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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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2009 bliver i miljø- og klimasammenhæng et skelsæt-

tende år for Danmark. Målet med FN’s klimatopmøde i 

december er indgåelse af en ambitiøs, global klimaaftale 

for perioden efter 2012. Under klimatopmødet bliver Kø-

benhavns Lufthavn for de fleste deltageres vedkommende 

døren til København, og vi glæder os til at byde de mange 

gæster velkommen. Dette har sat sit præg på 2008, hvor 

forberedelserne til topmødet har været prioriteret højt og 

fortsat vil være det gennem hele 2009. CPH skal naturlig-

vis være klar til at modtage de mange gæster, der kommer 

gennem lufthavnen, og der arbejdes intensivt med områ-

der som logistik og sikkerhed. Derudover skal Københavns 

Lufthavns miljøprofil være helt skarp. Med afsæt i CPH’s 

klima- og energipolitik, som blev vedtaget ultimo 2007, er 

der arbejdet intensivt med at identificere en række energi-

besparende tiltag, der enten er under implementering el-

ler som skal implementeres i nærmeste fremtid. I vore byg-

geprojekter indgår energirigtig projektering som et særligt 

element, og vi ser også efter nye, innovative løsninger – 

for eksempel til Swift, vores kommende lavprisfaciliteter. 

10 års miljørapportering
Med Miljørapport 2008 markerer CPH, at det er 10 år siden, 

vi udgav den første miljørapport. Miljørapport 1998 var 

den første, samlede opgørelse af miljøpåvirkningerne fra 

lufthavnene i København og Roskilde, hvilket er en god 

anledning til et tilbageblik på de 10 år.

Miljørapport 1998 var rettet mod alle interessentgrup-

per, der ønskede at følge CPH’s indsats på miljøområdet, 

herunder finans- og erhvervssektoren, lokalsamfundet, 

miljømyndighederne samt selskabets medarbejdere. Be-

skrivelsen af målgruppen for Miljørapport 1998 er fortsat 

dækkende for Miljørapport 2008. Miljørapporten kan læses 

selvstændigt eller som supplement til den finansielle års-

rapport. 

Der er sket meget på de seneste 10 år, både samfunds-

mæssigt og i CPH. I 1998 kom 16,8 millioner passagerer 

gennem lufthavnen, mens passagertallet i 2008 var 21,5 

millioner. Samtidig med denne vækst er det, med langsig-
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tede mål og indsatser, lykkedes CPH at opnå gode resul-

tater på miljøområdet, hvilket bliver tydeligt, når man ser 

på udviklingen over den 10-årige periode. Eksemplerne 

taler for sig selv: 

Den samlede støjbelastning omkring Københavns Luft-

havn var i 1998 151,2 dB, opgjort efter TDENL-metoden 

(Total Day Evening Night Level). I 2008 var støjbelastningen 

146,0 dB, hvilket svarer til, at der er sket en reduktion til 

en tredjedel i forhold til 1998. Maksimalstøjen fra flyope-

rationer om natten måtte i 1998 højst være 85 dB(A). I 

dag må den højst være 80 dB(A). I 1998 havde Køben-

havns Lufthavn planlagt at etablere det første anlæg til 

overvågning af luftkvaliteten omkring lufthavnen. I 2008 

har CPH indkøbt og etableret lufthavnens andet anlæg, 

som blev taget i drift 1. januar 2009. De målinger, der er 

foretaget til og med 2008 viser, at NO (kvælstofoxid) er 

faldet, mens NO2 (kvælstofdioxid) og partikler (PM10) har 

været omkring halvdelen af den af myndighederne fast-

satte grænseværdi.

På trods af de gode resultater er alle målene ikke nået. Ker-

nen i CPH’s miljøpolitik er, at CPH som miljøansvarlig virksom-

hed skal drives og udvikles, så der opnås et fortsat forbedret 

resultat. CPH arbejder systematisk med miljø og har gjort 

det i mange år. Et overordnet mål for de kommende år er en 

yderligere systematisering af det samlede miljøarbejde. 

