luftfart efter terrorangrebet i 

New York den 11. september 2001 har haft betyd-

ning for trafi kudviklingen i Københavns Lufthavn i 

2001 og dermed også for de miljøparametre, der 

har sammenhæng med trafi kudviklingen. 

En af de væsentligste miljøpåvirkninger fra fl ytrafi k 

er støj. Beregninger viser, at støjbelastningen i bo-

ligområderne omkring Københavns Lufthavn er 

faldet i forhold til 2000. Faldet kan udover trafi k-

udviklingen tilskrives fl yselskabernes udfasning af 

ældre og mere støjende fl ytyper.

Med henblik på en vurdering af luftkvaliteten i Kø-

benhavns Lufthavn har lufthavnsselskabet medio 

2000 etableret en permanent overvågning af luft-

kvaliteten. Resultaterne fra det første år viser 

blandt andet, at luftforureningen ikke viser samme 

variation som fl ytrafi kken. Forbrænding af fl y-

brændstof bidrager derfor ikke væsentligt til luft-

forureningen i området omkring lufthavnen.

En række miljøpåvirkninger er relateret til meteo-

rologiske forhold. Et eksempel på dette er afi sning 

af fl y og baner, der kan påvirke kvaliteten af over-

fl adevandet, som ledes ud i Øresund. De seneste 

års målrettede brug af nye miljøvenlige produkter 

og metoder til blandt andet afi sning har, på trods 

af det hårde vintervejr i december 2001, reduceret 

miljøpåvirkningen fra lufthavnens udledning af 

overfl adevand væsentligt.

Københavns Lufthavne A/S har de seneste fi re år 

udgivet en miljørapport. Der er i 2001 ændret i 

opbygningen af rapporten først og fremmest for 

at give et bedre overblik over det komplekse sam-

spil mellem de virksomheder, som bidrager til luft-

havnens samlede miljøbelastning. Rapporten er 

samtidig udvidet med data om luftkvalitet.

Miljørapport 2001 udgives med revisorerklæring, 

som er gengivet sidst i rapporten.

København, den 7. marts  2002

Peter Rasmussen

Vicedirektør

Beretning
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Københavns Lufthavne A/S skal som miljøansvarlig 

virksomhed drives og udvikles, så der opnås et 

fortsat forbedret miljømæssigt resultat.

Forbedringen tilvejebringes gennem

• inddragelse af miljøhensyn i alle beslutninger

• forebyggende handlinger og anvendelse af re-

nere teknologi

• øget miljøbevidsthed blandt medarbejdere og 

partnere

• åben dialog om virksomhedens miljøforhold.

Miljøorganisation

Miljøarbejdet i Københavns Lufthavne A/S er en in-

tegreret del af virksomhedens aktiviteter, hvor de 

enkelte funktions- og supportområder er ansvar-

lige for at overholde gældende love og miljøgod-

kendelser. Medarbejderne inddrages i miljøarbej-

det, så det sikres, at miljøhensyn tilgodeses ved til-

rettelæggelsen af arbejdet. 

Miljøafdelingen udvikler selskabets miljøpolitik og 

rådgiver forretnings- og supportområderne om 

miljøforhold. Herudover står miljøafdelingen for 

kontakten til myndighederne og koordinerer luft-

havnens egenkontrol.

Miljøpolitik
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Københavns Lufthavne A/S (CPH) står for drift, 

vedligehold og udbygning af lufthavnene i Køben-

havn og Roskilde. Udover de danske lufthavne har 

Københavns Lufthavne A/S ejerandele i 9 lufthavne 

i Mexico, Newcastle Int. Airport i Storbritannien 

samt Rygge i Norge.

Københavns Lufthavne A/S opnåede i 2001 et re-

sultat før skat på 490,3 mio. kr. I forhold til resul-

tatet i 2000 på 590,1 mio. kr. er der tale om et 

fald på 99,8 mio. kr., svarende til 16,9 procent.

Trafi kudviklingen var frem til terrorhandlingerne 

den 11. september præget af en fortsat vækst i 

udenrigstrafi kken og et fald i indenrigstrafi kken. 

Efter den 11. september har der været et generelt 

fald i trafi kken, således at det samlede antal passa-

gerer i Københavns Lufthavn steg med 0,1 pro-

cent, når der korrigeres for katamarantrafi kken til 

og fra Malmø, som blev indstillet i 2000. Det sam-

lede antal fl ypassagerer i 2001 udgjorde 18,1 mio. 

Antallet af starter og landinger i Københavns Luft-

havn faldt med 4,9 procent til 288.739 operatio-

ner i forhold til 303.713 operationer i 2000. I Ros-

kilde Lufthavn blev der afviklet 98.039 operationer 

i 2001 mod 97.165 i 2000, svarende til en stigning 

på 0,9 procent. Lufthavnen i Roskilde er forbe-

holdt trafi k med små fl y samt skolefl yvninger.

Antallet af fragtoperationer er i 2001 steget med 

0,9 procent. Startvægten for fragtoperationerne er 

steget med 0,4 procent i forhold til 2000. 

I 2001 var der i Københavns Lufthavne A/S i gen-

nemsnit beskæftiget 1.388 medarbejdere, hvilket 

er 11 færre end i 2000, svarende til et fald på 0,8 

procent.

Koncernens investeringer i materielle anlægsakti-

ver foretages med udgangspunkt i en 10-års inve-

steringsplan, der løbende justeres. Årets samlede 

investeringer udgør 448,9 mio. kr. mod 785,6 mio. 

kr. i 2000. Det lavere investeringsniveau skyldes en 

løbende tilpasning af investeringsplanen, herunder 

færdiggørelse og ibrugtagning af Hilton Copenha-

gen Airport primo 2001.

