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Miljø i Københavns Lufthavne A/S

En lufthavns miljøpåvirkning 
En lufthavns særlige karakteristika er mødet mellem
passagerer og fly. Mødet udløser en kæde af aktiviteter,
som kan påvirke miljøet.

Fly, der ankommer til lufthavnen, udsender støj og påvir-
ker luftkvaliteten. Når flyet er parkeret på standpladsen,
skal det tømmes for passagerer, bagage og gods og her-
efter rengøres. I perioden, hvor flyet venter på næste
afgang, foregår en række aktiviteter. Til disse formål er
der etableret en række faciliteter til servicering af fly, som
for eksempel værksteds- og motorafprøvningsfaciliteter. 

Før afgang skal passagerer og bagage ombord, flyet skal
tankes og under bestemte meteorologiske forhold kan
det være nødvendigt at afise flyet før start, idet isdan-
nelser på flyet påvirker manøvredygtigheden og forøger

flyets vægt. Flyaktiviteterne kan medføre støjgener og
påvirke luft-, jord- og vandkvaliteten.

Vedligehold af de tre startbaner, forpladser og øvrige
arealer i lufthavnen medfører en række aktiviteter, som
kan påvirke miljøet. Lufthavnens baneanlæg skal ved-
ligeholdes og ryddes for is og sne om vinteren. Græs-
klædte arealer skal plejes og befæstede arealer skal
renholdes. 

I lufthavnen findes også en række anlæg, som kan på-
virke miljøet. Disse anlæg omfatter blandt andet tank-
anlæg til flybrændstof, værksteder til vedligehold af fly
og rullende materiel, energiforsyning til banelys og
brandøvelsesplads. Baneaktiviteterne kan også påvirke
luft-, jord- og vandkvaliteten.
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Beretning

Med 17,7 mio. passagerer i 2003 bevarer Københavns
Lufthavn sin placering som Skandinaviens største. Det
samlede antal flypassagerer i lufthavnen faldt dog med
3,1 procent i forhold til 2002. Det var især indenrigspas-
sagerer og internationale charterrejsende, der blev færre
af. Det samlede antal starter og landinger er faldet med
3,0 procent i samme periode. Faldet i operationstallet
har medvirket til et markant fald i den samlede støjbe-
lastning fra lufthavnens aktiviteter i 2003 i forhold til
2002. Faldet i støjbelastningen skyldes dog også, at
særligt fragtselskaberne har udfaset de mest støjende
flytyper, som typisk anvendes om natten.

For at begrænse støjen i boligområderne nordvest for
Københavns Lufthavn er der forbud mod benyttelsen af
tværbanen (12-30) i natperioden. Kort efter nytår 2003
medførte dette forbud, at omkring 1.000 passagerer
måtte overnatte i lufthavnen, idet en ekstraordinær vin-
tersituation gjorde det umuligt for flyene at lette fra de
to hovedbaner. Efter henvendelse fra Københavns Luft-
havne A/S (CPH) bemyndigede Trafikministeriet i juli
2003 derfor CPH til i ekstreme situationer at dispensere
fra forbuddet, således at banen undtagelsesvis under
akutte kritiske vejrforhold kan anvendes i natperioden.

I samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser har
CPH i 2003 gennemført en undersøgelse af lugtgener i
lufthavnens omgivelser. Undersøgelsen viser, at der i
perioder forekommer afvigelser fra en vejledende græn-
seværdi for lugt op til 3 km fra lufthavnen. Lugtgener
fra flytrafik formodes at være mindre end tidligere, idet
flymotorerne gennem de senere år er forbedret. Det er
forventningen, at denne udvikling fortsætter i de kom-
mende år.

Samspillet mellem CPH og de øvrige virksomheder i lufthavnen

Flyaktiviteter

Start og landing, kørsel med fly til 

terminaler. Afisning, vask og 

flyvedligeholdelse. Catering og cargo.

Glykol til flyafisning

Flybrændstof

Vand

El og varme

Spildevand

Opsamlet glykol

Støj

Luftkvalitet

Olie- og brændstofspild

Affald

Baneaktiviteter

Vedligeholdelse af baner, forpladser 

og øvrige arealer, herunder snerydning.

Terminalaktiviteter

Passageraktiviteter i terminalområdet, 

herunder restauranter, butikker, 

toiletter og kontorer.

CPHs ansvar CPH overvåger og kontrollerer Lejere og operatørers ansvar

Input

Baneafisningsmidler

El til belysning

Ukrudtsmidler

Brændstof til CPHs køretøjer

Brændstof til øvrige køretøjer

Overfladevand

Affald

Luftkvalitet

Input

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

Input

Output Output Output

På energiområdet vedtog CPH i 2002 en energipolitik
med en målsætning om at reducere energiforbruget
over en tre-årig periode med 10 procent i forhold til
2001 niveauet. Målsætningen er nået efter kun to år.
Det markante fald i energiforbruget tilskrives øget
overvågning af forbruget samt øget fokus på styring af
regulerbare anlæg.

I 2003 igangsatte CPH en VVM-undersøgelse (Vurdering
af Virkninger på Miljøet) for at imødekomme en stigen-
de interesse for trafik ud af Roskilde Lufthavn. Det er
Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), der som planmyn-
dighed gennemfører undersøgelsen. HUR forventer at
kunne vedtage et regionplantillæg med VVM-redegø-
relse medio 2005.

Miljørapport 2003 udgives med revisorerklæring, som er
gengivet sidst i rapporten.

København, den 4. marts 2004

Peter Rasmussen
Vicedirektør
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Miljøpåvirkningen fra flyaktiviteter i Københavns Lufthavn

Støj
Støj er en af de mest mærkbare miljøpåvirkninger fra
lufthavne. Støjbelastningen stammer primært fra starter
og landinger, men også støj fra fly på jorden har betyd-
ning for støjpåvirkningen af boligområderne omkring
Københavns Lufthavn. Udviklingen i støjforholdene over-
våges konstant, og der indføres løbende foranstaltning-
er med henblik på at begrænse støjen.

Støjovervågningen viser, at støjbelastningen omkring
Københavns Lufthavn er reduceret væsentligt i forhold
til 1996. Miljømyndighederne har fastlagt rammer for
lufthavnens miljømæssige påvirkning af omgivelserne,
således at der sker en reduktion af støjbelastningen fra
afviklingen af flytrafik med 5 dB fra 1996 til 2005. Hvert
år beregnes den såkaldte TDENL-værdi (Total Day-Eve-
ning-Night Level), der beskriver den samlede lydenergi
fra alle startende og landende fly i et gennemsnitsdøgn. 

Støjbelastningen i 2003 udtrykt som TDENL-værdi er
faldet i forhold til 2002 med 2,1 dB til 145,8 dB. Det er
en reduktion på 7,0 dB i forhold til TDENL-værdien i
1996. Det markante fald i støjbelastningen skyldes
blandt andet et fald i antallet af starter og landinger på
3,0 procent fra 266.894 operationer i 2002 til 259.002
operationer i 2003. Udskiftningen af fragtselskabernes
ældre flytyper, der hovedsageligt opererer i natperioden
til mere støjsvage flytyper er også en væsentlig årsag til
den faldende flystøjbelastning. Det samlede antal fragt-
operationer er i 2003 faldet med 22,2 procent sammen-
lignet med 2002. I samme periode er startvægten for
fragtoperationerne faldet med 25,8 procent. 

