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Tilbageblik på miljøåret 2005

1. januar 2005 trådte Miljøstyrelsens ændrede krav til 
støjbelastningen i boligområderne omkring Køben
havns Lufthavn i kraft. Kravene omfatter den samlede 
støjbelastning og støjniveauet i natperioden. 

Den løbende overvågning af støj viser, at den samlede 
støjbelastning fortsat ligger væsentligt under støj
kravet i Miljøstyrelsens miljøgodkendelse. Der ses et 
mindre fald i støjbelastningen fra 2004 til 2005. Faldet 
skyldes primært et fald i antallet af operationer på  
1,4 % som følge af, at flyselskaberne har øget flyenes 
kapacitetsudnyttelse og samtidig er antallet af flyope
rationer med større flytyper steget. Det samlede passa
gerantal er steget med 5 % i perioden.

CPH’s støjovervågningsanlæg har i 2005 registreret 
hændelser over den fastsatte grænse for støjniveauet i 
natperioden i boligområderne omkring Københavns 
Lufthavn. Hændelserne er videresendt til Statens Luft
fartsvæsen (SLV) med henblik på vurdering af, om de 
støjbegrænsende bestemmelser i luftfartslovningen er 
overholdt. SLV har vurderet, at ingen af de registrerede 
hændelser overtrådte bestemmelserne.

Miljøstyrelsen har stillet krav om etablering af en støj
afskærmning langs den gamle Indenrigsterminal til 
færdiggørelse ultimo 2005. Støjafskærmningen er 
etableret på nordsiden af de eksisterende terminalbyg

ninger og skal senere anvendes som forbindelsesgang 
mellem Terminal 1 og det øvrige terminalkompleks.

CPH nåede i 2005 så vidt i VVMundersøgelserne (Vur
dering af Virkningerne på Miljøet) i Roskilde Lufthavn, 
at de tekniske rapporter til VVMredegørelsen er frem
sendt til Hovedstadens Udviklings Råd (HUR) og an
søgning om miljøgodkendelse er fremsendt til Roskilde 
Amt. Ansøgningen omfatter såvel drift af den eksiste
rende lufthavn som etablering og drift af en udvidelse 
af anlæg og beflyvning. HUR og Roskilde Amt er i 
gang med udarbejdelsen af udkast til henholdsvis 
 regionplantillæg med VVMredegørelse og miljøgod
kendelsen, som forventes fremlagt for offentligheden  
i 2006.

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

København, den 20. februar 2006 

Peter Rasmussen
Vicedirektør
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Miljø i en lufthavn handler om partnerskab

Mange aktører påvirker miljøforholdene i en lufthavn. 
CPH, som ejer og driver lufthavnene i København og 
Roskilde, stiller infrastruktur, bygninger og servicefaci
liteter til rådighed for de mange virksomheder, som 
driver deres forretning i lufthavnene. Disse virksom
heder, som blandt andet omfatter flyselskaber, lejere, 
myndigheder, flyveledelse, catering, brændstofsel
skaber og alle virksomhederne i terminalområdet, 
 bidrager alle til miljøpåvirkningen fra lufthavnen. 

Miljøpåvirkningen reguleres af miljømyndighederne 
gennem vilkår fastsat i miljøgodkendelser. I henhold til 
godkendelserne overvåger CPH en del af påvirknin
gerne, men ansvaret påhviler den enkelte virksomhed. 
CPH’s overvågning rapporteres til miljø og luftfarts

myndighederne, som foretager den videre myndig
hedsbehandling over for den enkelte virksomhed. 
 Figuren nedenfor illustrerer mere detaljeret samspillet 
mellem CPH og de øvrige virksomheder i lufthavnen.

CPH er løbende i dialog med flyselskaber og øvrige 
virksomheder for at sikre overholdelse af miljøgodken
delserne. Dialogen er også vigtig i det fremadrettede 
miljøarbejde, idet CPH skal sikre de nødvendige god
kendelser til den fremtidige drift og udbygning af luft
havnen.

Internt i CPH er de enkelte organisatoriske enheder 
ansvarlige for at overholde miljøgodkendelserne og 
gældende lovgivning samt efterleve CPH’s miljøpolitik. 
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Samspillet mellem CPH og de øvrige virksomheder i Københavns Lufthavn

Input Output

Ressourcer:

Vand, el og varme: Affald:

 CPHs ansvar          CPH overvåger og kontrollerer          Lejere og operatørers ansvar

Glykol til flyafisning 

Flybrændstof

Baneafisningsmidler

Ukrudtsmidler

Brændstof til CPH’s køretøjer 

Fly

Passagerområder

Restauranter, butikker m.v.

Belysning på baner, rulleveje m.v.

Opsamlet glykol fra flyafisning

Spildevand

Støj 

Luftkvalitet

Overfladevand

Olie- og brændstofspild

Fly

Terminaler

CPH’s værksteder

CPH’s administration
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CPH’s miljøafdeling yder rådgivning og varetager kon
takten til miljømyndighederne samt koordinerer luft
havnenes egenkontrol.

CPH’s miljøpolitik angiver de overordnede rammer for 
miljøarbejdet. Politikken fastlægger, at CPH som miljø
ansvarlig virksomhed skal drives og udvikles, så der 
opnås et fortsat forbedret miljømæssigt resultat. Re
sultatet skal sikres gennem inddragelse af miljøhensyn 
i alle beslutninger, forebyggende handlinger og anven
delse af renere teknologi, øget miljøbevidsthed blandt 
medarbejdere og partnere samt åben dialog om virk
somhedens miljøforhold.

Miljøpåvirkning

Mødet mellem passagerer og fly er kernen i lufthav
nens aktiviteter. Årligt ankommer flere millioner 
 mennesker til Københavns Lufthavn. De går gennem 
terminalerne for at træde ombord på deres fly og 
 flyver videre ud i verden. Mødet udløser en kæde af 
aktiviteter, der kan påvirke miljøet.

Når flyet ankommer til lufthavnen påvirkes lokalområ
det af flystøj. Også luftkvaliteten påvirkes af det an
kommende fly. Om vinteren har CPH’s snerydnings
beredskab sikret, at banen er fri for is og sne før flyet 
lander. Til afisningen anvendes et middel, som kan 
 påvirke kvaliteten af overfladevandet, som ledes til 
Øresund. På vej til standpladsen påvirkes området 
 omkring lufthavnen af støj fra flyet. Når flyet holder 
stille ved en standplads, tømmes det for passagerer og 
bagage, hvorefter flyet rengøres. 

I terminalerne foregår en række aktiviteter, fra passa
gererne ankommer til lufthavnen, og til flyet afgår. 
Passagererne skal checkes ind og gennem sikkerheds

kontrollen, hvorefter der er mulighed for shopping og 
bespisning før afgang. Aktiviteterne i terminalerne 
medfører et forbrug af både energi og vand. Aktivite
terne producerer endvidere spildevand og affald, som 
skal bortskaffes til kommunale anlæg.

Før flyet er klar til en ny rejse foregår en række aktivi
teter omkring flyet. Der kan være behov for servicetjek 
af flyet, herunder behov for at teste motorerne. Der er 
etableret en række værksteds og motorafprøvnings
faciliteter til dette formål. Selvom motorafprøvninger 
foregår på særligt indrettede pladser, kan aktiviteten 
påvirke lokalområdet støjmæssigt. 

