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CPH vedtog i 2002 en energipolitik, der skal fremme 
energibesparende tiltag og forbedre energiudnyttelsen 
generelt. I 2004 er forbruget af el, varme og vand steget 
svagt i forhold til 2003. Stigningen er dog mindre end 
væksten i antal passagerer. Varmeforbruget i 2004 har 
været svagt stigende primært som følge af en stigning i 
opvarmede arealer i forhold til 2003. Vand- og elforbru-
get i 2004 er steget som følge af væksten i antal passa-
gerer.

På arbejdsmiljøområdet har der i 2004 været særlig fokus 
på at nedbringe antallet af arbejdsskader. Arbejdsulykkes-
frekvensen er fra 2003 til 2004 faldet fra 14 til 10 arbejds-
skader pr. 1 million arbejdstimer. Årsagen til det markante 
fald er blandt andet en intensiveret indsats omkring 
arbejdspladsens fysiske forhold og tilrettelæggelse af 
arbejdet, som sammen med en åben dialog om arbejds-
miljø har bidraget til adfærdsændringer hos medarbej-
derne.

Miljørapporteringen er gennemgået af eksterne revisorer 
og forsynet med erklæring i overensstemmelse hermed. 

København, den 3. marts 2005

Peter Rasmussen
Vicedirektør

Beretning

Københavns Lufthavn rundede 19 millioner passagerer 
i 2004 og fastholder dermed sin position som Skandina-
viens største lufthavn. Stigningen i antal passagerer svarer 
til 7,5% i forhold til 2003. Antallet af operationer er i 
perioden steget med 5% fra 259.002 i 2003 til 272.518 
i 2004. 

Med vores miljøpolitik om, at Københavns Lufthavne A/S 
(CPH) som miljøansvarlig virksomhed skal drives og 
udvikles, så der opnås et fortsat forbedret miljømæssigt 
resultat, er det væsentligt i miljømæssig sammenhæng at 
vurdere, hvad væksten i passagerer og operationer har 
betydet for de miljømæssige forhold. Generelt vurderes 
det, at de miljøparametre, der påvirkes af passager- og 
operationstal ikke er steget mere end trafikudviklingen. 

Den mest mærkbare miljøpåvirkning fra lufthavnens fly-
aktiviteter er støj i boligområderne omkring Københavns 
Lufthavn. Udviklingen i støjbelastningen overvåges kon-
stant og der indføres løbende foranstaltninger med hen-
blik på at begrænse støjen. Overvågningen viser, at de 
seneste års markante fald i støjbelastningen i 2004 er 
afløst af en mindre stigning. Stigningen svarer nogen-
lunde til væksten i antallet af operationer i lufthavnen. 
Støjbelastningen ligger fortsat med god margin under 
det støjkrav, som fra 1. januar 2005 er fastsat i miljøgod-
kendelsen.

Fra 1. januar 2005 blev det maksimale støjniveau  
i natperioden i boligområderne omkring Københavns 
Lufthavn nedsat i henhold til miljøgodkendelsen. 
Alle udflyvninger i natperioden er underlagt en god-
kendelsesprocedure, der skal sikre, at støjniveauet over-
holdes. CPHs støjovervågningsanlæg registrerer alle 
støjhændelser over den fastsatte grænse med henblik 
på luftfartsmyndighedernes vurdering af, om de støj-
begrænsende bestemmelser i lovgivningen er overholdt. 
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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 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 isdannel-
ser på flyet påvirker manøvredygtigheden og forøger 
flyets vægt. Flyaktiviteterne kan medføre støjgener og 
påvirke luft-, jord- og vandkvaliteten.

Vedligehold af de 3 startbaner, forpladser og øvrige 
arealer i lufthavnen medfører en række aktiviteter, som 
kan påvirke miljøet. Lufthavnens baneanlæg skal vedlige-
holdes og ryddes for is og sne om vinteren. Græsklædte 
arealer skal plejes, og befæstede arealer skal renholdes. 
I lufthavnen findes også en række anlæg, som kan 
påvirke 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.

Terminalerne er omdrejningspunktet for de aktiviteter, 
der foregår mellem passagerernes ankomst og afgang. 
Serviceringen af lufthavnens passagerer medfører et 
forbrug af blandt andet energi og vand i lufthavnens tre 
terminaler. Terminalaktiviteterne producerer endvidere 
spildevand og affald, som skal bortskaffes. 

Lufthavnsaktiviteterne skaber samtidig beskæftigelse og 
yder dermed et væsentligt bidrag til samfundsøkonomien. 
Københavns Lufthavn har således stor lokal og regional 
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 ope-
rerer i lufthavnen. 

Miljøarbejde

CPH er et børsnoteret selskab, som ejer og driver luft-
havnene i København og Roskilde. CPH stiller infrastruk-
tur, bygninger og servicefaciliteter til rådighed for de 
mange virksomheder, som driver deres forretning i luft-
havnene.

Udover påvirkning fra CPHs aktiviteter, påvirkes miljøet 
omkring lufthavnen også af aktiviteterne fra de øvrige 
virksomheder; i særdeleshed flytrafikken. I henhold til 
CPHs miljøgodkendelser overvåger CPH en del af disse 
påvirkninger, primært støj og luftkvalitet, men ansvaret 
påhviler den enkelte virksomhed. CPHs overvågning rap-
porteres til miljø- og luftfartsmyndighederne, som fore-
tager den videre myndighedsbehandling over for 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 godkendelser 
er Miljøstyrelsens rammegodkendelse med hensyn til 
støj og luftforurening i forbindelse med afvikling af fly-
trafik 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. 
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Miljøstyrelsens rammegodkendelse fra 1997 blev påkla-
get til Miljøklagenævnet, som stadfæstede afgørelsen 
med mindre korrektioner i maj 1999. Københavns Amts 
miljøgodkendelse af øvrige aktiviteter er fra 1997.

De enkelte organisatoriske enheder i CPH er ansvarlige 
for at overholde miljøgodkendelserne og gældende lov-
givning. I den forbindelse yder CPHs miljøafdeling råd-
givning og varetager kontakten til miljømyndighederne 
samt koordinerer lufthavnenes egenkontrol.

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

På de følgende sider er udviklingen i miljøpåvirkningerne 
beskrevet nærmere. Bagest i rapporten findes en tabel 
med udviklingen i miljødata set over en femårig periode.
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Samspillet mellem CPH og de øvrige virksomheder i Københavns Lufthavn

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



Støj

Støjbelastningen fra startende og landende fly er en af 
de mest markante miljøpåvirkninger fra en lufthavn. 
Fly på jorden giver også anledning til støjbelastning af de 
omkringliggende boligområder. Støjen fra lufthavnens 
aktiviteter er under konstant overvågning, og der gennem-
føres løbende foranstaltninger til begrænsning af støj-
belastningen i områderne omkring lufthavnen.