Det er blevet en naturlig del af årets gang i CPH at rap-

portere om miljø parallelt med rapporteringen om finan-

sielle forhold. Det er ligeledes fast praksis, at miljørap-

porten gennemgås af eksterne revisorer og forsynes med 

erklæring i overensstemmelse hermed. Det er naturligt, at 

miljørapporten har udviklet sig, både indholds- og layout-

mæssigt, siden 1998. Sådan skal det være, og sådan vil 

det også være fremover. Samfundsmæssigt kommer der 

fortsat forstærket fokus på virksomheders indsats i for-

hold til miljø og samfund. I takt hermed stilles nye krav til 

rapportering, og CPH vil fortsat bestræbe sig på at tilrette-

lægge rapporteringen på en måde som imødekommer 

samfundets behov. 
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Styrket kommunikation
I 2008 besluttede CPH at styrke kommunikationen på mil-

jøområdet yderligere – både eksternt og internt. Derfor har 

CPH lanceret en ny og udvidet sektion om miljø på www.

cph.dk. Sektionen blev lanceret i december 2008 for at 

markere, at der var et år til klimatopmødet i København.

Den interne kommunikation er også blevet styrket. Gen-

nem kampagner er medarbejderne blevet bedt om idéer 

fra deres hverdag til, hvordan CPH yderligere kan forbedre 

miljøet. Miljøpolitikken blev i 2007 udvidet med delpolitik-

ker for klima og energi, som indeholder selvstændige 

reduktionsmål. En forudsætning for at kunne arbejde 

operationelt efter disse politikker er, at de er kendte i orga-

nisationen. I 2008 har der derfor også været særlig fokus 

på at kommunikere de nye mål internt, og mange af de 

idéer, medarbejderne er kommet med, tager sigte på 

energibesparende tiltag.  

Lovgrundlag og myndighedsarbejde
Københavns Lufthavns placering følger af Lov om udbyg-

ning af Københavns Lufthavn, Kastrup, som blev vedtaget 

af Folketinget i 1980 og revideret i 1992. Loven indeholder 

en samfundsmæssig afvejning mellem på den ene side 

hensynet til miljøet og på den anden side lufthavnens sta-

tus som internationalt trafikknudepunkt.

Miljøpåvirkningerne fra lufthavnene i København og Ros-

kilde reguleres af myndighederne gennem en række miljø-

godkendelser, som gives efter miljøbeskyttelsesloven. 

Miljøgodkendelserne sætter grænser for påvirkningen af 

det eksterne miljø og er således med til at sikre, at akti-

viteterne i lufthavnen foregår uden væsentlige gener for 

omgivelserne.

Miljøcenter Roskilde er miljømyndighed for Københavns 

Lufthavn, hvad angår støj- og luftforurening fra lufttrafik-

ken, mens Tårnby Kommune er miljømyndighed for øvrige 

forureningsforhold. Roskilde Kommune er miljømyndig-

hed for Roskilde Lufthavn. 

Rammegodkendelsen af støj- og luftforurening fra lufttra-

fikken i Københavns Lufthavn, som blev meddelt i 1997 og 

stadfæstet af Miljøklagenævnet i 1999, er under revision. 

Den del af godkendelsen, der handler om luftforurening, 

er revurderet, og Miljøcenter Roskilde meddelte den re-

vurderede miljøgodkendelse i juli 2008. Med baggrund i 

revurderingen har CPH i 2008 som nævnt etableret et nyt 

anlæg til overvågning af luftkvaliteten, som er sat i drift 

1. januar 2009. Målingerne foretages i samarbejde med 

Danmarks Miljøundersøgelser og er direkte sammenligne-

lige med de målinger, som foretages i det landsdækkende 

måleprogram. 

Arbejdet med revisionen af den del af rammegodkendelsen, 

der handler om støj fra flytrafik er endnu ikke afsluttet, 

men det er CPH’s forventning, at de afsluttende faser gen-

nemføres i løbet af 2009. Arbejdet foregår i dialog mellem 

Miljøcenter Roskilde, Statens Luftfartsvæsen og CPH.