Hovedtal for 
Københavns Lufthavne A/S
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Af væsentlige anlægsaktiviteter i Københavns  

Lufthavn i 2001 kan nævnes etableringen af en ny 

standplads i lufthavnens vestafsnit ved Vilhelm 

Lauritzen terminalen i Maglebylille. Standpladsen 

skal anvendes til VIP-modtagelse. CPH har etable-

ret en støjskærm i området, som består af tre han-

garer forbundet med mellemvægge.

CPH har endvidere etableret et parkeringshus ved 

hotel Hilton Copenhagen Airport samt en gangfor-

bindelse mellem hotellet og Terminal 3.

Endelig kan det nævnes, at LSG Sky Chef har udvi-

det fl ykøkkenet i lufthavnens østområde. 
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Lufthavnens miljøpåvirkning

Flyaktiviteter

Fly, der ankommer til lufthavnen, udsender støj og 

påvirker luftkvaliteten. Når fl yet er parkeret på 

standpladsen skal det tømmes for passagerer, 

 bagage og gods og herefter rengøres. Flyselska-

berne har ansvaret for disse aktiviteter, herunder 

bortskaffelse af mad- og toiletaffald. I perioden, 

hvor fl yet venter på næste afgang, foregår en 

række aktiviteter. Til disse formål er der etableret 

faciliteter til servicering af fl y, som for eksem pel 

værksteds- og motorafprøvningsfacili teter. Før af-

gang skal passagerer og bagage ombord, fl yet skal 

tankes og eventuelt afi ses med afi s ningsvæske.

Flyaktiviteterne kan medføre støjgener og påvirke 

luftkvaliteten, jord og vand.

Aktiviteter på baner, forpladser 

og øvrige arealer

Vedligehold af de tre startbaner, forpladser og øv-

rige arealer i lufthavnen medfører en række aktivi-

teter, som kan påvirke miljøet. Lufthavnens bane-

anlæg skal vedligeholdes og ryddes for is og sne 

om vinteren. Græsklædte arealer skal plejes og be-

fæstede arealer skal renholdes. 

I lufthavnen fi ndes også en række anlæg, som kan 

påvirke miljøet. Disse anlæg omfatter blandt andet 

tankanlæg til fl ybrændstof, værksteder til vedlige-

hold, energiforsyning til banelys og brandøvelses-

plads. 

Aktiviteterne kan blandt andet påvirke luftkvalite-

ten, jorden og regnvandet, der løber ud i Øresund.

Terminalaktiviteter

Serviceringen af lufthavnens passagerer medfører 

et forbrug af blandt andet energi og vand til op-

varmning, rengøring med videre i lufthavnens tre 

terminaler. Terminalaktiviteterne producerer endvi-

dere affald, som skal bortskaffes.

Afgrænsning af Miljørapport 2001

Miljørapporten for Københavns Lufthavne A/S er 

afgrænset til miljøpåvirkningen fra drift, vedlige-

hold og udbygning af lufthavnene i København og 

Roskilde. Miljøpåvirkningen fra Roskilde Lufthavn 

fi ndes på side 20.

Figuren på næste side illustrerer samspillet mellem 

CPH og de mange virksomheder, der opererer i 

lufthavnen. Miljørapporten beskriver udviklingen i 

de miljøpåvirkninger, som CPH har ansvaret for 

og de påvirkninger, som CPH overvåger og kon-

trollerer.

På de følgende sider er udviklingen i de miljøpå-

virkninger, som primært stammer fra henholdsvis 

fl yaktiviteter, aktiviteter på baner, forpladser og øv-

rige arealer samt terminalaktiviteter beskrevet.
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Afgrænsning af Miljørapport 2001

CPH’s ansvar

CPH overvåger 
og kontrollerer

Lejere og opera-
tørers ansvar

Flyaktiviteter
Start og landing, kørsel med fl y 

til terminaler. Afi sning, vask og 

fl yvedlige holdelse. Catering og cargo.

Glykol til fl yafi sning

Flybrændstof

Vand

El og varme 

Spildevand

Opsamlet glykol

Støj 

Luftkvalitet

Olie- og brændstofspild

Affald

Output

Aktiviteter på baner, 
forpladser og øvrige arealer
Vedligeholdelse af arealer, herunder 

snerydning.

Baneafi sningsmidler

El til belysning

Ukrudtsmidler

Brændstof til CPH’s køretøjer

Brændstof til øvrige køretøjer

Overfl adevand

Affald

Luftkvalitet

Terminalaktiviteter
Passageraktiviteter i terminalområdet, 

herunder restauranter, butikker, toiletter 

og kontorer.

Input Input Input

Output Output

Vand til passagerområder

El og varme til passagerområder

Vand til restauranter, butikker m.v.

El og varme til restauranter, 
butikker m.v.

Spildevand

Affald

Luftkvalitet
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Støj

En af de væsentligste miljøpåvirkninger fra fl ytrafi k 

er støj. Støjbelastningen stammer primært fra star-

ter og landinger, men også støj fra fl y på jorden har 

betydning for støjpåvirkningen af boligområderne 

omkring Københavns Lufthavn. Der er indført en 

række foranstaltninger i Københavns Lufthavn med 

henblik på at begrænse støjen i boligområderne. 

Startende fl y skal følge bestemte udfl yvningsveje, 

der sikrer, at støjgenerne begrænses. Ved hjælp af 

CPH´s støjovervågningsanlæg kontrolleres udfl yv-

ningerne, hvorefter Statens Luftfartsvæsen vurde-

rer, om der er sket overtrædelser af luftfartslov-

givningen.

Anvendelsen af banerne er fastlagt, så det så vidt 

muligt undgås at overfl yve boligområder, undtagen 

når det på grund af særlige vind- og vejrforhold er 

nødvendigt af hensyn til sikkerheden. Flytrafi kkens 

fordeling på banerne er ikke ændret væsentligt i 

2001 i forhold til tidligere. De to hovedbaner (04L-

22R og 04R-22L) blev anvendt i 97,5 procent af 

alle starter og landinger. Bane 12-30 i retning mod 

nordvest blev kun anvendt til 0,3 procent af de 

startende fl y og 1,0 procent af de landende fl y.

