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Benævnelser

Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet

Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets datterselskaber 

og associerede virksomheder. Betegnelserne bruges synonymt.

Københavns Lufthavn

Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup.

Roskilde Lufthavn

Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Roskilde.
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Københavns Lufthavne forbinder passagerer og fly-

selskaber – og bringer Skandinavien og verden sammen. 

I 2007 steg antallet af passagerer i Københavns Lufthavn 

til 21,4 millioner, mens antallet af flyoperationer faldt 

til 257.591. I forhold til 2006 er dette en fremgang på 

2,5 % for så vidt angår passagerer og et fald på 0,3 % 

for så vidt angår operationer. Med denne passagervækst 

er Københavns Lufthavn fortsat Skandinaviens primære 

trafikknudepunkt – en position, som selskabet agter at 

fastholde.

Støjbelastning af boligområder er en af de mest markante 

miljøpåvirkninger fra Københavns Lufthavn, og støj fra fly-

trafikken er derfor reguleret af myndighederne gennem et 

omfattende regelsæt. I 2007 var støjbelastningen fortsat 

under grænseværdien, som er fastsat i lufthavnens miljø-

godkendelse af støj- og luftforurening fra flytrafikken. 

I CPH er vi stolte af at drive en kvalitetslufthavn. Kvali-

teten kommer til udtryk i mange forskellige sammen-

hænge, og vi tilstræber også et højt kvalitetsniveau på 

miljøområdet. I 2007 har CPH vedtaget, at virksomheden 

vil sikre en reduktion i CO
2
-udledningen i 2012 med 21 % 

i forhold til 1990 for selskabets aktiviteter i Københavns 

Lufthavn. Da CPH som samfundsmæssigt afgørende infra-

strukturelement ønsker at bære sin del af ansvaret, har 

selskabet lagt sig fast på et mål, som er sammenfaldende 

med Danmarks nationale forpligtelse efter Kyotoproto-

kollen og den europæiske byrdefordelingsaftale. Som 

understøttelse af CO
2
-politikken har CPH desuden 

vedtaget en ny energipolitik, som blandt andet indeholder 

et selvstændigt mål for reduktion af elforbruget på 10 % 

over de næste 5 år.

På arbejdsmiljøområdet har der i 2007 været fokus på 

luftkvaliteten på forpladsområdet. Under ledelse af 

CPH er der nedsat et forum med repræsentanter fra de 

selskaber, der har medarbejdere på forpladsen. I dette 

forum er der arbejdet med en række tekniske og ad-

færdsmæssige initiativer, der skal bidrage til et forbedret 

arbejdsmiljø, og implementeringen af disse vil starte i 

løbet af 2008. 

Roskilde Lufthavn fik ultimo 2006, med en VVM 

(Vurdering af Virkninger på Miljøet) og en miljøgod-

kendelse, tilladelse til en udvidet beflyvning samt en for-

længelse af den ene bane. Begge afgørelser blev påklaget 

til henholdsvis Naturklagenævnet og Miljøstyrelsen. Som 

følge af kommunalreformen har Miljøklagenævnet siden 

overtaget Miljøstyrelsens kompetence som klagemyndig-

hed i forhold til miljøgodkendelsen. CPH er løbende i 

dialog med myndighederne, og der er endnu ikke truffet 

endelig afgørelse i nogen af sagerne.

Miljørapporten er gennemgået af eksterne revisorer og 

forsynet med erklæring i overensstemmelse hermed.

København, februar 2008

Peter Rasmussen

Vicedirektør
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Resultater opnås gennem samarbejde

Københavns Lufthavns placering følger af Lov om 

udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, som blev 

vedtaget af Folketinget i 1980 og ændret i 1992. Loven 

indeholder en samfundsmæssig afvejning mellem på 

den ene side hensynet til miljøet og på den anden side 

lufthavnens status som internationalt trafikknudepunkt. 

Med et passagertal på 21,4 millioner i 2007 lever Køben-

havns Lufthavn fortsat op til denne status. Samtidig be- 

varer Københavns Lufthavn sin position som Skandina-

viens største lufthavn.

Samarbejde med myndighederne

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 derfor med til 

at sikre, at aktiviteterne i lufthavnen foregår uden væsent-

lige gener for omgivelserne.

I løbet af 2007 har CPH indledt samarbejdet med de nye 

myndigheder på miljøområdet. Som følge af kommunal-

reformen overtog det nyetablerede Miljøcenter Roskilde 

fra 1. januar 2007 Miljøstyrelsens kompetence, hvad 

angår støj- og luftforurening fra lufttrafik i Københavns 

Lufthavn, mens Tårnby Kommune overtog Københavns 

Amts kompetence, hvad øvrige forureningsforhold angår. 

Roskilde Kommune er fra 1. januar 2007 miljømyndighed 

for Roskilde Lufthavn. CPH opretholder løbende dialog 

med de myndigheder, som har godkendelses- og tilsyns-

kompetencen på miljøområdet.

Miljøstyrelsen indledte i 2006 en revision af rammegod-

kendelsen af støj- og luftforurening fra lufttrafikken i 

Københavns Lufthavn, da den skal revideres senest otte 

år efter, den er endelig godkendt. Miljøstyrelsen traf 

afgørelse om den gældende rammegodkendelse i april 

1997, og den blev stadfæstet af Miljøklagenævnet i 

1999. CPH påbegyndte det forberedende arbejde med 

revisionen i efteråret 2006, og i 2007 har processen for 

alvor taget form. Det er Miljøcenter Roskilde, der som 

miljømyndighed på området er ansvarlig for revisionens 

gennemførelse, og arbejdet foregår i et samarbejde mel-

lem Miljøcenter Roskilde, Statens Luftfartsvæsen og CPH. 

I løbet af 2007 har CPH desuden haft samarbejde med 

Tårnby Kommune, der som miljømyndighed har gen-

nemført en intensiveret tilsynsvirksomhed med både 

CPH og de samarbejdspartnere i lufthavnen, som også 

har miljøgodkendte aktiviteter. Som et led i tilsynsvirk-

somheden har Tårnby Kommune særlig fokus på affald 

og spildevand.  

Samarbejdspartnere i lufthavnen

CPH ejer og driver lufthavnene i København og Ros-

kilde og skaber dermed 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 brugerne, hvoraf 

kan nævnes flyselskaber, handlingsselskaber, brændstof-

selskaber, cateringfirmaer, speditionsselskaber og butik-

kerne i terminalområderne. Dette samarbejde, kombineret 

med en åben dialog med luftfarts- og miljømyndighed-

erne sikrer, at de over 700 daglige  flyoperationer kan 

afvikles sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt.

Mange af CPH’s samarbejdspartnere i lufthavnen har 

aktiviteter, som er selvstændigt miljøgodkendte. Selvom 

det er den enkelte virksomheds ansvar, at miljøreglerne 

overholdes, følger CPH med i miljøarbejdet hos de enkelte 

virksomheder. Det kan eksempelvis være ved at deltage

i myndighedernes miljøtilsyn hos virksomhederne i 

lufthavnen. Årsagen til dette er både, at CPH har et 

overordnet ansvar for at koordinere miljøarbejdet i hele 

lufthavnen og, at lufthavnsselskabet er grundejer og 

dermed har en selvstændig interesse i at sikre, at alt går 

forsvarligt til. Figuren side 6 illustrerer den miljømæssige 

ansvarsfordeling mellem CPH og lufthavnenes samarbejds-

partnere.

Miljøpolitik med nye mål

Miljøarbejdet i CPH foregår inden for rammerne af CPH’s 

overordnede miljøpolitik. CPH skal således 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.
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Som et led i miljøpolitikken har CPH’s bestyrelse i 2007 

vedtaget, at virksomheden vil sikre en reduktion i CO
2
-

udledningen i 2012 med 21 % i forhold til 1990 for 

selskabets aktiviteter i Københavns Lufthavn. CPH har lagt 

sig fast på et mål for reduktion af CO
2
, som er sammen-

faldende med Danmarks nationale forpligtelse efter Kyo-

toprotokollen og den europæiske byrdefordelingsaftale, 

da virksomheden som internationalt trafikknudepunkt og 

nationalt afgørende infrastrukturelement ønsker at bære 

sin del af ansvaret.

Med henblik på at sikre indfrielse af virksomhedens CO
2
-

politik vil CPH minimere forbruget af ikke vedvarende 

energi mest muligt under hensyntagen til udviklingen i 

trafikken. Minimeringen skal tilvejebringes og fastholdes 

gennem en reduktion i elforbruget i Københavns Lufthavn 

på mindst 10 % over de næste fem år, løbende overvåg-

ning af energiforbruget, evaluering af ny teknologi med 

henblik på eventuel implementering samt evaluering af 

effekten af energipolitikken.

Miljøpåvirkninger fra Københavns Lufthavn
 

En flyrejse udløser en række aktiviteter, som alle medfører 

miljømæssige påvirkninger. Det følger af lufthavnens miljø-

godkendelser, at CPH skal overvåge og kontrollere miljøpå-

virkningerne fra en lang række af disse aktiviteter, mens det 

ofte er den enkelte virksomhed, der har ansvaret for dem. 