Flyet skal eventuelt også tankes før afgang. På trods af 
stor påpasselighed kan brændstofspild ikke undgås. 
CPH’s beredskab sikrer, at spild ikke påvirker vandkvali
teten, idet spild efter bortspuling til kloak opsamles i 
nærmeste olieudskiller.

Om vinteren og under bestemte meteorologiske for
hold kan det være nødvendigt at afise flyet før start. 
Afisningen foregår med en særlig væske, som kan 
 påvirke kvaliteten af overfladevandet. Der er etableret 
opsamlingssystemer på de særlige platforme, hvor af
isningen foregår, men der vil altid være væske tilbage 
på flyet, som blæser af under starten.

Når flyet atter er i luften kan det igen påvirke lokal
området med støj. Flyvninger i natperioden er under
lagt en godkendelsesordning, der skal sikre, at det 
 tilladte støjniveau overholdes. I natperioden er der 
 forbud mod brug af tværbanen for at mindske støjbe
lastningen.

På de følgende sider er udviklingen i de enkelte miljø
påvirkninger beskrevet nærmere. Bagerst i rapporten 
findes en tabel med miljødata fra en femårig periode.
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Nye støjkrav fra januar 2005

Støj fra flyaktiviteter er en af de mest markante miljø
påvirkninger fra en lufthavn. Støjen er under konstant 
overvågning, og der gennemføres løbende foranstalt
ninger til begrænsning af støjbelastningen af de om
kringliggende boligområder. 

Banesystemet i Københavns Lufthavn består af 2 pa
rallelle hovedbaner (04L22R og 04R22L) samt en 
tværbane (1230). Valget af bane bestemmes af vind
forholdene, idet både starter og landinger afvikles i 
modvind af hensyn til flyvesikkerheden. Anvendelsen 

af banesystemet har en væsentlig indflydelse på støj
belastningen i boligområderne omkring lufthavnen og 
er derfor fastlagt, så det så vidt muligt undgås at over
flyve boligområder. Hovedparten af alle starter foreta
ges på bane 22R med udflyvning over den sydlige del 
af Amager og hovedparten af alle landinger foretages 
på bane 22L med indflyvning over Øresund. Dette 
 billede kendetegner de sidste mange års trafikbillede 
af lufthavnen. Tværbanen (1230) anvendes kun, når 
det er nødvendigt på grund af særlige vind og vejr
forhold. 

Starter

Kastrup

�resund

0�L

0�R

22R

�2
22L

�0

�
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Miljømyndighederne har i miljøgodkendelsen af 
 Københavns Lufthavn fastlagt, at støjbelastningen fra 
flytrafikken i 2005 skal være reduceret med cirka 5 dB 
i forhold til niveauet i 1996. Til vurdering af om kravet 
overholdes, beregnes den såkaldte TDENLværdi (Total 
DayEveningNight Level), som beskriver den samlede 
støjbelastning fra lufthavnens flytrafik.

Lufthavnens støjbelastning var i 2005 mindre end i 
2004, idet TDENLværdien er faldet med 0,1 dB til 
146,0 dB. Værdien er i lighed med tidligere år væsent
lig under Miljøstyrelsens krav. Antallet af operationer 
er faldet fra 272.518 i 2004 til 268.655 i 2005. Sam
tidig er det samlede passagerantal for 2005 det høje
ste i Københavns Lufthavns historie, idet antallet er 
steget fra 19.034.585 i 2004 til 19.981.872 i 2005.  
At det samlede passagerantal kan stige på trods af et 
faldende antal flyoperationer skyldes, at flyselskaberne 
har øget flyenes kapacitetsudnyttelse, og at antallet af 
flyoperationer med større flytyper er steget.

Ind og udflyvning i natperioden (kl. 23:0006:00) er 
pålagt restriktioner om ikke at overstige et maksimalt 
Avægtet støjniveau på 80 dB i seks målestationer pla
ceret i boligområderne omkring lufthavnen. Fra 1. ja
nuar 2005 blev kravet til det maksimale støjniveau fra 
starter og landinger i natperioden skærpet fra 85 dB til 
80 dB. Lufthavnens støjovervågningsanlæg registrerer 
alle hændelser over 80 dB. Der er i 2005 konstateret 
56 støjhændelser over 80 dB. De registrerede støjhæn
delser behandles af Statens Luftfartsvæsen, der har 
vurderet, at ingen af de registrerede støjhændelser har 
overtrådt vilkåret for det maksimale støjniveau i luft
fartslovgivningen.  

Motorafprøvning foretages i forbindelse med repara
tioner og løbende vedligeholdelse af fly. For at mini
mere støjgenerne mest muligt er der indført en række 
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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 fem 
afprøvningsområder og må ikke udføres i tidsrummet 
fra 23:00 til 05:00. I 2005 er der foretaget 1.371 mo

torafprøvninger, heraf er 694 motorkøringer og 677 
tomgangskøringer. Gennem de seneste fem år ses en 
generel faldende tendens i det samlede antal motor
afprøvninger. I 2005 er der indberettet 3 afvigelser fra 
bestemmelserne til miljømyndighederne, svarende til 
0,2 % af alle motorafprøvninger.

Maksimale støjniveauer i natperioden fra ind- og udflyvning

antal støjhændelser  2001 2002 2003 2004 2005

81 dB(A)      16

82 dB(A)      16

83 dB(A)      11

84 dB(A)      6

85 dB(A)      4

86 dB(A)  7 5 2 3 1

87 dB(A)  2 0 2 0 0

88 dB(A)  1 1 0 1 2

89 dB(A)  2 0 2 0 0

90 dB(A)  1 0 1 0 0

>90 dB(A)  0 2 0 0 0



1: De-icing
Afisning af fly foregår på særligt indrettede platforme 
med opsamlingssystemer til den overskydende afis
ningsvæske, som bortskaffes til rensnings og 
 biogasanlæg på Sjælland. En mindre del af væsken 
med særlig lavt glykolindhold udspredes på et god
kendt areal i lufthavnen.

2: Støjafskærmning
I 2005 har CPH etableret en støjafskærmning langs 
den gamle Indenrigsterminal. Støjafskærmningen er 
etableret på nordsiden af de eksisterende terminalbyg

ninger og skal senere anvendes som forbindelsesgang 
mellem Terminal 1 og det øvrige terminalkompleks.

3: Brandøvelser
Brandøvelser gennemføres på en øvelsesplads med  
en flymodel bygget efter en Boeing 767. Brande 
 simuleres via kombinerede gas og brændstofdyser, 
hvorved brændstofforbruget minimeres.

4: Vilhelm Lauritzen Terminalen
Den gamle lufthavnsterminal fra 1939, tegnet af 
Vilhelm Lauritzen, lå i vejen for udvidelsen af Køben

havns Lufthavn mod øst i 1990´erne og det blev derfor 
besluttet at flytte terminalen til nye omgivelser i luft
havnens vestområde. Resultatet efter flytningen og en 
nænsom rekonstruktion er, at den gamle lufthavnster
minal i dag stort set fremtræder som den gjorde i 
1939. Frem for videreførelse af en jordvold som støj
afskærmning mod de omkringliggende boligområder, 
valgte CPH at etablere en række hangarer, der er 
 indpasset i en helhedsløsning for området omkring 
Vilhelm Lauritzens terminal. Hangarerne er tegnet af 
Vilhelm Lauritzens tegnestue. 