Starter og landinger i natperioden (kl. 23:00 – 

06:00) må ikke give anledning til højere maksimalt 

støjniveau end 85dB(A) i seks målepunkter i bolig-

områderne omkring lufthavnen. Støj over vågnings-

anlægget registrerer alle støjhændelser i natperio-

den over 85 dB(A), hvorefter Statens Luftfartsvæ-

sen på baggrund af oplysninger om den enkelte 

operation vurderer, om der er sket overtrædelser af 

luftfartslovgivningen. I 2001 blev der i alt foretaget 

15.405 operationer i natperioden. Der er konstate-

ret 13 støjhændelser over 85 dB, hvoraf de 7 hæn-

delser gav anledning til et støjniveau på 86 dB(A). 

Der er tale om en stigning i forhold til 2000, hvor 

der blev registreret 8 hændelser.

 

Der er endvidere indført en række bestemmelser 

for afprøvning af fl ymotorer, idet visse afprøvnin-

ger kan medføre støjgener i boligområderne. I 

2001 er der foretaget 1.604 motorafprøvninger, 

heraf 936 tomgangskøringer. Der er indberettet 8 

overtrædelser af bestemmelserne til Miljøstyrelsen. 

CPH vil løbende følge udviklingen i antallet af  

overtrædelser.

Københavns Lufthavne A/S etablerer løbende støj-

afskærmninger for at begrænse støjen i boligområ-

Flyaktiviteter
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derne. CPH har i 2001 videreført en støjafskærm-

ning i lufthavnens vestafsnit. Fremfor at videreføre 

den allerede etablerede jordvold, har CPH valgt at 

bygge tre hangarer, som er forbundet med mel-

lemvægge. Hangarerne er opført i en stil, der pas-

ser ind i omgivelserne – specielt arkitekt Vilhelm 

Lauritzens lufthavnsterminal fra 1939, som i 1999 

blev fl yttet til området.

Miljømyndighederne har stillet krav om, at støjbe-

lastningen frem til 2005 skal reduceres med 5 dB i 

forhold til 1996-niveauet beregnet efter den så-

kaldte TDENL-metode (Total-Day-Evening-Night-
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Level). Resultatet er et udtryk for den samlede 

 støjbelastning, som omgivelserne omkring lufthav-

nen påvirkes med. Beregningen foretages på 

grundlag af de enkelte fl yoperationer, hvor fl y -

t ype og tidspunkt indgår i beregningen. Støjbelast-

ningen beregnet efter TDENL-metoden er faldet 

med 0,6 dB i forhold til 2000. Faldet skyldes trafi k-

udviklingen og fl yselskabernes udfasning af de 

mest støjende fl y.

Luftkvalitet

På baggrund af en forventet stigning i emissio-

nerne fra aktiviteterne i lufthavnen og fra trafi kken 

på Amager, har CPH medio 2000 etableret en per-

manent overvågning af luftkvaliteten.

Systemet består af tre målestationer fordelt over 

lufthavnen. Der måles for følgende forurenings-

parametre: kvælstofoxid (NO), kvælstofdioxid 

(NO2), svovldioxid (SO2), ozon (O3), partikler (PM2,5 

og PM10), toluen og benzen. CPH har i miljørappor-

ten valgt at fokusere på NO, NO2 og PM10, som er 

parametrene med størst lokal påvirkning.

Resultaterne af målingerne viser, at niveauerne for 

parametrene ligger på omkring det halve af de af 

EU fastsatte grænseværdier. Når der foreligger data 

fra fl ere år vil det være muligt at beskrive udviklin-

gen i luftkvaliteten nærmere. 

Det fremgår af grafen over fl yoperationer sammen-

holdt med de målte niveauer for NO og NO2 fordelt 

over døgnet, at de målte niveauer ikke viser 

samme variation som fl ytrafi kken. Det kan således 

allerede på grundlag af de nuværende data kon-

stateres, at fl ytrafi kken ikke er den væsentligste 

bidragyder til luftforureningen i området. 

PM10 måles som en gennemsnitlig døgnværdi og er 

derfor ikke med på grafen.

Olie- og brændstofspild

Brændstof til fl y opbevares i lagertanke, som drives 

af selskabet Brændstofl ageret, Københavns Luft-

havn I/S. Den samlede opbevaringskapacitet er 

4.140 m3. Brændstofl ageret modtager jetfuel via 

en underjordisk rørledning fra virksomhedens egen 

pumpestation på Prøvestenen. Fra lagertankene di-

stribueres jetfuel til fl ystandpladserne primært via 

pipelines til pitbrønde, hvorfra fl yet tankes med en 

slange.
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I 2001 blev der foretaget knap 130.000 tankninger 

med et volumen på cirka 900 mio. liter brændstof. 

CPH oprenser alle olie- og brændstofspild i forbin-

delse med tankning af fl y og køretøjer. I forbindelse 

med oprensningen registreres spildene, så der op-

nås et samlet overblik over mængde og antal spild. 

I 2001 er der registreret i alt 271 spild på tilsammen 

10.201 liter mod 4.691 liter i 2000. Af det samlede 

antal spild er de 98 brændstofspild på tilsammen 

8.448 liter og de resterende 173 er oliespild (hy-

draulik- og motorolie) på 1.753 liter. Det samlede 

antal spild og mængde skal ses i forhold til det 

samlede forbrug på cirka 900 mio. liter brændstof. 

Det gennemsnitlige spild er således 1 liter for hver 

88.000 liter, der tankes. 