Lufthavnsaktiviteterne skaber samtidig beskæftigelse 

og yder dermed et væsentligt bidrag til den samfunds-

økonomiske udvikling i regionen. Københavns Lufthavn 

er Danmarks største arbejdsplads med omkring 22.000 

medarbejdere. Heraf er cirka 1.850 ansat i CPH.

En af de mest karakteristiske miljøpåvirkninger fra luft-

havnen er støj. Flyene udsender både støj, når de flyver 

til og fra lufthavnen, samt når de opererer på jorden i 

lufthavnsområdet. På jorden kommer støjen fra taxikørsel, 

brug af flyets hjælpemotorer (APU) og fra afprøvning 

af motorer. Der er etableret en række værksteds- og 

motorafprøvningsfaciliteter til dette formål. Selv om mo-

torafprøvninger foretages på særligt afskærmede pladser, 

kan aktiviteten påvirke lokalområdet støjmæssigt. CPH 

overvåger og kontrollerer støjen for at sikre, at lufthavn-

ens miljøgodkendelse af blandt andet støjbelastning, 

maksimal flyvestøj om natten og terminalstøj overholdes. 

Ved aktiviteterne i lufthavnen udsendes forskellige stoffer 

til luften. Nogle af disse stoffer påvirker luftkvaliteten og 

dermed miljøet. Påvirkningerne kan ses i forhold til det 

globale klima, befolkningens sundhedstilstand eller arbejds-

miljøet i lufthavnen. Luftforurening er ikke ’bare’ luftfor-

urening. Det er væsentligt at holde disse tre områder 

begrebsmæssigt adskilt. Eksempelvis er CO
2
 generelt hver-

ken noget direkte problem for befolkningssundheden 

eller arbejdsmiljøet, selv om det påvirker det globale 

klima. Omvendt påvirker f.eks. fine og ultrafine partikler 

både befolkningssundheden og arbejdsmiljøet, men ikke 

det globale klima.

Ser man på luftkvalitet i forhold til sundhedsskadelighed, 

skelner man mellem påvirkninger af befolkningen i et 

større område og på den enkelte arbejdsplads. Luftkvalitet 

i forhold til befolkningssundhed måles generelt langt væk 

fra forureningskilderne og over længere perioder (typisk 

en gennemsnitstime over et helt kalenderår) end ved 

arbejdsmiljømålinger, som foretages tæt på kilderne med 

en højere tidsopløsning.

Selv om luftkvaliteten i forhold til befolkningssundheden 

er god i ét område, kan der lokalt inden for dette område 

være steder, hvor luftkvaliteten er mindre god i forhold til 

arbejdsmiljøet. CPH måler luftkvaliteten ved lufthavnens 

hegn for at kontrollere denne i forhold til grænseværdier-

ne for beskyttelse af befolkningssundheden. I den sam-

menhæng svarer luftkvaliteten til luftkvaliteten i en for-

stad, hvor der er en blanding af beboelse og let industri. 

Samtidig er der fokus på reduktion af emissioner på f.eks. 

standpladserne, hvor mange dieselmotorer kører samtidig 

i umiddelbar nærhed af den enkelte medarbejder. Her kan 

der forekomme situationer med en i arbejdsmiljømæssig 

forstand mindre god luftkvalitet.

Påvirkningen af det globale klima i form af CO
2
-emis-

sioner beregnes ud fra forbruget af el, fjernvarme, natur-

gas, fyringsolie, diesel og benzin. I CPH er det elforbrug 

og energiforbrug til opvarmning, der er langt de største 

kilder til CO
2
-udledning. Der bruges energi til mange 

forskellige formål i lufthavnen, og det største forbrug er 

i terminalernes passagerområder. Derudover er der elfor-

brug til belysning af baner, rulleveje, forpladser og en-

ergiforbrug i værksteder og kontorbygninger. De nævnte 

aktiviteter medfører også forbrug af vand og produktion 

af spildevand og affald. Der produceres en del affald i 

lufthavnen, både fra fly, passagerområder og værksteds-

CPH sikrer, med en god infrastruktur, at passagerer 

og flyselskaber forbindes. Mere end 21 millioner 

passagerer rejser gennem Københavns Lufthavn 

om året. Samtidig er lufthavnen Danmarks største 

arbejdsplads med 22.000 medarbejdere, fordelt på 

omkring 550 virksomheder.



Samspillet mellem CPH og de øvrige virksomheder i Københavns Lufthavn

Baneafisningsmidler

El til belysning

Ukrudtsmidler

Brændstof til CPHs køretøjer

Vand til passagerområder

El og varme til passagerområder

Spildevand

Opsamlet glykol

Overfladevand

CO
2
 fra elforbrug til belysning

Affald

CO
2
 fra brændstofforbrug til CPHs køretøjer
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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 termi-

naler. Afisning, vask og flyvedligeholdelse.

Input
Glykol til flyafisning

Flybrændstof

Vand

El og varme

Input Input

Brændstof til øvrige køretøjer

Vand til restauranter, butikker m.v.

El og varme til restauranter, butikker mv.

Output

Støj

Luftkvalitet

Output

Luftkvalitet

CO
2
 fra brændstofforbrug til øvrige køretøjer

Output

Luftkvalitet

Olie- og brændstofspild

Affald

CO
2
 fra el- og varmeforbrug

CO
2
 fra brug af flybrændstof

CPHs ansvar CPH overvåger og kontrollerer Lejere og operatørers ansvar

CO
2
 fra el og varme i restauranter mv.

aktiviteter. I lufthavnen er der to lokale containerpladser – 

den ene drives af et flyselskab og den anden af CPH. Det 

er CPH, der har ansvaret for vand- og energifor-

syningen til terminalområderne, mens de forretnings-

drivende i terminalerne har ansvaret for bortskaffelse af 

affald og spildevand.

Overfladevand fra lufthavnens område ledes til Øresund 

via en række udløb. Også her overvåger CPH kvaliteten 

af vandet med henblik på at sikre, at Øresund ikke for-

urenes. I lufthavnen foregår der en række aktiviteter, 

der potentielt kan påvirke kvaliteten af overfladevandet. 

Udover værkstedsaktiviteter kan nævnes afisning af fly 

og baner om vinteren. Fly afises med en væske, der 

indeholder glykol, primært for at undgå isdannelser 

på vingerne. Flyselskaberne har ansvaret for afisnings-

processen, mens det er CPH’s ansvar, at den overskydende 

væske efterfølgende opsamles. CPH har ansvaret for 

afisning af baner og rulleveje, og til dette formål bruges 

formiat, som er det mest miljøvenlige blandt de mulige 

afisningsmidler.

I lufthavnen findes en række anlæg, som også kan 

påvirke miljøet. Disse anlæg omfatter brændstofanlæg, 

værksteder til vedligehold af fly og køretøjer og brand-

øvelsesplads. Disse aktiviteter kan alle 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.

Spildevand

Affald

CO
2
 fra el og varme i passagerområder



Støj fra flyaktiviteter er en af de mest markante miljø-

påvirkninger fra en lufthavn. Støjbelastningen stammer 

primært fra starter og landinger, men også støj fra fly på 

jorden har betydning for støjpåvirkningen af boligom-

råderne omkring Københavns Lufthavn. For at begrænse 

støjbelastningen mest muligt er der indført en lang række 

støjbegrænsende foranstaltninger. Det gælder driftsvilkår 

om anvendelse af banerne, støjkrav om natten til de 

enkelte flyoperationer samt krav til flyenes operationer 

på landjorden. 

Udviklingen i støjforholdene overvåges konstant, og 

lufthavnsselskabet har et løbende samarbejde med 

flyveledelsen og luftfartsselskaberne for dels at kunne 

overholde ovennævnte støjkrav og dels at gennemføre 

løbende tiltag til begrænsning af støjbelastningen. 

Støjen fra lufthavnen reguleres af myndighederne gen-

nem en miljøgodkendelse, som er givet af Miljøstyrelsen 

i 1997 og stadfæstet af Miljøklagenævnet i 1999. Som 

følge af kommunalreformen overtog Miljøcenter Roskilde 

fra 1. januar 2007 Miljøstyrelsens kompetence til at fore-

tage ændringer i og føre tilsyn efter miljøgodkendelsen.

 

En række støjbegrænsende bestemmelser vedrørende 

flyoperationer er også indarbejdet i luftfartslovgivningen. 

Det er Statens Luftfartsvæsen, der som myndighed for 

den civile luftfart i Danmark tilser, at disse bestemmelser 

overholdes. Bestemmelserne offentliggøres i et Aeronauti-

cal Information Paper (AIP), som indeholder alt relevant 

stof om lufthavne, luftrum, radiofrekvenser og lignende. 

Derfor samarbejder CPH både med miljømyndigheder-

ne og Statens Luftfartsvæsen om overholdelsen af de 

bestemmelser, der vedrører lufthavnen.    

       

Miljømyndighederne har i miljøgodkendelsen af Køben-

havns Lufthavn fastlagt, at støjbelastningen ikke må over-

stige 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 beskriver den samlede støjbelastning fra 

lufthavnens flytrafik. Referenceværdien, som lufthavnen 

skal overholde, er på 147,4 dB (med en tolerance på 1 dB).  