3

1

2 4
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Luftkvalitet fortsat under grænseværdi

CPH har med tre målestationer, som er placeret hen
holdsvis øst og vest for terminalområdet og ved luft
havnens sydvagt, overvåget luftkvaliteten omkring 
lufthavnen siden 2000. Formålet med placeringen af 
de to nordlige målestationer er at kunne vurdere, hvor 
meget forurening luften tilføres, når den passerer hen 
over terminalområdet, idet tidligere undersøgelser har 
vist, at de største forureningsniveauer findes omkring 
dette område. Den tredje målestation er placeret, hvor 
lufthavnens påvirkning er mindst.

På hver målestation måles kvælstofoxid (NO), kvæl
stofdioxid (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 parametre, som har størst lokal påvirkning, og som 
er sammenlignelige med andre luftkvalitetsmålinger.

Der er i 2001 gennemført en nærmere analyse af må
lingerne for at finde frem til, hvor meget forurening 
lufthavnen bidrager med umiddelbart uden for heg
net. Analysen viser, at der ikke er en direkte sammen
hæng mellem afviklingen af de enkelte flyoperationer 
og luftkvaliteten omkring lufthavnen. Som det frem
går af figuren med data fra 2005, varierer den gen
nemsnitlige koncentration af NO2 ikke med antallet af 

flyoperationer hen over døgnet. Døgnvariationen i 
NO2 svarer nærmere til variationen i biltrafikken i 
 København og det omkringliggende vejsystem.
Analysen viser imidlertid også, at lufthavnen kan be
tragtes som en væsentlig kilde til luftforurening umid
delbart omkring lufthavnen for forureningskomponen
ten NO2. Ved østlige vinde bidrager lufthavnen i gen
nemsnit med cirka halvdelen af NO2koncentrationen 
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 
NO2forurening i området vest for lufthavnen end i 
lufthavnen. Der er ingen indikation af, at disse forhold 
har ændret sig siden 2001.

Målingerne i 2005 viser, at NO2 i lufthavnens nordvest
lige afsnit fortsat ligger omkring det halve af grænse
værdien. Set over de sidste 5 år har der ikke været 
store variationer i årsmiddelværdien for NO2. Målin
gerne 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 
1990’erne. Faldet skyldes især udfasningen af biler 
uden katalysator.
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Koncentrationen af PM10 ligger i 2005 over niveauerne 
i de foregående år. Stigningen i 2005 ses også af andre 
målinger i Danmark. Niveauerne vurderes at ligge tæt 
på baggrundsniveauet i Danmark. En del af de målte 
partikler er transporteret langvejs fra – især fra Øst
europa. Ved sammenligning mellem vindretninger i 
2005 og gennemsnittet for de foregående 4 år ses i 
2005 en overhyppighed af sydøstlige vindretninger.

   

Den generelt gode luftkvalitet omkring lufthavnen 
skyldes dels det åbne, flade landskab, som giver gode 
muligheder for en hurtig opblanding/fortynding af 
 forureningen og 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.
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Når det regner, ledes vandet via et effektivt drænsy
stem til 12 forskellige udløb til Øresund. Det bliver til 
store vandmængder om året fra lufthavnens 11,8 km2. 
Når der eksempelvis falder 1 mm regn, vil der blive ud
ledt cirka 6.000 m3 vand til Øresund. Vandet drænes 
efter behov til store regnvandsbassiner for at forhindre 
oversvømmelser af banerne. Den årlige udledte vand
mængde afhænger primært af nedbørsmængden og 
udgør 2.841.411 m3 i 2005

Vandkvaliteten overvåges ved analyse af døgnprøver, 
der udtages periodisk fra alle udløb. I 2005 ses en 
 væsentlig stigning i indholdet af tungmetaller. Det har 
ikke været muligt at identificere årsagen til stignin
gerne umiddelbart, idet en række forskellige aktivite
ter påvirker overfladevandskvaliteten. CPH vil øge 
 fokus på tungmetalindholdet i 2006.

Endvidere ses stigninger i mængden af iltforbrugende 
stoffer, BI5. Stigningen i BI5 er målt i vintermånederne, 
og derfor skyldes stigningen afisningsmidlerne, hvor 
forbruget af meteorologiske årsager er steget markant 
i 2005. 

Der ses et væsentlig fald i indholdet af brændstof i 
overfladevandet fra 451 kg i 2004 til 164 kg i 2005. 
Mængden vil variere afhængig af brændstofspild på 
lufthavnsområdet. I den seneste 5 års periode har 
brændstofindholdet varieret mellem 90451 kg/år.

Ingen større olie og brændstofspild i 2005 

Brændstoflageret Københavns Lufthavn I/S modtager 
jetfuel via en underjordisk rørledning fra virksomhe
dens egen pumpestation på Prøvestenen. Fra lager
tanke i brændstoflageret distribueres jetfuel til fly
standpladserne primært via rørledninger til pitbrønde, 
hvorfra det enkelte fly tankes med en slange. I 2005 
blev der foretaget cirka 126.000 tankninger med et 
samlet volumen på cirka 970 millioner liter brændstof. 

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 afløb, hvorefter brændstoffet op
samles i nærmeste brændstofudskiller. Oliespild op
samles typisk med et absorberende materiale i kombi
nation med en efterfølgende afvaskning med sæbe
vand, som påføres og opsamles. 

I forbindelse med oprensningen registreres spild, så 
der opnås et samlet overblik over mængde og antal. I 
2005 er der registreret i alt 264 spild på tilsammen 
3.001 liter mod 217 spild på tilsammen 39.279 liter i 
2004. Det store fald i mængden skyldes to meget 
store spild i 2004. Set i forhold til antal spild er der 
sket en stigning. Stigningen er sket for spild under 50 
liter. Til gengæld er antallet af spild på 50 liter og der
over faldet fra 20 til 6. 

Af det samlede antal spild er de 94 brændstofspild på 
tilsammen 1.352 liter, mens der har været 170 olie
spild (hydraulik og motorolie) på 1.649 liter. Det sam
lede antal spild og den samlede mængde skal ses i for
hold til det samlede forbrug på cirka 970 millioner liter 
brændstof. Det svarer til, at der er spildt 1 liter for 
hver cirka 720.000 liter tanket brændstof.
   

Mange aktiviteter påvirker overfladevandet
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Sne og is øger ressourceforbruget 

Når sne og is lægger sig over Danmark, er lufthavnen i 
højeste beredskab. Særligt kritiske meteologiske for
hold i Københavns Lufthavn er hyppige tempera
tursvingninger omkring frysepunktet med nedbør eller 
tåge, da der her er risiko for isdannelse på baner og 
fly. Vejrsituationen overvåges via et avanceret isvars
lingssystem og giver mulighed for at være på forkant 
og dermed udsprede afisningsmidler inden der dannes 
isslag. 

I gennemsnit generes flytrafikken 19 dage om året af 
snevejr, og et effektivt beredskab af 200 mand står 
klar, når sneen kommer. Snerydningen af banerne 
foregår i konvojer med 14 køretøjer ad gangen, og 
 indenfor 10 minutter kan en bane på over 3 km i 
længden og 60 m i bredden ryddes.