Miljømyndighederne har i miljøgodkendelsen af Køben-
havns Lufthavn fastlagt, at støjbelastningen fra flytrafik-
ken i 2005 skal være reduceret med cirka 5 dB i forhold 
til niveauet i 1996. Til at vurdere dette beregnes den 
såkaldte TDENL-værdi (Total Day-Evening-Night Level), 
som beskriver den samlede støjbelastning fra lufthav-
nens flytrafik.

De seneste års markante fald i støjbelastningen er i 2004 
afløst af en mindre stigning. Støjbelastningen i 2004 ud-
trykt som TDENL-værdi er således steget med 0,3 dB i 
forhold til 2003. Hovedårsagen til stigningen er, at antal-
let af operationer er steget fra 259.002 i 2003 til 
272.518 operationer i 2004, svarende til en stigning på 
5%. En ændring i støjbelastningen på 0,3 dB svarer 
nogenlunde til en ændring af lydenergien på 7%. De 
seneste års udfasning af flyselskabernes mest støjende 
flytyper er ikke fortsat i 2004.

Miljøpåvirkningen fra flyaktiviteter i Københavns Lufthavn
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Banesystemet i Københavns Lufthavn består af 2 parallelle 
hovedbaner (04L-22R og 04R-22L), samt en tværbane 
(12-30). Anvendelsen af banesystemet er fastlagt, så det 
så vidt muligt undgås at overflyve boligområder, hvorfor 
tværbanen kun anvendes, når det er nødvendigt på 
grund af særlige vind- og vejrforhold. Af hensyn til fly-
sikkerheden afvikles starter og landinger i modvind. 
Valget af bane til starter og landinger har en væsentlig 
indflydelse på støjbelastningen i boligområderne om-

 

kring lufthavnen. Anvendelse af tværbanen med start på 
bane 12 og landing på bane 30 har, i lighed med 2003, 
været væsentligt lavere end et normalt år. Især har an-
vendelse af bane 12 til starter været meget lille og har 
medført, at støjbelastningen af boligområderne nordvest 
og syd for lufthavnen har været mindre end normalt.  
Set over en 10 års periode er flytrafikkens fordeling på 
banesystemet i 2004 ikke afveget fra en normal benyt-
telse af banesystemet. 
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Ind- og udflyvning i natperioden (kl. 23:00-06:00) er 
pålagt restriktioner om ikke at overstige et maksimalt  
A-vægtet støjniveau på 85 dB i seks målestationer place-
ret i boligområderne omkring lufthavnen. Alle planlagte 
starter i natperioden er underlagt en godkendelsesproce-
dure, der skal sikre, at maksimalniveauet overholdes. 
Lufthavnens støjovervågningsanlæg registrerer alle støj-
hændelser over 85 dB. De registrerede støjhændelser 
behandles af luftfartsmyndighederne, der i hvert enkelt 
tilfælde afgør, om luftfartslovgivningen er overholdt.  
Der er i 2004 konstateret 4 støjhændelser over 85 dB, 

hvilket er det laveste antal hændelser i de cirka 20 år, 
reguleringen har eksisteret. Fra 1. januar 2005 skærpedes 
kravet til det maksimale støjniveau fra starter og landin-
ger i natperioden fra de nuværende 85 dB til 80 dB.  

I forbindelse med reparationer og løbende vedligehol-
delse af fly foretages afprøvning af flyenes motorer. 
For at minimere støjgenerne mest muligt er der indført 
en række bestemmelser, der medfører, at motorkøringer 
kan foretages, når det er nødvendigt for rettidig afvikling 
af planlagte afgange, men med størst mulig hensynta-
gen til miljøet. Motorkøringer må kun foretages i specielt 
udpegede afprøvningsområder og må ikke udføres i 
tidsrummet fra 23:00 til 05:00. I 2004 er der foretaget 
1.465 motorafprøvninger, heraf 770 motorkøringer og 
695 tomgangskøringer. Det samlede antal motorafprøv-
ninger er faldet cirka 8% i forhold til 2003, antallet af 
motorkøringer (opstart og køring af motor med højere 
effekt end tomgang) er stort set uændret. Antallet af 
afvigelser fra bestemmelserne, der indberettes til miljø-
myndighederne, er steget i forhold til 2003. Der blev 
indberettet 10 hændelser, svarende til 0,7% af alle 
motorafprøvninger, mens de tilsvarende tal for 2003 var 
6 indberetninger, svarende til 0,4% af motorafprøvnin-
gerne dette år.  

 Maksimale støjniveauer i natperioden fra ind- og udflyvning

  2000 2001 2002 2003 2004

 
86 dB(A) antal støjhændelser 2 7 5 2 3

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

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

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

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

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

Støjbelastning

TDENL, db
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Luftkvalitet

CPH har med tre målestationer, som er placeret henholds-
vis øst og vest for terminalområdet samt ved lufthavnens 
sydvagt, overvåget luftkvaliteten omkring lufthavnen 
siden 2000. Formålet med placeringen af de to nordlige 
målestationer er at kunne vurdere, hvor meget forure-
ning luften tilføres, når den passerer hen over terminal-
området, idet tidligere undersøgelser har vist, at de stør-
ste forureningsniveauer findes omkring dette område. 
Den tredje målestation er placeret, hvor lufthavnens på-
virkning er mindst.

På hver målestation måles kvælstofoxid (NO), kvælstof-
dioxid (NO2), svovldioxid (SO2), ozon (O3), partikler (PM2,5 
i nordområdet og PM10 i sydområdet), toluen og benzen. 
CPH har i miljørapporten valgt at fokusere på de para-
metre, som har størst lokal påvirkning, og som er sam-
menlignelige med andre luftkvalitetsmålinger.

Der er tidligere gennemført en nærmere analyse af må-
lingerne for at finde frem til, hvor meget forurening luft-
havnen bidrager med umiddelbart uden for hegnet. 
Analysen viser, at der ikke er en direkte sammenhæng 
mellem afviklingen af de enkelte flyoperationer og luft-
kvaliteten omkring lufthavnen. Som det fremgår af figu-
ren med data fra 2004, varierer den gennemsnitlige 
koncentration af NO2 ikke med antallet af flyoperationer 

hen over døgnet. Døgnvariationen i NO2 svarer nærmere 
til variationen i biltrafikken i København og det omkring-
liggende vejsystem.

