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Københavns Lufthavn fastholder fortsat sin position som 

Skandinaviens største trafikknudepunkt med 20,9 mil-

lioner passagerer i 2006. Dette er en stigning på 

4,5 % i forhold til 2005. Det samlede passagerantal er 

steget trods et faldende antal flyoperationer, idet fly- 

selskaberne både har øget flyenes kapacitetsudnyttelse 

og antallet af operationer med større flytyper. Der blev i 

2006 afviklet 258.356 flyoperationer, hvilket svarer til et 

fald på 3,8 % i forhold til 2005.

I Københavns Lufthavns miljøgodkendelse af støj- og 

luftforurening fra flytrafikken er fastsat to centrale, støj-

relaterede vilkår. Lufthavnens støjbelastning var i 2006 på 

samme niveau som i 2005. Dette indebærer, at støjbelast-

ningen fortsat ligger under vilkåret om støjbelastning. 

For så vidt angår det andet støjrelaterede vilkår i miljø-

godkendelsen om det maksimale støjniveau i natperioden, 

er der registreret 59 hændelser over den fastsatte grænse. 

Alle hændelser er videresendt til myndighederne, som i 

de afsluttede sager har vurderet, at de støjbegrænsende 

bestemmelser er overtrådt i 5 tilfælde.

Et væsentligt middel til begrænsning af støjbelastning er 

etablering af støjafskærmninger. CPH har i 2006 færdig-

gjort den 300 m lange forbindelsesfinger mellem Terminal 

1 og det øvrige terminalkompleks. Bygningen har siden 

2005 fungeret som støjafskærmning.

I 2006 har myndighederne givet tilladelse til en udvidet 

drift af Roskilde Lufthavn samt en forlængelse af den 

ene start- og landingsbane. Hovedstadens Udviklingsråd

(HUR) har vedtaget et regionplantillæg med VVM 

(Vurdering af Virkningerne på Miljøet) for udvidelse af 

Roskilde Lufthavn, og Roskilde Amt har godkendt CPH’s 

ansøgning om miljøgodkendelse. Udvidelsen har i 2006 

påkaldt sig stor opmærksomhed hos både borgere og i 

medierne.

Såvel regionplantillægget med VVM som miljøgodkend-

elsen er påklaget, og CPH afventer nu myndighedernes 

afgørelser i sagerne. 

Miljørapporten er gennemgået af eksterne revisorer og 

forsynet med erklæring i overensstemmelse hermed.

København, 9. februar 2007

Peter Rasmussen

Vicedirektør
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Miljø handler om partnerskab

Københavns Lufthavn fastholder med 20,9 millioner 

passagerer i 2006 sin position som Skandinaviens største 

lufthavn, målt på antal passagerer. Grundlaget for 

Københavns Lufthavns placering er Lov om udbygning af 

Københavns Lufthavn, som bygger på en samfunds-

mæssig afvejning mellem på den ene side lufthavnens 

status som internationalt trafikknudepunkt og på den 

anden side hensynene til det omgivende miljø. Driften og 

udviklingen af lufthavnen vil fortsat ske med udgangs-

punkt i denne balance.

Organisering af miljøarbejdet

CPH ejer og driver lufthavnene i København og Roskilde 

og skaber rammerne for de mangeartede aktiviteter, der 

foregår i lufthavnene. CPH stiller en række faciliteter, 

herunder bygninger, installationer og anlæg til rådighed 

for brugerne af lufthavnene. Miljøarbejdet foregår i 

tæt samspil mellem CPH og samarbejdspartnerne i 

lufthavnen, hvoraf kan nævnes flyselskaber, handlings-

selskaber, brændstofselskaber, cateringfirmaer, speditions-

selskaber og butikker i terminalområderne. 

Dette samarbejde, kombineret med en åben dialog med 

luftfarts- og miljømyndighederne sikrer, at de over 700 

daglige flyoperationer kan afvikles sikkerhedsmæssigt og 

miljømæssigt forsvarligt.

Miljøarbejdet i CPH foregår inden for rammerne af 

CPH’s overordnede miljøpolitik. CPH skal som miljø-

ansvarlig virksomhed drives og udvikles, så der opnås 

et fortsat forbedret miljømæssigt resultat. Forbedringer 

tilvejebringes gennem inddragelse af miljøhensyn i alle 

beslutninger, forebyggende handlinger og anvendelse af 

renere teknologi, øget miljøbevidsthed blandt medarbej-

dere og partnere samt en åben dialog om virksomhedens 

miljøforhold.

Internt i CPH er de enkelte afdelinger ansvarlige for, at 

arbejdet foregår i overensstemmelse med lufthavnenes 

miljøgodkendelser, miljølovgivningen og CPH’s miljø-

politik. CPH’s miljøafdeling yder rådgivning og varetager 

kontakten til miljømyndighederne samt koordinerer 

lufthavnenes egenkontrol. Arbejdsmiljøarbejdet i CPH 

er organiseret i en sikkerhedsorganisation, som består 

af et sikkerhedsudvalg samt 43 sikkerhedsgrupper, der 

varetager de daglige opgaver.

Miljøgodkendelser og nye myndigheder

Miljøpåvirkningerne fra lufthavnene i København og 

Roskilde reguleres af myndighederne gennem en række 

miljøgodkendelser. Miljøgodkendelserne sætter grænser 

for påvirkningen af det eksterne miljø og er med til at 

sikre, at aktiviteterne i lufthavnen foregår uden væsent-

lige gener for omgivelserne.

Som følge af kommunalreformen har Miljøcenter Roskilde 

fra 1. januar 2007 overtaget Miljøstyrelsens kompetence 

som miljømyndighed hvad angår støj- og luftforurening 

fra lufttrafik i Københavns Lufthavn, mens Tårnby Kom-

mune har overtaget Københavns Amts kompetence-

område for øvrige forureningsforhold. Roskilde Kommune 

er fra 1. januar 2007 miljømyndighed for Roskilde Luft-

havn. CPH opretholder en løbende dialog med de myn-

digheder, som har godkendelses- og tilsynskompetence 

på miljøområdet.
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For Københavns Lufthavns vedkommende har Miljø-

styrelsen i 2006 indledt en revision af rammegodkend-

elsen af støj- og luftforurening fra lufttrafikken. Bag-

grunden for revisionen er, at alle rammegodkendelser 

skal revideres senest otte år efter, de er endelig godkendt. 

Miljøstyrelsen traf afgørelse om den nuværende ramme-

godkendelse i april 1997. Afgørelsen blev påklaget til 

Miljøklagenævnet, som traf endelig afgørelse i maj 1999. 

Revisionen forventes gennemført i 2007 med Miljøcenter 

Roskilde som myndighed, og CPH har påbegyndt det 

forberedende arbejde i efteråret 2006.

Miljøpåvirkning

Når en passager skal på en flyrejse, udløses en række 

aktiviteter, som alle medfører miljømæssige påvirkninger. 

Det følger af lufthavnenes miljøgodkendelser, at CPH skal 

overvåge og kontrollere miljøpåvirkningerne fra en lang 

række af disse aktiviteter, mens det ofte er den enkelte 

virksomhed, der har ansvaret for dem. Figuren på side 7 

illustrerer den miljømæssige ansvarsfordeling mellem CPH 

og lufthavnenes samarbejdspartnere.

Lufthavnsaktiviteterne skaber samtidig beskæftigelse og 

yder dermed et væsentligt bidrag til den samfundsøkono-

miske udvikling i regionen. Københavns Lufthavn danner 

ramme om cirka 22.000 arbejdspladser, hvoraf cirka 

1.650 er i CPH-regi.

I terminalområderne medfører serviceringen af passagerer 

et forbrug af blandt andet energi og vand til opvarmning 

og rengøring. I terminalerne produceres endvidere affald, 

som skal bortskaffes. Det er CPH, der har ansvaret for 

vand- og energiforsyningen til terminalområderne, mens 

de forretningsdrivende i terminalerne har ansvaret for 

bortskaffelse af affald og spildevand.