Lufthavnens støjbelastning i 2007 steg marginalt i forhold 

til 2006, idet TDENL-værdien er beregnet til 146,1 dB. 

I 2006 var værdien beregnet til 146,0 dB. Den samlede 

trafikmængde i 2007 lå på stort set samme niveau som 

året før. Der blev udført 257.591 flyoperationer, hvilket 

er et fald på 0,3 % i forhold til 2006. Samtidig er det 

samlede passagerantal for 2007 det højeste i Københavns 

Lufthavns historie. I alt 21.409.526 passagerer benyttede 

lufthavnen, hvilket er en stigning på 2,5 % sammenlignet 

med 2006.
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Støj fra lufttrafik

Flyoperationer
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Baneanvendelse og støjmålestationernes placering i boligområder

Vindretning i 2007



På samme måde som i 2006 er det samlede passagerantal 

steget på trods af et faldende antal flyoperationer. Dette 

skyldes fortsat, at flyselskaberne har øget flyenes kapaci-

tetsudnyttelse, og at antallet af flyoperationer med større 

flytyper er steget. Antallet af operationer med fly mindre 

end 30 tons er faldet med 7.164 operationer, mens fly 

i størrelsen 50-120 tons er steget tilsvarende. Efter en 

konstant stigning i antallet af flyoperationer med fly over 

300 tons gennem de sidste fem år, er antallet stagneret i 

2007, idet det med 2.122 flyoperationer ligger på næsten 

samme niveau som i 2006. 

Københavns Lufthavn er, med sin placering kun 8 km fra 

Københavns centrum, en meget bynær lufthavn i forhold 

til mange andre store europæiske lufthavne. Lufthavnens 

hovedbaner er parallelle med storbyens havneløb. Bane-

systemet i Københavns 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. 

Der er fastlagt en række ind- og udflyvningskorridorer 

omkring lufthavnen for at sikre, at færrest mulig boliger 

bliver belastet med støj. Ved starter på banerne 12, 30 

og 22 L/R samt landinger på bane 04 L/R er det for en 

række flytyper pålagt at udføre operationer inden for en 

række definerede korridorer, således at flyene eksempel-

vis ikke foretager drej henover et boligområde placeret 

uden for en korridor. CPH foretager kontrol af overhold-

elsen af disse regler i forbindelse med alle flyoperationer. 

Overskridelser af ind- og udflyvningskorridorerne bliver 

indberettet til Statens Luftfartsvæsen.    

Vejret er afgørende for, hvordan flytrafikken afvikles, idet 

specielt vindforholdene er afgørende for valg af start- og 

landingsbane. Både starter og landinger afvikles i mod-

vind af hensyn til flyvesikkerheden. Anvendelsen af bane-

systemet afhænger derfor af den aktuelle vind-retning. 

Valget af bane til starter og landinger har en væsentlig 

indflydelse på støjpåvirkningen.

I 2007 blev hovedparten af alle starter (i alt 62 %) 

foretaget på bane 22R med udflyvning over den sydlige 

del af Amager, og hovedparten af alle landinger (i alt 

61 %) blev foretaget på bane 22L med indflyvning over 

Øresund. Dette billede kendetegner de sidste mange 

års trafikbillede af lufthavnen. På kortet side 8 er vist en 

vindfigur med vindretninger i 2007. Det fremgår tydeligt, 

at 2007 har været præget af vind fra vest og sydvest, 

hvorfor bane 22R og 22L har været benyttet til hoved-

parten af starter og landinger. Af miljøhensyn anvendes 

tværbanen (12-30) kun, når det er nødvendigt på grund 

af særlige vind- og vejrforhold. I perioden fra den 21. 

februar til 25. februar 2007 var vejrsituationen præget 

af kuling fra østsydøst (110-130°) med en vindstyrke på 

15-25 knob og med vindstød op til 40 knob samt snefald. 

Dette medførte, at stort set al flytrafik blev afviklet på 

bane 12 i denne periode. Normalt benyttes bane 12 til ca. 

0,1 % af alle starter og til ca. 0,2 % af alle landinger på 

et år, men den specielle vejrsituation i disse døgn med-

førte således, at brugen af bane 12 til starter og landinger 

i 2007 steg til henholdsvis 1,0 % og 0,9 %.

Flystøj om natten og i de tidlige morgentimer kan give 

søvnforstyrrelser og kan opleves som særligt generende.  

Ind- og udflyvning i natperioden (kl. 23:00-06:00) er 

derfor pålagt restriktioner om, at et maksimalt A-vægtet 

støjniveau på 80 dB ikke må overskrides i seks måle-

stationer placeret i boligområderne omkring lufthavnen 

(se kort med baneanvendelse og støjmålestationernes 

placering side 8). Ved hjælp af lufthavnens støjover-

vågningsanlæg registreres alle hændelser over 80 dB. 

Støjhændelser på 82 dB og derover behandles af Statens 

Luftfartsvæsen. I årets løb er 90 støjhændelser videre-

sendt til Statens Luftfartsvæsen, der i ingen af sagerne 

har vurderet vilkåret for det maksimale støjniveau som 

overtrådt. Statens Luftfartsvæsen mangler endnu at af- 

slutte to sager. I forhold til 2006 er der tale om en mar-

kant stigning i antallet af støjhændelser. Dette skyldes, at 

der i 2007 har været en stigning i antallet af operationer 

efter kl. 23:00 med fly af typen MD 80.

Københavns Lufthavn | Miljørapport 2007 | 9
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I forbindelse med reparationer og vedligehold af fly 

foretages der ofte efterfølgende motorkøring af flyet. 

Afprøvning af flymotorer på jorden kan medføre støjgener 

for lufthavnens naboer. Lufthavnen har derfor udlagt fire 

særligt afskærmede eller fjerntliggende områder, hvor 

der må foretages motorkøringer efter en række regler. 

Størstedelen af alle motorkøringer foretages i område 2, 

der er placeret ved SAS´s store hangarer i nordområdet, 

og som er lufthavnens bedst afskærmede motorkørings-

gård.  

De fleste motorkøringer foretages af lufthavnens hjemme-

hørende flyselskaber, men andre flyselskaber har ind- 

imellem et behov for at foretage en motorkøring. For 

at styrke kendskabet til de gældende regler for at 

foretage motorkøringer, har CPH i 2007 udgivet en 

”Motorkøringsfolder”, der på en klar og tydelig måde 

beskriver reglerne. Folderen er omdelt til alle de personer, 

der kan være involveret i en motorkøring, eksempelvis 

marshaller, traktoreringsfolk og flyvelederne hos Naviair.

I 2007 blev der foretaget 1.054 motorafprøvninger, heraf 

664 motorkøringer og 390 tomgangskøringer. Dermed 

fortsætter de sidste 10 års fald i antallet af motorkøringer. 

Der blev i 2007 indberettet syv afvigelser fra motor-

køringsbestemmelserne til myndighederne. 

Støjbelastningen fra fly på jorden kommer primært fra 

disse motorkøringer, men brugen af flyenes APU bidrager 

også med støj. De fleste jetfly har en APU (Auxiliary Power 

Unit), som er en lille jetmotor, der producerer strøm og 

trykluft til flyet, når det er på jorden og hovedmotorerne

er slukkede. 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 el- og ventilationsfaciliteterne, 

lufthavnen har etableret på de fleste standpladser. På 

103 ud af i alt 121 nummererede standpladser er der 

installeret faste elforsyninger til fly. Heraf er 47 stand-

pladser desuden udstyret med faste ventilationsanlæg. 

På de standpladser, der ikke har disse faciliteter, kan flyet 

benytte en GPU (Ground Power Unit), som er en diesel- 

eller eldrevet generator, der støjer væsentligt mindre end 

en APU. CPH har ved regelmæssig inspektion gennem-

ført kontrol af anvendelsen af APU på standpladserne i 

lufthavnen.

I 2007 er der udført 112 kontroller af flyenes anvendelse 

af APU på et repræsentativt udsnit af lufthavnens stand-

pladser, hvor der anvendes jetfly. I 76 observationer blev 

de gældende bestemmelser efterlevet, mens der i 36 

tilfælde blev konstateret overtrædelse af vilkår for brug 

af APU. De fleste overskridelser er sket med små fly på 

standpladser uden el- og ventilationsfaciliteter.

CPH har i forbindelse med de registrerede overtrædelser 

indskærpet over for pågældende flyselskab, at bestem-

melserne om brug af APU skal overholdes. For at bringe 

yderligere fokus på de regler, der er forbundet med 

brugen af APU, har CPH udarbejdet et informationspapir 

som er omdelt til de personer, der er involveret i hånd- 

teringen af fly, eksempelvis handlingsselskabernes perso-

nale og Airport Security.