Analysen viser imidlertid også, at lufthavnen kan betrag-
tes som en væsentlig kilde til luftforurening umiddelbart 
omkring lufthavnen for forureningskomponenten NO2. 
Ved østlige vinde bidrager lufthavnen i gennemsnit med 
cirka halvdelen af NO2-koncentrationen umiddelbart vest 
for terminalområdet. Det skal dog samtidig bemærkes, 
at koncentrationen af NO2 vest for terminalområdet er 
højere ved vestlige vinde end ved østlige vinde. Dette 
viser, at der er større kilder til NO2-forurening i området 
vest for lufthavnen end i selve lufthavnen. Der er ingen 
indikation af, at disse forhold har ændret sig siden 2001.

Målingerne i 2004 viser, at NO2 i lufthavnens nordvest-
lige afsnit fortsat ligger omkring det halve af grænse-
værdien. Set over de sidste 4 år har der ikke været store 
variationer i årsmiddelværdien for NO2. Målingerne af 
NO viser et konstant fald siden 2001. Dette hænger 
godt sammen med målinger foretaget andre steder i 
landet i byområder, hvor det er konstateret, at niveauet 
for NO er reduceret siden begyndelsen af 1990erne. 
Faldet skyldes især udfasningen af biler uden katalysator.
Koncentrationen af PM10 ligger i 2004 under niveauerne 
i 2002 og 2003, men er højere end i 2001. Niveauerne 
vurderes at ligge tæt på baggrundsniveauet i Danmark.
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Den generelt gode luftkvalitet omkring lufthavnen 
skyldes dels det åbne, flade landskab, som giver gode 
muligheder for en hurtig opblanding/fortynding af for-
ureningen. Dels udsender flyene, som er den absolut 
største kilde, emissionerne i en højde, hvor påvirkningen 
af luftkvaliteten ved jorden reduceres væsentligt på 
grund af fortynding.

CPH gennemførte i 2003 i samarbejde med Danmarks 
Miljøundersøgelser en undersøgelse af lugt fra flytrafik-
ken. Resultatet af undersøgelsen blev fremsendt til Miljø-
styrelsen ultimo 2003. Dette har ikke givet anledning til 
yderligere opfølgning i 2004. 

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 m3. Brændstoflageret modtager jetfuel via en 
underjordisk rørledning fra virksomhedens egen pumpe-
station på Prøvestenen. Fra lagertankene distribueres 
jetfuel til flystandpladserne primært via rørledninger til 
pitbrønde, hvorfra det enkelte fly tankes med en slange.  
I 2004 blev der foretaget cirka 127.000 tankninger med 
en samlet volumen på cirka 935 millioner liter brænd-
stof. 

På trods af stor påpasselighed kan spild ikke undgås. 
CPH oprenser alle olie- og brændstofspild i forbindelse 
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 påføres 
og opsamles.

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

I 2004 er der registreret i alt 217 spild på tilsammen 
39.279 liter mod 289 spild på tilsammen 3.008 liter 
i 2003. 

Set i forhold til antal spild er der sket et fald. Faldet er 
sket for spild under 50 liter. Til gengæld er antallet af 
spild på 50 liter og derover steget fra 10 til 17. 

Set i forhold til mængde er der sket en væsentlig stigning. 
Dette skyldes to uheld, som medførte spild på henholds-
vis 1.500 liter og 35.000 liter. Spildene er foregået på 
arealer med tæt belægning, og det har været muligt at 
hindre forurening af de omkringliggende græsarealer 
ved hurtig indgriben blandt andet i form af opsugning.

De 217 spild fordeler sig på 89 brændstofspild på til-
sammen 38.077 liter og 128 oliespild (hydraulik- og mo-
torolie) på tilsammen 1.202 liter. Det samlede antal spild 
og den samlede mængde skal ses i forhold til det samle-
de forbrug på 935 millioner liter brændstof. Ses der bort 
fra de 2 store uheld, er der ligesom i 2003 spildt 1 liter 
for hver cirka 600.000 liter tanket brændstof. 
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Afisning af fly

I vintersæsonen er det nødvendigt at fjerne og forhindre 
isdannelser på flyene i forbindelse med start. Isen påvirker 
flyets manøvredygtighed, og der kendes eksempler på, 
at isdannelser i værste fald er blevet suget ind i jet-
motorerne. Udover de meteorologiske forhold kan brænd-
stof med en temperatur under 0 grader i flyets tanke også 
danne is på flyet. Isen fjernes ved at påføre flyet en blan-
ding af varmt vand og glykol. Processen kaldes afisning.

Lufthavnen har etableret 3 platforme til brug for afisnin-
gen. Eventuel overskydende afisningsvæske, der måtte 
dryppe på selve platformen samt mulig nedbør, opsam-
les i tanke. Den opsamlede væske bortskaffes til rens-
nings- og biogasanlæg på Sjælland. Det forekommer 
også, at der opsamles en glykolblanding med en meget 
lav koncentration af glykol, og lufthavnen har miljøgod-
kendelse til, at blandingen med en koncentration på 
mindre end 5% kan udspredes på et særligt godkendt 
areal i lufthavnen. Den udspredte blanding har i 2004 
haft en koncentration på 1-2%.

Jordprøver udtaget på udspredningsarealet viser, at der 
sker en biologisk nedbrydning af glykolen, og at hverken 
glykol eller nedbrydningsprodukter kan genfindes i jor-
den efter endt afisningssæson. Den udspredte mængde 
på arealet udgjorde 21 m3 i 2004 eller mindre end 6% 
af den samlede opsamlede mængde.

Forbruget af glykol har i de sidste 5 år ligget mellem 
294 m3 og 763 m3. I 2004 er der anvendt 530 m3 100% 
glykol, og der er opsamlet 373 m3. Opsamlingsprocen-
ten, som blandt andet afhænger af vejrsituationen, har i 
de 4 foregående år ligget i intervallet 50-70%. I 2004 er 
opsamlingsprocenten 70.  

Der foretages endvidere forebyggende afisning, hvor 
flyet påføres glykol ved parkering på standpladsen. 
Dette sker typisk, når flyet natparkeres på standpladsen 
samtidig med, at der er risiko for isdannelse.  
Til denne afisning anvendes en meget lille mængde glykol 
på cirka 6 liter. Det samlede glykolforbrug til de forebyg-
gende afisninger udgjorde 3,6 m3 i 2004.



Overfladevand

Et effektivt drænsystem sikrer, at der ikke sker oversvøm-
melser på lufthavnsområdet. Især baneområdet ligger 
lavt, hvorfor det er nødvendigt med store regnvands-
bassiner til opsamling af vand ved kraftige regnskyl. Der 
eksisterer 12 udløb fra lufthavnen til Øresund. Det største 
bidrag af overfladevand kommer fra terminalområdet, 
hvor hovedparten af arealerne er befæstede. 