Den kraftige stigning i mængden skyldes et stort 

spild på 7.000 liter i slutningen af året. Spildet skete 

på Brændstofl ageret og var forårsaget af en ventil-

fejl. Spildet er opsamlet via Brændstofl agerets olie-

udskiller.

Der er sket en kraftig stigning i antallet af spild un-

der 10 liter, mens antallet af større spild er lavt set i 

forhold til gennemsnittet siden 1997. Baggrunden 

for dette er, at CPH i løbet af 2000 ændrede proce-

duren for registrering af oliespild, således at spil-

dets størrelse kan opgøres med større nøjagtighed. 

Afi sning af fl y

I vinterhalvåret og under bestemte meteorologiske 

forhold er det nødvendigt at afi se et fl y før start. 

Temperaturen og luftfugtigheden er væsentlige 

faktorer, men også jetfuel, som i visse tilfælde kan 

være ekstremt koldt i tanken på det landende fl y, 

kan danne is på vingerne, som skal fjernes. 

Afi sningen, der foretages af handlingselskaberne, 

foregår ved, at fl yene umiddelbart før start påføres 

en blanding af varmt vand og glykol for at optø is-

dannelser, som påvirker fl yenes manøvredygtighed 

og forøger fl yets vægt. 

En vejrsituation med længerevarende frost og kraf-

tigt snefald kunne blandt andet ses mellem jul og 

nytår i 2001, hvilket medførte en kraftig stigning i 

glykolforbruget pr. afi sning. Dette har bidraget væ-

sentligt til et øget glykolforbrug i 2001, hvor der er 

anvendt 763 m3 mod 294 m3 i 2000.

CPH har etableret særlige platforme til afi sningen, 

hvor den overskydende glykol bliver opsamlet på 

miljømæssig forsvarlig måde. Den opsamlede gly-

kol transporteres til kommunale rensningsanlæg, 

hvor den genbruges til at forbedre den biologiske 

omsætning i anlæggene. Der er i 2001 opsamlet 

444 m3 glykol.
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Overfl adevand

Regnvand fra befæstede arealer i lufthavnen bliver 

via overfl adevandssystemet ledt ud i Øresund. Kø-

benhavns Lufthavne A/S er som ejer af systemet 

ansvarlig for udledningen af overfl adevand. Udled-

ningen kan medføre forurenende stoffer fra befæ-

stede arealer, som i større mængder kan påvirke 

miljøet i Øresund. Overfl adevandet overvåges der-

for ved hjælp af 12 målestationer, hvor der hver 

måned udtages vandprøver, som analyseres for en 

række stoffer. 

Analyseresultaterne viser, at koncentrationerne af 

de målte stoffer i overfl adevandet er på meget lave 

ensartede niveauer. De seneste års målrettede brug 

af nye miljøvenlige produkter og metoder til blandt 

andet baneafi sning og afi sning af fl y har, i overens- 

stemmelse med CPH´s miljøpolitik om anvendelse 

af renere teknologi, reduceret miljøpåvirkningen fra 

lufthavnens udledning af overfl adevand væsentligt.

Særligt mængden af tungmetaller og detergenter i 

overfl adevandet viser en faldende tendens i 2001. 

Miljømyndighederne har stillet krav om, at fl ysel-

skaberne senest i juni måned 2002 skal etablere 

anlæg til opsamling af vand fra fl yvask. Vandet in-

deholder blandt andet tungmetaller og sæbe, og 

opsamlingen forventes derfor at reducere mæng-

den af disse stoffer yderligere.

Baneafi sning

Behandling mod glatføre i Københavns Lufthavn 

kan ske i løbet af 25 minutter, hvilket sikrer, at 

lufthavnen kan være åben uanset vejrlig. Når 

sneen falder, rydder otte specialudviklede sneplove 

og fejemaskiner i forskudt kolonne en 3,6 km 

lang og 45 meter bred landingsbane for sne. 

Mens banerne ryddes for sne, er andre i gang med 

snerydning af de øvrige arealer på lufthavnsområ-

det, så fl yene kan komme sikkert hele vejen til ter-

minalen.

CPH har etableret et isvarslingssystem, der kan 

forudsige sne, slud og isslag meget præcist. 

Systemet medfører, at behovet for forebyggende 

spredning af afi sningsmidler kan forudsiges en 

time før nedbøren sætter ind. Ved forebyggelse 

Aktiviteter på baner, forpladser 
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anvendes kun 50 procent af den mængde afi s-

ningsmiddel, som skal spredes, hvis islaget først 

er dannet. 

Vejsalt kan ikke anvendes til glatførebekæmpelse i 

en lufthavn, da salt får fl yets aluminiumsdele til at 

ruste. Lufthavnen anvender i dag sand og et formi-

atbaseret afi sningsmiddel til baneafi sning. Sandet 

er tilsat mindre end 5 procent urea for at øge virk-

ningen.

Forbruget af baneafi sningsmidler i de enkelte år er 

naturligvis afhængig af vejrsituationen. Specielt 

det kraftige vintervejr i december påvirkede for-

bruget af baneafi sningsmidler i 2001, hvor der 

blev anvendt 1.195 tons formiat og 120 tons sand 

mod henholdsvis 270 og 101 tons i 2000. 

Brændstof

Brændstof anvendes primært til køretøjer i forbin-

delse med vedligehold af arealer, herunder afi sning 

og renholdelse af baner. CPH har 364 køretøjer i 

alt, hvoraf de 115 indgår i sneryd ningsberedskabet.

Forbruget af benzin er steget med 6 procent fra 

67 m3 i 2000 til 71 m3 i 2001. Forbruget af diesel 

er steget med 18 procent fra 597 m3 i 2000 til 

703 m3 i 2001. Stigningerne skyldes primært et 

større forbrug i forbindelse med afi sning af baner 

og rulleveje i lufthavnen.