CPH udgav i 2007 to foldere for at styrke kendskabet til 

bestemmelserne om motorkøring og brug af APU.  
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Ser man på luftkvalitet i forhold til sundhedsskadelighed, 

skelner man mellem påvirkninger af befolkningen i et 

større område og på den enkelte arbejdsplads. CPH 

måler luftkvaliteten for at kontrollere denne i forhold til 

grænseværdierne for beskyttelse af befolkningssundheden. 

Dette er et krav i lufthavnens miljøgodkendelse af luftfor-

urening fra flytrafikken. Vilkårene er fastsat på baggrund 

af de generelle grænseværdier, der skal holde luftkvaliteten 

på et niveau, der har mindst mulige skadevirkninger for 

menneskers sundhed.

Luftkvaliteten omkring lufthavnen påvirkes af flere forskel-

lige kilder: Trafikken på vejene i og omkring lufthavnen, 

flyene, de lokale boligområder og industri samt storbyen 

København (boliger/trafik/industri).

CPH har i samarbejde med Miljøstyrelsen opstillet et 

program for måling af luftkvaliteten ved lufthavnens hegn. 

Der er placeret tre målestationer henholdsvis øst og vest 

for terminalområdet og ved lufthavnens sydvagt. 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 forureningsniveauer findes omkring dette om-

råde. Den tredje målestation 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: NO, NO
2
 og PM

10
. 

Målingerne af NO viser et generelt fald siden 2001. Dette 

hænger godt sammen med målinger foretaget andre sted-

er 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. 

Der er ingen grænseværdi for NO.

Ser man på den gennemsnitlige koncentration af NO
2
, 

varierer den ikke med antallet af flyoperationer hen over 

døgnet. Døgnvariationen i NO
2
 svarer nærmere til varia-

tionen i biltrafikken i København og det omkringliggende 

vejsystem. Målingerne i 2007 viser, at koncentrationen af 

NO
2
 fortsat ligger på omkring det halve af grænseværdien 

og fortsætter den faldende tendens siden 2001. 

Koncentrationen af PM
10

 ligger i 2007 under niveauerne 

i de foregående år. En del af årsagen vurderes at være 

mindre fjerntransport fra Østeuropa grundet meteorolo-

giske forhold. 

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 er den absolut største kilde, 

emissionerne i en højde, hvor påvirkningen af luftkvaliteten 

ved jorden reduceres væsentligt på grund af fortynding.

Lufthavnens miljøgodkendelse på området er under revi-

sion. Miljøstyrelsen indledte denne proces i 2006, og som 

en følge af kommunalreformen har Miljøcenter Roskilde 

overtaget myndighedsansvaret fra 2007. Revisionen 

foregår i samarbejde mellem Miljøcenter Roskilde og CPH.

Luftkvalitet fortsat under grænseværdi

Støj- og luftforureningen fra fly er under 

konstant overvågning i og omkring Køben-

havns Lufthavn. Lufthavnens Miljøafdeling 

fører løbende tilsyn med og vedligeholder 

de tekniske installationer.
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Luftkvalitet
 

CPH lod i 2007 et eksternt laboratorium foretage en uvil-

dig undersøgelse af luftkvaliteten omkring standpladserne 

i Københavns Lufthavn. Undersøgelsen viste, at lufthavnen 

ligger væsentligt under Arbejdstilsynets grænseværdier, 

men også, at de medarbejdere, der arbejder på forplad-

sen, er udsat for luftforurening i form af ultrafine partikler. 

 

På baggrund af undersøgelsens resultater nedsatte CPH 

en styregruppe på tværs af lufthavnens virksomheder. 

Gruppen har identificeret en række tiltag, som skal 

forbedre luftkvaliteten på forpladsen, herunder såvel 

tekniske som adfærdsmæssige aktiviteter. Disse aktiviteter 

igangsættes primo 2008, og udviklingen vil blive fulgt 

løbende, ligesom der senere vil blive foretaget en sam-

menlignelig luftkvalitetsmåling i området for at vurdere 

effekten af initiativerne.

Arbejdsulykker

Antallet af medarbejdere blev i 2007 øget med 148. I 

2007 er der registreret 60 arbejdsulykker svarende til en 

ulykkesfrekvens på 18,7 (pr. 1 mio. arbejdstimer), hvilket 

er udtryk for en markant stigning, da ulykkesfrekvensen i 

2006 var 14,6.

 

I 2007 har den dominerende skadesårsag været manuel 

håndtering (løft, træk og skub), hvilket er det samme 

billede som sidste år. Den næsthyppigste type skade i 

2007 var ulykker som følge af fald i samme eller til lavere 

niveau. En del af forklaringen er, at der har været fokus 

på faldulykker, herunder anmeldelse af faldulykker ved 

glatføre inden for matriklen. 

Den tredje hyppigste skade i 2007 har været arbejds-

ulykker relateret til psykisk arbejdsmiljø. Der var ingen 

registreringer på dette område før 2007. I arbejdsmiljø-

arbejdet har der været fokus på psykisk arbejdsmiljø, 

hvorfor stigningen kan ses som et resultat heraf og sam-

tidig vil kræve en nærmere analyse i samarbejde med de 

pågældende afdelinger for at belyse, om der er andre 

sammenhænge, der kan forklare stigningen.

I 2008 er ulykkesforebyggelse en del af sikkerhedsorgani-

sationens handlingsplan, der blandt andet vil indeholde 

tilbud om kursus om evaluering af ulykker samt opkvalifi-

cering af interne audits (arbejdsmiljøgennemgange). 

Herudover sættes der fokus på at udarbejde handlings-

planer i de afdelinger, der har oplevet en stigning i antallet 

af arbejdsulykker.

Arbejdsmiljø

Fordeling af arbejdsskader i 2007 

Fald til samme eller
lavere niveau 26,7 %

Ramt af - eller stødt mod
en genstand 3,3 %

Manuel håndtering  28,3 %

Kontakt med skarpe
genstande  6,7 %

Tilskadekomst med internt
transportmiddel  8,3 %

Klemt, mast 8,3 %

Akut, psykisk overbelastning   5,0 %

Slag, spark og lignende 5,0 %

Andre årsager  8,3 %

Arbejdskader

pr. 1 mio. arbejdstimer
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2007 har været præget af klimadebatten, som også har 

sat sit præg på luftfartsindustrien. Der er ingen tvivl om, 

at luftfartsindustrien bærer sin del af ansvaret for den 

miljøpåvirkning, der ændrer vores klima, om end der ikke 

nødvendigvis er enighed om størrelsen af denne del. 

Lufthavne er en integreret del af luftfartsindustrien, også 

i klimasammenhæng. Ser man på Københavns Lufthavn 

som helhed, er flytrafikken den største kilde til CO
2
-

udledning. CPH vil naturligvis samarbejde med partnerne 

i lufthavnen om en reduktion af den samlede udledning 

fra lufthavnen, men kan ikke tage selvstændigt ansvar for 

den udledning, der stammer fra flyoperationer og tilknyt-

tede aktiviteter. 

I september 2007 blev den nye metrostation ”Køben-

havns Lufthavn” indviet, og stationen er allerede meget 

populær. Metros undersøgelser viser, at stationen benyt-

tes af op mod 5.000 personer dagligt. Blandt de passa-

gerer, der ofte rejste til lufthavnen, før åbningen af den 

nye station, kørte ca. 20 % tidligere med bus, 15 % kørte 

med taxa og 10 % kørte bil. CPH har investeret et betyde-

ligt beløb i metrostationen og har derved sikret endnu 

bedre og miljøvenlige adgangsforhold til lufthavnen.

For så vidt angår den CO
2
-udledning, som CPH har 

direkte kontrol over, har CPH’s bestyrelse i 2007 vedtaget 

et mål om, at CO
2
-udledningen fra selskabets aktiviteter i 

København i 2012 skal være 21 % lavere end i 1990. 

CPH har lagt sig fast på et mål, som er sammenfaldende 

med Danmarks nationale forpligtelse efter Kyotoproto-

kollen og den europæiske byrdefordelingsaftale, da 

virksomheden som internationalt trafikknudepunkt og 

nationalt afgørende infrastrukturelement ønsker at bære 

sin del af ansvaret for samfundets klimapåvirkning.

I forhold til målet har CPH valgt at fokusere på virk-

somhedens CO
2
-udledning fra Københavns Lufthavn. 

Energiforbruget i Roskilde Lufthavn svarer til cirka 2 % 

af energiforbruget i København. CPH har opgjort CO
2
-

udledningen i 1990 på baggrund af energiforbruget dette 

år, og opgørelsen viser, at udledningen i 1990 udgjorde i 

alt 45.973 tons. I 2006 havde CPH en CO
2
-udledning på 

35.054 tons, hvilket altså svarer til en forbedring i forhold 

til 1990 på 24 %. Sammenholder man udviklingen i CO
2
-

udledning med udviklingen i antal passagerer, udgjorde 

CO
2
-udledningen 1,7 kg pr. passager i 2006 mod 3,6 kg 

pr. passager i 1990. 

Udledningen i 2007 vil blive offentliggjort på www.cph.

dk i løbet af første halvår 2008, idet data for omregning 

fra energiforbrug til CO
2
-udledning i 2007 først offentlig-

gøres efter udgivelsen af denne miljørapport.