Den udledte vandmængde er steget i 2004 til 3.545.565 
m3 fra 2.736.071 m3 i 2003. Dette skyldes først og frem-
mest, at der faldt væsentlig mere nedbør i 2004 end i 
2003. Endvidere er det samlede befæstede areal blevet 
udvidet i forbindelse med etablering af kystvejen mellem 
Dragør og Tårnby.

Vandkvaliteten overvåges ved analyse af døgnprøver, 
der udtages periodisk fra alle udløb. De væsentligste 
aktiviteter, der bidrager med miljøfremmede stoffer, 
er olie- og brændstofspild samt afisning af fly, baner 
og standpladsområde.

De største udsving i 2004 ses i mængderne af iltforbru-
gende stoffer, kvælstof og brændstof. Der ses et markant 
fald i indholdet af de iltforbrugende stoffer, mens indhol-

det af kvælstof og brændstof er steget. For så vidt angår 
kvælstofmængden skyldes stigningen, at der i 2004 er 
anvendt den dobbelte mængde sand/urea. Stigningen i 
brændstofindholdet hænger som tidligere nævnt blandt 
andet sammen med to store uheld i forbindelse med 
brændstofhåndtering i 2004.

Indholdet af tungmetaller er gennem årene reduceret 
væsentligt, og igen i år måles et fald eller et uændret 
niveau for alle metaller. Reduktionen skyldes blandt 
andet, at der i 2002 blev indført krav om opsamling af 
flyvaskevand, således at alt vaskevand skal renses eller 
bortkøres til ekstern modtager.

Baneafisning

Forbruget af baneafisningsmidler afhænger af de mete-
orologiske forhold. De særlig afisningskrævende vejrfor-
hold forekommer, når temperaturen varierer omkring 
frysepunktet, hvor afstemningen af mængden af afis-
ningsmidler er særlig kritisk. I hele vinterperioden over-
våges vejrsituationen via lufthavnens isvarslingssystem, 
og ved risiko for sne, slud og isslag rykker beredskabet 
hurtigt ud.

Til afisning af baner og rulleveje anvendes formiat i fly-
dende og fast form. I standpladsområdet, hvor handling-
personalet færdes, anvendes endvidere sand opblandet 
med maksimalt 5% urea for at sikre mod faldulykker.  
I 2004 er der anvendt 1.093 ton formiat og 55 ton sand/
urea blanding, hvilket er en stigning i forhold til vinter-
sæsonen 2003, hvor der blev brugt 924 ton formiat og 
28 ton sand/urea blanding. Stigningen skyldes alene 
vejrsituationen.

På vejforpladsen foran terminalerne har der tidligere 
været anvendt salt til glatførebekæmpelse. Det har 
imidlertid vist sig at beskadige beplantningen, hvorfor 
der forsøgsvis i 2004 har været anvendt Calcium Mag-
nesium Acetat, CMA. Der er i alt udspredt 50 ton CMA i 
området. 
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Brændstofforbrug

Hovedparten af lufthavnens køretøjer anvender diesel. 
Diesel bruges primært til køretøjer i forbindelse med 
vedligehold af arealer, herunder afisning og renholdelse 
af baner, og forbruget vil derfor i høj grad afhænge af 
behovet for at køre med snerydningsmateriellet.

Endvidere anvendes diesel på en række nødstrømsanlæg, 
der skal sikre strømforsyningen til banelys og andre vitale 
dele, således at trafikken ikke besværliggøres eller må 
stoppes ved svigt i den offentlige strømforsyning.

På baggrund af erfaringerne fra den store strømafbry-
delse i 2003 har CPH besluttet at etablere 3 nye diesel-
anlæg. Disse anlæg etableres primo 2005 og vil blive 
placeret i nordområdet.

I lufthavnens nord- og vestområde ligger tankanlæg til 
diesel og benzin, som forsyner lufthavnens køretøjer.  
Alle køretøjer er forsynet med følere, der registrerer de 
enkelte køretøjers forbrug. 

Benzinforbruget er i 2004 faldet fra 63 m3 til 58 m3, 
mens dieselforbruget er steget fra 711 m3 til 718 m3. 
Benzinforbruget udgør cirka 8% af det samlede forbrug 
af brændstof.

Forbrug af ukrudtsmidler

På lufthavnsområdet fjernes ukrudt og græs hovedsage-
lig mekanisk. I områder langs hegnet og langs baner og 
rulleveje er det dog af sikkerhedsmæssige årsager nød-
vendigt at anvende ukrudtsmidler. 

Der er registreret en mindre stigning i forbruget til 133 
liter, idet de senere års lave forbrug har resulteret i pro-
blemer med græsbevoksning på baneanlæggene. 
Når græsset vokser op gennem belægningerne dannes 
huller, hvor nedtrængende regnvand kan underminere 
belægningen. Lufthavnen anvender kun midler, der er 
godkendt af Miljøstyrelsen, og vil fortsat søge at begræn-
se forbruget mest muligt.



Energiforbrug

CPH distribuerer el, vand og varme til brugere og lejere i 
lufthavnen og ejer, driver og vedligeholder alle forsynings-
net dertil. CPH er en energibevidst virksomhed, der har 
et medansvar for CO2 problematikken, og som derfor 
gør en aktiv indsats for at udnytte energiressourcerne 
bedst muligt og nedbringe unødigt energiforbrug.

Omhyggelig registrering af energiforbrug samt løbende 
vurdering af udviklingen i forbruget er med til at sikre 
optimal udnyttelse af energiressourcerne både for CPH 
og for de lejere i lufthavnen, som CPH leverer energi til.

Opvarmning af lokaler samt fremstilling af varmt brugs-
vand baseres hovedsagelig på fjernvarme og i mindre 
grad på naturgas. Olieopvarmning og el-varme findes 
kun i meget begrænset omfang, hvor det ikke har været 
muligt at anvende andre opvarmningsformer.

CPH forestår fællesindkøb af el og varme for brugerne 
af lufthavnens bygninger, udstyr og arealer. El indkøbes i 
kraft af det liberaliserede el-marked samlet på den nor-
diske el-børs, Nordpool. Derudover producerer lufthav-
nen en beskeden mængde el, dels fra et naturgasfyret 
minikraftvarmeværk og dels fra de dieselgeneratoranlæg, 
der sikrer el-forsyningen i terminalområdet og ved bane-
installationerne. 