Hovedparten af lufthavnens køretøjer anvender diesel. 
Diesel bruges primært til køretøjer i forbindelse med 
vedligehold af arealer, herunder afisning og renhol
delse af baner, og forbruget vil derfor i høj grad af
hænge af behovet for at køre med snerydningsmateri
ellet. Endvidere anvendes diesel på en række nød
strømsanlæg, der skal sikre strømforsyningen til bane
lys og andre vitale dele, således at trafikken ikke be
sværliggøres eller må stoppes ved svigt i den offentlige 
strømforsyning.

Tankanlæg til diesel og benzin i lufthavnens nord og 
vestområde forsyner CPH’s køretøjer, som er forsynet 
med følere, der registrerer det enkelte køretøjs for
brug. Benzinforbruget er steget fra 58 m3 i 2004 til 59 
m3 i 2005, mens dieselforbruget er steget fra 718 m3 i 
2004 til 765 m3 i 2005. 

Til afisning af baner og rulleveje anvendes formiat i 
flydende og fast form. I standpladsområdet, hvor 
handlingpersonalet færdes, anvendes endvidere sand 
opblandet med maksimalt 5 % urea for at sikre mod 
faldulykker. I 2005 er der anvendt 1.706 tons formiat 
og 6 tons sand/urea blanding. Forbruget i 2004 var på 
1.093 tons formiat og 55 tons sand/urea blanding. 
Den væsentlige stigning i forbruget af formiat skyldes 
meteorologiske forhold. Det mindre forbrug af sand/
urea skyldes, at CPH forsøger at begrænse forbruget, 

da sandet aflejres i drænrender og brønde. I 2005 er 
der anvendt 136 tons Calcium Magnesium Acetat til 
afisning af arealer foran terminalområdet. Produktet er 
fra vinterhalvåret 2005/2006 erstattet af formiat.

Is og sne på flyene kan påvirke flyets manøvredygtig
hed, og det er derfor vigtigt for flysikkerheden, at is 
og sne fjernes fra flyet. Afisningen fortages af hand
lingsselskaberne, som anvender en 80°C varm blan
ding af glykol og vand, der sprøjtes på flyet på tre 
særligt indrettede platforme, hvor eventuel oversky
dende afisningsvæske (samt nedbør) opsamles i tanke. 
Væsken er farvet orange, så afisningsmandskabet ved 
en visuel inspektion kan se, om glykolen har fordelt sig 
rigtigt. 

Til en afisning anvendes cirka 200 liter glykol. Forbru
get af glykol på platformene har i de sidste 5 år ligget 
mellem 313 og 763 m3. I 2005 er der anvendt 721 m3 
100 % glykol og opsamlet 370 m3. Præventive afisnin
ger foretages typisk på standpladserne, når flyet nat
parkeres. Flyet påsmøres cirka 6 liter afisningsmiddel 
for at undgå isdannelse. Glykolforbruget til de fore
byggende afisninger udgjorde 4,4 m3 i 2005.

Den opsamlede væske fra platformene bortskaffes 
dels til rensnings og biogasanlæg på Sjælland, dels 
udspredes væske med særlig lavt glykolindhold på et 
godkendt areal i lufthavnen. Kontrol af jordprøver fra 
udspredningsarealet viser, at glykolen er nedbrudt et 
par måneder efter den sidste udspredning. Den ud
spredte mængde udgjorde i 2005 godt 5 % af den 
opsamlede mængde.

Ukrudtsmidler 

CPH forsøger at begrænse forbruget af ukrudtsmidler 
mindst muligt, men af sikkerhedsmæssige årsager er 
det nødvendigt at anvende ukrudtsmidler på de områ
der langs sikkerhedshegn og langs banerne, hvor me
kanisk rensning ikke er mulig eller tilstrækkelig. I 2005 
er der samlet anvendt 127 liter ukrudtsbekæmpelses
middel på lufthavnens samlede areal på 11,8 km2, 
hvilket ligger på niveau med forbruget i 2004.
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Generelt uændret energiforbrug 

Energiforbruget i Københavns Lufthavn er størst i ter
minalområderne. Energien går til belysning og installa
tioner i bygninger, på forpladser, standpladser og 
 baner samt ventilation, rumopvarmning og komfort
køling i terminalbygningerne.

CPH distribuerer el, vand og varme til brugere og 
 lejere i lufthavnen og ejer, driver og vedligeholder alle 
forsyningsnet dertil. Omhyggelig registrering af ener
giforbrug samt løbende vurdering af udviklingen i for
bruget er med til at sikre optimal udnyttelse af energi
ressourcerne både for CPH og for de lejere i lufthav
nen, som CPH leverer energi til. Der har herunder i 
2005 været fokus på energiforbruget i de talrige byg
geprojekter, der udføres i lufthavnen. Omkostninger  
til el og vand i byggeperioden overføres til projektet, 
hvilket er med til at synliggøre – og derigennem redu
cere forbruget. 

Opvarmning af lokaler samt fremstilling af varmt 
brugsvand baseres hovedsagelig på fjernvarme og i 
mindre grad på naturgas. Olieopvarmning findes kun i 
en enkelt hangar, der er under nedlukning. Elvarme 
findes primært i små printerhytter samt fjerntliggende 
transformatorstationer, hvor anden opvarmning er 
uhensigtsmæssig. 

CPH forestår fællesindkøb af el og varme for brugerne 
af lufthavnens bygninger, udstyr og arealer. Derudover 
producerer lufthavnen en mindre mængde el fra et 
naturgasfyret minikraftvarmeværk og fra de diesel
generatoranlæg, der sikrer elforsyningen i terminal
området og ved baneinstallationerne i tilfælde af svigt 
fra den offentlige forsyning. 

Elforbruget i 2005 ligger på niveau med forbruget i 
2004. Energiforbrug til opvarmning udviser en svagt 
faldende tendens i opgørelsen for det samlede energi
forbrug til opvarmning. Opgøres forbruget pr. 1.000 
m2 ses en svag stigning. Det graddagekorrigerede for
brug pr. 1.000 m2 viser en tilsvarende stigning. 

Genanvendelse er vandbesparende 

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, catering
firmaer og øvrige lejere i lufthavnen er ansvarlige for 
eget vandforbrug.

Vandforsyningen til Københavns Lufthavn kommer fra 
Tårnby og Dragør Kommune. Herudover udnyttes 
 sekundavand fra en lokal afværgeboring til køling af 
teknikrum og til vask af biler, samt en innovativ udnyt
telse til toiletskyl i visse udvalgte områder. Nytænknin
gen har reduceret vandforbruget med cirka 20.000 m3 
i 2005. Det samlede forbrug af drikkevand i 2005 er 
steget med knap 4 % i forhold til 2004. Stigningen 
ligger under stigningen i antal passagerer på 5 % og 
forbruget pr. 1.000 passagerer viser således en fortsat 
faldende tendens.



1: Terminalområdet
I terminalerne foregår en række aktiviteter fra passa
gererne ankommer til lufthavnen og til flyet afgår. 
Passagererne skal checkes ind og gennem sikkerheds
kontrollen, hvorefter der er mulighed for shopping og 
bespisning før afgang. Aktiviteterne i terminalerne 
medfører et forbrug af både energi og vand. 
Aktiviteterne producerer endvidere spildevand og 
 affald, som skal bortskaffes til kommunale anlæg. 
Knap 20 millioner passagerer gik gennem Københavns 
Lufthavns tre terminaler i 2005.