Valget af bane til starter og landinger har en væsentlig
indflydelse på støjpåvirkningen. Flystarter og -landinger
afvikles imod den aktuelle vindretning (altså i modvind),
da flyets vinger af sikkerhedsmæssige årsager skal have
størst mulig hastighed i forhold til den omgivende luft.
Anvendelsen af banesystemet afhænger derfor af den
aktuelle vindretning. Banesystemet i Københavns Luft-
havn er fastlagt med 2 hovedbaner (04L-22R og 04R-
22L), der anvendes i størst mulig udstrækning, og tvær-
banen (12-30), der kun benyttes, når det på grund af
særlige vind- og vejrforhold er nødvendigt af hensyn til
sikkerheden. Anvendelsen af banesystemet er fastlagt,
så det så vidt muligt undgås at overflyve boligområder. 

6 | Miljørapport 2003 | Miljø i Københavns Lufthavne A/S

Terminalerne er omdrejningspunktet for de aktiviteter,
der foregår mellem passagerernes ankomst og afgang.
Serviceringen af lufthavnens passagerer medfører et for-
brug af blandt andet energi og vand til opvarmning,
rengøring med videre i lufthavnens tre terminaler. Termi-
nalaktiviteterne producerer endvidere spildevand og af-
fald, som skal bortskaffes. 

Lufthavnsaktiviteterne skaber samtidig beskæftigelse og
yder dermed et væsentligt bidrag til samfundsøkono-
mien. Københavns Lufthavn har således stor lokal og re-
gional betydning i kraft af det antal arbejdspladser, der
direkte og indirekte følger af lufthavnens aktiviteter. I alt
er der cirka 22.000 ansatte i de mange virksomheder,
der opererer i lufthavnen.

Miljøarbejde
Københavns Lufthavne A/S er et børsnoteret selskab,
som ejer og driver lufthavnene i København og Roskilde.
CPH stiller infrastruktur, bygninger og servicefaciliteter til
rådighed for de mange virksomheder, som driver deres
forretning i lufthavnene.

Udover påvirkning fra CPHs aktiviteter, påvirkes miljøet
omkring lufthavnen også af aktiviteterne fra de øvrige
virksomheder. I henhold til CPHs miljøgodkendelser
overvåger CPH en del af disse påvirkninger, primært støj
og luftkvalitet, men ansvaret påhviler den enkelte virk-
somhed. CPHs overvågning rapporteres til miljø- og luft-
fartsmyndighederne, som foretager den videre myndig-
hedsbehandling overfor den enkelte virksomhed. 

CPHs miljøpolitik angiver de overordnede rammer for
miljøarbejdet, som er en integreret del af virksomhedens
aktiviteter.

Miljøpolitikken fastlægger, at CPH som miljøansvarlig
virksomhed skal drives og udvikles, så der opnås et
fortsat forbedret miljømæssigt resultat. 

Resultatet sikres gennem løbende inddragelse af miljø-
hensyn i alle beslutninger, forebyggende handlinger og
anvendelse af renere teknologi, øget miljøbevidsthed
blandt medarbejdere og partnere samt åben dialog om
virksomhedens miljøforhold.

Miljøpåvirkningen fra CPHs lufthavne i København og
Roskilde reguleres af miljømyndighederne gennem vilkår
fastsat i miljøgodkendelser. De væsentligste godken-
delser er Miljøstyrelsens rammegodkendelse med hensyn
til støj og luftforurening i forbindelse med afvikling af
flytrafik samt Københavns Amts miljøgodkendelse af
øvrige aktiviteter. 

Godkendelserne er meddelt på grundlag af en i 1997
gennemført VVM (Vurdering af Virkningerne på Miljøet)
af udbygningen af Københavns Lufthavn og omfatter
krav til driften og fremtidige udbygninger af lufthavnen. 

De enkelte områder i CPH er ansvarlige for at overholde
miljøgodkendelserne og gældende lovgivning. I den for-
bindelse yder CPHs miljøafdeling rådgivning og vareta-
ger kontakten til miljømyndighederne samt koordinerer
lufthavnenes egenkontrol.

Under udarbejdelsen af VVM-redegørelsen blev de væ-
sentligste miljøpåvirkninger fra Københavns Lufthavns
aktiviteter kortlagt og konsekvenser analyseret. På den
baggrund udarbejdede CPH en række handlingsplaner,
som derefter gradvis er implementeret. Udviklingen i
miljøpåvirkningerne følges nøje med henblik på korrige-
rende tiltag, hvis behovet opstår.

På de følgende sider er udviklingen i miljøpåvirkningerne
beskrevet nærmere. Bagerst i rapporten findes en tabel
med udviklingen i miljødata set over en fem-års periode.

Passagertal

mio.

99 00 01 02 03

17.1

18.1 18.1 18.3
17.7

Flyoperationer

1.000

99 00 01 02 03

298.5 303.7

288.7

266.9

259.0

Støjbelastning

TDENL, dB

99 00 01 02 03

150,1 150,2
149,6

147,9

145,8
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Flytrafikkens fordeling på hovedbanerne har i 2003 ikke
afveget væsentlig fra den normale benyttelse af bane-
systemet set over en ti-års periode. Anvendelse af tvær-
banen med start på bane 12 og landing på bane 30 har
været væsentligt lavere end hvad der kan forventes i et
normalt år. Boligområderne nordvest og syd for lufthav-
nen har således været mindre påvirket af flystøj fra tvær-
banen end sædvanligt.

I natperioden (23:00-06:00) registreres alle støjhæn-
delser over 85 dB af CPHs støjovervågningsanlæg. Ved
ind- og udflyvningen i denne periode er der pålagt re-
striktioner om ikke at overstige et maksimalt A-vægtet
støjniveau på 85 dB i seks målestationer, placeret i bolig-

områderne omkring lufthavnen. Alle udflyvninger i nat-
perioden er underlagt en godkendelsesprocedure, der
skal sikre, at natmaksimalniveauet overholdes. 

Registrerede støjhændelser behandles af luftfartsmyn-
dighederne, der skal afgøre, om luftfartslovgivningen er
overholdt. Der er konstateret 7 støjhændelser over 85
dB i 2003 og dermed et mindre fald i forhold til 2002,
hvor der blev registreret 8 støjhændelser. Af de 7 støj-
hændelser var 6 foranlediget af flystarter og 1 af et
landende fly. Antallet af registrerede støjhændelser over
85 dB i forbindelse med starter og landinger udgør
mindre end 0,1 procent af alle flyoperationer i nat-
perioden. 