Især i 2004 har nødstrømsforsyningen været meget i 
fokus som følge af den store strømafbrydelse i septem-
ber 2003. Supplerende dieselgeneratoranlæg og en 
omstrukturering af nødstrømsforsyningen er med til at 
sikre, at trafik kan afvikles under en eventuel ny længere-
varende strømafbrydelse. 

CPH vedtog i 2002 en energipolitik, der fremmer energi-
besparende tiltag og forbedrer energiudnyttelsen gene-
relt. Energiforbruget har som følge deraf været faldende 
de sidste par år. I 2004 er elforbruget steget med cirka 
2,5 % i forhold til 2003 til trods for den noget kraftigere 
stigning i antal passagerer. Elbesparelser er primært 
opnået ved udskiftning af lyskilder og øget styring af 
belysningsanlæg samt øget forbrugsmåling og dermed 
kontrol af elforbrug. 

Varmeforbruget i 2004 har været svagt stigende som 
følge af de stigende passagertal og forøgelsen af opvar-
mede arealer i forhold til 2003 grundet overtagelse af 
tidligere udlejede arealer. Derudover har fokus i 2004 i 
højere grad været rettet mod forbedring af varmeanlæg-
genes afkølingsevne og mindre mod decideret reduktion 
af forbrug. 

I alt har CPH i 2004 forbrugt 257,8 TJ, hvilket svarer til 
en stigning på cirka 1,9 % i forhold til 2003.
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Vandforbrug

Vandforsyningen kommer dels fra Tårnby Kommune og 
dels fra Dragør Kommune. Derudover udnyttes sekunda-
vand fra en lokal afværgeboring til køling af teknikrum 
og til vask af biler. I 2004 har der været gennemført for-
søg med at øge anvendelsesgraden af sekundavand og 
dermed reducere forbruget af drikkevand. Det samlede 
forbrug i 2004 er steget med cirka 5% i forhold til 2003, 
hvilket primært skyldes stigningen i antal passagerer i 
terminalområdet. I samme periode er forbruget pr. 
1.000 passagerer faldet fra 7,8 m3 til 7,6 m3.

Spildevand

Spildevandskvaliteten påvirkes af en lang række aktivite-
ter, som udføres af CPH og af lejerne i lufthavnen. 
Aktiviteterne omfatter blandt andet værkstedsaktiviteter 
samt produktion af mad til fly, restauranter og personale-
kantiner. Endvidere påvirkes spildevandet af aktiviteter i 
terminalområdet.

Der er i 2004 samlet udledt 225.506 m3 spildevand, der 
ledes til henholdsvis Dragør og Tårnby Kommuner. 
Mængden svarer til 11,9 m3 pr. 1.000 passagerer og er 
igen i år faldende. Siden 2000 er der sket et fald på  
44,6%. Hovedparten ledes til Tårnby Kommune, hvor 
den gennemsnitlige døgnmængde ligger på cirka 600 
m3. Til Dragør Kommune udledes cirka 16 m3 i døgnet.

Hver måned udtages spildevandsprøver, der analyseres 
for en række stoffer. Resultaterne viser generelt det 
samme niveau som i 2003. For så vidt angår indholdet 
af olie og fedt ses et væsentlig fald i forhold til de forrige 
år. I 2004 er der foretaget forsøg med at fjerne kilder til 
dannelse af svovlbrinte i visse ledningsstrækninger. Disse 
forsøg har påvirket fedtet i spildevandet, således at det 
er fældet ud i ledningssystemet inden lufthavnens spil-
devandsudløb. Dette har medført en række driftsproble-
mer, hvorfor der fortsat i 2005 vil blive arbejdet hermed. 
Det forventes derfor, at fedtindholdet igen vil stige i 
2005. Fedtindholdet påvirker blandt andet resultatet af 
COD, hvorfor der ligeledes her ses et fald. 

Der ses mindre stigninger i tungmetalindholdet. Særlig 
indholdet af zink og nikkel er steget. Indholdet af tung-
metaller stammer primært fra værkstedsaktiviteter. 

For at sikre mod udsivning af stoffer eller indsivning af 
grundvand gennem lufthavnens spilde- og overflade-
vandsrør samt olieudskillere og brønde har CPH udarbej-
det en handlingsplan frem til 2013 for renovering af 
spilde- og overfladevandssystemet. Renoveringerne star-
tede i 2003 og har omfattet forbedringer på kloaknettet 
i lufthavnens vest- og sydområde. Renoveringerne fort-
sætter i 2005 i sydområdet.

Udledning af spildevand
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Affald 

Affald i Københavns Lufthavn genereres fra to hoved-
områder: affald fra fly og affald fra aktiviteter på jorden. 
Ansvaret for affald fra fly påhviler flyselskaberne, mens 
CPH har ansvaret for bortskaffelse af affald fra de tre 
passagerterminaler, CPHs værksteder og administrations-
bygninger. Affaldet sorteres i fraktioner på en dertil ind-
rettet containerplads. 

Den samlede mængde affald er steget 9% i forhold til 
2003, hvilket nogenlunde svarer til stigningen i antallet 
af passagerer. Affaldsmængden pr. 1.000 passagerer er 
steget fra 137 kg til 139 kg. 

Mængden af affald til genanvendelse udgør ligesom i 
2003 15% af den samlede affaldsmængde. Genanven-
deligt affald udgøres primært af pap, papir samt jern og 
metal. Hovedparten af det genanvendelige affald gene-
reres løbende i forbindelse med driften af lufthavnen, 
men en mindre og meget varierende del genereres i for-
bindelse med diverse oprydninger. Der er f.eks. bortskaf-
fet 26 ton snehegn af plast til genanvendelse i 2004.

Mængden af affald til forbrænding er steget med 11%  
i forhold til 2003. Dette kan primært tilskrives passager-
stigningen. Affaldet til forbrænding består primært af 
blandet brændbart fra kontorer, butikker, kiosker og 
passagerarealer i øvrigt. 

Mængden af affald til specialbehandling er faldet 7%. 
Affald til specialbehandling udgøres primært af vand 
med et mindre indhold af olie og/eller sæbe fra vask af 
standpladser mv. efter blandt andet oliespild. Denne 
mængde afhænger blandt andet af hvor meget det reg-
ner, og hvornår opsamlingstankene tømmes i forhold til 
kalenderåret. Der vil derfor naturligt være store udsving i 
mængden af affald til specialbehandling. 

Mængden af affald til deponering er uændret i forhold 
til 2003. Denne type affald kommer primært fra vedlige-
hold af infrastrukturen og er ikke følsom overfor ændrin-
ger i passagertallet. Den største fraktion til deponering 
er gadeopfej fra den løbende støvsugning af standplad-
ser mv. 