Den største kilde til udledning af CO
2
 i CPH er elforbrug. 

Reduktionen i CO
2
-udledning skyldes dels besparelser i 

energi, dels at de danske kraftvarmeværker er blevet mere 

effektive til at fremstille energi – altså udleder mindre CO
2
 

for samme energimængde. CO
2
-emissionen fra produk-

tion af el svinger voldsomt fra år til år, og for at sikre en 

reel miljøforbedring, har CPH vedtaget et selvstændigt 

mål for reduktion af elforbruget på 10 % over de næste 

fem år.

Klimapåvirkninger

CO2 pr. passager
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Som understøttelse af CO
2
 politikken har CPH har i 2007 

vedtaget en ny energipolitik. CPH skal således minimere 

forbruget af ikke vedvarende energi mest muligt under 

hensyntagen til udviklingen i trafikken. Minimeringen 

tilvejebringes og fastholdes gennem: En reduktion i elfor-

bruget på mindst 10 % over de næste 5 år, løbende over-

vågning af energiforbruget, evaluering af ny teknologi 

med henblik på eventuel implementering samt evaluering 

af effekten af energipolitikken.

CPH har allerede identificeret en række projekter, som 

vil medføre væsentlige besparelser i elforbruget. Som 

eksempel kan nævnes, at der er installeret LED-lys (Light 

Emitting Diodes) i en rullevej på forsøgsbasis. Yderligere 

besparelsesprojekter vil blive implementeret i løbet af 

2008.

Energiforbruget i Københavns Lufthavn er størst i termi-

nalområderne. Energien går til belysning og installationer 

i bygninger, på forpladser, standpladser og baner samt 

ventilation, rumopvarmning og aircondition i terminal-

bygningerne. CPH distribuerer el, vand og varme til 

lejerne i lufthavnen og ejer, driver og vedligeholder alle 

forsyningsnet dertil. Omhyggelig registrering af energi-

forbrug samt løbende vurdering af udviklingen i forbruget 

er med til at sikre optimal udnyttelse af energiressourcer-

ne både for CPH og for de lejere i lufthavnen, som CPH 

leverer energi til. 

Opvarmning af lokaler samt fremstilling af varmt 

brugsvand baseres hovedsageligt på fjernvarme og i 

mindre grad på naturgas. Elvarme findes primært i små 

printerhytter samt fjerntliggende transformatorstationer, 

hvor anden opvarmning er uhensigtsmæssig. Derudover 

producerer lufthavnen en mindre mængde el fra et 

naturgasfyret minikraftvarmeværk og fra de nødstrøms-

dieselgeneratorer, der sikrer elforsyningen i terminal-

området og ved baneinstallationerne i tilfælde af svigt 

fra den offentlige forsyning.

Elforbruget i 2007 er faldet svagt i forhold til forbruget i 

2006 på trods af passagerstigningen. 

Energiforbrug til opvarmning udviser et fald på 7,6 %. 

Det graddagekorrigerede energiforbrug til opvarmning er 

dog faldet mindre end 2 %. Opgøres forbruget pr. 1.000 

m2 ses et fald på 16 %. Det graddagekorrigerede forbrug 

pr. 1.000 m2 viser et fald på 11 %. Dette relativt store fald 

skyldes primært et omlagt mix af opvarmede arealer.

Vandforbrug

Vandforsyningen til Københavns Lufthavn kommer fra 

Tårnby og Dragør Kommune. Vandforbruget i lufthavnen 

kan henføres til en lang række aktiviteter. Det primære 

vandforbrug sker i de tre passagerterminaler, hvor der 

dagligt færdes omkring 50.000 mennesker. Flyselskaber, 

cateringfirmaer og øvrige lejere i lufthavnen er ansvarlige 

for eget vandforbrug. 

Det samlede forbrug af drikkevand i 2007 er steget med 

2 % i forhold til 2006. Forbruget pr. 1.000 passagerer er 

faldet 1 %.

Elforbruget skal reduceres
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Spildevandet fra Københavns Lufthavn ledes til rensnings-

anlæg i Tårnby og Dragør kommune. Langt størstedelen 

udledes til Tårnby rensningsanlæg. Spildevandskvaliteten 

påvirkes af en lang række aktiviteter, som udføres af CPH 

og partnerne i lufthavnen.

Spildevandet fra områderne i nord, øst og vest ledes til 

Tårnby rensningsanlæg, og spildevandet fra sydområdet 

ledes til Dragør rensningsanlæg. Terminalaktiviteterne 

præger spildevandet i nordområdet, og sammensæt-

ningen svarer til almindelig husholdningsspildevand. En af 

de aktiviteter, som præger spildevandet i østområdet, er 

udledning fra et flykøkken. Vest- og sydområdet bidrager 

til spildevandet med aktiviteter som kantine til personale 

og værksteder til vedligehold af fly og andet materiel.

Produktionen af mad til fly, restauranter og personale  

bidrager med fedt og detergenter til spildevandet. På 

grund af den flade topografi langs kystvejen er den 

almindelige spildevandsledning erstattet med et trykled-

ningssystem. I et sådant system forekommer ofte 

dannelse af svovlbrinte, der dannes ved nedbrydningen 

af organisk materiale, som for eksempel fedt. Svovlbrinte-

dannelsen er under kontrol ved hjælp af tilsætning af 

calciumnitrat, som dog har den følgeeffekt, at indholdet 

af kvælstof i spildevandet stiger. 

En af de væsentligste værkstedsaktiviteter, der bidrager 

til spildevandet, er vask af fly. For at beskytte lufthavnens 

overfladevandssystem og Øresund mod forurening med 

tungmetaller, etablerede flyselskaberne medio 2002 anlæg 

til opsamling af flyvaskevand. En del af spildevandet renses 

i lufthavnen, og en del køres bort til ekstern modtager.

CPH udtager hver måned flowproportionale døgnprøver, 

der analyseres af eksterne laboratorier for indhold af en 

række parametre, herunder fosfor, kvælstof, detergenter 

og COD (Chemical Oxygen Demand). COD er et udtryk 

for den mængde ilt, der bruges til nedbrydning af orga-

nisk stof. I 2007 har lufthavnens udledning svaret til en 

samlet COD på 161.074 kg.

Spildevandsmængderne måles og registreres løbende 

i lufthavnens centrale overvågningsanlæg. I 2007 er 

der samlet udledt 232.278 m3 spildevand fra CPH og 

partnernes aktiviteter. Til sammenligning blev der i 2006 

udledt 250.353 m3.

Større bevidsthed omkring vandforbruget har på trods 

af de seneste års vækst i passagerantallet medført, at 

spildevandsmængden ligger på et ensartet niveau. Et 

eksempel på et vandbesparende tiltag er, at CPH mod-

tager sekundavand fra en afværgeboring hos en nabo-

virksomhed. Vandet anvendes til blandt andet toiletskyl, 

køling af teknikrum og busvask.

For at sikre mod forurenende stoffers indsivning i over-

fladevandssystemet og udsivning fra spildevandssystemet, 

har lufthavnen iværksat en 10 års handlingsplan for 

renovering af systemerne frem til 2013. Renoveringen 

startede i 2003 i lufthavnens vest- og sydområde. I 2007 

blev overflade- og spildevandsledningerne i nordvest- 

området færdigrenoverede og tv-inspektioner af nordøst-

området påbegyndt.
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Mange aktiviteter påvirker spildevandet
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Københavns Lufthavn med det nye kontroltårn og Øresundsbroen i 

baggrunden. SAS-flyet er af typen Airbus 340. Naviairs nye flyvekontrol-

system og kontroltårn blev taget i brug natten mellem 28. og 29. december 

2007. Systemet består både af det nye tårn i Københavns Lufthavn og nyt 

flyvekontrolsystem i tårnene i København og Roskilde.
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Lufthavnens Brand og Redning er ansvarlig for beredskab, udøvelse af 

rednings- og slukningsopgaver og recovery i forbindelse med flyhaverier og 

andre hændelser på lufthavnens område. Brand og Redning fik i 2007 

leveret den første ud af tre nye brandbiler. Den nye brandbil er en Rosen-

bauer Panther C5 6x6, som er designet specielt til lufthavnsbrug. Brand-

bilen kan accelerere fra 0-80 km/t på 26 sekunder, har en tophastighed på 

115 km/t og vejer 34 tons. Den har plads til 12.000 liter vand og 1.200 liter 

skumvæske. De øvrige to brandbiler leveres i løbet af 2008.

Om vinteren afises fly og banesystemet ryddes for sne. Vurderingen af 

data er nøglen til effektiv afisning af baner og minimering af forbruget af 

afisningsmidler. CPH har i 2007 fået ny software til behandling af vejrdata 

samt et tættere samarbejde med DMI (Danmarks Meteorologiske Institut). 