Tårnby Kommune har som miljømyndighed for de øvrige 

områder ført tilsynsvirksomhed med både CPH og en række 

andre virksomheder i lufthavnen. Som et led i tilsynsvirk-

somheden har Tårnby Kommune i 2008 haft særlig fokus 

på affald og spildevand.

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  2008 blev begge afgø-

relser ophævet og hjemvist til fornyet behandling hos de 

respektive myndigheder. 

Afgørelserne fra 2008 medfører, at Roskilde Lufthavn 

fortsat lever efter en miljøgodkendelse, der oprindeligt 

blev givet af Roskilde Amt i 1992 og stadfæstet af Miljø-

klagenævnet i 1995. Miljøgodkendelsen er suppleret og 

ændret på enkelte punkter, men udgangspunktet for re-

guleringen af Roskilde Lufthavn er fortsat antallet af årlige 

operationer, frem for støjbelastning, hvilket ellers er den 

almindelige reguleringsform for lufthavne i dag.

På de følgende sider er udviklingen i de enkelte miljø-

påvirkninger beskrevet nærmere, og bagerst i rapporten 

findes en tabel med miljødata over en femårig periode. 

Miljørapporten er gennemgået af eksterne revisorer og 

forsynet med erklæring i overensstemmelse hermed.

God læselyst!

København, februar 2009

Peter Rasmussen, Vicedirektør
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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 terminaler. 
Afisning, vask og flyvedligeholdelse.

Input
Glykol til flyafisning

Flybrændstof

Vand

El og varme

Input Input

Output Output Output

CPHs ansvar CPH overvåger og kontrollerer Lejere og operatørers ansvar

Spildevand

Affald

CO2 fra el og varme i passagerområder

Luftkvalitet

CO2 fra el og varme i restauranter mv.

Baneafisningsmidler

El til belysning

Ukrudtsmidler

Brændstof til CPHs køretøjer

Brændstof til øvrige køretøjer

Vand til passagerområder

El og varme til passagerområder

Vand til restauranter, butikker m.v.

El og varme til restauranter, butikker mv.

Spildevand

Opsamlet glykol

Støj

Luftkvalitet

Olie- og brændstofspild

Affald

CO2 fra el- og varmeforbrug

CO2 fra brug af flybrændstof

Overfladevand

Affald

CO2 fra elforbrug til belysning

CO2 fra brændstofforbrug til CPHs køretøjer

Luftkvalitet

CO2 fra brændstofforbrug til øvrige køretøjer

Samspillet mellem CPH og de øvrige virksomheder i Københavns Lufthavn

Miljøpolitik
CPH skal som miljøansvarlig virksomhed drives og udvikles, 

så der opnås et fortsat forbedret miljømæssigt resultat. 

Forbedringer tilvejebringes gennem inddragelse af miljø-

hensyn i alle beslutninger, forebyggende handlinger og 

anvendelse af renere teknologi, øget miljøbevidsthed 

blandt medarbejdere og partnere samt en åben dialog om 

virksomhedens miljøforhold.

CPH vil reducere sin CO2-udledning fra aktiviteterne i Kø-

benhavn med 21 % i 2012 i forhold til 1990. Målet er iden-

tisk med Danmarks nationale reduktionsmål efter Kyoto 

protokollen og den europæiske byrdefordelingsaftale.

CPH vil minimere forbruget af ikke vedvarende energi mest 

muligt under hensyntagen til udviklingen i trafikken. Mi-

nimeringen skal tilvejebringes og fastholdes gennem: En 

reduktion i elforbruget på mindst 10 % i 2012 i forhold til 

2007, løbende overvågning af energiforbruget, evaluering 

af ny teknologi med henblik på eventuel implementering 

samt evaluering af effekten af energipolitikken.