Flyene, der ankommer til lufthavnen, udsender støj og 

påvirker luftkvaliteten. Når flyet er parkeret på stand-

pladsen, skal det tømmes for passagerer, gods og herefter 

rengøres. Flyselskaberne har ansvaret for disse aktiviteter, 

herunder bortskaffelse af mad- og toiletaffald. Inden 

næste take-off tankes flyet, og i vinterperioden afises det 

ofte med afisningsvæske. Flyselskaberne har ansvaret for 

afisningsprocessen, mens det er CPH’s ansvar, at væsken 

efterfølgende opsamles. 

Der kan desuden være behov for servicetjek af flyet, 

herunder test af motorerne. Der er etableret en række 

værksteds- og motorafprøvningsfaciliteter til dette 

formål. Selv om motorafprøvninger foretages på særligt 

indrettede pladser, kan aktiviteten påvirke lokalområdet 

støjmæssigt.

Den daglige drift og vedligehold af startbaner, forplads-

er og øvrige arealer i lufthavnene medfører også en 

række aktiviteter, som kan påvirke miljøet. Lufthavnenes 

baneanlæg vedligeholdes og ryddes for is og sne om 

vinteren. Græsklædte arealer plejes og befæstede arealer 

renholdes. I lufthavnene findes også en række anlæg, 

som kan påvirke miljøet. Disse anlæg omfatter blandt 

andet brændstofanlæg, værksteder til vedligehold af fly 

og køretøjer, energiforsyning til banelys og brandøvelses-

plads. Det er primært CPH, der har ansvar for disse akti-

viteter, som alle kan påvirke luft-, jord- og vandkvaliteten.

På de følgende sider er udviklingen i de enkelte miljø-

påvirkninger beskrevet nærmere. Bagerst i rapporten 

findes en tabel med miljødata over en femårig periode.





Miljøarbejde er samarbejde

Mødet mellem passager og fly
Mødet mellem passager og fly udløser en række aktiviteter, som alle påvirker miljøet. Disse miljøpåvirkninger kan henledes 
til terminalaktiviteter, baneaktiviteter og flyaktiviteter. CPH overvåger en del af påvirkningerne, men ansvaret påhviler den 
enkelte virksomhed. CPH’s overvågning rapporteres til miljø- og luftfartsmyndighederne, som foretager den videre myndig-
hedsbehandling over for den enkelte virksomhed. Den miljømæssige ansvarsfordeling fremgår af skemaet nedenfor.

Terminalaktiviteter

Passagerakitiviteter i terminalområdet, 

herunder restauranter, butikker, toiletter

og kontorer.

Baneaktiviteter

Vedligeholdelse af baner, forpladser og 

øvrige arealer, herunder snerydning.

Flyaktiviteter

Start og landing, kørsel med fly til termina-

ler. Afisning, vask og flyvedligeholdelse.

Samspillet mellem CPH og de øvrige virksomheder i Københavns Lufthavn

Input

Glykol til flyafisning

Flybrændstof

Vand

El og varme

Input

Baneafisningsmidler

El til belysning

Ukrudtsmidler

Brændstof til CPHs køretøjer

Input

Brændstof til øvrige køretøjer

Vand til passagerområder

El og varme til passagerområder

Vand til restauranter, butikker m.v.

El og varme til restauranter, butikker m.v.

Output

Spildevand

Opsamlet glykol

Støj

Luftkvalitet

Output

Overfladevand

Affald

Luftkvalitet

Output

Spildevand

Affald

Luftkvalitet

Olie- og brændstofspild

AffaldCPHs ansvar CPH overvåger og kontrollerer Lejere og operatørers ansvar
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Miljøarbejdet i Københavns Lufthavn er kendetegnet ved et nært samarbejde mellem CPH 
og de øvrige virksomheder i lufthavnen. Dette samarbejde, samt en løbende dialog med miljø-
myndighederne, sikrer at lufthavnen hele tiden drives miljømæssigt forsvarligt.
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Støj fra flyaktiviteter er en af de mest markante miljø-

påvirkninger fra en lufthavn. For at begrænse støjbelast-

ningen mest muligt i de omkringliggende boligområder 

er der indført en lang række støjbegrænsende foranstalt-

ninger. Det gælder driftsvilkår om anvendelse af banerne, 

støjkrav om natten til de enkelte flyoperationer samt krav 

til flyenes operationer på landjorden. 

Støjen er under konstant overvågning, og lufthavns-

selskabet har et løbende samarbejde med flyveledelsen 

og luftfartsselskaberne for dels at kunne overholde 

ovennævnte støjkrav og dels at gennemføre løbende for-

anstaltninger til begrænsning af støjbelastningen. 

Miljømyndighederne har i miljøgodkendelsen af støj- og 

luftforurening fra flytrafikken i Københavns Lufthavn fast-

lagt, at støjbelastningen ikke må overstige den for 2005 

fremskrevne støjbelastning med en tolerance på 1 dB. Til 

vurdering af om kravet overholdes, beregnes den såkaldte 

TDENL-værdi (Total Day-Evening-Night Level), som beskriv-

er den samlede støjbelastning fra lufthavnens flytrafik. 

Referenceværdien, som lufthavnen skal overholde, er på 

147,4 dB med en tolerance på 1 dB.  

Lufthavnens støjbelastning var i 2006 på samme niveau 

som i 2005, idet TDENL-værdien er beregnet til 146,0 dB. 

Den samlede trafikmængde i Københavns Lufthavn faldt 

fra 268.655 operationer i 2005 til 258.356 operationer 

i 2006, et fald på 3,8 %. Samtidig er det samlede pas-

sagerantal for 2006 det højeste i Københavns Lufthavns 

historie, idet antallet er steget fra 19.981.872 i 2005 

til 20.877.496, en stigning på 4,5 %. 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. Flyoperationer med fly over 

300 tons er steget med 18 % fra 2005 til 2006. Ses det 

over en toårig periode, er der tale om en stigning på 

48 %. Samlet set er der tale om flere passagerer og færre 

flyoperationer, dog med flere store fly. Dette, kombineret 

med flytypesammensætningen, resulterer i en uforandret 

støjbelastning af omgivelserne.

Valget af bane til starter og landinger har en væsentlig 

indflydelse på støjpåvirkningen i omgivelserne. Både 

starter og landinger afvikles i modvind af hensyn til flyve-

sikkerheden. Anvendelsen af banesystemet afhænger 

derfor af den aktuelle vindretning. Banesystemet i Køben-

havns Lufthavn består af to 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. 

Hovedparten af alle starter (i alt 67 %) foretages på bane 

22R med udflyvning over den sydlige del af Amager og 

hovedparten af alle landinger (i alt 68 %) foretages på 

bane 22L med indflyvning over Øresund. Dette billede 

kendetegner de sidste mange års trafikbillede af luft-

havnen. Tværbanen (12-30) anvendes kun, når det er 

nødvendigt på grund af særlige vind- og vejrforhold. 

Flere passagerer – samme støj

Flyoperationer Støjbelastning
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Ind- og udflyvning i perioden kl. 23:00-06:00 er pålagt 

restriktioner om ikke at overstige et maksimalt A-vægtet  

støjniveau på 80 dB i seks målestationer placeret i bolig- 

områderne omkring lufthavnen, som vist på kortet 

nedenfor med baneanvendelse og målestationernes 

placering. Lufthavnens støjovervågningsanlæg registrerer 

alle hændelser over 80 dB. Der er i 2006 konstateret 59 

støjhændelser over 80 dB. De registrerede støjhændelser 

behandles af Statens Luftfartsvæsen, der har vurderet, 

at 5 af de registrerede støjhændelser har overtrådt vil-

kåret for det maksimale støjniveau i luftfartslovgivningen. 

2 sager er endnu uafsluttede.

Motorafprøvninger foretages i forbindelse med repara-

tioner og løbende vedligeholdelse af fly. For at minimere 

støjgenerne mest muligt er der indført en række bestem-

melser, der medfører, at motorkøringer kan foretages, 

når det er nødvendigt for rettidig afvikling af planlagte 

afgange, men med størst mulig hensyntagen til miljøet.

Motorkøringer må kun foretages i fire afprøvnings-

områder og må ikke udføres i tidsrummet fra kl. 23:00 til 

05:00. I 2006 er der foretaget 1.263 motorafprøvninger, 

heraf er 816 motorkøringer og 447 tomgangskøringer. 