Ukrudtsmidler

CPH anvender kun ukrudtsmidler, hvor det ikke er 

muligt at bruge maskiner, og hvor det af sikker-

hedsmæssige 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. 

På CPH´s samlede areal på 11,8 km2 er der an-

vendt 40 liter ukrudtsmiddel i 2001. Det væsent-

lige fald i forbruget i forhold til de foregående år, 

hvor forbruget har ligget omkring 100 liter, skyldes 

et øget fokus på at minimere forbruget. Erfarin-

gerne fra 2001 tyder dog på vanskeligheder ved at 

opretholde den fornødne standard, hvorfor CPH 

må forvente en stigning i forbruget i de kom-

mende år.
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Energiforbrug

Energiforbruget i Københavns Lufthavn stammer 

fra belysning i bygninger, på forpladser, standplad-

ser og på banerne og fra opvarmning af bygnin-

ger. Opvarmningen er primært baseret på fjern-

varme og naturgas.

Energiforbruget er steget med 1,9 procent i for-

hold til 2000. Når energiforbruget korrigeres for 

graddagetallet ses et fald i forhold til 2000, som 

blandt andet skyldes et øget fokus på overvågning 

og styring af forbruget. CPH har opsat el-, varme- 

og vandmålere i alle bygninger i lufthavnen. Må-

lerne er tilsluttet et centralt overvågnings- og regi-

streringssystem, hvor udviklingen på de enkelte 

målere løbende følges, således at der efter behov 

kan indføres energibesparende foranstaltninger. 

CPH vil i de kommende år sætte yderligere fokus 

på energiområdet med henblik på at nedbringe 

forbruget yderligere.

Vandforbrug

Vandforbruget i lufthavnen stammer fra en lang 

række aktiviteter. Flyselskaber, cateringfi rmaer og 

øvrige lejere af lufthavnen er ansvarlige for eget 

vandforbrug. CPH´s vandforbrug stammer primært 

fra de tre passagerterminaler, hvor der dagligt fær-

des omkring 50.000 mennesker. 

CPH havde i 2001 et samlet vandforbrug på 

143.112 m3 svarende til et vandforbrug pr. 1.000 

passagerer på 7,9 m3. CPH´s fortsatte fokus på 

vandbesparende aktiviteter har betydet, at vand-

forbruget, i forhold til antallet af passagerer, gen-

nem de seneste fem år er reduceret med 43 pro-

cent.
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Spildevand

Københavns Lufthavne A/S er ansvarlig for udled-

ning af spildevand fra lufthavnens terminal- og 

værkstedsområder og fra øvrige lejere i lufthav-

nen. Spildevandet ledes til rensningsanlæg i 

Tårnby og Dragør Kommune. Hver måned udtager 

CPH prøver af spildevandet, som analyseres for en 

række stoffer.

Analyseresultaterne viser, at mængden af tungme-

taller er svagt stigende i 2001, og at detergentind-

holdet fortsat er faldende. Resultaterne viser også, 

at olie/fedt- og kvælstofi ndholdet er faldende i 

2001. CPH vil fortsætte de igangsatte kildespo-

ringsundersøgelser med henblik på at minimere 

indholdet af disse stoffer i spildevandet. 

Spildevandsmængden målt i forhold til antal pas-

sagerer er faldet fra 21,5 m3 pr. 1.000 passagerer i 

2000 til 13,9 m3 i 2001, svarende til et fald på 36 

procent.
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Affald

Affaldsfrembringelsen i Københavns Lufthavn ge-

nereres fra to hovedområder: Affald fra fl y og af-

fald fra jorden. Ansvaret for affald fra fl y påhviler 

fl yselskaberne, mens CPH har ansvaret for bort-

skaffelse af affald fra de tre passagerterminaler, 

CPH´s værksteder og administrationsbygninger. 

CPH har etableret en containerplads, hvor affald 

sorteres i fraktioner. 

Den samlede mængde affald er faldet 10 procent i 

forhold til 2000. Affaldsmængden pr. 1.000 passa-

gerer er faldet fra 160 kg til 144 kg. 

Mængden af affald til genanvendelse er faldet i 

forhold til 2000. De foregående års stigning i gen-

anvendelsesprocenten er ikke gentaget i 2001 på 

trods af en udvidelse af papirindsamling i fi ngrene 

i terminalområderne og etableringen af et ekstra 

opsamlingssted for pap. CPH har iværksat en un-

dersøgelse for at få afklaret årsagen til den lavere 

genanvendelsesprocent.

Som følge af en lavere byggeaktivitet er der igen i 

2001 sket et fald i andelen af affald til depone-

ring. Andelen af affald til deponering er således 

faldet med 34 procent i forhold til 2000. Mæng-

den af affald til forbrænding er steget med 1 pro-

cent i perioden.

Et rensningsanlæg på brandøvelsespladsen er ble-

vet optimeret, således at restprodukterne fra 

brandøvelser, som består af olie, vand og sæbe, nu 

renses ved hjælp af et kulfi lter. Dette har medført 

en mindre mængde olieaffald til specialbehand-

ling, som er faldet med 55 procent i forhold til 

2000.
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Arbejdsulykkefrekvensen for Københavns Lufthavn 

har stabiliseret sig på 2000 niveauet. Der er i 2001 

anmeldt 16 arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer. 

Beregningen er baseret på antallet af anmeldte ar-

bejdsulykker, som har medført en eller fl ere dages 

fravær.

I 2001 skyldtes 18 procent af arbejdsulykkerne kol-

lision med genstande. 13 procent var forårsaget af 

overbelastning, mens 36 procent skyldtes fald eller 

klemning. Kontakt med skarpe genstande eller 

kemikalier var årsag til 23 procent og endelig 

skyld tes 10 procent af ulykkerne forbrænding eller 

andet.