Starter

Kastrup

Øresund

Landinger

04L

04R

22R

12
22L

30

N

0,
0%

33
,4

%
1,

9%

61
,6

%

32
,8

%

0,
1%

62
,2%

5,3
%

2,2%

0,2%

0,1%

0,2%

Baneanvendelse

For at opretholde den høje flyvesikkerhed foretages
løbende reparation og vedligehold af luftfartøjer. Af-
prøvning af flymotorer i denne forbindelse er med til at
bidrage til støj i lufthavnens omgivelser. For at minimere
støjgenerne mest muligt er der indført en række be-
stemmelser, der medfører, at motorkøringer kan foreta-
ges, når disse er nødvendige for rettidig afvikling af
planlagte afgange, men med størst mulig hensyntagen
til miljøet. Motorkøringer er henvist til udpegede afprøv-
ningsområder og kan ikke udføres i tidsrummet fra
23:00 til 05:00. 

I 2003 er der foretaget 1.593 motorafprøvninger, heraf
er 745 motorkøringer og 848 tomgangskøringer. Det
samlede antal motorafprøvninger er stort set uændret i
forhold til 2002, dog er andelen af motorkøringer (op-
start og køring af motor med højere effekt end tom-
gang) steget med 30 procent. Antallet af indberetninger
til miljømyndighederne om afvigelser fra bestem-
melserne er uændret i forhold til 2002. Der blev indbe-
rettet 6 hændelser, svarende til 0,4 procent af alle mo-
torafprøvninger. 

Luftkvalitet
CPH etablerede medio 2000 en permanent overvågning
af luftkvaliteten. Systemet består af tre målestationer
fordelt over lufthavnen. Resultaterne af målingerne viser,
at niveauerne for NO2 og PM10 ligger på omkring det
halve af de af EU fastsatte grænseværdier. Der er sket en
stigning i niveauet for PM10. Det skyldes, at der i en pe-
riode i starten af 2003 var unormalt høje støvkoncentra-
tioner i hele hovedstadsregionen, hvilket bekræftes af
en sammenligning med øvrige målinger i regionen. Der
er sket et fald i niveauet for NO og en stigning i niveauet
for NO2.

Både en tidligere gennemført luftkvalitetsundersøgelse
og de løbende målinger siden 2000 har vist, at der ikke
er en direkte sammenhæng mellem flyaktiviteterne og
luftkvaliteten. Den største lufthavnsrelaterede påvirkning
af den lokale luftkvalitet kan derimod tilskrives vejtrafik-
ken omkring lufthavnens terminalområde, herunder
trafikken på motorvejssystemet.

Maksimale støjniveauer i natperioden fra ind- og udflyvning

1999 2000 2001 2002 2003

86 dB(A) antal støjhændelser 10 2 7 5 2

87 dB(A) antal støjhændelser 5 2 2 0 2

88 dB(A) antal støjhændelser 1 1 1 1 0

89 dB(A) antal støjhændelser 0 3 2 0 2

90 dB(A) antal støjhændelser 0 0 1 0 1

>90 dB(A) antal støjhændelser 0 0 0 2 0
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Afisning af fly
Isdannelser på flyet påvirker manøvredygtigheden og
forøger flyets vægt, hvorfor det i vinterhalvåret under
bestemte meteorologiske forhold er nødvendigt at afise
et fly før start. Temperaturen og luftfugtigheden er væ-
sentlige faktorer for isdannelsen, men også kold jetfuel i
tanken på det landende fly kan forårsage isdannelser på
vingerne.

Handlingselskaberne i lufthavnen varetager afisningen,
der foregår på tre særligt indrettede platforme, hvor fly-
ene påføres en blanding af varmt vand og glykol umid-
delbart inden start. 

Platformene har et samlet areal på 31.500 kvadratmeter,
hvorfra nedbør og den overskydende væske, der dryp-
per af flyene, opsamles i tanke og bortskaffes miljømæs-
sigt forsvarligt til kommunale rensningsanlæg, hvor den
genbruges til forbedring af den biologiske omsætning i
rensningsanlæggene.

Sammenfald af nedbør og afisning medfører, at den op-
samlede glykolkoncentration i visse perioder er meget
svag, og CPH har med succes i samarbejde med Køben-
havns Amt gennemført udspredning på et særligt areal i
lufthavnen med henblik på biologisk nedbrydning. Jord-
prøver udtaget efter afisningssæsonen viser, at glykolen
er blevet nedbrudt.

For at reducere mængden af afiservæske foretages også
forebyggende afisninger (anti-icing), hvor glykolen på-
føres flyet ved ankomst og dermed kan forhindre is-
dannelse på flyet, mens det er parkeret på standpladsen.
Der anvendes i gennemsnit 200 liter glykol til en afisning
og 6 liter til en anti-icing.

Forbruget af glykol afhænger af meteorologiske forhold
og har de seneste 5 år ligget mellem 294 kubikmeter og
763 kubikmeter. Forbruget i 2003 ligger på 490 kubik-
meter. Der er i samme periode opsamlet 302 kubik-
meter.
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Københavns Lufthavne A/S har i 2003 i samarbejde med
Danmarks Miljøundersøgelser gennemført en undersø-
gelse af lugtgener i lufthavnens omgivelser. I undersø-
gelsen er det vurderet, hvor meget lugt hvert enkelt fly
udsender. Efterfølgende er udbredelsen af lugten til
omgivelserne fra alle fly på udvalgte dage blevet vurde-
ret ved hjælp af en spredningsmodel. 

Undersøgelsen viser, at der i perioder forekommer af-
vigelser fra en vejledende grænseværdi for lugt op til 3
km fra lufthavnen. Lugtgener fra flytrafik formodes at
være mindre end tidligere, idet flymotorerne gennem de
senere år er forbedret. Det er forventningen, at denne
udvikling fortsætter i de kommende år.

Olie- og brændstofspild
Brændstof til fly opbevares i lagertanke i Brændstoflage-
ret, som drives af selskabet Brændstoflageret, Køben-
havns Lufthavn I/S. Den samlede opbevaringskapacitet
er 4.140 kubikmeter. Brændstoflageret modtager jetfuel
via en underjordisk rørledning fra virksomhedens egen
pumpestation på Prøvestenen. Fra lagertankene distribu-
eres jetfuel til flystandpladserne primært via pipelines til
pitbrønde, hvorfra det enkelte fly tankes med en slange.

I 2003 blev der foretaget cirka 120.000 tankninger med
et volumen på cirka 845 mio. liter brændstof. 

På trods af stor påpasselighed kan spild ikke helt und-
gås. CPH oprenser alle olie- og brændstofspild i forbin-
delse med tankning af fly og køretøjer. Oprensningen af
brændstofspild foregår af hensyn til brandsikkerhed ved
bortspuling til kloak, hvorefter brændstoffet opsamles i
nærmeste brændstofudskiller. Oliespild opsamles typisk
med et absorberende materiale i kombination med en
efterfølgende afvaskning med sæbevand, som efter-
følgende opsamles.

I forbindelse med oprensningen registreres spildene, så
der opnås et samlet overblik over mængde og antal spild. 