Små sensorer, der sidder i banerne, fremsender data til CPH’s overvågnings-

system og til DMI. DMI vurderer de indkomne data og fremsender herefter 

vurderingen direkte til CPH’s overvågningssystem. På denne måde er CPH 

altid på forkant med vintervejret.
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I forbindelse med folketingsvalget i 2007 inviterede Sterling til danmarks-

historiens første politiske valgmøde i luften. I otte kilometers højde disku-

terede transportministeren, en række trafikpolitiske ordførere, branche-

folk og andre vælgere emner som lufthavnens betydningsfulde rolle i 

globaliseringen og mere miljørigtige måder at drive luftfart på. På fotoet ses 

daværende transportminister Jacob Axel Nielsen (t.h.) sammen med CPH’s 

administrerende direktør Brian Petersen (t.v.).

I efteråret 2007 blev metrostrækningen til Københavns Lufthavn indviet, 

og derved har passagerne fået endnu flere muligheder for at komme 

hurtigt og nemt til og fra lufthavnen. Metroturen fra Københavns Lufthavn 

til Københavns City tager i dag 14 minutter. Metros undersøgelser viser, at 

strækningen allerede benyttes af op mod 5.000 passagerer om dagen.

CPH har i 2007 udarbejdet en ny energipolitik, som blandt andet inde-

holder et reduktionsmål for elforbruget i Københavns Lufthavn på 10 

% over de næste fem år. Elforbruget er langt den største kilde til CPH’s 

udledning af CO
2
. Forbruget er størst i passagerområderne i terminal-

bygningerne. CPH har identificeret en række projekter til energibesparelser, 

som vil blive implementeret i løbet af 2008, hvor der også arbejdes videre 

med at finde yderligere muligheder for energibesparelser.
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CPH bortskaffer dagligt 11 tons affald fra de tre passager-

terminaler, CPH’s værksteder og administrationsbygninger. 

Andre selskaber står for bortskaffelsen af affald fra fly 

og andre aktiviteter på jorden som f.eks. værksteder og 

catering. CPH’s affaldsmængde er steget 11 % i forhold 

til 2006, hvilket er mere end stigningen i antallet af passa-

gerer. Omregnet til affaldsmængde pr. 1.000 passagerer 

har der været en stigning fra 172 kg til 186 kg i forhold 

til 2006. 

Adskillelsen af de forskellige affaldssystemer i lufthavnen 

er ikke skarp, hvorfor der let kan opstå en forskydning 

af, hvilket affald der opsamles af det enkelte affalds-

system. Det er blandt andet derfor vanskeligt at fastslå, 

om en ændring i CPH’s affaldsmængder skyldes ændret 

aktivitetsniveau eller forskydninger i affaldsstrømmene i 

lufthavnen. En del af den aktuelle stigning kan forklares 

med et øget butiksareal / ændret sammensætning af 

butikstyper.

Det opsamlede affald bortskaffes ved 4 forskellige me-

toder: Genanvendelse, forbrænding, specialbehandling 

og deponering.

Ved genanvendelse omdannes affaldet til nye råvarer. 

Mængden af affald til genanvendelse udgør 12 % af den 

samlede affaldsmængde eller svarende til niveauet i 2006. 

Omregnet i faktisk mængde er der tale om en stigning 

på 13 %. Det er især mængden af jern og metal, 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 genereres i forbindelse med diverse oprydninger. 

Affald, som ikke kan genanvendes, nyttiggøres ved 

forbrænding til fjernvarme og el. Affald til forbrænd-

ing er steget med 11 % i forhold til 2006. I 2007 

udgjorde affald til forbrænding 74 % af den samlede 

affaldsmængde. Affald til forbrænding består primært 

af blandet brændbart fra kontorer, butikker, kiosker og 

passagerarealer i øvrigt. 

Noget affald indeholder miljøskadelige stoffer, så det 

hverken egner sig til genbrug eller almindelig forbrænd-

ing. Dette skal f.eks. afbrændes på særlige anlæg som 

KommuneKemi. Mængden af affald til specialbehandling 

er næsten fordoblet i forhold til 2006. Affald til special-

behandling udgøres primært af vand med et mindre 

indhold af olie og/eller sæbe fra vask af standpladser og 

lignende, for eksempel efter oliespild. Denne mængde 

afhænger blandt andet 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. 

Affald, som hverken er egnet til genanvendelse eller 

forbrænding, skal deponeres på en losseplads. Mængden 

af affald til deponering er faldet med 12 % i forhold til 

2006. 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 arealer.

Håndtering af affald
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For at sikre, at Københavns Lufthavns befæstede areal-

er holdes fri for regnvand, har lufthavnen et effektivt 

drænsystem. Drænsystemet og sparebassiner bortleder 

vand fra baner, rulleveje, standpladser og handlingsveje. 

Lufthavnens separate drænsystem til overfladevand sparer 

eksterne rensningsanlæg for betydelige mængder vand. 

Overfladevandet ledes via fem udløb til Øresund.

Lufthavnen har et areal på 11,8 km2, hvoraf cirka 3,8 km2 

er befæstet. De største bidrag til overfladevandet kommer 

fra terminalområdet i nordområdet, hvor hovedparten 

af arealerne er befæstede. Vandkvaliteten overvåges for 

hvert af udløbene ved periodisk analyse af døgnprøver, 

da udledningen af miljøfremmede stoffer kan påvirke 

nærmiljøet i Øresund.

De væsentligste aktiviteter i Københavns Lufthavn, der 

bidrager med miljøfremmede stoffer til overfladevandet, 

er olie- og brændstofspild samt afisning af fly, baner og 

standpladsområder. 

Brændstofspild og olieudskillere

På trods af stor påpasselighed kan spild ikke helt undgås. 

I 2007 er der registreret i alt 209 spild på tilsammen 

11.893 liter mod 225 spild på tilsammen 7.305 liter i 

2006. Stigningen i mængden skyldes især et enkelt-

stående spild på 8.000 liter. Større spild som dette suges 

øjeblikkelig op, og arealet oprenses med en sæbebland-

ing, der bagefter opsuges af en specialindrettet støv-

sugerbil. Herefter spules eventuelle rester til nærmeste 

olieudskiller, der følgende tømmes og renses. Mindre 

brændstofspild opsamles med absorberende materiale. 

I forbindelse med oprensningen registreres spildene, så 

der opnås et samlet overblik over mængder og antal 

spild. Antallet af spild på under 50 liter er faldet fra 209 

i 2006 til 187 i 2007. 

Der har været 100 brændstofspild på tilsammen 10.226 

liter, og 109 oliespild på 1.667 liter. Den samlede mæng-

de brændstof skal ses i forhold til et samlet forbrug på 

960 mio. liter brændstof og et antal tankninger på 

119.539.

Den olie, der fjernes fra lufthavnens olieudskillere samt 

det på området opfejede materiale fra fejemaskiner køres 

til lufthavnens oliebehandlingsanlæg. Her frasorteres 

olien og køres til genanvendelse, mens vandet renses 

og ledes via filtre og beluftningtank til overfladevands-

systemet. Den olie/sæbeblanding der opsamles fra større 

oliespild hældes på palletanke og sendes ligeledes til 

genanvendelse.

Der er etableret 144 olieudskillere på lufthavnens areal 

med det formål at minimere udledning af oliekompo-

nenter via overfladevandssystemet. Gennem en fast 

procedure med månedlige pejlinger og tømninger efter 

behov sikres en optimal oliefjernelse fra overfladevandet.

På brandøvelsespladsen i lufthavnens sydområde opsam-

les overfladevand og øvelsesvand. Vandet ledes gennem 

et system af olieudskiller og kulfilteranlæg, hvorefter det 

ledes til overfladevandssystemet.

Letnedbrydelige afisningsmidler

I lufthavnen anvendes afisningsmidlerne formiat og pro-

pylenglykol. De er letnedbrydelige og ikke skadelige for 

miljøet i mindre mængder. En stor del af propylenglykolen 

opsamles og bortskaffes til rensningsanlæg. Den mindre 

mængde af afisningsmidler, der finder vej til overflade-

vandssystemet er dels afhængig af forbruget af afis-

ningsmidler og dels af vejrsituationen det enkelte år. 

Den formiat, der anvendes til afisning af baner og rulle-

veje vil for hovedparten før eller siden ende i lufthavnens 

overfladevandssystem og en mindre del i omkringliggende 

græsarealer. Det samme gør sig gældende for den del 

af glykolblandingen, der anvendes til flyafisning og ikke 

opsamles på de-icerplatformen. Ydermere vil flyet tabe 

en mindre del propylenglykol, når det kører ad rulleveje 

fra afisningsplatformen til banen, hvor det letter og taber 

resten af propylenglykolblandingen.

Overvågning af overfladevand



Flere måneder før vintersæsonen begynder, afholdes 

kursus for de godt 200 mand, som udgør CPH´s sne-

beredskab. I begyndelsen af november afmærkes baner 

og rulleveje med markeringspæle langs kanterne til hjælp 

for snerydningskolonnen. Denne klargøring er med til 

at sikre, at lufthavnen er i højeste beredskab, når dårligt 

vejrlig sætter ind over for flytrafikken. Forberedelse og 

samarbejde er nøgleordene, når en bane skal ryddes for 

sne. En 3 km lang bane ryddes i løbet af 10 minutter af 

en konvoj bestående af 14 snerydningsmaskiner. Det er 

CPH´s vagthavende snefoged, der styrer slagets gang, og 

i tilfælde af ekstreme vejrforhold kan han, i samråd med 

CPH´s Vagthavende Lufthavnschef, træffe afgørelser om 

ændringer i snerydningsindsatsen. 