2-4: Lufthavnsarealet
Københavns Lufthavn dækker et areal på knap 12 
 kvadratkilometer, hvoraf en fjerdedel er befæstet. 
Vedligeholdelsesarbejde på baner og rulleveje udføres 
løbende og i videst muligt omfang om natten, hvor 
trafikintensiteten er mindst. 
Når det regner ledes vandet fra lufthavnens arealer  
via et effektivt drænsystem til 12 forskellige udløb  
til Øresund. Aktiviteterne i lufthavnen påvirker vand
kvaliteten og CPH gennemfører derfor et omfattende 
overvågningsprogram. Et af stofferne, som indgår i 

programmet er brændstof, idet spild ved tankning af 
fly og køretøjer ikke kan undgås på trods af stor på
passelighed. Af hensyn til brandsikkerhed oprenses alle 
spild ved bortspuling til afløbssystemet, hvorefter 
brændstoffet opsamles i en af de 144 olieudskillere, 
som er placeret på lufthavnsarealet. I 2005 er der 
 tanket cirka 970 millioner liter brændstof, hvoraf der 
er spildt 1 liter pr. 720.000 liter brændstof.

32 4
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Renovering af spildevandssystemet

Lufthavnens spildevand ledes til to samlede udløb til 
henholdsvis Tårnby og Dragør kommuner. Ved konti
nuerte flowmålinger er der registreret en samlet spil
devandsmængde på 242.009 m3 i 2005. Hovedparten 
på 236.508 m3 spildevand ledes til Tårnby Kommune 
fra aktiviteterne i lufthavnens nord, øst og vestom
råde, mens 5.501 m3 ledes til Dragør Kommune fra 
aktiviteter i sydområdet. Spildevandsmængden pr. 
1.000 passagerer er siden 2001 faldet med knap  
13 % og har de senere år svinget mellem 11,9 og 
14,4 m3. I 2005 er spildevandsmængden pr. 1.000 
passagerer på 12,1 m3.

Tilstanden af spildevandsledninger og brønde kan på
virke spildevandsmængden, idet der kan ske udsivning 
af spildevand eller indsivning af drænvand. For at for
hindre dette har lufthavnen iværksat en 10 års hand
lingsplan frem til 2013 for renovering af kloaknettet.  
I 2005 har denne renovering omfattet sydområdet, 
hvor en række ledninger er blevet udskiftet eller 
 tætnet. 

Spildevandskvaliteten påvirkes af de mange aktiviteter, 
der udføres af CPH og de øvrige virksomheder i luft
havnen. En stor del af spildevandet stammer fra termi
nalområdet og spildevandssammensætningen herfra 

svarer til almindelig husspildevand. Derudover påvirkes 
kvaliteten af værkstedsaktiviteter, produktion af mad 
til fly, restauranter og kantiner. En mindre del af spilde
vandet stammer fra flytoiletter. Med toiletvogne tøm
mes flyenes toilettanke og køres til en desintegrator
bygning, hvor en kværn findeler spildevandet, og 
pumper vandet til det samlede spildevandssystem. 
Spildevandet fra flyene indeholder frostvæske og 
 desinfektionsmiddel.

Hver måned udtages døgnprøver fra de to udløb til 
kontrol af spildevandskvaliteten. Resultaterne for ind
hold af tungmetaller i 2005 viser et fald i indholdet af 
zink og nikkel samt en stigning i indholdet af krom, 
kobber og cadmium i forhold til 2004. Indholdet af 
tungmetaller stammer primært fra værkstedsaktivite
ter, og kan variere fra år til år afhængig af aktivitets
niveauet på værkstederne.

Indholdet af olie/fedt og COD i spildevandet er steget 
til niveauet for årene før 2004, som var et atypisk år 
som følge af svovlbrinteproblemer i spildevandssyste
met, hvor fedtet blev aflejret i spildevandsbrønden. 
Svovlbrintedannelsen er under kontrol ved hjælp af 
 tilsætning af calciumnitrat, som dog har den følge
effekt, at indholdet af kvælstof i spildevandet stiger.

Detergentniveauet er steget med 31 %. Hovedparten 
af detergentindholdet stammer fra et flykøkken i luft
havnens østområde, og det vurderes derfor, at stignin
gen stammer herfra. Også faldet på 15 % fra 2004
 niveauet for fosforindhold i spildevandet tilskrives 
 ændringer i flykøkkenets udledning af fosfor. 
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Ændring af affaldsstrømme 

Ansvaret for affald fra flyene påhviler flyselskaberne, 
mens CPH har ansvaret for bortskaffelse af affald fra 
de tre passagerterminaler, CPH’s værksteder og admi
nistrationsbygninger. Affaldet sorteres i fraktioner på 
en dertil indrettet containerplads. 

EU´s skærpede sikkerhedskrav fra slutningen af 2004, 
hvor der blev indført scanning af alle personer, der 
passerer airside/landsidegrænsen, har betydet en 
 ændring i affaldsstrømmene i terminalområdet. Det 
har i en række tilfælde gjort vejen til nærmeste af
faldsbeholder længere og mere besværlig. Der er kom
penseret for disse problemer med nye affaldsrum, og 
brugerne har efterhånden indarbejdet nye rutiner.

For affaldsstrømmene har det især betydet, at affalds
sortering har været ringere i de første 34 måneder af 
året. Der er således et væsentligt fald i mængden af 
pap til genanvendelse, mens mængden af affald til 
forbrænding er steget. Selv om affaldssorteringen i 
 løbet af de efterfølgende måneder næsten er kommet 
op på det normale niveau, ses der for hele 2005 en 
forskydning i bortskaffelsesmetoderne i forhold til 
2004 med mindre andel til genanvendelse og større 
andel til forbrænding. 

Den samlede mængde affald er steget 8,5 % i forhold 
til 2004, hvilket er lidt mere end stigningen i antallet 
af passagerer. Affaldsmængden pr. 1.000 passagerer 
er steget fra 139 kg til 144 kg. 

Indførelsen af de skærpede sikkerhedskrav har med
ført, at andelen af affald til genanvendelse er faldet 
fra 15 % af den samlede affaldsmængde i 2004 til  
13 % i 2005. Genanvendeligt affald udgøres primært 
af pap, papir samt jern og metal. Hovedparten af det 
genanvendelige affald genereres løbende i forbindelse 
med driften af lufthavnen, mens en mindre og meget 
varierende del generes i forbindelse med diverse op
rydninger. 

Mængden af affald til forbrænding er steget med  
15 % i forhold til 2004 og udgjorde i 2005 71 % af 
den samlede affaldsmængde. Dette kan primært til
skrives sikkerhedskravene i kombination med passa
gerstigningen. Affald til forbrænding består primært 
af blandet brændbart fra kontorer, butikker, kiosker og 
passagerarealer i øvrigt. 

Mængden af affald til specialbehandling er faldet 1 % 
i forhold til 2004. Affald til specialbehandling udgøres 
primært af vand med et mindre indhold af olie/sæbe 
fra vask af standpladser mv. efter bl.a. oliespild. Denne 
mængde afhænger bl.a. af, hvor meget det regner, og 
hvornår opsamlingstankene tømmes i forhold til kalen
deråret. Der vil derfor naturligt være store udsving i 
mængden af affald til specialbehandling. 