I 2003 er der registreret i alt 289 spild på tilsammen
3.008 liter mod 3.337 liter i 2002. Af det samlede antal
spild er de 85 brændstofspild på tilsammen 1.422 liter
og de resterende 204 er oliespild (hydraulik- og motor-
olie) på 1.586 liter. Brændstofspildet skal ses i forhold til
det samlede forbrug på cirka 845 mio. liter brændstof.
Det gennemsnitlige brændstofspild er således omkring 
1 liter for hver 600.000 liter, der tankes. 
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ningsmidler kan forudsiges en time før nedbøren sætter
ind. Ved forebyggelse anvendes kun 50 procent af den
mængde afisningsmiddel, som skal spredes, hvis islaget
først er dannet. En friktionstester måler, hvor glat der er
på banerne og sikrer en hurtig indsats fra beredskabet. 

Til afisning af baner, rulleveje og standpladser anvender
CPH sand og formiat i flydende og fast form. Sandet er
tilsat mindre end 5 procent urea for at øge virkningen.
Ved kraftig isslag anvendes formiat i form af granulat.
Fordelen ved dette produkt er, at det arbejder sig ned
gennem isen og opløser islaget, så det mekanisk er let at
fjerne. 

Forbruget af baneafisning i de enkelte år er naturligvis
afhængig af vejrsituationen. I 2003 er der anvendt 924
tons formiat og 28 tons sand, hvilket er mere end i 2002,
hvor der blev anvendt henholdsvis 830 tons og 12 tons.

Forbruget af midlerne påvirker resultaterne fra kontrol-
len af overfladevandet, der ledes til Øresund, idet der
om vinteren ses et højere indhold af BI5, som er et mål
for iltforbruget til den biologiske omsætning af stofferne
i overfladevandet.

Brændstofforbrug
I Københavns Lufthavns nord- og vestområde ligger
tankanlæg til diesel og benzin, som forsyner CPHs køre-
tøjer. Alle køretøjer er forsynet med følere, der registre-
rer de enkelte køretøjers forbrug. Benzinforbruget udgør
ca. 10 procent af det samlede forbrug af brændstof. 

Benzinforbruget er i 2003 faldet fra 68 kubikmeter til 63
kubikmeter, mens dieselforbruget er steget fra 609 ku-
bikmeter til 711 kubikmeter. Diesel anvendes primært til

køretøjer i forbindelse med vedligehold af arealer, her-
under afisning og renholdelse af baner, og forbruget vil
derfor afhænge af behovet for at køre med snerydnings-
materiellet. 

Endvidere anvendes diesel på en række nødstrømsan-
læg, der skal sikre strømforsyningen til banelys og andre
vitale dele, således at flytrafikken ikke besværliggøres
eller må stoppes. Disse anlæg var blandt andet i brug i 3
timer i september 2003, hvor store dele af Østdanmark
var ramt af strømafbrydelse. 

Forbrug af ukrudtsmidler
Af sikkerhedsmæssige årsager er det nødvendigt at fri-
holde sikkerhedshegn, baner og rulleveje for græs og
ukrudt. Dette foretages hovedsagelig ved mekanisk
rensning. CPH anvender kun ukrudtsmidler, hvor det ik-
ke er muligt at bruge maskiner. Et af de steder er langs
sikkerhedshegnet, hvor det ikke er muligt at slå græs
uden at skade hegnet.

I 2003 er der anvendt 120 liter ukrudtsmidler, hvilket er
en mindre stigning i forhold til 2002. Der var forventet
en større stigning, idet de seneste års fokus på at redu-
cere forbruget betød, at særligt græsbevoksning var ble-
vet et problem på baneanlæggene. Det mindre forbrug i
forhold til det forventede skyldes, at belægningerne på
de eksisterende rulleveje flere steder er blevet renoveret
og rullevejene udvidet i sommeren 2003, og dermed har
det ikke været nødvendigt at fjerne ukrudtet. CPH vil
fortsat forsøge at begrænse forbruget mest mulig. 
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Medio 2002 etablerede flyselskaberne anlæg til opsam-
ling af flyvaskevand, idet vaskevandet, som følge af
tungmetalindhold, ikke længere kunne ledes urenset til
CPHs overfladevandssystem. Anlæggene har været i
drift i hele 2003 og der ses nu et væsentligt fald i ind-
holdet af tungmetaller i overfladevandet.

Som følge af en væsentlig reduktion af forbruget af
sand tilsat 5 procent urea ved afisning af forpladsen fra
2001 til 2002 er gennemsnitskoncentrationen af kvæl-
stof i overfladevandet i samme periode faldet markant.
På grund af en væsentlig stigning i den samlede udled-
ning af overfladevand i 2002 ses reduktionen af kvæl-
stofindhold først i 2003.

Primo 2003 renoverede CPH den eksisterende brand-
øvelsesplads, og en flymodel blev opstillet til at simulere
brande i et fly. Miljømæssigt betyder renoveringen et re-
duceret forbrug af brændstof og brandslukningsmidler.
Processpildevandet renses i øjeblikket gennem kulfiltre
og ledes til overfladevandssystemet. CPH er i samarbejde
med Dragør Kommune ved at undersøge mulighederne
for afledning af processpildevandet til det kommunale
spildevandssystem. 

Baneafisning
I Københavns Lufthavns sneberedskab indgår 50 for-
skellige køretøjer, hvoraf de 22 er store snerydnings-
maskiner. I tilfælde af frostvejr tager det 20 minutter at
afise hele lufthavnens areal. Når sneen falder, tager det
omkring 25 minutter at rydde hver bane. 

CPH har etableret et isvarslingssystem, hvorfra perso-
nalet kan forudsige sne, slud og isslag meget præcist.
Systemet medfører, at behovet for spredning af afis-
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Overfladevand
Regnvand fra befæstede arealer i Københavns Lufthavn
ledes via CPHs overfladevandssystem til Øresund. De
mange aktiviteter i lufthavnen kan medføre udledning af
forurenende stoffer, der kan påvirke miljøet i Øresund.
Overfladevandets kvalitet overvåges ved 12 målestatio-
ner placeret ved kysten og ved udløb til Hovedgrøften.
Der udtages periodiske døgnprøver, som analyseres for
en række stoffer.

Som et led i at minimere udledningen af stoffer, som ek-
sempelvis brændstof, er der placeret 120 olieudskillere
på lufthavnens areal. En fast procedure sikrer en måned-
lig pejling og olieudskillerne tømmes efter behov. Ved
eventuelle brændstofspild kontrolleres de omkringlig-
gende olieudskillere altid. 
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I slutningen af 1990erne reducerede CPH vandforbruget
markant. Forbruget opgjort i forhold til antallet af passa-
gerer har stabiliseret sig på 2001-niveauet. I 2003 var
der et vandforbrug pr. 1.000 passagerer på 7,8 kubik-
meter. 

Spildevand
Spildevand fra lufthavnens terminal- og værkstedsom-
råder ledes via to udløb til henholdsvis Tårnby og Dragør
rensningsanlæg. Inden udledning til rensningsanlæggene
udtager CPH hver måned spildevandsprøver, der analyse-
res af eksterne laboratorier for indhold af en række para-
metre. Vandmængderne måles kontinuerligt, og data
samles i CPHs centrale overvågningsanlæg.