Politik og organisation

Organisation
Miljøarbejdet er kendetegnet ved et nært samarbejde 

mellem CPH og de øvrige virksomheder i lufthavnen. 

Dette samarbejde sikrer, sammen med en løbende dialog 

med myndighederne, at lufthavnen drives miljømæssigt 

forsvarligt.

Miljøpåvirkningerne fra lufthavnen stammer fra terminal-

aktiviteter, baneaktiviteter og flyaktiviteter. CPH overvåger 

en del af påvirkningerne, herunder støjpåvirkning og luft-

kvalitet, mens ansvaret påhviler den enkelte virksomhed. 

CPH’s overvågning rapporteres til miljø- og luftfartsmyndig-

hederne, som foretager den videre myndighedsbehand-

ling over for den enkelte virksomhed. 

I CPH er de enkelte afdelinger ansvarlige for, at arbejdet 

sker i overensstemmelse med lufthavnenes miljøgodken-

delser, miljølovgivningen og CPH’s miljøpolitik. CPH’s miljø-

afdeling yder rådgivning og varetager samarbejdet med 

og rapporteringen til miljømyndighederne. Arbejdsmiljø-

arbejdet i CPH er organiseret i en sikkerhedsorganisation, 

som består af et sikkerhedsudvalg samt 47 sikkerheds-

grupper til at varetage de daglige opgaver.
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I 2008 har implementeringen af CPH’s klima- og 
energipolitik været prioriteret højt. CPH vil be-
grænse CO2-udledningen med minimum 21 % 
i 2012 i forhold til 1990. Målsætningen er nået 
på nuværende tidspunkt, men da den er absolut, 
skal de 21 % nås uanset, at lufthavnen har plan-
lagt en række byggeprojekter i den kommende 
periode. Klimapolitikken skal derfor sikre, at CPH 
fremover fortsat arbejder intensivt med energibe-
sparelser og energirigtig projektering, så målet 
også nås i 2012. 

Klima og energi
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Udviklingen i CPH’s CO2-udledning Udviklingen i udledt CO2 per passager
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Luftfartens klimapåvirkninger
Målsætningerne i CPH’s klimapolitik omfatter den CO2-

udledning, CPH som virksomhed har direkte kontrol over, 

og omfatter derfor ikke udledningen fra flyene. Ser man 

på Københavns Lufthavn som helhed, er flytrafikken den 

største kilde til CO2 udledning. CPH vil derfor samarbejde 

med partnerne i lufthavnen om en reduktion af den sam-

lede udledning fra lufthavnen, ved i videst mulige udstræk-

ning at guide og påvirke partnerne til klimavenlig drift. 

I 2008 har CPH, sammen med en lang række øvrige aktører 

i luftfartsindustrien, forpligtet sig til at tage aktion i for-

hold til luftfartens klimapåvirkninger. Anledningen var den 

tredje ”Aviation & Environment Summit”, hvor ledere på 

tværs af industrien for første gang stod sammen og med 

én stemme påtog sig en forpligtelse til at arbejde aktivt 

for at nedbringe luftfartens klimapåvirkninger. Et andet og 

mere lokalt eksempel er, at CPH er indgået i et samarbejde 

med flyveledelsen om at analysere ind- og udflyvninger i 

Kastrup med henblik på at finde frem til de mest bære-

dygtige operationsformer. 

 

En af de klimamæssige udfordringer for en lufthavn som 

infrastrukturelement er transporten af passagerer og 

medarbejdere til og fra lufthavnen. I den sammenhæng 

har det både stor betydning, at lufthavnen har en place-

ring med kun 8 km til Københavns centrum, og at der er 

gode og miljøvenlige adgangsforhold til lufthavnen, som 

har egen tog- og metrostation. 

I september 2008 fejrede metrostationen ”Københavns 

Lufthavn” et års fødselsdag, og undersøgelser viser, at 

passagererne har taget stationen til sig. I dag kommer 

over halvdelen af passagererne til lufthavnen med tog el-

ler metro.