Gennem de seneste fem år ses en generel faldende 

tendens i det samlede antal motorafprøvninger. I 2006 

er der indberettet 20 afvigelser fra bestemmelserne til 

miljømyndighederne.
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Københavns Lufthavn har med tre målestationer, som er 

placeret henholdsvis øst og vest for terminalområdet og 

ved lufthavnens sydvagt, overvåget luftkvaliteten omkring 

lufthavnen siden år 2000. Formålet med de to nordlige 

målestationer er at vurdere, hvor meget forurening luften 

tilføres, når den passerer hen over terminalområdet, idet 

tidligere undersøgelser har vist, at de største forurenings-

niveauer findes omkring dette område. Den tredje måle-

station er placeret, hvor lufthavnens påvirkning er mindst.

På hver målestation måles kvælstofoxid (NO), kvælstof-

dioxid (NO
2
), svovldioxid (SO

2
), ozon (O

3
), partikler (PM

2,5
 

i nordområdet og PM
10

 i sydområdet), toluen og benzen. 

I denne rapport fokuseres på de parametre, som har størst 

lokal påvirkning, og som er sammenlignelige med andre 

luftkvalitetsmålinger.

CO
2
 er en væsentlig parameter i forhold til klima-

påvirkning. Da udslippet af CO
2
 fra flyaktiviteterne i og 

omkring lufthavnen kun udgør en lille del af det samlede 

CO
2
-udslip i forbindelse med en flyrejse, er en opgørelse 

heraf udeladt i denne rapport.

Der er tidligere gennemført en nærmere analyse af 

målingerne for at finde frem til, hvor meget forurening 

lufthavnen 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 figuren 

nedenfor med data fra 2006, varierer den gennemsnitlige 

koncentration af NO
2
 ikke med antallet af flyoperationer 

hen over døgnet. Døgnvariationen i NO
2
 svarer nærmere 

til variationen i biltrafikken i København og det omkring-

liggende vejsystem.

Analysen viser imidlertid også, at lufthavnen kan betragtes 

som en kilde til luftforurening umiddelbart omkring 

lufthavnen for forureningskomponenten NO
2
. Ved 

østlige vinde bidrager lufthavnen i gennemsnit med cirka 

halvdelen af NO
2
-koncentrationen umiddelbart vest for 

terminalområdet. Det skal dog samtidig bemærkes, at 

koncentrationen af NO
2
 vest for terminalområdet er højere 

ved vestlige vinde end ved østlige vinde. Dette viser, at 

der er større kilder til NO
2
-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 2006 viser, at NO
2
 i lufthavnens nordvestlige 

afsnit fortsat ligger omkring det halve af grænseværdien. 

Set over de sidste 5 år har der ikke været store variationer 

i årsmiddelværdien for NO
2
. Målingerne af NO viser et 

generelt fald siden 2001. Koncentrationen i 2006 er på 

samme niveau som i 2005. 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 ud-

fasningen af biler uden katalysator.

Koncentrationen af PM
10

 ligger i 2006 over niveauerne i 

de foregående år. En væsentlig del af årsagen vurderes at 

være fjerntransport fra Østeuropa. Stigningen i 2006 ses 

også af andre målinger i Danmark. Niveauerne vurderes at 

ligge tæt på baggrundsniveauet i Danmark.

Den generelt gode luftkvalitet omkring lufthavnen skyldes 

dels det åbne, flade landskab, som giver gode muligheder 

for en hurtig opblanding/fortynding af forureningen. Der-

udover udsender flyene, som den absolut største kilde, 

emissionerne i en højde, hvor påvirkningen af luftkvalitet-

en ved jorden reduceres væsentligt på grund af fortynding.

Luftkvalitet fortsat under grænseværdi

NO2 i forhold til årets flyoperationer

µg/m3 / 1.000 flyoperationer pr. time
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Flere måneder før is og sne lægger sig over Danmark, 

afholdes kursus for de godt 200 mand, som udgør 

lufthavnens sneberedskab. Samarbejde er nøgleordet, 

når en bane skal ryddes for sne, og i løbet af 10 minutter 

rydder en konvoj af 14 køretøjer en bane på over 3 km i 

længden og 60 m i bredden. Dermed sikres det, at flyene 

kan lande og lette sikkert trods det hårde vejrlig.

Vejrsituationen overvåges nøje via et avanceret isvarslings-

system, og det giver CPH mulighed for at være på forkant 

ved at udsprede afisningsmidler på baner og rulleveje, 

inden der dannes islag. Systemet suppleres løbende med 

friktionsmålinger, så afisningen kan optimeres og forbru-

get reduceres.

Til afisning af baner og rulleveje anvendes formiat i 

flydende og fast form. CPH vurderer, at denne teknologi 

lever op til miljølovgivningens princip om at anvende den 

bedst tilgængelige teknologi i forhold til miljøet, som også 

miljømyndighederne lægger til grund i deres arbejde. 

I standpladsområdet, hvor handlingspersonalet færdes, 

anvendes endvidere sand opblandet med maksimalt 5 % 

urea for at sikre mod faldulykker. I 2006 er der anvendt 

1.626 tons formiat og 32 tons sand/urea blanding, mens 

forbruget i 2005 var på henholdsvis 1.706 tons formiat 

og 6 tons sand/urea blanding. Det øgede forbrug af af-

isningsmidler skyldes specielle vejrforhold i februar 2006, 

der medførte isglatte forpladser. CPH ønsker at begrænse 

forbruget, da sandet aflejres i drænrender og brønde. For-

bruget af afisningsmidler søges generelt begrænset mest 

muligt med henblik på at beskytte recipienten Øresund. 

Afisning af fly

Om vinteren kan is og sne på flyene påvirke deres 

manøvredygtighed, og derfor er det vigtigt for sikker- 

heden, at det fjernes. Lufthavnen har etableret tre plat-

forme til dette formål. Ved en afisning på platformene 

sprøjtes cirka 200 liter glykolblanding på flyet. Blandingen 

opvarmes til cirka 80°, og for at handlingsselskabet kan 

kontrollere, om væsken er blevet fordelt korrekt på flyet, 

har den en orange farve. Efter en afisning på platformene 

ledes overskydende væske via dræn til opsamlingstanke. 

Flyselskaberne har desuden mulighed for at få foretaget 

præventive afisninger på standpladserne, hvor flyet 

påsmøres cirka 6 liter glykolblanding for at undgå is-

dannelse. Dette foretages typisk, når flyet natparkeres. 

Forbruget af glykol er vejrafhængigt og har de sidste 5 år 

ligget på mellem 313 og 796 m3. I 2006 er der anvendt 

796 m3 100 % glykol, og den opsamlede mængde svarer 

til 500 m3 100 % glykol. Hovedparten af glykolen blev 

brugt i januar og februar 2006, hvor ekstreme vejrforhold 

medførte isdannelse på flyene. Glykolforbruget til de præ-

ventive afisninger udgjorde 2,1 m3 i 2006.

Den opsamlede væske fra platformene bortskaffes dels til 

rensnings- og biogasanlæg på Sjælland, dels udspredes 

væsken på et dertil godkendt areal i lufthavnen. Kravet til 

udspredningen er, at glykolindholdet højst må være på 5 %. 

Jordprøver fra udspredningsarealet viser, at glykolen er 

nedbrudt et par måneder efter udspredningen. Den 

udspredte mængde på arealet i 2006 svarede cirka til

16 m3 ren glykol.

Brændstofforbrug

Brændstofforbruget påvirkes af mange forskellige aktivi-

teter og afhænger i høj grad af de meteorologiske forhold 

og behovet for at køre med snerydningsmateriellet. I luft-

havnens nord- og vestområde ligger tankanlæg til diesel 

og benzin, som forsyner lufthavnens køretøjer. Hoved-

parten af lufthavnens køretøjer bruger diesel, og forbruget 

har de seneste 5 år ligget på mellem 609 m3 og 793 m3. 

I 2006 var forbruget på 793 m3 diesel. Benzinforbruget er 

væsentlig mindre, og har de seneste 5 år været mellem 48 

og 68 m3. I 2006 var forbruget på 48 m3 benzin.

Ukrudtsmidler

Af sikkerhedsmæssige årsager er det nødvendigt at 

anvende ukrudtsmidler langs sikkerhedshegn og langs 

banerne, hvor mekanisk rensning ikke er mulig eller til-

strækkelig. I 2006 har CPH registreret bevoksninger med 

bjørneklo på støjvoldene og har måttet anvende pesticider 

til bekæmpelsen heraf. Dette har medført, at forbru-

get i forhold til 2005 er steget fra 127 til 180 liter. CPH 

forsøger fortsat at begrænse forbruget mest mulig ved at 

anvende mekanisk rensning.