Affald fordelt på bortskaffelsesmetode 2004

Genanvendelse 15,2%

Forbrænding 67,4%  

Specialbehandling 4,5%

Deponering 12,9%
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Støj 

Ved Roskilde Lufthavns etablering i 1973 blev det forud-
sat, at lufthavnen ville kunne benyttes fuldt ud, svarende 
til 200.000 operationer, hvoraf 25.000 operationer er 
rute- eller charterbeflyvning. 

Roskilde Lufthavn benyttes i dag som regional lufthavn 
for hovedstadsområdet og Sjælland. Lufthavnen benyttes 
hovedsagelig til flytrafik inden for almenflyvning og skole- 
eller træningsflyvning, og trafikken udføres typisk med 
mindre flytyper i vægtklassen 1.000 - 1.999 kg.

Med 73.231 flyoperationer i 2004 er der afviklet væsent-
lig færre operationer i Roskilde Lufthavn end de foregå-
ende år, hvor antallet af starter og landinger har været 
omkring 95.000. Banesystemet i Roskilde Lufthavn er 
fastlagt med banerne 03-21 og 11-29. Flytrafikkens for-
deling på banerne er i 2004 ikke afveget væsentligt fra 
den normale benyttelse af banesystemet set over en 
tiårig periode.

Afprøvning af flymotorer bidrager til støjbelastningen af 
områderne omkring lufthavnen, og der er indført en 
række bestemmelser for at minimere støjgenerne mest 
muligt. Motorkøringer er således henvist til udpegede 
områder og kan som udgangspunkt kun udføres i tids-
rummet fra 07:00 til 18:00. I 2004 er der foretaget 118 
motorkøringer, og der er indberettet 1 hændelse til 
miljømyndighederne om afvigelser fra bestemmelserne.

I 2003 igangsatte CPH en VVM-undersøgelse (Vurdering 
af Virkninger på Miljø) for at imødekomme en stigende 
interesse for trafik på Roskilde Lufthavn. Dette arbejde 
er videreført i 2004 og det forventes, at Hovedstadens 
Udviklingsråd (HUR) i 2005 kan vedtage et regionplan-
tillæg med VVM-redegørelse.

Energi- og vandforbrug

Energiforbruget til opvarmning er steget med 13% fra 
2003 til 2004. En tilsvarende stigning ses når der tages 
hensyn til variationen i udendørs temperaturen, idet 
energiforbruget efter denne opgørelse er steget med 
14% i forhold til 2003. Det samlede elforbrug er steget 
med 5% i forhold til 2003, hovedsageligt på grund af 
indførelse af yderligere aircondition i lufthavnen.
 
Vandforbruget i Roskilde Lufthavn er faldet med 18% 
fra 4.567 m3 i 2003 til 3.724 m3 i 2004. 

Affald

Affaldet fra Roskilde Lufthavn består hovedsageligt af 
dagrenovationslignende affald, som genereres fra passa-
gerterminalen, administrationsbygningen og tilhørende 
værksteder. Den samlede mængde affald vurderes at 
være under 50 ton i 2004.

Miljøpåvirkningen fra Roskilde Lufthavn
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Arbejdsmiljøarbejdet i CPH er organiseret i en sikkerheds-
organisation, som består af et hovedsikkerhedsudvalg og 
tre sikkerhedsudvalg forankret på underdirektørniveau. 
Sammensætningen af udvalgene er ændret i løbet af 
2004, så udvalgene afspejler linjeorganisationens opbyg-
ning.

Sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøgennemgange er 
blevet intensiveret i 2004. De fleste mellemledere har 
deltaget i gennemgangen inden for egne områder, hvilket 
har synliggjort arbejdsmiljøarbejdet og sikkerhedsgrup-
pernes arbejde for et godt arbejdsmiljø. 

Der har i 2004 været fokus på at få nedbragt antallet 
af arbejdsulykker. Der blev således registreret 27 arbejds-
ulykker i Københavns Lufthavn og 1 ulykke i Roskilde 
Lufthavn, svarende til en arbejdsulykkesfrekvens på 10 
pr. million arbejdstimer for CPH. Det markante fald hæn-
ger sammen med flere faktorer. Der har været større 
opmærksomhed på arbejdsulykker, og hurtig opfølgning 
på de skader, der er sket. Et særligt fokus på det kemi-
ske arbejdsmiljø begynder at bære frugt, og der er ge-
nerelt en større bevågenhed på arbejdsmiljøet. Påvirk-
ninger på arbejdspladsens fysiske forhold og arbejdets 
tilrettelæggelse har sammen med en mere åben dialog 
også haft positiv effekt på adfærden på arbejdspladsen. 

Det gennemsnitlige antal sygedage i forbindelse med 
arbejdsskaderne steg fra 10 dage i 2003 til 13,4 dage 
2004. Årsagen til stigningen skyldes én alvorlig ulykke 
med næsten et halvt års fravær.

Arbejdsmiljø

Fordelingen af arbejdsulykker viser, at den primære årsag 
til ulykkerne er faldulykker i samme niveau, som tegner 
sig for 29% af alle arbejdsulykker. Fald til lavere niveau 
var skyld i 14% af ulykkerne, mens 21% skyldtes, at en 
ansat blev ramt af – eller stødte mod en genstand. 
Manuel håndtering tegnede sig for 18%, tilskadekomst 
med internt transportmiddel var skyld i 11% og endelig 
var der 7%, hvor ulykken skyldtes andre årsager.

Arbejdsulykker – Københavns Lufthavn

pr. 1 mio. arbejdstimer
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Fordeling af arbejdsskader 2004

Manuel håndtering (løft mv.) 18%

Skade med interne 
transportmidler 11%  

Fald i samme niveau 29%

Fald til lavere niveau 14%

Ramt af - /stødt mod 
genstand   21%

Andet 7% 
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Miljørapporten for CPH beskriver udviklingen i miljø-
påvirkningen fra drift, vedligehold og udbygning af luft-
havnene i København og Roskilde. 

En vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) af udbyg-
ningen af Københavns Lufthavn fra 1996 samt miljøgod-
kendelserne af lufthavnen fra 1997 som stadfæstet af 
Miljøklagenævnet i maj 1999 har dannet udgangspunk-
tet for vurderingen af, hvilke miljøpåvirkninger der er 
væsentlige for CPHs aktiviteter. Miljørapporten beskriver 
udviklingen i miljøpåvirkningerne, idet det er disse på-
virkninger, 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 
samles i en central database til videre behandling. Data 
tilvejebringes på en af følgende måder:

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

I 2004 er regnskabspraksis ændret for opgørelsen af 
antallet af arbejdsulykker. Tidligere blev opgørelsen fore-
taget på baggrund af registreringsdatoen. Nu foretages 
den ud fra hændelsesdatoen. Sammenligningstallene for 
arbejdsulykkesfrekvensen for de foregående år er ændret 
i henhold til den nye regnskabspraksis. Det har bevirket 
en marginal forrykkelse af frekvensen mellem årene.