Vejrsituationen overvåges af et avanceret isvarslings-

system, der giver CPH mulighed for at være på forkant 

ved at udsprede afisningsmidler på baner og rulleveje, 

inden der dannes islag. Systemet suppleres med løbende 

friktionsmålinger, så afisningen kan optimeres og for-

bruget af afisningsmidler reduceres.

Vurderingen af data er nøglen til en effektiv afisning af 

baner samt til minimering af forbruget af afisningsmidler. 

CPH har i 2007 fået ny software til behandling af vejrdata 

samt et tættere samarbejde med DMI (Danmarks Meteo-

rologiske Institut. Små sensorer, der sidder i banerne 

fremsender data til CPH’s overvågningssystem og til DMI. 

DMI behandler de indkomne data og fremsender herefter 

en vurdering af vejrforholdene direkte til CPH’s overvåg-

ningssystem. 

Til afisning af baner og rulleveje anvendes formiat i 

flydende og fast form. I standpladsområdet, hvor 

handlingspersonalet færdes anvendes, udover formiat, 

sand opblandet med maksimalt 5 % urea. I 2007 er der 

anvendt 784 tons formiat og 17 tons sand/urea. Til sam-

menligning blev der i 2006 anvendt 1.691 tons formiat 

og 32 tons sand/urea. Den milde vinter 2007 har medført 

et væsentligt fald i forbruget af formiat.

CPH vurderer, at den beskrevne fremgangsmåde lever op 

til miljølovgivningens princip om at anvende den bedst 

tilgængelige teknologi i forhold til miljøet.

Afisning af fly 
 

Om vinteren afises fly på tre dertil indrettede platforme. 

Afisningen foregår ved, at der sprøjtes cirka 200 liter 80˚C 

varm glykolblanding på flyet. Den brugte de-icer væske 

opsamles på platformene og ledes via dræn til opsam-

lingstanke. Flyselskaberne har desuden mulighed for at få 

foretaget præventive afisninger på standpladserne.

Forbruget af glykol har de sidste fem år ligget på mellem 

355 og 796 m3. I 2007 er der anvendt 355 m3 100 % 

glykol. Af den anvendte mængde er der opsamlet 211 m3 

100 % glykol. Det lave forbrug af glykol skyldes de milde 

vintermåneder i 2007.

Opsamlet væske fra platformene bortskaffes primært 

til rensnings- og biogasanlæg på Sjælland, hvor glykol 

fungerer som kulstofkilde for bakterier. Såfremt ind-

holdet af glykol i den opsamlede væske er under 5 %, 

har lufthavnen mulighed for at udsprede væsken på et 

af myndighederne godkendt græsareal. CPH udtager 

jordprøver fra udspredningsarealet og heraf fremgår, at 

glykolen er nedbrudt ca. to måneder efter sidste udspred-

ning. Der er i 2007 udspredt 1.620 liter glykolblanding.

Brændstofforbrug

Forbruget af diesel til CPH´s køretøjer lå i 2007 på 757 m3. 

De seneste fem år har dieselforbruget ligget mellem 711 

og 793 m3. Forbruget af benzin lå i 2007 på 38 m3. Her 

har forbruget de seneste 5 år ligget mellem 38 og 63 m3. 

Brændstofforbruget afhænger i høj grad af behovet for at 

køre med snerydningsmateriel. Den milde vinter 2007 har 

medført et mindre fald i dieselforbruget i forhold til 2006.

Ukrudtsmidler

CPH anvender kun ukrudtsmidler de steder, hvor det ikke 

er muligt at foretage en mekanisk rydning, hvilket vil sige 

langs baner og sikkerhedshegn. Forbruget af ukrudtsmid-

ler var i 2007 på 179 liter. I 2006 blev der anvendt 180 liter.

Vintervejr og ressourceforbrug 
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Roskilde Lufthavn benyttes i dag som regional lufthavn 

for hovedstadsområdet og Sjælland. Lufthavnen benyttes 

hovedsageligt til skole-, taxa- og firmaflyvning, og i 2007 

udgjorde 79 % af trafikken flyoperationer med mindre 

flytyper i vægtklassen mellem 1 og 2 tons.

Antallet af flyoperationer blev i 2007 øget med 11 % 

i forhold til 2006, idet der i 2007 blev udført 75.975 

flyoperationer. Dermed blev den faldende tendens gen-

nem de sidste seks år brudt. Flyoperationer med mindre 

fly mellem 1 og 2 tons tegner sig for den største stigning, 

idet der er blevet foretaget 14 % flere operationer med 

denne vægtklasse i forhold til i 2006. Vægtklassen over 

2 tons er ligeledes steget, dog kun 4 %. 

Gennem de sidste par år er antallet af helikopteropera-

tioner steget, og fra 2006 til 2007 steg det med 20 %. 

Det øgede antal helikopteroperationer ses inden for 

forretningsflyvning, flyvning for TV-medier, privatflyv-

ning, militærflyvning og operationer med flyvevåbnets 

redningshelikopter.  

Roskilde Lufthavns samlede passagertal for 2007 udgjorde 

32.675, hvilket er stort set på samme niveau som i de 

sidste tre år.   

Banesystemet i Roskilde Lufthavn er fastlagt med banerne 

03-21 og 11-29. I forhold til tidligere år har der i 2007 

været en ændring i banebenyttelsen. Bane 21 er stadig 

den mest benyttede bane, med henholdsvis 37 % af alle 

starter og 33 % af alle landinger. I 2007 er der sket et 

fald i brugen af denne bane, idet anvendelsen af bane 29, 

som er den mest miljøvenlige bane, er steget både med 

hensyn til starter og landinger. Brugen af bane 29 har de 

sidste seks år været konstant stigende.

Motorafprøvning foretages i forbindelse med reparationer 

og løbende vedligehold af fly. Afprøvning af flymotorer 

bidrager til støjbelastningen af områderne omkring luft-

havnen, og for at minimere støjgenerne mest muligt, er 

der indført en række bestemmelser. Motorkøringer er 

henvist til udpegede områder og kan som udgangspunkt 

kun udføres i tidsrummet 07:00 til 18:00 på hverdage. 

I 2007 blev der foretaget 413 motorafprøvninger. Heraf 

var 335 motorkøringer, og 78 var tomgangskøringer. 

Dermed ligger antallet af motorkøringer på samme niveau 

som i 2006.

Andelen af motorkøringer i forhold til tomgangskøringer 

er dog steget i 2007, idet 81 % var motorkøringer 

og 19 % var tomgangskøringer. I 2006 var andelen af 

motorkøringer 73 %. Der er ikke konstateret afvigelser fra 

motorkøringsbestemmelserne i 2007.

Energi- og vandforbrug

Energiforbruget til opvarmning er faldet svagt fra 2006 til 

2007. Der ses en svag stigning, når der tages hensyn til 

variationen i udendørs temperaturer, idet energiforbruget 

efter denne opgørelse er steget med 1,5 % i forhold til 

2006. Det samlede elforbrug er på niveau med 2006. 

Vandforbruget i Roskilde Lufthavn er faldet med 44 % fra 

4.341 m3 i 2006 til 2.436 m3 i 2007. Der er historisk set 

store variationer i vandforbruget.

Affald

Affaldet fra Roskilde Lufthavn består hovedsageligt af 

dagrenovationslignende affald, som genereres fra passa-

gerterminalen, administrationsbygningen og tilhørende 

værksteder. Den samlede mængde affald vurderes at 

være under 50 tons i 2007.

Myndigheder

I 2007 er Roskilde Kommune som følge af kommunal-

reformen blevet miljømyndighed for Roskilde Lufthavn. 

Indtil da var det Roskilde Amt, der havde godkendel-

ses- og tilsynskompetencen efter miljøgodkendelsen af 

lufthavnen.

I 2006 gav myndighederne med henholdsvis et region-

plantillæg med VVM (Vurdering af Virkningerne på 

Miljøet) og en ny miljøgodkendelse Roskilde Lufthavn 

tilladelse til en udvidet beflyvning samt en forlængelse 

af bane 11/29. Begge afgørelser blev påklaget.

I løbet af 2007 har CPH løbende haft dialog med klage-

myndighederne, som er Naturklagenævnet vedrørende 

regionplantillægget med VVM og Miljøklagenævnet 

vedrørende miljøgodkendelsen. Der er dog endnu ikke 

truffet endelig afgørelse i nogen af sagerne.

Roskilde Lufthavn

Roskilde Lufthavn dannede i dagene 18.-19. 

august 2007 rammen om Danmarks største 

civile flyveopvisning ”Flyvningens Dage 2007”. 

Arrangementet er en tilbagevendende 

begivenhed og afholdes hvert andet år i 

Roskilde Lufthavn. Omkring 11.500 besøgte 

stævnet i løbet af weekenden.
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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 

udbygningen 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, og 

som er skematiseret på side 6. Miljørapporten beskriver 

udviklingen i miljøpåvirkningerne, idet det er disse på-

virkninger, CPH har ansvaret for og som CPH overvåger 

og kontrollerer.