Sne og is påvirker ressourceforbruget
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Københavns Lufthavn dækker et areal på 11,8 km2, 

hvorfra overfladevand via 12 forskellige udløb ledes til 

Øresund. Et effektivt drænsystem og store sparebassiner 

sikrer en effektiv dræning af baneområderne. 

Vandkvaliteten overvåges ved analyse af døgnprøver, der 

udtages periodisk fra alle udløb. Lufthavnen kan opdeles i 

forskellige områder, hvor det miljømæssigt mest belastede 

område er nordområdet, der omfatter standpladser, 

hangar- og værkstedsområder, brændstoflager samt af-

isningsplatforme. De øvrige områder er mindre belastede 

og omfatter hangar- og værkstedsaktiviteter i sydom-

rådet samt store områder med græs, rulleveje og baner i 

manøvreområdet. 

De væsentligste aktiviteter, der bidrager med miljøfrem-

mede stoffer i overfladevandet, er olie- og brændstofspild 

samt afisning af fly, baner og standpladsområde.

Der er etableret 150 olieudskillere på lufthavnens areal 

med det formål at minimere udledningen af oliekompo-

nenter. De er blandt andet placeret i standpladsområdet, 

ved værksteder og tankanlæg samt ved brandøvelses-

pladsen.

Den opsamlede olie fra olieudskillerne samt det op-

fejede materiale fra fejemaskiner køres til lufthavnens 

oliebehandlingsanlæg. Her frasepareres olien og køres til 

genanvendelse, mens vandet renses og ledes via filtre og 

beluftningstank til overfladevandssystemet.

Der sker ligeledes en rensning ved brandøvelsespladsen, 

hvorfra overflade- og øvelsesvand ledes gennem olie-

udskiller og to kulfilteranlæg.

Olie- og brændstofspild

Brændstoflageret i Københavns Lufthavn modtager 

jetfuel via en underjordisk rørledning fra virksomhedens 

pumpestation på Prøvestenen. Fra lagertankene distribu-

eres jetfuel til flystandpladserne primært via rørledninger 

til pitbrønde, hvorfra det enkelte fly tankes med en 

dispenservogn. I 2006 blev der foretaget knapt 121.000 

tankninger med et samlet volumen på cirka 985 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 brænd-

stofspild foregår af hensyn til brandsikkerheden ved bort- 

spuling 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 2006 er der registreret i alt 225 spild på tilsammen 

7.305 liter mod 264 spild på tilsammen 3.001 liter i 2005. 

Den store stigning i mængden skyldes 3 større spild. 

Antallet af spild under 50 liter er faldet fra 258 i 2005 til 

209 i 2006. 

112 af det samlede antal spild er brændstofspild på 

tilsammen 5.349 liter, mens der har været 113 oliespild 

(hydraulik- og motorolie) på 1.956 liter. Det samlede antal 

spild og den samlede mængde skal ses i forhold til det 

samlede forbrug på cirka 985 millioner liter brændstof. 

Det svarer til, at der cirka er spildt 1 liter for hver 180.000 

liter tanket brændstof.

Rensning af overfladevand



Mængden af spildevand registreres ved kontinuerte 

flowmålinger. I forhold til 2005 er udledningen steget fra 

242.009 m3 til 250.353 m3, hvilket svarer til en stigning 

på 3,4 %. Stigningen skyldes væksten i passagerantallet, 

og ses spildevandsmængden i forhold til antallet af pas-

sagerer, svarer den til 12,0 m3 pr. 1.000 passagerer, hvilket 

er lidt mindre end i 2005. Vandbesparende foranstalt-

ninger har siden 2002 medført et fald på 2,4 m3 pr. 1.000 

passagerer.

Lufthavnens spildevand ledes til udløb til henholdsvis 

Tårnby og Dragør Kommune. Hovedparten på godt 

244.000 m3 spildevand ledes til Tårnby Kommune fra 

aktiviteterne i nord-, øst- og vestområdet. Knap 6.000 m3 

ledes til Dragør Kommune fra aktiviteter i sydområdet.

Spildevandskvaliteten påvirkes af de mange aktiviteter, 

der udføres af CPH og lejerne i lufthavnen. En stor del af 

spildevandet stammer fra terminalområdet, og spilde-

vandssammensætningen herfra svarer til spildevand fra en 

almindelig husholdning. Derudover påvirkes kvaliteten af 

værkstedsaktiviteter, produktion af mad til fly, restaurant-

er og kantiner. En mindre del af spildevandet stammer fra 

flytoiletter. Med toiletvogne tømmes flyenes toilettanke, 

og spildevandet køres til en desintegratorbygning, hvor 

en kværn findeler det og pumper vandet til det samlede 

spildevandssystem. Det specielle ved spildevandet fra 

flyene er, at det indeholder frostvæske og desinfektions-

middel.

Lufthavnen har iværksat en 10 års handlingsplan frem 

til 2013 for renovering af kloaksystemet. I 2006 blev 

renoveringerne i sydområdet afsluttet, og TV-inspektioner 

i nordområdet blev påbegyndt. Disse inspektioner danner 

grundlag for renoveringer i 2007. Renoveringerne omfat-

ter udskiftning af rør, strømpeforing samt udskiftning af 

olieudskillere. 

Spildevandskvaliteten overvåges ved udtagning af måned-

lige døgnprøver fra de to udløb til Tårnby og Dragør 

rensningsanlæg. Der ses generelt et fald i de udledte 

stofmængder.

De væsentligste fald ses i olie/fedtindholdet, der er faldet 

fra 10,6 tons til 4,8 tons. Endvidere ses markante fald i 

indholdet af tungmetaller. Kromindholdet er eksempelvis 

faldet fra 4,5 til 1,4 kg/år. Indholdet af tungmetaller stam-

mer primært fra værkstedsaktiviteter og kan svinge fra år 

til år afhængigt af opgaverne på værkstederne.

Der er målt et stigende indhold af detergenter. Stigningen 

skyldes hovedsageligt to atypiske målinger primo 2006, 

hvor der blev målt døgnværdier svarende til 10,8 og 11,2 

kg/døgn. Døgnværdien ligger normalt under 3 kg/døgn.

I de senere år er der sket stigninger i kvælstofindholdet, 

og i 2006 er indholdet steget fra 22,8 tons til 26,4 tons. 

Stigningen svarer til 15,8 % og skyldes et stigende 

passagerantal samt en øget dosering af en kvælstof-

forbindelse til bekæmpelse af svovlbrinte i lednings-

systemet.
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Mange aktiviteter påvirker spildevandet

Udledning af spildevand Spildevand – udledte tungmetaller
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Før næste take-off

20.000 liter jetfuel, tak!
Flyet serviceres af et af handlingselskaberne, mens det er parkeret på standpladsen ved terminalområdet. Brænd-
stoflageret i Københavns Lufthavn modtager jetfuel via en underjordisk rørledning fra virksomhedens pumpestation 
på Prøvestenen. Fra lagertankene distribueres jetfuel til flystandpladserne via rørledninger til pitbrønde, hvorfra det 
enkelte fly tankes med en dispenservogn. Det varierer meget fra flytype til flytype, hvor meget brændstof de bruger. 
Fly, der anvendes på mellemdistancer, f.eks. indenfor Europa, har typisk en brændstofkapacitet på mellem 20.000 og 
30.000 liter, mens fly på de oversøiske ruter kan rumme op til flere 100.000 liter. I Københavns Lufthavn blev der i 
2006 foretaget knapt 121.000 tankninger med et samlet volumen på cirka 985 millioner liter brændstof. 

Den tid, et fly opholder sig i lufthavnen mellem landing og næste afgang, kaldes turn around tid. 
Turn around tiden er ofte blot en time, og i dette tidsrum afvikles en lang række aktiviteter omkring 
flyet. Bagagevogne kører til og fra flyet, rengøringspersonalet klargør til næste afgang, toiletvogne 
tømmer flytoiletterne, cateringvogne kommer med nye forsyninger, og flyet tankes.