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 landin-
ger er beregnet med 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 afvigel-
ser fra bestemmelser ved motorafprøvninger, er optaget 
i miljørapporten på baggrund af indberetninger fra fly-
selskaberne.

Luftkvalitet

Luftkvaliteten i Københavns Lufthavn overvåges og regi-
streres af CPHs luftkvalitetsmoniteringsanlæg. Anlægget 
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 spil-
denes størrelse er forbundet med en usikkerhed, da det 
sjældent er muligt at måle spildets nøjagtige størrelse.

Regnskabspraksis



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 tankindhol-
det 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 vand-
prøver på eksternt laboratorium.

Ukrudtsmidler

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

Energi- og vandforbrug

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. 

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 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 registreret i CPH i det pågældende år, der giver 
en eller flere dages sygefravær. Arbejdsulykkerne er regi-
streret på hændelsesdato. Arbejdsulykkesfrekvensen 
er opgjort som antal arbejdsulykker pr. 1 million arbejds-
timer.
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Vi har vurderet Københavns Lufthavne A/S’ miljørapport 
for 2004 med henblik på at afgive en erklæring om 
rapporten.  

Kriterier for udarbejdelse af miljørapporten
Miljørapporten omfatter miljøpåvirkninger fra selskabets 
lufthavne i København og Roskilde. 

Kriterierne for udarbejdelse af miljørapporten fremgår af 
den beskrevne regnskabspraksis på side 22. Her er oplyst 
om grundlaget for valg af miljøpåvirkninger til rapporte-
ring, begrundelse for de valgte aktiviteter, og med hvilke 
indregnings- og målemetoder miljødata er præsenteret i 
miljørapporten.

Ansvarsforhold
Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelse af miljø-
rapporten, herunder for etablering af registrerings- og 
interne kontrolsystemer til sikring af et pålideligt rappor-
teringsgrundlag, for fastsættelsen af acceptable rappor-
teringskriterier samt valg af data til indsamling. 

Vort ansvar er på grundlag af vor vurdering at udtrykke 
en konklusion om miljørapporten.

Det udførte arbejde 
Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstem-
melse med den internationale erklæringsstandard ISAE 
3000 med det formål at opnå begrænset sikkerhed for:

•  At miljørapporten har sammenhæng til virksomhedens 
aktiviteter for regnskabsperioden.

•  At de i miljørapporten for 2004 oplyste data for de 
omfattede aktiviteter er dokumenteret og opgjort 
omhyggeligt og pålideligt i overensstemmelse med  
de under anvendt regnskabspraksis anførte metoder 
for indregning og måling.

Revisors erklæring

Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S

Den opnåede sikkerhed er begrænset, idet vort arbejde 
har været begrænset sammenlignet med en revisions-
opgave. Vort arbejde har således først og fremmest 
omfattet forespørgsler, regnskabstekniske analyser af 
regnskabstal og andre informationer. Vi har endvidere 
stikprøvevis udført test af data og underliggende 
dokumentationsmateriale samt kontrol af, om 
regnskabspraksis er fulgt.

Konklusion
Vi er ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, 
at de i miljørapporten for 2004 anførte data er opgjort  
i overensstemmelse med de anførte kriterier.

København, den 3. marts 2005

 
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Jens Otto Damgaard
statsautoriseret revisor

Birgitte Mogensen
statsautoriseret revisor



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. Ofte anvendes 
det A-vægtede lydtryk niveau; dB(A), der er et udtryk for 
det menneskelige øres evne til at opfatte lydenergien. 

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 
anvendes propylenglykol.

Graddagetal
Graddagetallet for året er summen af samtlige døgns 
graddagetal i året. Graddagetallet for et døgn er udreg-
net 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 flymotorer i forbindelse med eftersyn og 
reparation. Afprøvninger kan udføres enten som motor-
køring (opstart af og køring af motor med højere ydelse 
end tomgang) eller tomgangskøring (opstart og køring 
af motor med tomgangseffekt).

Ordforklaring

NO
Nitrogenoxid, kvælstofoxid.

NO2

Nitrogendioxid, kvælstofdioxid.

Operation
Anvendes blandt andet i lufttrafikstatistik som betegnelse 
for en start eller landing.

Partikler
Sod i udstødningsgasser fra blandt andet 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; Beregningsmetode til 
løbende kontrol af støjbelastningen omkring lufthavne 
og flyvepladser. Metoden, der udtrykker støjbelastningen 
ved ét enkelt tal; TDENL-værdien, anbefales af Miljø-
styrelsen og baseres på DENL, der benyttes ved støjkort-
lægning af lufthavne. DENL er det energimidlede  
A-vægtet lydtrykniveau (Day Evening Night Level) over et 
gennemsnitsdøgn med 5 dB tillæg for støjbegivenheder 
mellem 19:00-22:00 og 10 dB tillæg for støjbegivenheder 
mellem 22:00-07:00.  

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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  Enhed 2000 2001 2002 2003 2004

 
 
HOVEDTAL – KØBENHAVNS LUFTHAVN

 
Passagerer antal 18.119.752 18.136.274 18.272.173 17.714.007 19.034.585

Flyoperationer antal 303.713 288.739 266.894 259.002 272.518

MILJØPÅVIRKNINGEN FRA FLYAKTIVITETER I KØBENHAVNS LUFTHAVN

Støjbelastning TDENL i dB 150,2 149,6 147,9 145,8 146,1

Afvigelse fra maksimale  
støjniveauer i natperioden

86 dB(A) antal 2 7 5 2 3

87 dB(A) antal 2 2 0 2 0

88 dB(A) antal 1 1 1 0 1

89 dB(A) antal 3 2 0 2 0

90 dB(A) antal 0 1 0 1 0

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

Baneanvendelse       

04L Start/landing % fordeling 0,0/25,2 0,1/35,2 0,0 / 41,3 0,0 / 33,4 0,0 / 30,3

04R Start/landing % fordeling 25,0/0,1 35,1/0,1 41,1 / 0,2 32,8 / 0,1 30,0 / 0,1

22L Start/landing % fordeling 4,9/69,0 5,0/58,4 3,9 / 52,1 5,3 / 62,2 4,8 / 65,8

22R Start/landing % fordeling 69,4/2,9 59,0/2,1 52,6 /1,6 61,6 / 1,9 65,0 / 1,6

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

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

Vægtfordeling af flytyper      

0-29 ton antal 107.199 93.883 89.827 94.831 101.359

30-49 ton antal 18.943 14.275 15.629 14.163 11.916

50-69 ton antal 135.038 137.287 114.235 93.514 92.777

70-119 ton antal 27.457 28.259 34.349 45.124 55.799

120-299 ton antal 13.273 13.599 11.734 10.140 9.213

> 300 ton antal 1.803 1.436 1.120 1.230 1.454

      