 

Arbejdsmiljø
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Støj 

Der blev i 2001 afviklet 98.039 operationer i  Ros-

kilde Lufthavn. Antallet af fl yoperationer er under 

de 200.000 operationer, der blev forudsat ved 

etableringen af lufthavnen. CPH har i samarbejde 

med Roskilde Amt foretaget en undersøgelse af 

støjbelastningen fra de 200.000 fl yoperationer, der 

svarer til fuld udnyttelse af lufthavnen. Undersø-

gelsen viste, at udfasningen af ældre fl ytyper til 

fordel for nye støjsvage fl ytyper har reduceret støj-

belastningen omkring lufthavnen væsentligt.

Energi- og vandforbrug

Vandforbruget i Roskilde Lufthavn, er steget fra 

8.687 m3 i 2000 til 9.500 m3 i 2001, svarende til 

en stigning på 9 procent. Elforbruget er steget 10 

procent, mens energiforbruget er steget 19 pro-

cent. Variationen i forbruget af energi til opvarm-

ning skyldes primært temperaturforskelle i de 5 år, 

idet der ikke er foretaget væsentlige bygnings-

mæssige ændringer i lufthavnen.

 

Affald

Affaldet fra Roskilde Lufthavn består hovedsageligt 

af dagrenovationslignende affald. Den årlige 

mængde affald vurderes at være under 50 tons.

 

Arbejdsmiljø

Der er ikke anmeldt arbejdsulykker for Roskilde 

Lufthavn i 2001.

Roskilde Lufthavn
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Regnskabspraksis

En VVM-redegørelse fra 1996 samt miljøgodken-

delserne af Københavns Lufthavn fra 1997 har dan-

net udgangspunktet for vurderingen af, hvilke data 

der er væsentlige for miljøpåvirkningen fra CPH.

 

Data i rapporten er baseret på en løbende indsam-

ling fra de enkelte funktions- og supportområder i 

lufthavnene, hvorefter de samles i en central data-

base til videre behandling. Data tilvejebringes på 

en af følgende måder:

 

• Eksternt dokumenterede registreringer 

• Interne registreringer

• Beregnede data

• Estimerede/skønnede data

Miljørapporten er udarbejdet efter følgende regn-

skabspraksis:

Trafi kudvikling og støj

Antallet af passagerer er korrigeret for katamaran- 

trafi kken til og fra Malmø, som blev indstillet i 

2000. Trafi kudviklingen opgøres på baggrund af 

data i CPH’s trafi kstatistiksystem, hvor alle fl yope-

rationer indgår med fl ytype, startvægt, baneanven-

delse og tidspunkt. Den samlede støjpåvirkning i 

lufthavnen fra starter og landinger er beregnet ud 

fra TDENL-metoden og foretages på baggrund af 

de enkelte fl yoperationer, hvor fl ytype og tidspunkt 

på døgnet indgår i beregningen.

Antallet af støjhændelser som følge af natfl yvnin-

ger til og fra Københavns Lufthavn overvåges og 

registreres af CPH’s støjovervågningsanlæg. Antal-

let af motorafprøvninger, herunder antallet af tom-

gangskørsler og overtrådte bestemmelser ved mo-

torafprøvninger, er optaget i miljørapporten på 

baggrund af indberetninger fra fl yselskaberne.

Luftkvalitet

Luftkvaliteten i Københavns Lufthavn overvåges og 

registreres af CPH´s luftkvalitetsmoniteringsanlæg. 

Anlægget indsamler sideløbende meteorologiske 

data.

Afi sning af fl y og baner 

Mængden af glykol til afi sning af fl y opgøres af de 

selskaber, der foretager afi sningen. Indholdet af 

opsamlet glykol registreres for hvert bortkørt vogn-

læs. Forbruget af afi sningsmidler til baner opgøres 

ud fra de forbrugte mængder.

Olie- og brændstofspild

Antallet af olie- og brændstofspild er opgjort som 

antallet af indrapporteringer fra CPH’s security, 

brandvæsen eller andre interne og eksterne kilder. 

Opgørelsen af spildenes størrelse er forbundet med 

en usikkerhed, da det sjældent er muligt at måle 

spildets nøjagtige størrelse.
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Overfl adevand

Mængden af udledt overfl adevand beregnes ud 

fra pumpeeffekten af CPH’s pumper for udløb U5 

og ud fra nedbøren oplyst af DMI for øvrige udløb. 

Vandkvaliteten beregnes på baggrund af analyse 

af månedlige vandprøver på eksternt laboratorium.

Ukrudtsmidler

Forbruget af ukrudtsmidler beregnes ud fra ind-

købte mængder.

Vand- og energiforbrug

De enkelte typer af forbrug er opgjort på bag-

grund af de indkøbte/registrerede mængder fra-

trukket forbrug, der sælges til andre virksomheder 

i lufthavnen. Fra 1999 er elproduktionen fra nød-

strømsgeneratorer medregnet i elforbruget. Elpro-

duktionen beregnes som generatorens leverede ef-

fekt pr. brændstofenhed i forhold til brændstof-

forbruget. Det opvarmede areal skønnes ved 

kalenderårets afslutning.

For året 2001 er der i Roskilde Lufthavn ikke fore-

taget løbende registreringer af energi- og vandfor-

brug. Opgørelsen for 2001 er på den baggrund 

behæftet med større usikkerhed end tidligere. De 

løbende registreringer er genoptaget i 2002.

Spildevand

Mængden af udledt spildevand registreres via on-

line-målere tilsluttet CPH’s centrale overvågnings-

anlæg (CTS). Vandkvaliteten beregnes på bag-

grund af analyse af månedlige vandprøver på eks-

ternt laboratorium.