Flyet serviceres
Når flyet er parkeret på standpladsen, køres en bro frem fra fingeren og tilkobles, så passagerer og personale 
kan gå til og fra flyet. Samtidig tilsluttes aircondition og strømforsyning. Det er ofte også nødvendigt at transportere 
flyet rundt i lufthavnen, for eksempel når det skal til service i en hangar. Med henblik på at begrænse støj fra flyenes 
taxikørsel mest muligt, er der restriktioner for, hvilke fly, der må køre på jorden ved egen kraft. De fly, der ikke må, 
skal i stedet traktoreres. Denne traktorering foregår ved, at et specialbygget køretøj tilkobles flyet og trækker det 
af sted.
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Lufthavnens elefanter
Når vejret viser tænder med is, sne, frost og slud, er det vigtigt for sikkerheden at undgå påvirkninger af flyenes 
funktionalitet, stabilitet og kontrol. Ved denne vejrtype skal det sikres, at der hverken flyver isstykker ind i flyets 
motor eller, at vingerne påvirkes af, at der sidder is, frost, sne eller slud på dem. Alt dette kan undgås ved at afise 
flyet inden afgang. Afisningen varetages i København af to handlingsselskaber. Flyet parkeres på en af tre specialin-
drettede platforme til brug for afisningen. Her sprøjter ”elefanter” cirka 200 liter glykolblanding på flyet. ”Elefan-
terne” er køretøjer, der er bygget specielt til afisning af fly. De er kendetegnet ved den ekstra førerkabine, som løftes 
op på en arm. Herfra kan føreren sprøjte afisningsvæsken på flyet i en hensigtsmæssig højde og afstand. ”Elefanten” 
kan desuden styres fra denne kabine. Efter en afisning på platformene ledes overskydende væske via dræn til opsam-
lingstanke. 

Højeste beredskab er dagligdag
Sikkerheden i lufthavnen har højeste prioritet. Døgnet rundt kører inspektionsvogne og kontrollerer sikkerhedshegn 
og færdsel på lufthavnsområdet. Om vinteren står et beredskab på 200 mand klar til at rydde baner og rulleveje 
for sne og is. Mandskabet på lufthavnens to brandstationer er døgnet rundt i højeste beredskab og holder jævnligt 
øvelser på lufthavnens brandøvelsesplads, hvor der er opstillet en flymodel til brand- og redningsøvelser og con-
tainere til røgdykning. Støvsugere og slamsugere anvendes dagligt til renholdelse af standpladsarealer og bane-
områder samt rensning og tømning af olieudskillere og brønde. Det opsamlede slam behandles i lufthavnens eget 
støvsugerslamanlæg. 
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Energiforbruget i Københavns Lufthavn er størst i 

terminalområderne. Energien går til belysning og instal-

lationer i bygninger, på forpladser, standpladser og baner 

samt ventilation, rumopvarmning og aircondition i termi-

nalbygningerne.

CPH distribuerer el, vand og varme til lejerne i lufthavnen 

og ejer, driver og vedligeholder alle forsyningsnet dertil. 

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.

Omkostninger til el og vand i byggeperioden overføres til 

projektet, hvilket er med til at synliggøre – og derigen-

nem reducere forbruget. Opvarmning af lokaler samt 

fremstilling af varmt brugsvand baseres hovedsageligt 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 fjernt-

liggende 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 natur-

gasfyret minikraftvarmeværk og fra de dieselgenerator-

anlæg, der sikrer elforsyningen i terminalområdet og ved 

baneinstallationerne i tilfælde af svigt fra den offentlige 

forsyning.

Elforbruget i 2006 ligger 6,4 % over forbruget i 2005. 

Dette er dels en følge af væksten i passagertallet, og dels 

et ekstraordinært stort elforbrug til køling og ventilering 

af bagageanlægget i sommerperioden.

Energiforbrug til opvarmning udviser et fald på 7,0 %. 

Opgøres forbruget pr. 1.000 m2 ses et fald på 8,2 %. 

Det graddagekorrigerede forbrug pr. 1.000 m2 viser en 

svag 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, cateringfirmaer 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 udnyttelse 

til toiletskyl i visse udvalgte områder. 

Det samlede forbrug af drikkevand i 2006 er steget 

med 8,5 % i forhold til 2005. Stigningen ligger over 

stigningen i antal passagerer på 4,5 %, og forbruget pr. 

1.000 passagerer viser derfor ligeledes en stigning. Det 

øgede vandforbrug skyldes dels en vandskade i syd og 

dels gennemskylning af en trykforøger.

Energi- og vandforbrug
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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, CPH’s værksteder og administrations-

bygninger. Affaldet sorteres i fraktioner på en dertil ind-

rettet containerplads. I 2006 har CPH desuden indgået 

aftale om at modtage en mindre del af affaldet fra fly. 

En tidligere opgørelse har vist, at CPH kun er ansvarlig 

for omkring 20 % af det affald, som opsamles inden for 

lufthavnens hegn. Adskillelsen af de forskellige affalds-

systemer i lufthavnen er ikke skarp, hvorfor der let kan 

opstå en forskydning af, hvilket affald der opsamles af 

det enkelte affaldssystem. Det er blandt andet derfor 

vanskeligt at fastslå, om en ændring i CPH’s affaldsmæng-

der skyldes ændret aktivitetsniveau eller forskydninger i 

affaldsstrømmene i lufthavnen. 

Den samlede mængde affald er steget 26 % i forhold til 

2005, hvilket er mere end stigningen i antallet af 

passagerer. Affaldsmængden pr. 1.000 passagerer er 

steget fra 144 kg til 172 kg. 

Mængden af affald til genanvendelse er faldet til 12,2 % 

af den samlede affaldsmængde eller 0,9 % point lavere 

end 2005. Omregnet i faktisk mængde er der tale om en 

stigning på 17 %. Det er især mængden af pap, der er 

steget markant. Genanvendeligt affald udgøres primært 

af pap, papir samt jern og metal. Hovedparten af det 

genanvendelige affald genereres løbende i forbindelse 

med driften af lufthavnen, men en mindre og meget vari-

erende del generes i forbindelse med diverse oprydninger. 

Håndteringen af større mængder affald fra fly vurderes at 

være en væsentlig årsag til, at mængden af affald til for-

brænding er steget med 30 % i forhold til 2005. I 2006 

udgjorde affald til forbrænding 73,6 % af den samlede 

affaldsmængde. Affald til forbrænding består primært af 

blandet brændbart fra kontorer, butikker, kiosker og

passagerarealer i øvrigt. 

Mængden af affald til specialbehandling er faldet 21 % 

i forhold til 2005. Affald til specialbehandling udgøres 

primært af vand med et mindre indhold af olie og/eller 

sæbe fra vask af standpladser og lignende for eksempel 

efter olie-spild. Denne mængde afhænger blandt andet 

af, hvor meget det regner, og hvornår opsamlingstankene 

tømmes i forhold til kalenderåret. Der vil derfor naturligt 

være store udsving i mængden af affald til special-

behandling. 

Mængden af affald til deponering er steget med 25 % i 

forhold til 2005. Denne type affald kommer primært fra 

vedligehold af infrastrukturen og er ikke følsom overfor 

ændringer i passagerantallet. Den største fraktion til 

deponering er gadeopfej fra den løbende støvsugning af 

standpladser og andre araler.

Ændring af affaldsstrømme
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Forbrænding

Specialbehandling

Deponering

12,2 %

73,6 %

2,6 %

11,7 %
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Arbejdsmiljø på niveau 1

Arbejdstilsynet inddeler virksomheder i 3 niveauer, hvor 1 

er det bedste. I 2006 har CPH indfriet sin målsætning om 

at blive placeret som niveau 1 virksomhed. 

CPH har i løbet af 2006 arbejdet videre med visionen 

om at forankre sikkerhedsarbejdet i linjeledelsen. Et af 

værktøjerne hertil har været de arbejdsmiljøscreeninger, 

der blev påbegyndt i 2005 som første fase af et arbejds-

miljøledelsessystem. Visionen skulle for alvor stå sin prøve, 

da Arbejdstilsynet i juni 2006 udtog CPH til et tilpasset 

tilsyn, som resulterede i niveau 1 placeringen. Den fælles 

IT platform til registrering af APV problemer sammenholdt 

med arbejdsmiljøscreeningerne viste sig i denne sammen-

hæng at være særdeles værdifulde, idet det var muligt at 

fremvise de samlede registrerede APV problemer på en 

enkel og overskuelig måde.