CPH’s CO2-udledning
CO2-udledningen beregnes ud fra forbruget af el, fjern-

varme, naturgas, fyringsolie, diesel og benzin. I 2007 har 

CPH udledt 31.764 tons CO2, hvilket udgør en reduktion 

på 3.290 tons CO2 eller 9 % i forhold til 2006. Sammen-

holder man udviklingen i CO2-udledning med udviklingen 

i antal passagerer, udledtes i 2007 1,5 kg per passager 

mod 1,7 kg i 2006. 

CPH’s CO2-udledning i 2008 vil blive offentliggjort på 

www.cph.dk i løbet af første halvår 2009, idet data for 

omregning fra energiforbrug til CO2-udledning i 2008 

først er tilgængelige efter udgivelsen af denne miljørapport.

 

CPH har direkte indflydelse på elforbruget, men ikke på 

CO2-udledningen herfra. Selv om der i perioden fra 1990 

er sket et fald i CO2-udledningen pr. produceret kWh, er 

der forekommet variationer i netop denne parameter på 

op mod 30 % på et enkelt år. CO2-udledningen fra CPH 

kan dermed være påvirkelig af både ydre faktorer og in-

terne energibesparelser. 

For at sikre en reel miljøforbedring, vedtog CPH i 2007 

også en energipolitik, som prioriter energibesparelser og 

ny teknologi. Da elforbruget med ca. 80 % er den største 

kilde til udledning af CO2 i CPH, indeholder energipolitikken 

desuden et selvstændigt reduktionsmål for elforbruget på 

10 % i 2012 i forhold til 2007. Dette betyder, omsat i tal, 
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Elforbrug Energiforbrug til opvarmning
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at CPH har forpligtet sig til at finde elbesparelser i en stør-

relsesorden på ca. 4.500.000 kWh.

CPH’s energiforbrug
Med afsæt i klima- og energipolitikken arbejdes der på at 

identificere og implementere energibesparende projekter 

i driften af lufthavnen. Energiafdelingen er blevet styrket 

organisatorisk og ressourcemæssigt og øvrige CPH medar-

bejdere er blevet inddraget i at komme med idéer fra deres 

hverdag til miljøforbedringer, herunder energibesparelser. 

Desuden bliver energirigtig projektering i forbindelse med 

byggeprojekter prioriteret højt – eksempelvis undersøges 

muligheden for at installere grundvandskøling i forbindelse 

med opførelsen af Swift, CPH’s kommende lavprisfaciliteter. 

Elforbruget i 2008 er steget med 6,0 % i forhold til 2007. 

Stigningen skal bl.a. tilskrives et ekstraordinært elforbrug 

i forbindelse med omfattende om og udbygning af pas-

sagerterminalens butiksområde, Nytorv. Da der i de kom-

mende år også vil være behov for om- og udbygninger, 

har stigningen i elforbruget som konsekvens, at der frem-

over skal arbejdes endnu mere intensivt end tidligere for at 

opfylde målsætningen for reduktion i elforbruget på 10 % i 

2012 i forhold til 2007. 

Energiforbrug til opvarmning udviser en stigning på 2,3 

%. Det graddagekorrigerede energiforbrug til opvarmning 

er steget med 2,5 %. Opgøres forbruget pr. 1.000 m2, ses 

en stigning på 1,7 %.

Energiforbruget i Københavns Lufthavn er størst i terminal-

områderne. Energien går til belysning og installationer i 

bygninger, på forpladser, standpladser og baner samt 

ventilation, rumopvarmning og aircondition i terminalbyg-

ningerne. CPH distribuerer el, vand og varme til lejerne i 

lufthavnen og ejer, driver og vedligeholder alle forsynings-

net 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 de lejere, der leveres energi til.