Der er i 2003 samlet udledt 242.228 kubikmeter spilde-
vand fra lufthavnens og fra lejernes aktiviteter. Mæng-
den svarer til 13,7 kubikmeter pr. 1.000 passagerer,
hvilket er en reduktion i forhold til 2002, hvor der blev
udledt 14,4 kubikmeter. 

Der har de seneste år været særlig fokus på at reducere
indholdet af tungmetaller. Flyselskaberne har etableret
anlæg til opsamling af flyvaskevand, idet kildesporings-
undersøgelser i 2002 viste, at vaskevandet indeholdt
væsentlige mængder tungmetaller. Tiltagene omkring
opsamling af vandet har haft betydning for både tung-
metal– og detergentindholdet i spildevandet, hvor der i
2003 ses et fald.

Affald 
Affald i Københavns Lufthavn genereres fra to hoved-
områder: affald fra fly og affald fra jorden. Ansvaret for
affald fra fly påhviler flyselskaberne, mens CPH har an-
svaret for bortskaffelse af affald fra de tre passagerter-
minaler, CPHs værksteder og administrationsbygninger.
Affaldet sorteres i fraktioner på en dertil indrettet con-
tainerplads. 

Den samlede mængde affald er faldet 2 procent i for-
hold til 2002. Antallet af passagerer i perioden er faldet
med 3 procent. Det betyder, at affaldsmængden pr.
1.000 passagerer er steget fra 136 kg til 137 kg. 
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Miljøpåvirkningen fra terminalaktiviteter i 

Københavns Lufthavn

Energiforbrug
Energiforbruget i Københavns Lufthavn er størst i termi-
nalområderne. Energien går til belysning i bygninger, på
forpladser, standpladserne og banerne samt ventilation,
rumopvarmning og komfortkøling i terminalbygningerne.

Opvarmningen i terminalområderne er baseret på fjern-
varme fra Tårnby Kommune. Varmen til den øvrige del
af lufthavnen er primært baseret på naturgas. El-varme
er anvendt i meget begrænset omfang primært til afsi-
desliggende, midlertidige tekniklokaler. Energiforbruget
til opvarmning har i 2003 vist en svag stigning i forhold
til 2002. Der har i 2003 været et højere antal graddage
end det foregående år og ved korrektion for graddage i
forhold til energiforbrug ses et fald i forhold til 2002.

CPH vedtog i 2002 en energipolitik med en klar mål-
sætning om at reducere energiforbruget over en tre-årig
periode med 10 procent i forhold til 2001 niveauet.
Målsætningen skulle opnås ved at støtte alle økonomisk
rentable, energibesparende foranstaltninger samt til-
skynde til energirigtig projektering og energirigtig ind-
køb.

Det samlede energiforbrug i CPH – korrigeret for grad-
dage – er faldet med hele 12,4 procent i 2003 i forhold
til 2001. Dermed er målsætningen om energibesparelser
nået efter kun to år. Faldet tilskrives øget overvågning af
forbrug i form af opsætning af flere målere samt øget
fokus på optimeret styring af regulerbare anlæg.

Målerne er tilsluttet et centralt overvågnings- og regis-
treringssystem, hvor forbrugsudviklingen følges løbende
med henblik på at identificere nye energisparemulighe-
der. Nye energisparemål og nye fokusområder forventes
at bidrage til fortsat positiv udvikling på energiforbruget
i Københavns Lufthavn. 

Vandforbrug
Vandforbruget i lufthavnen stammer fra en lang række
aktiviteter. Det primære vandforbrug stammer fra de tre
passagerterminaler, hvor der dagligt færdes omkring
50.000 mennesker. Flyselskaber, cateringfirmaer og øvri-
ge lejere i lufthavnen er ansvarlige for eget vandforbrug.
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Totalt energiforbrug 

TJ

99 00 01 02 03

287 286
264

290

253

Vandforbrug

m3 pr. 1.000 passagerer

99 00 01 02 03

9,1
8,4 7,9 7,9 7,8

Spildevand – udledte tungmetaller 

kg

2

1

0
Krom Bly Cadmium

1999 2000 2001 2002 2003

Udledning af spildevand

m3 pr. 1.000 passagerer

99 00 01 02 03

19,2

21,5

13,9 14,4 13,7



Affald fordelt på bortskaffelsesmetode 2003

15% Genanvendelse

66% Forbrænding

5% Specialbehandling

14% Deponering

%

Miljørapport 2003 | Miljøpåvirkningen fra Roskilde Lufthavn | 17

Miljøpåvirkningen fra Roskilde Lufthavn

Støj 
Som følge af en betydelig vækst i flytrafikken i 1960er-
ne var behovet akut for tilvejebringelse af yderligere luft-
havnskapacitet i hovedstadsområdet og effektiv aflast-
ning af Københavns Lufthavn. Det medførte, at Roskilde
Lufthavn kunne indvies i 1973 efter en række undersø-
gelser, der bl.a. havde til formål at optimere lufthavnens
placering og indretning i forhold til de forventede støj-
gener. 

Ved Roskilde Lufthavns etablering i 1973 blev det forud-
sat, at lufthavnen kan benyttes fuldt ud, svarende til
200.000 operationer heraf 25.000 operationer med fly-
typer over 10 tons. 

Roskilde Lufthavn benyttes i dag som regional lufthavn
for Sjælland og hovedstadsområdet til flytrafik hoved-
sagelig inden for almenflyvning og skole- eller trænings-
flyvning. Flytrafikken udføres typisk med mindre flytyper
i vægtklassen mellem 1.000 og 2.000 kg.

Med 90.658 flyoperationer i 2003 er der afviklet færre
flyoperationer i Roskilde Lufthavn end i 2002, hvor an-
tallet af starter og landinger var 98.416. Banesystemet i
Roskilde Lufthavn er fastlagt med hovedbanerne 03-21
og 11-29. Flytrafikkens fordeling på hovedbanerne har i
2003 ikke afveget væsentlig fra den normale benyttelse
af banesystemet set over en ti-års periode. 

Afprøvning af flymotorer er med til at bidrage til støj i
lufthavnens omgivelser, og for at minimere støjgenerne
mest muligt er der indført en række bestemmelser. Mo-
torkøringer er henvist til udpegede afprøvningsområder
og kan som udgangspunkt kun udføres i tidsrummet fra
07:00 til 18:00. I 2003 er der foretaget 179 motoraf-
prøvninger. Antallet af indberetninger til miljømyndighe-
derne om afvigelser fra bestemmelserne er 2 hændelser,
svarende til 1,1 procent af alle motorafprøvninger. 

I 2003 har CPH igangsat en VVM-undersøgelse (Vurde-
ring af Virkninger på Miljø) for at imødekomme en sti-
gende interesse for trafik ud af Roskilde Lufthavn. Det er
Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), der som planmyn-
dighed gennemfører undersøgelsen. HUR forventer at
kunne vedtage et regionplantillæg med VVM-redegø-
relse medio 2005.