Mængden af affald til deponering er faldet med 2 % i 
forhold til 2004. Denne type affald kommer primært 
fra vedligehold af infrastrukturen og er ikke følsom 
overfor ændringer i passagerantallet. Den største frak
tion til deponering er gadeopfej fra den løbende støv
sugning af standpladser mv. 
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Positiv udvikling i antal arbejdsskader 

Arbejdsmiljøarbejdet i CPH er organiseret i en sikker
hedsorganisation, som består af et hovedsikkerheds
udvalg og tre sikkerhedsudvalg forankret på under
direktørniveau. 

I 2005 påbegyndte CPH opbygning af et arbejdsmiljø
ledelsessystem efter OHSAS 18001. CPH har gennem
ført arbejdsmiljøscreeninger af de første afdelinger ho
vedsageligt i de operative områder. Erfaringerne herfra 
er, at det generelt går godt med arbejdsmiljøarbejdet i 
CPH, men også at der er områder, hvor der skal ske 
forbedringer. Der hvor screeningerne viser problemer, 
er det afdelingernes ansvar at sørge for, at der udar
bejdes en handlingsplan til løsning af problemerne. 
Indførelsen af arbejdsmiljøledelse vil på den måde 
 understøtte processen med at få forankret arbejds
miljøansvaret i linjeledelsen.

For at få en ensartet systematik i arbejdsmiljøarbejdet 
er alle registreringer om arbejdsmiljøforhold, herunder 
arbejdspladsvurderinger (APV) lagt ind i et ITsystem, 
som er elektronisk tilgængelige for alle medarbejdere 
via intranettet. 

Alle kemikalier, som anvendes af CPH er blevet regi
streret og for en stor del er der udarbejdet arbejds
pladsbrugsanvisninger på baggrund af en kemisk 
 arbejdspladsvurdering. Der er endvidere udarbejdet  
en politik for indkøb af kemikalier.

Der blev i 2005 registreret 31 arbejdsskader, svarende 
til en arbejdsskadesfrekvens på 9,7. Frekvensen i 2004 
var 10,4, og det er således lykkedes at fortsætte den 
positive udvikling på trods af mange nyansættelser på 
securityområdet i 2005.

Der er ikke de store forskydninger i fordelingen af ar
bejdsskadetyperne i forhold til sidste år. Fordelingen i 
forhold til Arbejdstilsynets fokusområder viser, at den 
primære årsag til arbejdsskaderne er ”fald i samme 
 niveau”, som tegner sig for 29 % af alle skader. ”Fald 
til lavere niveau” var skyld i 16 % af skaderne, mens 
13 % skyldtes, at en ansat blev ”ramt af – eller stødte 
mod en genstand”. ”Manuel håndtering” tegnede sig 
for 16 %, ”kontakt med skarpe genstande” tegnede 
sig for 10 % af skaderne, ”tilskadekomst med internt 
transportmiddel” var skyld i 6 % og endelig var der  
10 %, hvor skaden skyldes ”andre årsager”.
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Miljøpåvirkningen fra Roskilde Lufthavn

Flytrafik

Roskilde Lufthavn benyttes i dag som regional lufthavn 
for hovedstadsområdet og Sjælland. Lufthavnen be
nyttes hovedsageligt til flytrafik inden for almenflyv
ning og skole eller træningsflyvning, og trafikken ud
føres typisk med mindre flytyper i vægtklassen mellem 
1.000 og 2.000 kg.

Antallet af flyoperationer viser en fortsat faldende ten
dens set over en fem års periode. I 2005 er der afviklet 
69.204 operationer. Der er sket en stigning i antal 
operationer med fly over 2 tons blandt andet som 
følge af, at en række militære flyoperationer er flyttet 
fra Værløse Flyveplads til Roskilde Lufthavn. Herudover 
er der registreret flere forretningsflyvninger i 2005.

Banesystemet i Roskilde Lufthavn er fastlagt med 
 banerne 0321 og 1129. Flytrafikkens fordeling på 
banerne har i 2005 ikke afveget væsentlig fra den 
normale benyttelse af banesystemet set over en 10 års 
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 ud
pegede områder og kan som udgangspunkt kun ud
føres i tidsrummet fra 07:00 til 18:00. I 2005 er der 
foretaget 115 motorafprøvninger.

Energi og vandforbrug

Energiforbruget til opvarmning ligger i 2005 på niveau 
med  2004. Det samme gør sig gældende, når der 
 tages hensyn til variationen i udendørs temperaturen. 
Det samlede elforbrug er stort set uændret i forhold til 
2004.
 

I 2005 var der et større brud på vandforsyningen. 
Vandforbruget i Roskilde Lufthavn er derfor steget 
med 65 % fra 3.724 m3 i 2004 til 6.144 m3 i 2004. 

Affald

Affaldet fra Roskilde Lufthavn består hovedsageligt af 
dagrenovationslignende affald, som genereres fra 
 passagerterminalen, administrationsbygningen og til
hørende værksteder. Den samlede mængde affald 
 vurderes at være under 50 tons i 2005.

VVMundersøgelse

CPH nåede i 2005 så vidt i VVMundersøgelserne (Vur
dering af Virkningerne på Miljøet) i Roskilde Lufthavn, 
at de tekniske rapporter til VVMredegørelsen er frem
sendt til Hovedstadens Udviklings Råd (HUR) og an
søgning om miljøgodkendelse er fremsendt til Roskilde 
Amt. Ansøgningen omfatter såvel drift af den eksiste
rende lufthavn som etablering og drift af en udvidelse 
af anlæg og beflyvning.

HUR og Roskilde Amt er i gang med udarbejdelsen af 
udkast til henholdsvis regionplantillæg med VVMre
degørelse og miljøgodkendelsen, som forventes frem
lagt for offentligheden i 2006.
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Regnskabspraksis

Miljørapporten for CPH beskriver udviklingen i miljø
påvirkningen fra drift, vedligehold og udbygning af 
lufthavnene i København og Roskilde. 

En vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) af ud
bygningen af Københavns Lufthavn fra 1996 samt 
 miljøgodkendelserne af lufthavnen fra 1997, som blev 
stadfæstet af Miljøklagenævnet i maj 1999, har dan
net udgangspunktet for vurderingen af, hvilke miljø
påvirkninger der er væsentlige for CPH’s aktiviteter. 
Miljørapporten beskriver udviklingen i miljøpåvirknin
gerne, 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 
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

Miljørapporten er udarbejdet efter følgende regn
skabspraksis:

Trafikudvikling og støj
Trafikudviklingen opgøres på baggrund af data i CPH’s 
trafikstatistiksystem, hvor alle flyoperationer indgår 
med flytype, startvægt, baneanvendelse og tidspunkt. 
Den samlede støjpåvirkning i lufthavnen fra starter og 
landinger er beregnet med TDENLmetoden og fore
tages 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 CPH’s støjovervågningsanlæg. Antallet af motoraf
prøvninger, herunder antallet af tomgangskørsler og 
afvigelser fra bestemmelser ved motorafprøvninger, er 
optaget i miljørapporten på baggrund af indberetnin
ger fra flyselskaberne.

Luftkvalitet
Luftkvaliteten i Københavns Lufthavn overvåges og 
 registreres af CPH’s luftkvalitetsmoniteringsanlæg. 
 Anlægget indsamler sideløbende meteorologiske data.

Overfladevand
Mængden af udledt overfladevand beregnes ud fra 
pumpeeffekten af CPH’s pumper for udløb U5 og ud 
fra nedbøren oplyst af DMI for øvrige udløb. Vandkva
liteten beregnes på baggrund af analyse af periodiske 
vandprøver på eksternt laboratorium. Data fra januar 
til marts 2005 er skønnet som følge af teknisk fejl på 
pumpen ved U5 i denne periode.