Data i rapporten er baseret på en løbende indsamling fra 

de enkelte områder i lufthavnen, 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	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.

 

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).

Miljøstyrelsen har i lufthavnens miljøgodkendelse fastsat 

en grænseværdi på 147,4 dB i TDENL, med en tolerance 

på 1 dB, for støjpåvirkningen.

Antallet af støjhændelser som følge af natflyvninger til 

og fra Københavns Lufthavn overvåges og registreres 

af CPH’s støjovervågningsanlæg. Antallet af motor-

afprøvninger, herunder antallet af tomgangskørsler 

og afvigelser fra bestemmelserne vedrørende motor-

afprøvninger, er optaget i miljørapporten på baggrund 

af indberetninger fra flyselskaberne.

Luftkvalitet

Luftkvaliteten i Københavns Lufthavn overvåges og regi-

streres af CPH’s luftkvalitetsmoniteringsanlæg. Anlægget 

indsamler sideløbende meteorologiske data.

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 selska-

ber, 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, 

ukrudtsmidler og brændstof til køretøjer og dieselgen-

eratorer opgøres ud fra indkøbte mængder korrigeret for 

lagerforskydning.

Energi og vandforbrug

De enkelte typer af forbrug, herunder el, naturgas og fjern-

varme, er opgjort på baggrund af de indkøbte/registrerede  

mængder fratrukket forbrug, der videredistribueres til andre 

virksomheder i lufthavnen. Dette års tal er baseret på en 

foreløbig opgørelse, da endeligt energiregnskab foreligger 

senere end denne miljørapport. Det opvarmede areal 

opgøres på baggrund af BBR-registret, CPH’s bygnings- 

register og opmålinger. Opgørelsen af vandforbrug inde-

holder ikke sekundavand.

CO2

Mængden af udledt CO
2
 opgøres på grundlag af forbruget 

af el, naturgas, fjernvarme, fyringsolie, forbrug af brænd-

stof til køretøjer og dieselgeneratorer samt emissions-

faktorer for de enkelte CO
2
-kilder. Emissionsfaktorer er 

oplyst af VEKS (Vestegnens Kraftvarme Selskab) for såvidt 

angår fjernvarme og af Energinet.dk for såvidt angår el. 

For el anvendes emissionsfaktorer for Østdanmark. I bereg-

ningen af udledningen i 1990 er dog anvendt emissions-

faktorer for hele landet, da der ikke foreligger nogen 

emissionsfaktor for Østdanmark dette år. Emissionsfaktorer 

for øvrige CO
2
-kilder er oplyst af Energistyrelsen.

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. Arbejdsskadefrekvensen er opgjort som antal 

arbejdsskader pr. 1 million arbejdstimer. Arbejdstimer 

opgøres som normåret fratrukket fem ugers ferie.
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Vi har vurderet Københavns Lufthavne A/S’ miljørapport 

for 2007 med henblik på at afgive en erklæring om rap-

porten.  

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 - 23 og i 

afsnittene på side 4 - 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 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	2007	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 2007 anførte data er opgjort i 

overensstemmelse med de anførte kriterier.

København, den 13. februar 2008

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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Passagerer antal

Flyoperationer 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

 17.714.007 19.034.585 19.981.872   20.877.496    21.409.526

     259.002 272.518 268.655 258.356   257.591

 145,8 146,1 146,0 146,0 146,1

    

   16 18 58

   16 18 43

   11 10 25

   6 6 12

   4 2 5

 2 3 1 1 2

 2 0 0 3 1

 0 1 2 0 2

 2 0 0 1 0

 1 0 0 0 0

 0 0 0 0 0

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

 32,8 / 0,1 30,0 / 0,1 29,3 / 0,1 27,8 / 0,1 33,5 / 0,1

 5,3 / 62,2 4,8 / 65,8 4,4 / 67,0 3,9 / 68,0 3,2 / 60,6

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

 0,1 / 0,2 0,0 / 0,2 0,2 / 0,4 0,1 / 0,2 1,0 /  0,9

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

KøBEnHAVnS LUFTHAVn
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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 μg/m3

NO
2
 μg/m3

PM
10

 μg/m3

 

 94.831 101.359 95.367 90.242 83.078

 14.163 11.916 14.950 15.981 15.232

 93.514 92.777 96.509 94.314 97.503

 45.124 55.799 50.706 45.828 50.030

 10.140 9.213 9.310 9.846 9.629

 1.230 1.454 1.813 2.145 2.122

 1.593 1.465 1.371 1.263 1.054

 848 695 677 447 390

 6 10 3 20 7

 7,2 6,3 4,9 5,2 4,4

 21,5 22,1 20,8 20,7 20,2

 23,2 19,6 24,1 25,3 18,1

 

  

Miljødata | Miljørapport 2007 | 27



Miljødata  Enhed  2003  2004  2005  2006  2007

 pr. 1 mio.

Arbejdsskader (1) arbejdstimer

CO2

CO
2
-udledning tons

CO
2
-udledning pr. passager kg

Energi

Elforbrug (2) TJ

Energiforbrug til opvarmn. (2) TJ

Energiforbrug pr. 1.000 m2 (2) TJ

Vandforbrug (3) m3

 

Vandforbrug pr. 1.000

passagerer m3

 

 

 16,2 10,8 11,1 14,6 18,7

 

 34.698 28.450 28.080 35.054 N/A

 2,0 1,5 1,4 1,7 N/A

 

 156 151 157 166 161

 116 124 127 122        113 

 0,62 0,60 0,68 0,65 0,55    

 150.748 141.171 146.408 156.118  159.347

 8,5 7,4 7,3 7,5         7,4  

 

(1) Data for 2006  er korrigeret som følge af periodisering.

(2) Historiske data er korrigerede som følge af funden fejl i opgørelsesmetoden.

(3) Data for 2006 er korrigeret for anvendelse af sekundavand.
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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

Affaldsmængde ton

bortskaffes til:

Genanvendelse ton

Forbrænding ton

Specialbehandling ton

Deponering ton

Affaldsmængde pr.

1.000 passagerer kg

 242.228 225.506 242.009 250.353 232.278

 13,7 11,9 12,1 12,0 10,8

 21.930 21.631 22.791 26.474 27.002

 2.864 2.533 2.149 2.579 2.604

 168.736 122.493 167.225 139.746 161.074

 1.470 1.515 1.982 2.338 2.827

 9.452 3.220 10.621 4.791 5.966

 44 61 46 41 60

 0,4 1,0 4,5 1,4          1,2 

 10 12 31 13 13

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

 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8

 0,1 0,2 1,3 0,3 0,4

 2.432 2.643 2.868 3.601 3.991

 358 402 376 438 493

 1.604 1.781 2.039 2.649 2.947

 127 119 118 93 179

 342 341 336 421 372

 137 139 144 172 186
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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

 

  184 131 143          128 99

  95 66 115            81 88

  10 17 6            12 21

  0 3 0              4 1

  63 58 59            48 38

  711 718 765          793          757

  923.565 1.093.241       1.706.255     1.691.327        783.507 

  28.000 55.000              6.000     32.000 17.000

 

  490 530     721         796 355

  302 373 370         500 211

  120 133 127         180 179
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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 arbejdstimer

 43.220 33.511 32.228 32.792 32.675

 90.658 73.231 69.204 68.217 75.975

 9.659 11.084 9.648 8.723 9.031

 74.485 56.615 52.170 52.579 59.765

 6.515 5.532 7.386 6.915 7.179

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

 25,8 / 33,5 27,8 / 33,4 27,2 / 34,0 26,6 / 32,1 24,1 / 28,3

 40,9 / 32,4 39,7 / 33,5 39,2 / 31,5 41,0 / 35,0 37,2 / 32,8

 24,1 / 24,4 24,8 / 25,0 26,9 / 27,0 27,5 / 27,6 32,3 / 32,4

 179 118 115 416 413

 13 7 6 114 78

 2 1 0 2 0

 2.977 3.121 3.134 3.344 3.392

 

 2.953 3.327 3.275 3.274 3.175

 1,00 1,13 1,07 1,11 1,08

 4.567 3.724 6.144 4.341 2.436 

 0,0 15,8 15,8 0,0 0,0

 



Ordforklaring

Afisning

Fjernelse af is og sne fra befæstede arealer i lufthavnen eller 

is fra vingerne på et fly.

APV

Arbejdspladsvurdering.

Arbejdsskadesfrekvens

Antal arbejdsulykker pr. million arbejdstimer

CO2

Carbon dioxid. 

COD

Chemical Oxygen Demand. Udtryk for den mængde ilt, der 

bruges under kemisk nedbrydning af organisk stof.

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 grad- 

dagetal i året. Graddagetallet for et døgn er udregnet som 

17 °C minus døgnmiddeltemperaturen, hvis denne er min-

dre 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, NO
2

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 løben- 

de kontrol af støjbelastningen omkring lufthavne og flyve- 

pladser. 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-vægtede 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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