Energi- og vandforbrug
Energiforbruget til opvarmning er steget med 9 procent
fra 2002 til 2003. Når der tages hensyn til variationen i
udendørs temperaturen er energiforbruget fortsat en
anelse højere end i 2002. Det samlede elforbrug er ste-
get med 11 procent, hvilket primært kan henføres til
indførelse af aircondition i lufthavnens administrations-
lokaler. Vandforbruget er steget fra 3.992 kubikmeter i
2002 til 4.567 kubikmeter i 2003, svarende til en stig-
ning på 14 procent. Set over en fem-års periode er
vandforbruget dog reduceret med 20 procent.

Affald
Affaldet fra Roskilde Lufthavn består hovedsagelig af
dagrenovationslignende affald, som genereres fra passa-
gerterminalen, administrationsbygningen og tilhørende
værksteder. Den samlede mængde affald vurderes at
være under 40 tons i 2003.
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Mængden af affald til genanvendelse er steget i forhold
til 2002 – både målt som faktisk mængde og som pro-
cent af den samlede affaldsmængde. Genanvendeligt
affald udgøres primært af pap, papir samt jern og metal.
Mængden af affald til forbrænding ligger på niveau
med 2002. Affaldet til forbrænding består primært af
blandet brændbart fra kontorer, butikker, kiosker og
passagerarealer i øvrigt. 

Mængden af affald til deponering og specialbehandling
er faldet henholdsvis 9 og 16 procent. Det skal ses i
sammenhæng med, at begge fraktioner steg voldsomt i
2002 og nu blot er faldet til et normalt niveau. Den stør-
ste fraktion til deponering er gadeopfej fra den løbende
støvsugning af standpladser mv. Affald til specialbe-
handling udgøres primært af vand med et mindre ind-
hold af olie og/eller sæbe.

Affaldsmængde
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Regnskabspraksis

Miljørapporten for Københavns Lufthavne A/S beskriver
udviklingen i miljøpåvirkningen fra drift, vedligehold og
udbygning af lufthavnene i København og Roskilde. 

En VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkningerne på
Miljøet) af udbygningen af Københavns Lufthavn fra
1996 samt miljøgodkendelserne af lufthavnen fra 1997
har dannet udgangspunktet for vurderingen af, hvilke
miljøpåvirkninger der er væsentlige for CPHs aktiviteter.
Miljørapporten beskriver udviklingen i miljøpåvirkninger-
ne, idet det er disse påvirkninger CPH har ansvaret for
og som CPH overvåger og kontrollerer. 

Data i rapporten er baseret på en løbende indsamling
fra de enkelte områder i lufthavnene, hvorefter de sam-
les i en central database til videre behandling. Data til-
vejebringes på en af følgende måder:

• Eksternt dokumenterede registreringer
• Interne registreringer
• Beregnede data
• Estimerede/skønnede data

Miljørapporten er udarbejdet efter følgende regnskabs-
praksis:

Trafikudvikling og støj
Trafikudviklingen opgøres på baggrund af data i CPHs
trafikstatistiksystem, hvor alle flyoperationer indgår med
flytype, startvægt, baneanvendelse og tidspunkt. Den
samlede støjpåvirkning i lufthavnen fra starter og lan-
dinger er beregnet ud fra TDENL-metoden og foretages
på baggrund af de enkelte flyoperationer, hvor flytype
og tidspunkt på døgnet indgår i beregningen.

Antallet af støjhændelser som følge af natflyvninger til
og fra Københavns Lufthavn overvåges og registreres af
CPHs støjovervågningsanlæg. Antallet af motorafprøv-
ninger, herunder antallet af tomgangskørsler og afvi-
gelser fra bestemmelser ved motorafprøvninger, er opta-
get i miljørapporten på baggrund af indberetninger fra
flyselskaberne.

Luftkvalitet
Luftkvaliteten i Københavns Lufthavn overvåges og re-
gistreres af CPHs luftkvalitetsmoniteringsanlæg. Anlæg-
get indsamler sideløbende meteorologiske data.

Olie- og brændstofspild
Antallet af olie- og brændstofspild er opgjort som antal-
let af indrapporteringer fra Security, Brand og Redning
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.

Afisning af fly og baner
Mængden af glykol til afisning af fly opgøres af de sel-
skaber, der foretager afisningen. Den årligt opsamlede
mængde glykol opgøres som den registrerede mængde
for hvert bortkørt vognlæs og korrigeres for tankind-
holdet primo og ultimo. Forbruget af afisningsmidler til
baner opgøres ud fra indkøbte mængder korrigeret for
lagerforskydning.

Overfladevand
Mængden af udledt overfladevand beregnes ud fra
pumpeeffekten af CPHs pumper for udløb U5 og ud fra
nedbøren oplyst af DMI for øvrige udløb. Vandkvaliteten
beregnes på baggrund af analyse af periodiske vandprø-
ver på eksternt laboratorium.

Ukrudtsmidler
Forbruget af ukrudtsmidler beregnes ud fra indkøbte
mængder korrigeret for lagerforskydning.

Ressourcer og energi
De enkelte typer af forbrug er opgjort på baggrund af
de indkøbte/ registrerede mængder fratrukket forbrug,
der sælges til andre virksomheder i lufthavnen. Det op-
varmede areal opgøres på baggrund af BBR-registret.
Dieselforbruget indeholder brændstof til nødstrøms-
generatorer. 
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Arbejdsmiljø

Sikkerhedsarbejdet i CPH er organiseret i en sikkerheds-
organisation, som består af et hovedsikkerhedsudvalg
og tre sikkerhedsudvalg forankret på underdirektør-
niveau. De tre sikkerhedsudvalg dækker henholdsvis
administration, drift og Roskilde Lufthavn.

CPHs arbejdsmiljøpolitik og -målsætning skaber ram-
merne for arbejdsmiljøarbejdet og fastlægger overord-
net, at CPH vil fremme et godt arbejdsmiljø. Der lægges
vægt på samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse
samt forebyggelse og reduktion af arbejdsulykker og
erhvervsbetingede lidelser.

I 2003 er sikkerhedsgruppernes halvårlige arbejdsmiljø-
gennemgange for alvor blevet implementeret. Ved gen-
nemgangen kommer sikkerhedsgrupperne rundt og vur-
derer arbejdsmiljøforholdene på de enkelte arbejdsplad-
ser, hvilket har givet en række forbedringer og bidraget
til synliggørelse af sikkerhedsgrupperne. Der har været
særlig fokus på vurdering af det kemiske arbejdsmiljø og
opdatering af arbejdspladsbrugsanvisninger. Sikkerheds-
organisationen og alle mellemledere i driften er blevet
introduceret til begreber og metoder til håndtering af
det psykiske arbejdsmiljø. 

I forbindelse med SARS epidemien i foråret 2003 blev
der lagt stor vægt på at sikre medarbejderne bedst
muligt mod smitte, hvis der skulle ankomme SARS smit-
tede til CPH.

Arbejdsulykkesfrekvensen i 2003 er 15. Ulykkerne har i
gennemsnit medført 10 dages sygefravær. Der er ikke
registreret arbejdsulykker i Roskilde Lufthavn i 2003.