Affald

Hovedparten af data indsamlet på affaldsområdet 

kommer fra vejesedler 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 vo-

lumen. 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 fl ere dages sygefravær. Til og med 1998 

blev antallet af arbejdsulykker opgjort ud fra hæn-

delsesdatoen for ulykken. Praksisændringen med-

fører ikke en væsentlig ændring i antallet af ar-

bejdsulykker, hvorfor sammenligningstallene ikke 

er tilrettet.
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Københavns Lufthavne A/S har indgået aftale med 

PricewaterhouseCoopers om at foretage en gen-

nemgang af Miljørapport 2001.

 

Det udførte arbejde

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde med det 

formål at kunne vurdere, hvorvidt de præsente-

rede data har sammenhæng med virksomhedens 

aktiviteter for regnskabsperioden, hvorvidt de 

præsenterede data er dokumenteret og opgjort 

i overensstemmelse med den anførte regnskabs-

praksis samt hvorvidt overvågnings- og rapporte-

ringsprocedurer er tilrettelagt på en hensigtsmæs-

sig måde.

Vort arbejde har omfattet regnskabstekniske ana-

lyser, forespørgsler og stikprøvevis gennemgang af 

data for 2001 og underliggende dokumentations-

materiale, herunder kontrol af om den anførte 

regnskabspraksis er fulgt og har sammenhæng 

med virksomhedens aktiviteter. 

Endvidere har vi på det af os udvalgte område ”Ar-

bejdsmiljø” gennemgået det interne kontrol- og 

registreringssystem med henblik på dets under-

støttende evne til at sikre pålidelig rapportering. 

Omfanget af de udførte arbejder er ikke så omfat-

tende 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 for-

udsætte, at der foreligger almindeligt anerkendte 

retningslinjer for opgørelse og præsentation af en 

miljørapport, og sådanne retningslinjer foreligger 

endnu ikke på miljøområdet.

Konklusion

Vi kan erklære, at Miljørapport 2001 efter vor op-

fattelse: 

•  har sammenhæng med virksomhedens aktivite-

ter for regnskabsperioden, således som disse er 

beskrevet i miljørapporten

•  indeholder dokumenterede data, som er opgjort 

i overensstemmelse med de under anvendt 

regnskabspraksis anførte retningslinjer

•  som helhed er baseret på forsvarlige overvåg-

nings- og registreringsprocedurer i relation til at 

kunne sikre pålidelig rapportering om regulerede 

miljøforhold.

København, den 7. marts 2002

PricewaterhouseCoopers

 Jørgen Torp Birgitte Mogensen

 Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor

Revisorerklæring



K
ø

b
e

n
h

a
v

n
s 

L
u

ft
h

a
v

n
e

 A
/S

 

24

Acetat

Middel til afi sning af baner.

Afi sning

Fjernelse af is og sne fra befæstede arealer i luft-

havnen eller is fra vingerne på et fl y.

BI5

Iltforbruget til biologisk omsætning målt over 5 

dage.

COD

Chemical Oxygen Demand, analysemetode til be-

stemmelse af vands indhold af organisk stof.

CPH

Københavns Lufthavne A/S.

dB

Decibel, logaritmisk måleenhed for støjudsendelse.

Detergenter

Tilsættes vaske- og rensemidler til nedsættelse af 

vandets overfl adespænding.

Formiat

Middel til afi sning af baner.

GJ

Giga Joule, 109 Joule.

Glykol

Middel til afi sning af fl y. I Københavns Lufthavn 

anvendes propylen glykol.

Graddagetal

Graddagetallet for året er summen af samtlige 

døgns graddagetal i året. Graddagetallet for et 

døgn er udregnet som 17 °C minus døgnmiddel-

temperaturen, hvis denne er mindre end eller lig 

med 17 °C. Ellers er graddagetallet lig 0.

Handling

Håndtering/ekspedition af passagerer, bagage, 

fragt med videre. I Københavns Lufthavn er der tre 

handlingselskaber: SAS, Novia og Servisair.

Motorafprøvning

Afprøvning af fl ymotorer i forbindelse med efter-

syn og reparation.

NO

Nitrogenoxid, kvælstofoxid.

NO2

Nitrogendioxid, kvælstofdioxid.

Operation

Anvendes blandt andet i lufttrafi kstatistik som be-

tegnelse for en start eller landing.

Ordforklaring
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Partikler

Sod i udstødningsgasser fra dieseldrevne motorer.

PM10

Partikler med en størrelse på maksimalt 10 µm i 

diameter.

Rulleveje

Veje mellem start/landingsbaner og fl yenes stand-

pladser.

Standpladser

Flyenes ”parkeringspladser” under ophold i luft-

havnen. Kan være brobetjente eller uden bro frem 

til fl yet.

TDENL-metoden

Total-Day-Evening-Night Level; Miljøstyrelsens be-

regningsmetode for støj, baseres på beregning af 

LDEN (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).

TJ

Tera Joule, 1012 Joule.

Total-N

Det samlede indhold af kvælstof.

Total-P

Det samlede indhold af fosfor.

Urea

Kvælstofbaseret afi sningsmiddel.
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Miljødata

Miljødata Enhed 1997 1998 1999 2000 2001

Hovedtal

Passagerer antal 16.623.404 16.368.038 17.050.629 18.119.742 18.136.274
Flyoperationer 
 København antal 283.621 280.788 298.533 303.713 288.739
 Roskilde antal 102.948 97.422 96.214 97.165 98.039
Ansatte antal 1.356 1.378 1.449 1.399 1.388