Olie- og brændstofspild
Antallet af olie og brændstofspild er opgjort som an
tallet af indrapporteringer fra Security, Brand og Red
ning 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.

Ressourcer
Mængden af glykol til afisning af fly opgøres af de 
 selskaber, der foretager afisningen. Den årligt opsam
lede mængde glykol opgøres som den registrerede 
mængde for hvert bortkørt vognlæs og korrigeres for 
tankindholdet primo og ultimo. Forbruget af bane
afisningsmidler, brændstofforbrug og ukrudtsmidler 
opgøres ud fra indkøbte mængder korrigeret for 
 lagerforskydning. Dieselforbruget indeholder brænd
stof til nødstrømsgeneratorer.

Energi- og vandforbrug
De enkelte typer af forbrug er opgjort på baggrund af 
de indkøbte/ registrerede mængder fratrukket for
brug, der sælges til andre virksomheder i lufthavnen. 
Det opvarmede areal opgøres på baggrund af BBR
 registret. 
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Spildevand
Mængden af udledt spildevand registreres via online
målere tilsluttet CPH’s centrale overvågningsanlæg 
(CTS). Vandkvaliteten beregnes på baggrund af 
 analyse af periodiske vandprøver på eksternt labora
torium.

Affald
Hovedparten af data indsamlet på affaldsområdet 
kommer fra vejesedler eller månedsopgørelser fra 
modtageren af affaldet. Det er i enkelte tilfælde ikke 
muligt at opgøre mængden af affaldet, da der ikke 
foretages en vejning eller opgørelse af volumen. Der 
foretages i disse tilfælde et skøn af vægten.

Arbejdsskader 
Antallet af arbejdsskader er opgjort som antallet af 
skader hændt i det pågældende år, der giver en eller 
flere dages sygefravær. Arbejdsskadefrekvensen er 
 opgjort som antal arbejdsskader pr. 1 million arbejds
timer.
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Revisors erklæring
til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S

Vi har vurderet Københavns Lufthavne A/S’ miljørap
port for 2005 med henblik på at afgive en erklæring 
om rapporten.  

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

Kriterierne for udarbejdelse af miljørapporten fremgår 
af den beskrevne regnskabspraksis på side 21. Her er 
oplyst om grundlaget for valg af miljøpåvirkninger til 
rapportering, begrundelse for de valgte aktiviteter, og 
med hvilke indregnings og målemetoder miljødata er 
præsenteret i miljørapporten.

Ansvarsforhold
Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelse af 
 miljørapporten, herunder for etablering af registre
rings og interne kontrolsystemer til sikring af et 
 pålideligt rapporteringsgrundlag, for fastsættelsen af 
acceptable rapporteringskriterier samt valg af data til 
indsamling. 

Vort ansvar er på grundlag af vor vurdering at ud
trykke 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 virksom
hedens aktiviteter for regnskabsperioden.

•  At de i miljørapporten for 2005 oplyste data for de 
omfattede aktiviteter er dokumenteret og opgjort 
omhyggeligt og pålideligt i overensstemmelse med 
de under anvendt regnskabspraksis anførte meto
der for indregning og måling.
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Den opnåede sikkerhed er begrænset, idet vort ar
bejde har været begrænset sammenlignet med en 
 revisionsopgave. 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 underlig
gende dokumentationsmateriale samt kontrol af, om 
regnskabspraksis er fulgt.

Konklusion
Vi er ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, 
at de i miljørapporten for 2005 anførte data er opgjort 
i overensstemmelse med de anførte kriterier.

København, den 20. februar 2006

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Jens Otto Damgaard
statsautoriseret revisor

Birgitte Mogensen
statsautoriseret revisor
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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. Ofte anvendes 
det Avægtede lydtryk niveau; dB(A), der er et udtryk 
for det menneskelige øres evne til at opfatte lydener
gien. 

Detergenter
Tilsættes vaske og rensemidler til nedsættelse af van
dets overfladespænding.

Formiat
Middel til afisning af baner.

GJ
Giga Joule, 109 Joule.

Glykol
Middel til afisning af fly. I Københavns Lufthavn anven
des 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 højre ydelse 
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 blandt andet dieseldrevne 
motorer.

PM10

Partikler med en størrelse på maksimalt 10 µm i dia
meter.

Rulleveje
Veje mellem start/landingsbaner og flyenes stand
pladser.

Standpladser
Flyenes ”parkeringspladser” under ophold i lufthav
nen. Kan være brobetjente eller uden bro frem til flyet.
 
TDENL-metoden
TotalDayEveningNightLevel; Beregningsmetode til 
løbende kontrol af støjbelastningen omkring lufthavne 
og flyvepladser. Metoden, der udtrykker støjbelastnin
gen ved ét enkelt tal; TDENLværdien, anbefales af 
Miljøstyrelsen og baseres på DENL, der benyttes ved 
støjkortlægning af lufthavne. DENL er det energimid
lede Avægtet lydtrykniveau (Day Evening Night Level) 
over et gennemsnitsdøgn med 5 dB tillæg for støjbegi
venheder mellem 19:0022:00 og 10 dB tillæg for 
støjbegivenheder mellem 22:0007:00.  

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	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005

    

Københavns Lufthavn     

Passagerer	 antal	 18.136.274	 18.272.173	 17.714.007	 19.034.585	 19.981.872

flyoperationer	 antal	 288.739	 266.894	 259.002	 272.518	 268.655

ansatte (CPh)	 antal	 1.388	 1.347	 1.352	 1.480	 1.649

støjbelastning	 TDENL	i	dB	 149,6	 147,9	 145,8	 146,1	 146,0

Maksimale støjniveauer i natperioden
fra ind- og udflyvninger	 	 	 	 	 	

81	dB(A)	 antal	 	 	 	 	 16

82	dB(A)	 antal	 	 	 	 	 16

83	dB(A)	 antal	 	 	 	 	 11

84	dB(A)	 antal	 	 	 	 	 6

85	dB(A)	 antal	 	 	 	 	 4

86	dB(A)	 antal	 7	 5	 2	 3	 1

87	dB(A)	 antal	 2	 0	 2	 0	 0

88	dB(A)	 antal	 1	 1	 0	 1	 2

89	dB(A)	 antal	 2	 0	 2	 0	 0

90	dB(A)	 antal	 1	 0	 1	 0	 0

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

baneanvendelse		 	 	 	 	 	

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

04R	Start/landing	 %	fordeling	 35,1	/	0,1	 41,1	/	0,2	 32,8	/	0,1	 30,0	/	0,1	 29,3	/	0,1

22L	Start/landing	 %	fordeling	 5,0	/	58,4	 3,9	/	52,1	 5,3	/	62,2	 4,8	/	65,8	 4,4	/	67,0

22R	Start/landing	 %	fordeling	 59,0	/	2,1	 52,6	/1,6	 61,6	/	1,9	 65,0	/	1,6	 65,9	/	1,7

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

30	Start/landing	 %	fordeling	 0,3	/	3,2	 0,2	/	4,3	 0,2	/	2,2	 0,2	/	2,0	 0,1	/	0,7

Miljødata
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Miljødata	 Enhed	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005

    