Der blev i 2006 registreret 40 arbejdsskader, svarende til 

en arbejdsskadefrekvens på 13,9. De seneste års positive 

udvikling i antallet af arbejdsskader er dermed vendt i 

2006, hvor der må konstateres en stigning. 

Fordelingen af arbejdsskader viser, at den primære årsag 

til arbejdsskaderne er manuel håndtering (løft, træk og 

skub) som tegnede sig for 27,5 % (16 % i 2005), mens 

25 % skyldtes, at en ansat blev ramt af – eller stødte mod 

en genstand (13 % i 2005). Fald til samme eller lavere 

niveau var skyld i 15 % af skaderne (45 % i 2005), mens 

12,5 % skyldtes tilskadekomst med internt transport-

middel (6 % i 2005). Kontakt med skarpe genstande 

tegnede sig for 7,5 % af skaderne (10 % i 2005), og

endelig var der 12,5 % tilfælde, hvor skaden skyldtes 

andre årsager (10 % i 2005).

Der er således sket en forskydning af typen af skade-

voldende hændelser i forhold til tidligere år, hvor den 

dominerende faktor tidligere har været faldskader. I 2006 

har de dominerende områder været skader i forbindelse 

med manuel håndtering (løft, træk og skub) samt skader, 

hvor man bliver ramt af – eller støder mod en genstand.

I den sidste halvdel af 2006 har der været øget fokus på 

nedbringelse af antallet af arbejdsskader. Der kan blandt 

andet konstateres en positiv effekt af at inddrage emnet i 

de daglige briefinger. Der vil i løbet af 2007 blive igangsat 

tilsvarende initiativer for at nedbringe antallet af arbejds-

skader i CPH.

Arbejdskader Fordeling af arbejdsskader i % i 2006 

pr. 1 mio. arbejdstimer 2002 til 2006
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genstande

Tilskadekomst med internt
transportmiddel
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12,5 %
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Flytrafik

Roskilde Lufthavn benyttes i dag som regional lufthavn 

for hovedstadsområdet og Sjælland. Lufthavnen benyttes 

hovedsageligt til skole-, taxa- og firmaflyvning, og næsten 

80 % af trafikken udføres med mindre flytyper i vægt-

klassen mellem 1 og 2 tons.

Der blev i 2006 udført 68.217 flyoperationer i Roskilde 

Lufthavn. Dermed er den faldende tendens fortsat 

gennem de sidste seks år.  Antallet af operationer med 

fly over 2 tons er ligeledes faldet i forhold til 2005. 

Helikopteroperationerne er steget, hvilket skyldes øget 

forretningsflyvning samt, at flyvevåbnets redningshelikop-

ter har fået fast base i lufthavnen. Lufthavnens samlede 

passagertal udgjorde 32.792 i 2006, hvilket er en stigning 

på 1,8 % i forhold til året før.  

Banesystemet i Roskilde Lufthavn er fastlagt med banerne 

03-21 og 11-29. Bane 21 er fortsat den mest anvendte 

bane både i forbindelse med starter og landinger. I 2006 

blev 41 % af alle starter og 35 % af alle landinger afviklet 

på denne bane. 

Motorafprøvning foretages i forbindelse med reparationer 

og løbende vedligeholdelse af fly. Afprøvning af fly- 

motorer bidrager til støjbelastningen af områderne 

omkring lufthavnen, og for at minimere støjgenerne mest  

muligt, er der indført en række bestemmelser. Motor- 

køringer er således henvist til udpegede områder og 

kan som udgangspunkt kun udføres i tidsrummet fra kl. 

07:00 til kl. 18:00 på hverdage. I 2006 blev der foretaget 

416 motorafprøvninger. Heraf var 302 motorkøringer 

og 114 var tomgangskøringer. Antallet af motorkøringer 

er dermed mere end tredoblet i forhold til i 2005. Den 

store stigning skyldes, at CPH i 2006 har haft fokus på 

denne aktivitet og blandt andet opnået en forbedret 

indberetningsrutine for de virksomheder, der foretager 

motorkøringer. Der er konstateret to afvigelser fra 

bestemmelserne, som efterfølgende er indberettet til 

miljømyndigheden. 

Energi- og vandforbrug

Energiforbruget til opvarmning er uændret fra 2005 

til 2006. Der ses en stigning, når der tages hensyn til 

variationen i udendørs temperaturer, idet energiforbruget 

efter denne opgørelse er steget med 4,4 % i forhold til 

2005. Det samlede elforbrug fortsætter de seneste års 

svagt stigende tendens.

 

Vandforbruget i Roskilde Lufthavn er faldet med 29 % fra 

6.144 m3 i 2005 til 4.341 m3 i 2006. Det skyldes et ekstra-

ordinært stort forbrug i 2005 grundet et ledningsbrud.

Affald

Affaldet fra Roskilde Lufthavn består hovedsageligt af 

dagrenovationslignende affald, som genereres fra pas-

sagerterminalen, administrationsbygningen og tilhørende 

værksteder. Den samlede mængde affald vurderes at 

være under 50 tons i 2006.

VVM og Miljøgodkendelse

I 2006 har myndighederne givet grønt lys til en udvidet 

drift af Roskilde Lufthavn samt en forlængelse af start- og 

landingsbane 11/29. Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) 

har 27. oktober 2006 vedtaget et regionplantillæg med 

VVM (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) for udvidelse 

af Roskilde Lufthavn, og Roskilde Amt har 14. november 

2006 godkendt CPH’s ansøgning om miljøgodkendel-se 

af den planlagte udvidelse. Udvidelsen har i 2006 påkaldt 

sig stor opmærksomhed hos både borgere og medier. 

VVM-redegørelsen har været i offentlig høring i perioden 

fra 1. august til 2. oktober 2006. I denne periode har HUR 

afholdt borgermøde og modtaget cirka 650 høringssvar. 

Den øgede opmærksom om sagen fik omkring 2000 

borgere til at møde op til borgermødet.

Såvel regionplantillægget med VVM som miljøgodkendel-

sen er påklaget. Naturklagenævnet er klageinstans for så 

vidt angår regionplantillægget, og Miljøstyrelsen er klage-

instans for miljøgodkendelsen. Myndighedsstrukturen 

er dog ændret pr. 1. januar, hvorfor Miljøklagenævnet 

herefter er eneste klageinstans og har overtaget Miljø-

styrelsens uafsluttede sager. Behandlingstiden af klagerne 

kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt.

Miljøpåvirkning fra Roskilde Lufthavn





Støjkrav i natperioden
Når et fly starter og lander, udsender det støj. Andre aktiviteter på jorden, som eksempelvis taxikørsel på rulleveje 
og motorafprøvninger, er også kilder til støj.

I natperioden er der skærpede støjkrav til flyoperationerne. Støjen fra startende og landende fly må ikke overstige 
80 dB(A) i boligområderne. Støjdata kædes sammen med radardata fra flyveledelsen således, at hvert enkelt fly 
kan identificeres. Overskridelser indberettes til Statens Luftfartsvæsen, som er myndighed på området. CPH har et 
løbende samarbejde med luftfartsselskaberne og myndighederne om at begrænse flystøjen i natperioden. Fly skal 
under taxikørsel i natperioden overholde en række støjkrav i 5 målepositioner i boligområderne omkring lufthavnen. 
Lufthavnen foretager flere gange om året støjmålinger i natperioden som kontrol af, om støjkravene overholdes. 

Som en del af miljøgodkendelsen af støj- og luftforurening fra flytrafikken overvåger CPH støjen fra 
alle fly, der opererer i lufthavnen. Overvågningen baseres på 11 støjmålestationer, hvoraf 6 er placeret 
i boligområderne omkring lufthavnen. Registreringer fra anlægget benyttes dels til kontrol af vilkår 
i miljøgodkendelsen, dels til vurderinger af støjhændelser i forbindelse med eksempelvis klager. 
Støjovervågningsanlægget tilses løbende og mikrofonerne kalibreres to gange om dagen.