Nedenstående inddeling af arbejdsulykkerne i 2003
svarer til Arbejdstilsynets fokusområder i 2004.

I 2003 skyldtes 26 procent af arbejdsulykkerne manuel
håndtering. 21 procent var forårsaget af fald til samme
niveau mens 5 procent skyldtes fald til lavere niveau.
Ramt af/stødt mod genstande var årsag til 23 procent af
ulykkerne og 7 procent skyldtes kontakt med skarpe
genstande, og endelig var andre årsager skyld i 18 pro-
cent af ulykkerne.

Arbejdsulykker – Københavns Lufthavn

pr. 1 mio. arbejdstimer
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Revisors erklæring

Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S

Grundlag
Københavns Lufthavne A/S har indgået en aftale med
PricewaterhouseCoopers om afgivelse af en erklæring
på selskabets miljørapport for 2003.

Københavns Lufthavne A/S’ ledelse har ansvaret for mil-
jørapporten. Vort ansvar er på grundlag af vort arbejde
at afgive en erklæring om miljørapporten.

Formål og omfang
Vi har tilrettelagt og udført vore arbejder i overensstem-
melse med danske og internationale revisionsstandarder
(RS/ISA 100) med det aftalte formål at opnå moderat
grad af sikkerhed for,

• at miljørapporten har sammenhæng til virksomhedens
aktiviteter for regnskabsperioden

• at rapporten er dokumenteret og opgjort i overens-
stemmelse med de under anvendt regnskabspraksis
anførte kriterier, samt at overvågnings- og rapporte-
ringsprocedurer er tilrettelagt på en hensigtsmæssig
måde til at kunne sikre pålidelig rapportering om re-
gulerede miljøforhold 

Vort arbejde har blandt andet ud fra en vurdering af
væsentlighed og risiko omfattet regnskabstekniske ana-
lyser, forespørgsler, stikprøvevis gennemgang af data og
underliggende dokumentationsmateriale, herunder
kontrol af om anvendt regnskabspraksis er fulgt og har
sammenhæng til virksomhedens aktiviteter. Endvidere
har vi på det af os udvalgte område ”energi” gennem-
gået det interne kontrol- og registreringssystem med
henblik på dets understøttende evne til at sikre pålidelig
rapportering.

Det er vor opfattelse, at de udførte arbejder giver et til-
strækkeligt grundlag for efterfølgende konklusion.

20 | Miljørapport 2003 | Regnskabspraksis

Spildevand
Mængden af udledt spildevand registreres via online-
målere tilsluttet CPHs centrale overvågningsanlæg (CTS).
Vandkvaliteten beregnes på baggrund af analyse af
periodiske vandprøver på eksternt laboratorium.

Affald
Hovedparten af data indsamlet på affaldsområdet kom-
mer fra vejesedler eller månedsopgørelser fra modtage-
ren 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 registreret i CPH i det pågældende år, der giver
en eller flere dages sygefravær. Arbejdsulykkesfrekven-
sen er opgjort som antal arbejdsulykker pr. 1 mio. ar-
bejdstimer.

Konklusion
Vi kan erklære, at vi under vore undersøgelser ikke er
blevet bekendt med forhold, der afkræfter,

• at de af Københavns Lufthavne A/S rapporterede mil-
jødata i miljørapporten for 2003 har sammenhæng til
virksomhedens aktiviteter for regnskabsperioden.

• at rapporten er dokumenteret og opgjort i overens-
stemmelse med de under anvendt regnskabspraksis
anførte kriterier, samt at overvågnings- og rapporte-
ringsprocedurer er tilrettelagt på en hensigtsmæssig
måde til at kunne sikre pålidelig rapportering om re-
gulerede miljøforhold.

København, den 4. marts 2004

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Jens Otto Damgaard
statsautoriseret revisor 

Birgitte Mogensen 
statsautoriseret revisor
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Miljødata
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Ordforklaring

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 bestem-
melse af vands indhold af organisk stof.

CPH
Københavns Lufthavne A/S.

dB
Decibel, logaritmisk måleenhed for lyd.

Detergenter
Tilsættes vaske- og rensemidler til nedsættelse af
vandets overfladespænding.

Formiat
Middel til afisning af baner.

GJ
Giga Joule, 109 Joule.

Glykol
Middel til afisning af fly. I Københavns Lufthavn an-
vendes propylenglykol.

Graddagetal
Graddagetallet for året er summen af samtlige døgns
graddagetal i året. Graddagetallet for et døgn er ud-
regnet som 17 °C minus døgnmiddeltemperaturen, hvis
denne er mindre end eller lig med 17 °C. Ellers er grad-
dagetallet lig 0.

Handling
Håndtering/ekspedition af passagerer, bagage, fragt m.m.

Motorafprøvning
Afprøvning af luftfartøjsmotorer i forbindelse med
eftersyn og reparation. Afprøvningen kan udføres enten
som motorkøring (opstart og køring af motor med
højere effekt end tomgang) eller tomgangskøring
(opstart og køring af motor med tomgangseffekt).

NO
Nitrogenoxid, kvælstofoxid.

NO2

Nitrogendioxid, kvælstofdioxid.

Operation
Anvendes blandt andet i lufttrafikstatistik som beteg-
nelse for en start eller landing.

Partikler
Sod i udstødningsgasser fra dieseldrevne motorer.

PM10

Partikler med en størrelse på maksimalt 10 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 bereg-
ningsmetode for løbende kontrol af støjbelastningen
ved ét enkelt tal; TDENL-værdien. Metoden er baseret
på DENL (et A-vægtet energimidlet lydtrykniveau 
(Day-Evening-Night Level) på 24-timers basis med 5 dB
tillæg for støjbegivenheder mellem 19:00 og 22:00 
og med et 10 dB tillæg for støjbegivenheder mellem
22:00 og 07:00).

TJ
Tera Joule, 1012 Joule.

Total-N
Det samlede indhold af kvælstof.

Total-P
Det samlede indhold af fosfor.

Urea
Kvælstofbaseret afisningsmiddel.
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Miljødata