     

vægtfordeling af flytyper	 	 	 	 	 	

0-29	ton	 antal	 93.883	 89.827	 94.831	 101.359	 95.367

30-49	ton	 antal	 14.275	 15.629	 14.163	 11.916	 14.950

50-69	ton	 antal	 137.287	 114.235	 93.514	 92.777	 96.509

70-119	ton	 antal	 28.259	 34.349	 45.124	 55.799	 50.706

120-299	ton	 antal	 13.599	 11.734	 10.140	 9.213	 9.310

>	300	ton	 antal	 1.436	 1.120	 1.230	 1.454	 1.813

Motorafprøvninger	 	 	 	 	 	

Motorafprøvninger	 antal	 1.604	 1.579	 1.593	 1.465	 1.371

–	heraf	tomgang	 antal	 936	 1.006	 848	 695	 677

Afvigelser	fra	vilkår	 antal	 8	 6	 6	 10	 3

Luftkvalitet	 	 	 	 	 	

NO2	 µg/m3	 22	 19,4	 21,5	 22,1	 20,8

PM10	 µg/m3	 19	 20,9	 23,2	 19,6	 24,1

NO	 µg/m3	 9,7	 7,8	 7,2	 6,3	 4,9

udledning af overfladevand	 m3	 2.475.828	 	3.427.392		 2.736.071	 3.545.565	 2.841.411

Overfladevand	 	 	 	 	 	
– udledte stoffer	 	 	 	 	 	

Total-N	 kg	 11.463	 	10.289		 5.834	 9.255	 7.035

Total-P	 kg	 877	 	1.193		 409	 558	 695

Bl5	 kg	 73.046	 	53.873		 46.719	 30.464	 155.958

Totalkulbrinter	 kg	 160	 90	 222	 451	 164

Zink	 kg	 89	 137	 129	 108	 255

Krom	 kg	 1,1	 0,4	 0,0	 2,2	 3,7

Kobber	 kg	 21	 35	 24	 13	 62

Nikkel	 kg	 9	 10	 10	 10	 7

Bly	 kg	 1,9	 2,2	 1,6	 2,3	 5,5

Cadmium	 kg	 0,9	 0,9	 0,4	 0,3	 0,6
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Miljødata	 Enhed	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005

    

Olie- og brændstofspild	 	 	 	 	 	

0-9	liter	 antal	 152	 172	 184	 131	 143

10-49	liter	 antal	 103	 71	 95	 66	 115

50-249	liter	 antal	 15	 12	 10	 17	 6

>	250	liter	 antal	 1	 1	 0	 3	 0

brændstof	 	 	 	 	 	

Benzin	 m3	 71	 68	 63	 58	 59

Diesel	 m3	 772	 609	 711	 718	 765

	 	 	 	 	 	

baneafisning	 	 	 	 	 	

Formiat	 kg	 1.195.000	 	830.358		 923.565	 1.093.241	 1.706.255

Sand	(5%	urea)	 kg	 120.000	 	12.000		 28.000	 55.000	 6.000

	 	 	 	 	 	

afisning af fly	 	 	 	 	 	

Glykolforbrug	 m3	 763	 313	 490	 530	 721

Opsamlet	glykol	 m3	 444	 215	 302	 373	 370

	 	 	 	 	 	

ukrudtsmidler	 liter	 40	 110	 120	 133	 127
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Miljødata	 Enhed	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005

    

elforbrug	 TJ	 172	 163	 151	 155	 157

energiforbrug til       
opvarmning	 TJ	 118	 101	 102	 103	 102

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

vandforbrug	 m3	 143.112	 143.537	 138.662	 145.171	 150.559

vandforbrug pr.      

1.000 passagerer	 m3																			 7,9	 7,9	 7,8	 7,6	 7,5

udledning af spildevand	 m3		 251.558	 	263.681		 242.228	 225.506	 242.009

udledning af spildevand      
pr. 1.000 passagerer	 m3		 13,9	 14,4	 13,7	 11,9	 12,1

spildevand – udledte stoffer	 	 	 	 	 	

Total-N	 kg	 21.857	 	21.003		 21.930	 21.631	 22.791

Total-P	 kg	 3.432	 	3.376		 2.864	 2.533	 2.149

COD	 kg	 180.176	 	194.698		 168.736	 122.493	 167.225

Detergenter	 kg	 1.358	 	2.064		 1.470	 1.515	 1.982

Olie	og	fedt	 kg	 15.891	 	10.200		 9.452	 3.220	 10.621

Zink	 kg	 86	 54	 44	 61	 46

Krom	 kg	 0,8	 0,8	 0,4	 1	 4,5

Kobber	 kg	 16	 12	 10	 12	 31

Nikkel	 kg	 1,4	 1,5	 1,1	 3,2	 1,7

Bly	 kg	 1,1	 1,2	 0,5	 0,7	 0,6

Cadmium	 kg	 0,4	 0,2	 0,1	 0,2	 1,3
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Miljødata	 Enhed	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005

    

affaldsmængde	 ton	 2.608	 2.491	 2.432	 2.643	 2.868

bortskaffes til:	 	 	 	 	 	

-	genanvendelse	 procent	 16,3	 13,8	 14,7	 15,2	 13,1

-	forbrænding	 procent	 69,2	 64,9	 66,0	 67,4	 71,1

-	specialbehandling	 procent	 2,5	 6,1	 5,2	 4,5	 4,1

-	deponering	 procent	 12,0	 15,2	 14,1	 12,9	 11,7

affaldsmængde pr.       
1.000 passagerer	 kg	 144	 136	 137	 139	 144

	 pr.	1	mio.		
arbejdsskader	 arbejdstimer	 17,8	 14,2	 14,1	 10,4	 9,7
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Miljødata	 Enhed	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005

    

ROsKiLde Lufthavn      

	 	 	 	 	 	

Passagerer	 antal	 35.618	 49.278	 43.220	 33.511	 32.228

flyoperationer	 antal	 98.039	 98.416	 90.658	 73.231	 69.204

vægtfordeling af flytyper	 	 	 	 	 	

0-999	kg	 antal	 5.896	 6.934	 9.659	 11.084	 9.648

1.000-1.999	kg	 antal	 84.378	 83.445	 74.485	 56.615	 52.170

>	2.000	kg	 antal	 7.765	 8.037	 6.515	 5.532	 7.386

baneanvendelse	 	 	 	 	 	

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

11	Start/landing	 %	fordeling	 23,3	/	30,2	 32,0	/	38,9	 25,8	/	33,5	 27,8	/	33,4	 27,2	/	34,0

21	Start/landing	 %	fordeling	 42,9	/	34,4	 40,1	/	32,1	 40,9	/	32,4	 39,7	/	33,5	 39,2	/	31,5

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

Motorafprøvninger	 antal	 -	 -	 179	 118	 115

-	heraf	tomgang	 antal	 -	 -	 13	 7	 6

Afvigelser	fra	vilkår	 antal	 -	 -	 2	 1	 0

elforbrug	 GJ	 2.763	 2.687	 2.977	 3.121	 3.134

energiforbrug til opvarmning	 GJ	 3.228	 2.706	 2.953	 3.327	 3.275

energiforbrug pr. m2	 GJ	 1,10	 0,92	 1,00	 1,13	 1,07

vandforbrug	 m3	 5.847	 3.992	 4.567	 3.724	 6.144

	 pr.	1	mio.		
arbejdsskader	 arbejdstimer	 0,0	 18,3	 0,0	 14,3	 14,3