Motorafprøvninger antal 1.865 1.604 1.579 1.593 1.465

Heraf tomgang antal 1.000 936 1.006 848 695

Afvigelser fra vilkår antal 23 8 6 6 10

Miljødata
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  Enhed 2000 2001 2002 2003 2004

 

 
Luftkvalitet      

NO2 µg/m3  22 19,4 21,5 22,1

PM10 µg/m3  19 20,9 23,2 19,6

NO µg/m3  9,7 7,8 7,2 6,3

Olie- og brændstofspild

0-9 liter  antal 149 152 172 184 131

10-49 liter antal 106 103 71 95 66

50-249 liter antal 17 15 12 10 17

> 250 liter antal 2 1 1 0 3

Afisning af fly      

Glykolforbrug m3 294 763 313 490 530

Opsamlet glykol m3 144 444 215 302 373
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  Enhed 2000 2001 2002 2003 2004

 
 
MILJØPÅVIRKNINGEN FRA BANEAKTIVITETER I KØBENHAVNS LUFTHAVN

 
Udledning af  
overfladevand m3 2.204.550 2.475.828  3.427.392  2.736.071 3.545.565

 
Overfladevand –  
udledte stoffer      

Total-N kg 11.408 11.463  10.289  5.834 9.255

Total-P kg 773 877  1.193  409 558

Bl5 kg 178.943 73.046  53.873  46.719 30.464

Totalkulbrinter kg 133 160 90 222 451

Zink kg 160 89 137 129 108

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

Kobber kg 33 21 35 24 13

Nikkel kg 7 9 10 10 10

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

Cadmium kg 1,0 0,9 0,9 0,4 0,3

Baneafisning      

Formiat kg 270.000 1.195.000  830.358  923.565 1.093.241

Sand (5% urea) kg 101.000 120.000  12.000  28.000 55.000

Brændstof      

Benzin m3 67 71 68 63 58

Diesel m3 633 772 609 711 718

 
 
Ukrudtsmidler liter 100 40 110 120 133
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  Enhed 2000 2001 2002 2003 2004

 
 
MILJØPÅVIRKNINGEN FRA TERMINALAKTIVITETER I KØBENHAVNS LUFTHAVN

 
Elforbrug TJ 186 172 163 151 155

 
Energiforbrug til  
opvarmning TJ 100 118 101 102 103

 
Energiforbrug pr. 1.000 m2 TJ 0,49 0,58 0,49 0,50 0,46

 
Vandforbrug m3 152.641 143.112 143.537 138.662 145.171

 
Vandforbrug pr. 
1.000 passagerer m3                   8,4 7,9 7,9 7,8 7,6

Udledning af spildevand m3 390.317 251.558  263.681  242.228 225.506

 
Udledning af spildevand 
pr. 1.000 passagerer m3 21,5 13,9 14,4 13,7 11,9

 
Spildevand – udledte stoffer      

Total-N kg 23.688 21.857  21.003  21.930 21.631

Total-P kg 3.010 3.432  3.376  2.864 2.533

COD kg 189.519 180.176  194.698  168.736 122.493

Detergenter kg 1.564 1.358  2.064  1.470 1.515

Olie og fedt kg 17.493 15.891  10.200  9.452 3.220

Zink kg 73 86 54 44 61

Krom kg 0,8 0,8 0,8 0,4 1

Kobber kg 13 16 12 10 12

Nikkel kg 1,2 1,4 1,5 1,1 3,2

Bly kg 1,0 1,1 1,2 0,5 0,7

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

Affaldsmængde ton 2.908 2.608 2.491 2.432 2.643

Bortskaffelsesmetode      

Genanvendelse procent 17,4 16,3 13,8 14,7 15,2

Forbrænding procent 61,3 69,2 64,9 66,0 67,4

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

Deponering procent 16,2 12,0 15,2 14,1 12,9

 
Affaldsmængde pr.  
1.000 passagerer kg 160 144 136 137 139
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  Enhed 2000 2001 2002 2003 2004

 
 
MILJØPÅVIRKNINGEN FRA ROSKILDE LUFTHAVN

 
Passagerer antal 33.598 35.618 49.278 43.220 33.511

 
Flyoperationer antal 97.165 98.039 98.416 90.658 73.231

 
Vægtfordeling af flytyper      

0-999 kg antal 6.541 5.896 6.934 9.659 11.084

1000-1999 kg antal 83.503 84.378 83.445 74.485 56.615

> 2000 kg antal 7.122 7.765 8.037 6.515 5.532

 
Baneanvendelse      

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

11 Start/landing % fordeling 26,1 / 32,6 23,3 / 30,2 32,0 / 38,9 25,8 / 33,5 27,8/33,4

21 Start/landing % fordeling 43,7 / 36,4 42,9 / 34,4 40,1 / 32,1 40,9 / 32,4 39,7/33,5

29 Start/landing % fordeling 26,5 / 26,9 26,4 / 27,6 20,4 / 21,2 24,1 / 24,4 24,8/25,0

 
Motorafprøvninger antal - - - 179 118

heraf tomgang antal - - - 13 7

Afvigelser fra vilkår antal - - - 2 1

 
Elforbrug GJ 2.509 2.763 2.687 2.977 3.121

 
Energiforbrug til  
opvarmning GJ 2.712 3.228 2.706 2.953 3.327

 
Energiforbrug pr. m2              (1) GJ 0,92 1,10 0,92 1,00 1,13

 
Vandforbrug m3 5.703 5.847 3.992 4.567 3.724

 
ARBEJDSMILJØ – CPH

Arbejdsulykker pr. 1 million  
– Københavns Lufthavn   (2) arbejdstimer 17 18 14 14 10

Arbejdsulykker pr. 1 million  
– Roskilde Lufthavn          (2) arbejdstimer 0 0 18 0   (3)    14

Ansatte antal 1.399 1.388 1.347 1.352 1.480

                                           

                                           (1) Sammenligningstallene er ændret i forhold til korrigeret opgørelse af opvarmet areal. 

                                                                          (2) Sammenligningstallene er korrigeret i henhold til ændret regnskabspraksis.

                                                                          (3) Arbejdsulykkesfrekvensen dækker over en enkelt arbejdsulykke.
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