Enhed 1999 2000 2001 2002 2003

HOVEDTAL – KØBENHAVNS LUFTHAVN

Passagerer antal 17.050.629 18.119.752 18.136.274 18.272.173 17.714.007

Flyoperationer antal 298.533 303.713 288.739 266.894 259.002

MILJØPÅVIRKNINGEN FRA FLYAKTIVITETER I KØBENHAVNS LUFTHAVN

Støjbelastning TDENL i dB 150,1 150,2 149,6 147,9 145,8

Maksimale støjniveauer
i natperioden fra 
ind- og udflyvning

86 dB(A) antal 10 2 7 5 2

87 dB(A) antal 5 2 2 0 2

88 dB(A) antal 1 1 1 1 0

89 dB(A) antal 0 3 2 0 2

90 dB(A) antal 0 0 1 0 1

>90 dB(A) antal 0 0 0 2 0

Baneanvendelse

04L Start/landing % fordeling 0,0/29,4 0,0/25,2 0,1/35,2 0,0 / 41,3 0,0 / 33,4

04R Start/landing % fordeling 31,7/2,2 25,0/0,1 35,1/0,1 41,1 / 0,2 32,8 / 0,1

22L Start/landing % fordeling 6,1/62,4 4,9/69,0 5,0/58,4 3,9 / 52,1 5,3 / 62,2

22R Start/landing % fordeling 61,5/2,4 69,4/2,9 59,0/2,1 52,6 /1,6 61,6 / 1,9

12 Start/landing % fordeling 0,1/0,3 0,2/0,4 0,5/1,0 2,1 / 0,4 0,1 / 0,2

30 Start/landing % fordeling 0,6/3,3 0,5/2,4 0,3/3,2 0,2 / 4,3 0,2 / 2,2

Vægtfordeling af flytyper

0-29 ton antal 108.070 107.199 93.883 89.827 94.831

30-49 ton antal 20.119 18.943 14.275 15.629 14.163

50-69 ton antal 128.081 135.038 137.287 114.235 93.514

70-119 ton antal 27.268 27.457 28.259 34.349 45.124

120-299 ton antal 13.598 13.273 13.599 11.734 10.140

> 300 ton antal 1.397 1.803 1.436 1.120 1.230

Motorafprøvninger antal 1.801 1.865 1.604 1.579 1.593

Heraf tomgang antal 1.015 1.000 936 1.006 848

Afvigelser fra vilkår antal 31 23 8 6 6
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Enhed 1999 2000 2001 2002 2003

MILJØPÅVIRKNINGEN FRA BANEAKTIVITETER I KØBENHAVNS LUFTHAVN

Udledning af 
overfladevand m3 2.417.840 2.204.550 2.475.828 3.427.392 2.736.071

Overfladevand 
– udledte stoffer

Total-N kg 11.303 11.408 11.463 10.289 5.834

Total-P kg 792 773 877 1.193 409

Bl5 kg 144.218 178.943 73.046 53.873 46.719

Totalkulbrinter kg 52 133 160 90 222

Zink kg 95 160 89 137 129

Krom kg 2,2 3,0 1,1 0,4 0,0

Kobber kg 24 33 21 35 24

Nikkel kg 7 7 9 10 10

Bly kg 1,3 4,6 1,9 2,2 1,6

Cadmium kg 0,8 1,0 0,9 0,9 0,4

Baneafisning

Formiat kg 784.546 270.000 1.195.000 830.358 923.565

Sand (5% urea) kg 237.750 101.000 120.000 12.000 28.000

Brændstof

Benzin m3 76 67 71 68 63

Diesel m3 737 633 772 609 711

Ukrudtsmidler liter 90 100 40 110 120
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Enhed 1999 2000 2001 2002 2003

Luftkvalitet

NO2 µg/m3 22 19,4 21,5

PM10 µg/m3 19 20,9 23,2

NO µg/m3 9,7 7,8 7,2

Olie- og brændstofspild

0-9 liter antal 118 149 152 172 184

10-49 liter antal 117 106 103 71 95

50-249 liter antal 32 17 15 12 10

> 250 liter antal 5 2 1 1 0

Afisning af fly

Glykolforbrug m3 586 294 763 313 490

Opsamlet glykol m3 331 144 444 215 302
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Enhed 1999 2000 2001 2002 2003

MILJØPÅVIRKNINGEN FRA ROSKILDE LUFTHAVN

Passagerer antal 29.309 33.598 35.618 49.278 43.220

Flyoperationer antal 96.214 97.165 98.039 98.416 90.658

Vægtfordeling af 
flytyper

0-999 kg antal 9.158 6.541 5.896 6.934 9.659

1000-1999 kg antal 80.050 83.503 84.378 83.445 74.485

> 2000 kg antal 7.006 7.122 7.765 8.037 6.515

Baneanvendelse

03 Start/landing % fordeling 6,8 / 7,0 3,7 / 4,1 7,4 / 7,8 7,5 / 7,8 9,2 / 9,7

11 Start/landing % fordeling 24,0 / 28,5 26,1 / 32,6 23,3 / 30,2 32,0 / 38,9 25,8 / 33,5

21 Start/landing % fordeling 47,3 / 42,3 43,7 / 36,4 42,9 / 34,4 40,1 / 32,1 40,9 / 32,4

29 Start/landing % fordeling 21,9 / 22,2 26,5 / 26,9 26,4 / 27,6 20,4 / 21,2 24,1 / 24,4

Motorafprøvninger antal - - - - 179

heraf tomgang antal - - - - 13

Afvigelser fra vilkår antal - - - - 2

Elforbrug GJ 2.475 2.509 2.763 2.687 2.977

Energiforbrug til
opvarmning GJ 3.284 2.712 3.228 2.706 2.953

Energiforbrug pr. m2 GJ 1,49 1,23 1,47 1,23 1,34

Vandforbrug m3 5.676 5.703 5.847 3.992 4.567

ARBEJDSMILJØ – CPH

Arbejdsulykker pr. 1 mio. 
– Københavns Lufthavn arbejdstimer 18 16 16 15 15

Arbejdsulykker pr. 1 mio. 
– Roskilde Lufthavn arbejdstimer 19 0 0 18 0

Ansatte antal 1.449 1.399 1.388 1.347 1.352
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Enhed 1999 2000 2001 2002 2003

MILJØPÅVIRKNINGEN FRA TERMINALAKTIVITETER I KØBENHAVNS LUFTHAVN

Elforbrug TJ 174 186 172 163 151

Energiforbrug til 
opvarmning TJ 113 100 118 101 102

Energiforbrug pr.
1.000 m2 TJ 0,59 0,49 0,58 0,49 0,50

Vandforbrug m3 155.964 152.641 143.112 143.537 138.662

Vandforbrug pr.
1.000 passagerer m3 9,1 8,4 7,9 7,9 7,8

Udledning af spildevand m3 327.298 390.317 251.558 263.681 242.228

Udledning af spildevand
pr. 1.000 passagerer m3 19,2 21,5 13,9 14,4 13,7

Spildevand 
– udledte stoffer

Total-N kg 24.475 23.688 21.857 21.003 21.930

Total-P kg 3.343 3.010 3.432 3.376 2.864

COD kg 236.316 189.519 180.176 194.698 168.736

Detergenter kg 2.315 1.564 1.358 2.064 1.470

Olie og fedt kg 11.381 17.493 15.891 10.200 9.452

Zink kg 89 73 86 54 44

Krom kg 2,8 0,8 0,8 0,8 0,4

Kobber kg 13 13 16 12 10

Nikkel kg 2,9 1,2 1,4 1,5 1,1

Bly kg 2,6 1,0 1,1 1,2 0,5

Cadmium kg 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1

Affaldsmængde ton 2.830 2.908 2.608 2.491 2.432

Bortskaffelsesmetode:

Genanvendelse procent 14,3 17,4 16,3 13,8 14,7

Forbrænding procent 61,5 61,3 69,2 64,9 66,0

Specialbehandling procent 4,5 5,1 2,5 6,1 5,2

Deponering procent 19,7 16,2 12,0 15,2 14,1

Affaldsmængde pr.
1.000 passagerer kg 166 160 144 136 137
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