Støj fra APU
De fleste jetfly har en APU (Auxiliary Power Unit), som er en lille jetmotor, der producerer strøm til flyet, når det er 
på jorden og hovedmotorerne er slukkede. APU’en er ofte placeret i halen af flyet, og som andre jetmotorer ud-
sender den en del støj ved brug. For at mindske støjen må APU’en kun benyttes 5 minutter før flyet skal af sted fra 
standpladsen og 5 minutter efter det er ankommet til en standplads. I stedet skal flyet benytte elinstallationerne og 
ventilationsfaciliteterne, der findes på de fleste standpladser. På de standpladser, der ikke har disse faciliteter, kan 
flyet benytte en GPU (Ground Power Unit), som er en dieseldrevet generator, der støjer væsentligt mindre end en 
APU. CPH foretager løbende kontrol af, om reglerne for brug af APU overholdes. Derudover foretages orienterende 
støjmålinger af forskellig art.

Støjovervågning døgnet rundt
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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 udbyg-

ningen af Københavns Lufthavn fra 1996 samt miljøgod-

kendelserne af lufthavnen fra 1997, som blev stadfæstet 

af Miljøklagenævnet i maj 1999, har dannet udgangs-

punktet for vurderingen af, hvilke miljøpåvirkninger der er 

væsentlige for CPH’s aktiviteter, og som også er skema-

tiseret på side 7. Miljørapporten beskriver udviklingen 

miljøpåvirkningerne, 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 tilveje-

bringes på en af følgende måder:

• Eksternt dokumenterede registreringer

• Interne registreringer

• Beregnede data

• Estimerede data

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 fra starter og landinger i 

lufthavnen er beregnet på baggrund af TDENL metoden 

og er foretaget på de enkelte flyoperationer, hvor flytype 

og tidspunkt på døgnet indgår i beregningerne. Som 

grundlag for beregningerne anvendes årets tre mest 

trafikerede måneder.

TDENL står for Total Day Evening Night Level og er en 

beregningsmetode, som bruges til løbende overvågning 

af støjpåvirkning i og omkring lufthavne og flyvepladser. 

Metoden, som udtrykker støjpåvirkningen i et enkelt tal, 

TDENL værdien, er anbefalet af Miljøstyrelsen og baseret 

på DENL, som man bruger til støjkortlægning omkring 

lufthavne. Miljøstyrelsen har i lufthavnens miljøgodkend-

else fastsat en grænseværdi på 147,4 dB i TDENL for 

støjpåvirkningen.

 

DENL er det konstante, ækvivalente A-vægtede lydtryk 

gennem en gennemsnitlig 24 timers periode, tillagt 5 dB 

for støjhændelser om aftenen (19.00-22.00) og 10 dB for 

støjhændelser om natten (22.00-7.00).

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 bestemmelserne vedrørende motorafprøv-

ninger, er optaget i miljørapporten på baggrund af ind-

beretninger fra flyselskaberne.

Luftkvalitet

Luftkvaliteten i Københavns Lufthavn overvåges og regi-

streres af CPH’s luftkvalitetsmoniteringsanlæg. Anlægget 

indsamler sideløbende meteorologiske data.

Overfladevand

CPH har tidligere år opgjort en samlet udlednings-

mængde for udvalgte stoffer. På baggrund af meget 

varierende måleresultater har CPH i 2006 iværksat en 

undersøgelse med henblik på vurdering af datamateriale, 

beregningsmetoder samt de meteorologiske forholds 

påvirkning på resultaterne. Undersøgelsen påviser 

væsentlige usikkerheder, og CPH har derfor valgt ikke 

at opgøre de totale udledningsmængder.

Olie- og brændstofspild

Antallet af olie- og brændstofspild er opgjort som antallet 

af indrapporteringer fra Security, Brand og Redning eller 

andre interne og eksterne kilder. Opgørelsen af spildenes 

størrelse er forbundet med en vis usikkerhed, da det 

sjældent er muligt at måle spildets nøjagtige størrelse.
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Ressourcer

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 tankindholdet 

primo og ultimo året. Forbruget af baneafisningsmidler, 

brændstof og vilkårsbelagte ukrudtsmidler opgøres ud fra 

indkøbte mængder korrigeret for lagerforskydning. Diesel-

forbruget indeholder brændstof til nødstrømsgeneratorer.

Energi og vandforbrug

De enkelte typer af forbrug er opgjort på baggrund af de 

indkøbte/registrerede mængder fratrukket forbrug, der 

videredistribueres til andre virksomheder i lufthavnen. 

Det opvarmede areal opgøres på baggrund af CPH’s byg-

ningsregister, BBR-registret og opmålinger.

Spildevand

Mængden af udledt spildevand registreres via onlinemålere 

tilsluttet CPH’s centrale overvågningsanlæg (CTS). Vand-

kvaliteten beregnes på baggrund af analyse af periodiske 

vandprøver på eksternt laboratorium.

Affald

Hovedparten af data indsamlet på affaldsområdet kommer 

fra vejesedler eller månedsopgørelser fra modtageren af 

affaldet. Det er i enkelte tilfælde ikke muligt at opgøre 

mængden af affaldet, da der ikke foretages en vejning eller 

opgørelse af 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. Arbejdsskadefrekevensen er opgjort som antal 

arbejdsskader pr. 1 million arbejdstimer. Arbejdstimer op-

gøres som normåret fratrukket 5 ugers ferie. Antal ansatte 

i CPH opgøres som det årlige gennemsnit af antal ansatte.
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Vi har vurderet Københavns Lufthavne A/S’ miljørapport 

for 2006 med henblik på at afgive en erklæring om

rapporten.  

Kriterier for udarbejdelse af miljø-
rapporten

Miljørapporten omfatter miljøpåvirkninger fra selskabets 

lufthavne i København og Roskilde. 

Kriterierne for udarbejdelse af miljørapporten fremgår af 

den beskrevne regnskabspraksis på side 22 og i afsnit-

tene på side 5-19. Her er oplyst om grundlaget for valg af 

miljøpåvirkninger til rapportering, begrundelse for de 

valgte aktiviteter, og med hvilke indregnings- og måle-

metoder miljødata er præsenteret i miljørapporten.

Ansvarsforhold

Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelse af 

miljørapporten, herunder for etablering af registrerings- 

og interne kontrolsystemer til sikring af et pålideligt 

rapporteringsgrundlag, for fastsættelsen af acceptable 

rapporteringskriterier samt valg af data til indsamling. 

Vores ansvar er på grundlag af vores vurdering at 

udtrykke en konklusion om miljørapporten.

Det udførte arbejde 

Vi har tilrettelagt og udført vores 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 2006 oplyste data for de  

 omfattede aktiviteter er dokumenteret og opgjort i  

 overensstemmelse med de under anvendt regnskabs- 

 praksis anførte metoder for indregning og måling.

Den opnåede sikkerhed er begrænset, idet vores arbejde 

har været begrænset sammenlignet med en revisions-

opgave. Vores 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 doku-

mentationsmateriale samt kontrol af, om regnskabs-

praksis er fulgt.

Konklusion

Vi er ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at 

de i miljørapporten for 2006 anførte data er opgjort i 

overensstemmelse med de anførte kriterier.