Flyaktiviteter

Støjbelastning TDENL i dB 152,3 151,2 150,1 150,2 149,6
Overskridelse af maksimale 
støjniveauer i natperioden
 86 dB(A) antal 7 5 10 2 7
 87 dB(A) antal 0 6 5 2 2
 88 dB(A) antal 0 1 1 1 1
 89 dB(A) antal 1 2 0 3 2
 90 dB(A) antal 1 0 0 0 1
 >90 dB(A) antal 1 1 0 0 0
Anvendelse af baner
 04L Start/landing % fordeling  0,0/28,6 0,0/29,4 0,0/25,2 0,1/35,2
 04R Start/landing % fordeling  32,7/3,4 31,7/2,2 25,0/0,1 35,1/0,1
 22L Start/landing % fordeling  7,1/62,2 6,1/62,4 4,9/69,0 5,0/58,4
 22R Start/landing % fordeling  59,8/1,5 61,5/2,4 69,4/2,9 59,0/2,1
 12 Start/landing % fordeling  0,3/0,4 0,1/0,3 0,2/0,4 0,5/1,0
 30 Start/landing % fordeling  0,1/3,9 0,6/3,3 0,5/2,4 0,3/3,2
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Vægtfordeling af fl ytyper
 0-29 ton antal 101.343 100.006 108.070 107.199 93.883
 30-49 ton antal 23.329 17.156 20.119 18.943 14.275
 50-69 ton antal 117.358 119.958 128.081 135.038 137.287
 70-119 ton antal 27.138 28.850 27.268 27.457 28.259 
 120-299 ton antal 13.641 13.860 13.598 13.273 13.599
 > 300 ton antal 812 958 1.397 1.803 1.436
Motorafprøvninger 
 Motorafprøvninger antal 1.972 1.827 1.801 1.865 1.604
 Heraf tomgang antal 1.180 1.044 1.015 1.000 936
 Overtrådt vilkår antal 3 8 31 23 8
Luftkvalitet 
 NO2 µg/m3     22
 PM10  µg/m3     19
 NO µg/m3     9,7
Olie- og brændstofspild
 0-9 liter antal 68 60 118 149 152
 10-49 liter antal 103 106 117 106 103
 50-249 liter antal 52 44 32 17 15
 > 250 liter antal 3 4 5 2 1
Afi sning af fl y
 Glykolforbrug m3 351 555 586 294 763
 Opsamlet glykol m3 176 270 331 144 444

Miljødata Enhed 1997 1998 1999 2000 2001
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Aktiviteter på baner, forpladser og øvrige arealer

Udledning af overfl adevand m3 2.264.359 2.435.026 2.417.840 2.204.550 2.475.828
Overfl adevand - udledte stoffer 
 Total-N kg  16.591 11.303 11.408 11.463
 Total-P kg  677 792 773 877
 BI5 kg  56.491 144.218 178.943 73.046
 Detergenter kg  282 218 150 103
 Olie og fedt kg  977 52 133 160
 Zink kg  165 95 160 89
 Krom kg  3,6 2,2 3,0 1,1
 Kobber kg  9 24 33 21
 Nikkel kg  12 7 7 9
 Bly kg  4,4 1,3 4,6 1,9
 Cadmium kg  0,8 0,8 1,0 0,9
Baneafi sning
 Acetat kg 264.671 190.720 0 0 0
  Formiat kg 0 77.380 784.546 270.000 1.195.000
 Sand kg 0 140.460 237.750 101.000 120.000
 Urea kg 284.600 93.520 0 0 0
Brændstof 
 Benzin m3 83 79 76 67 71
 Diesel m3 527 598 673 597 704
Ukrudtsmidler liter 300 105 90 100 40

Miljødata Enhed 1997 1998 1999 2000 2001
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Terminalaktiviteter

Udledning af spildevand m3 351.761 364.101 327.298 390.317 251.558
Udledning af spildevand pr. 1.000 passagerer m3 21,2 22,2 19,2 21,5 13,9
Spildevand - udledte stoffer
 Total-N kg 16.964 19.475 24.475 23.688 21.857
 Total-P kg 2.398 2.595 3.343 3.010 3.432
 COD kg 182.384 199.788 236.316 189.519 180.176
 Detergenter kg 3.357 1.864 2.315 1.564 1.358
 Olie og fedt kg 7.078 8.816 11.381 17.493 15.891
 Zink kg 56 34 89 73 86
 Krom kg 2,9 1,5 2,8 0,8 0,8
 Kobber kg 12 8 13 13 16
 Nikkel kg 1,3 1,3 2,9 1,2 1,4
 Bly kg 1,0 1,5 2,6 1,0 1,1
 Cadmium kg 0,3 0,2 0,5 0,4 0,4
Elforbrug TJ 151 164 175 186 173
Energiforbrug til opvarmning TJ 113 132 113 100 118
Energiforbrug pr. 1.000 m2  TJ 0,77 0,65 0,59 0,49 0,58
Vandforbrug m3 229.397 174.280 155.964 152.641 143.112
Vandforbrug pr. 1.000 passagerer m3 13,8 10,6 9,1 8,4 7,9

Miljødata Enhed 1997 1998 1999 2000 2001
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Affaldsmængde pr. 1.000 passagerer kg 143 159 166 160 144
Bortskaffes til:
 Genanvendelse ton 335 344 405 507 426
 Forbrænding ton 1.460 1.657 1.739 1.782 1.804
 Deponering ton 399 411 558 471 312
 Specialbehandling ton 179 196 128 148 66

Arbejdsmiljø

Arbejdsulykker  pr. 1 mio. arbejdstimer 15 18 18 16 16
 
Roskilde Lufthavn

Vægtfordeling af fl ytyper
    0-999 kg antal 16.857 13.231 9.158 6.541 5.896
 1000-1999 kg antal 77.802 77.006 80.050 83.503 84.378
 > 2000 kg antal 8.289 7.185 7.006 7.122 7.765
Elforbrug GJ 1.663 2.532 2.475 2.509 2.763
Energiforbrug til opvarmning GJ 3.083 3.220 3.284 2.712 3.228
Vandforbrug m3 8.003 7.964 8.432 8.687 9.500
Arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer 20 0 19 0 0

Miljødata Enhed 1997 1998 1999 2000 2001
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