København, 12. februar 2007

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Jens Otto Damgaard

statsautoriseret revisor

Birgitte Mogensen

statsautoriseret revisor

Revisors erklæring
til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S
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Miljødata  Enhed  2002  2003  2004  2005  2006

 18.272.173 17.714.007 19.034.585 19.981.872    20.877.496

 266.894 259.002 272.518 268.655 258.356

 1.347 1.352 1.480 1.649     1.687

 147,9 145,8 146,1 146,0 146,0

    

    16 18

    16 18

    11 10

    6 6

    4 2

 5 2 3 1 1

 0 2 0 0 3

 1 0 1 2 0

 0 2 0 0 1

 0 1 0 0 0

 2 0 0 0 0

 0,0 / 41,3 0,0 / 33,4 0,0 / 30,3 0,1 / 30,1  0,8 / 29,2

 41,1 / 0,2 32,8 / 0,1 30,0 / 0,1 29,3 / 0,1 27,8 / 0,1

 3,9 / 52,1 5,3 / 62,2 4,8 / 65,8 4,4 / 67,0 3,9 / 68,0

 52,6 / 1,6 61,6 / 1,9 65,0 / 1,6 65,9 / 1,7 67,3 / 1,5

 2,1 / 0,4 0,1 / 0,2 0,0 / 0,2 0,2 / 0,4 0,2 / 0,2

 0,2 / 4,3 0,2 / 2,2 0,2 / 2,0 0,1 / 0,7 0,1 / 1,1

  

Passagerer antal

Flyoperationer antal

Ansatte (CPH) antal

Støjbelastning TDENL i dB

 

Maksimale støjniveauer i natperioden

fra ind- og udflyvninger

81 dB(A) antal  

82 dB(A) antal 

83 dB(A) antal 

84 dB(A) antal 

85 dB(A) antal 

86 dB(A) antal 

87 dB(A) antal 

88 dB(A) antal 

89 dB(A) antal 

90 dB(A) antal 

> 90 dB(A) antal 

Baneanvendelse

04L Start/landing % fordeling

04R Start/landing % fordeling

22L Start/landing % fordeling

22R Start/landing % fordeling

12 Start/landing % fordeling

30 Start/landing % fordeling
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Miljødata  Enhed  2002  2003  2004  2005  2006

Vægtfordeling af flytyper 

0-29 ton antal

30-49 ton antal

50-69 ton antal

70-119 ton antal

120-299 ton antal

> 300 ton antal 

Motorafprøvninger

Motorafprøvninger antal

Heraf tomgang antal

Afvigelser fra vilkår antal

Luftkvalitet

NO
2
 µg/m3

PM
10

 µg/m3

NO µg/m3
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 89.827 94.831 101.359 95.367 90.242

 15.629 14.163 11.916 14.950 15.981

 114.235 93.514 92.777 96.509 94.314

 34.349 45.124 55.799 50.706 45.828

 11.734 10.140 9.213 9.310 9.846

 1.120 1.230 1.454 1.813 2.145

 1.579 1.593 1.465 1.371 1.263

 1.006 848 695 677 447

 6 6 10 3 20

 19,4 21,5 22,1 20,8 20,7

 20,9 23,2 19,6 24,1 25,3

 7,8 7,2 6,3 4,9 5,2
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Olie- og brændstofspild 

0-9 liter  antal

10-49 liter  antal

50-249 liter  antal

> 250 liter  antal

Brændstof

Benzin m3

Diesel m3

Baneafisning

Formiat kg

Sand (5 % urea) kg

Afisning af fly

Glykolforbrug m3

Opsamlet glykol m3

Ukrudtsmidler liter

 

 172 184 131 143 128

 71 95 66 115 81

 12 10 17 6 12

 1 0 3 0 4

 68 63 58 59 48

 609 711 718 765 793

 830.358 923.565 1.093.241 1.706.255     1.626.467

 12.000 28.000 55.000 6.000 32.000

 

 313 490 530 721 796

 215 302 373 370 500

 110 120 133 127 180
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Udledning af spildevand m3

Udledning af spildevand

pr. 1.000 passagerer m3  

Spildevand – udledte stoffer

Total-N kg

Total-P kg

COD kg

Detergenter kg

Olie og fedt kg

Zink kg

Krom kg

Kobber kg

Nikkel kg

Bly kg

Cadmium kg

 263.681 242.228 225.506 242.009 250.353

 14,4 13,7 11,9 12,1 12,0

 21.003 21.930 21.631 22.791 26.474

 3.376 2.864 2.533 2.149 2.579

 194.698 168.736 122.493 167.225 139.746

 2.064 1.470 1.515 1.982 2.338

 10.200 9.452 3.220 10.621 4.791

 54 44 61 46 41

 0,8 0,4 1,0 4,5 1,4

 12 10 12 31 13

 1,5 1,1 3,2 1,7 1,4

 1,2 0,5 0,7 0,6 0,7

 0,2 0,1 0,2 1,3 0,3
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Elforbrug (1) TJ

Energiforbrug til opvarmn. (1) TJ

Energiforbrug pr. 1.000 m2 (1) TJ

Vandforbrug (1) m3

 

Vandforbrug pr. 1.000

passagerer (1) m3

Affaldsmængde ton

bortskaffes til:

Genanvendelse ton

Forbrænding ton

Specialbehandling ton

Deponering ton

Affaldsmængde pr.

1.000 passagerer kg

 

 pr. 1 mio.

Arbejdsskader (2) arbejdstimer

 169 156 151 157 167

 104 116 111 114 106

 0,56 0,62 0,60 0,61       0,56

 154.779 152.781 153.644 167.203 181.497

 8,5 8,6 8,1 8,4         8,7 

 2.491 2.432 2.643 2.868 3.601

 345 358 402 376 438

 1.617 1.604 1.781 2.039 2.649

 151 127 119 118 93

 377 342 341 336 421

 136 137 139 144 172

 15,7 16,2 10,8 11,1 13,9

(1) Sammenligningstallene er korrigeret som konsekvens af, at CPH påtager sig nettabet ved distribution  

 af el, vand og varme.

(2) Sammenligningstallene er korrigeret som konsekvens af, at normåret er korrigeret for de lovpligtige 

 5 ugers ferie.
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ROSKILDE LUFTHAVN

Passagerer antal

Flyoperationer antal

Vægtfordeling af flytyper

0-999 kg antal

1.000-1.999 kg antal

> 2.000 kg antal

Baneanvendelse

03 Start/landing % fordeling

11 Start/landing % fordeling

21 Start/landing % fordeling

29 Start/landing % fordeling

Motorafprøvninger antal

Heraf tomgang antal

Afvigelser fra vilkår antal

Elforbrug GJ

Energiforbrug til opvarmning GJ

Energiforbrug pr. m2 GJ

Vandforbrug m3

 pr. 1 mio.

Arbejdsskader (3) arbejdstimer

 49.278 43.220 33.511 32.228 32.792

 98.416 90.658 73.231 69.204 68.217

 6.934 9.659 11.084 9.648 8.723

 83.445 74.485 56.615 52.170 52.579

 8.037 6.515 5.532 7.386 6.915

 7,5 / 7,8 9,2 / 9,7 7,7 / 8,1 6,7 / 7,5 4,9 / 5,3

 32,0 / 38,9 25,8 / 33,5 27,8 / 33,4 27,2 / 34,0 26,6 / 32,1

 40,1 / 32,1 40,9 / 32,4 39,7 / 33,5 39,2 / 31,5 41,0 / 35,0

 20,4 / 21,2 24,1 / 24,4 24,8 / 25,0 26,9 / 27,0 27,5 / 27,6

 - 179 118 115 416

 - 13 7 6 114

 - 2 1 0 2

 2.687 2.977 3.121 3.134 3.344

 

 2.706 2.953 3.327 3.275 3.274

 0,92 1,00 1,13 1,07 1,11

 3.992 4.567 3.724 6.144 4.341

 20,3 0,0 15,8 15,8 0,0

 

(3) Sammenligningstallene er korrigeret som konsekvens af, at normåret er korrigeret for de lovpligtige 

 5 ugers ferie.



Ordforklaring

Afisning

Fjernelse af is og sne fra befæstede arealer i lufthavnen

eller is fra vingerne på et fly.

APV

Arbejdspladsvurdering.

Arbejdsskadefrekvens

Antal arbejdsskader pr. 1 million arbejdstimer.

COD

Chemical Oxygen Demand, analysemetode til bestemmelse 

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 udregnet 

som 17 °C minus døgnmiddeltemperaturen, hvis denne er 

mindre end eller lig med 17 °C; ellers er graddagetallet lig 0.

Handling

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

Motorafprøvning

Afprøvning af flymotorer i forbindelse med eftersyn og repa-

ration. Afprøvninger kan udføres enten som motorkøring 

(opstart af og køring med motor med højere ydelse end 

tomgang) eller tomgangskøring (opstart og køring af motor 

med tomgangseffekt).

NO, NO2

Nitrogenoxid, kvælstofoxid.

Nitrogendioxid, kvælstofdioxid.

Operation

Anvendes blandt andet i lufttrafikstatistik som betegnelse 

for en start eller landing.

Partikler

Små faste eller flydende partikler af sod, støv, røg, udstød-

ningsgasser og aerosoler.

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 Miljøstyrelsen 

og baseres på DENL, der benyttes ved støjkortlægning af 

lufthavne. DENL er det energimidlede A-vægtet lydtryk-

niveau (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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