Opvarmning af lokaler samt fremstilling af varmt brugs-

vand baseres hovedsageligt på fjernvarme og naturgas. El-

varme findes primært i små printerhytter og fjerntliggende 

transformatorstationer, hvor anden opvarmning er uhen-

sigtsmæssig. Derudover producerer lufthavnen en mindre 

mængde el fra et naturgasfyret minikraftvarmeværk og fra 

de nødstrømsdieselgeneratorer, der sikrer elforsyningen i 

terminalområdet og ved baneinstallationerne i tilfælde af 

svigt fra den offentlige forsyning.
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Energiforbrget i Københavns Lufthavn 
er størst i terminalområdet. Indsatsen 
omkring energibesparelser er derfor i 
særlig grad fokuseret på dette område.
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Arbejdspladsvurderinger og interne audits har været krumtappen i sikkerheds-
gruppernes forebyggende aktiviteter i 2008. Den kommunikative metode Ap-
preciative Inquiry (AI) bliver anvendt i arbejdsmiljøarbejdet ved at genfortælle 
”den gode arbejdsmiljøhistorie”. Ideen bag AI er at gøre mere af det, der vir-
ker, og mindre af det, der ikke virker. Metoden har vist sig at give god læring 
i sikkerhedsorganisationen.
 
I 2009 er målet at udvikle samarbejdet i lufthavnen om sikkerhed, sundhed 
og trivsel. Sundhed i arbejdsmiljøet skal på dagsordenen internt i CPH og på 
tværs af virksomheder i lufthavnen. Samarbejdet vil være nøglen til ”det gode 
arbejdsliv” i CPH i 2009.
 
Ulykker og nedslidningsskader på grund af fysisk og psykisk overbelastning 
skal reduceres. Nedslidningsskader skal forebygges både i det daglige arbejde, 
og når vi projekterer små og store projekter i CPH.

Samarbejde om udvikling 
af arbejdsmiljøet
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Fordeling af arbejdsulykker i 2008

Arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer

Arbejdsulykker

2004 2005 2006 2007 2008

20

25

10

15

 procent antal

Fald til samme eller lavere niveau  25,9 21

Skade med internt transportmiddel 2,5 2

Ramt af - /stødt mod genstand  13,6 11

Kontakt med skarpe genstande  1,2 1

Mast (fingre) 8,6 7

Manuel håndtering

(arbejdsstillinger, løft, træk og skub) 38,3 31

Akut psykisk overbelastning, psykisk chok 0 0

Slag, spark, skaller, kvælertag 6,2 5

Andet 3,7 3

Luftkvalitet i lufthavnen
CPH har i 2008 haft særlig stor fokus på initiativer, der kan 

begrænse luftforureningen af hensyn til arbejdsmiljøet for 

alle ansatte i lufthavnen. Tidligere undersøgelser af luft-

kvaliteten på standpladserne i CPH har belyst, at gældende 

grænseværdier er overholdt. Alligevel er utrygheden for 

de ultrafine partikler fra udstødningsgasser stigende, både 

i lufthavnen og internationalt blandt forskere. 

I 2007 nedsatte CPH derfor en styregruppe på tværs af 

lufthavnens virksomheder. Gruppen identificerede en 

række initiativer, som skulle forbedre luftkvaliteten på for-

pladserne, herunder såvel tekniske som adfærdsmæssige 

aktiviteter. 

Samarbejdet om begrænsning af udstødningsgasser har 

i 2008 medført øget opmærksomhed på, at alle har et 

ansvar for at begrænse luftforureningen herfra. Så vidt 

det er muligt, traktoreres fly væk fra standpladserne før 

opstart. Kampagner som ”stop motoren” er igangsat i for-

hold til både køretøjer og fly, og der er indgået aftaler 

om registrering og anvendelse af såkaldt ”grønt grej” på 

forpladserne.  Jo mindre forurenende et køretøj er desto 

grønnere.   

 

Næste skridt er at kvantificere kilderne til luftforurenin-

gen på forpladserne og vurdere effekten af lufthavnens 

miljøtiltag. Overvågning og forbedring af luftkvaliteten af 

hensyn til arbejdsmiljøet vil være en løbende driftsopgave 

i lufthavnen.

Arbejdsulykker
Antallet af medarbejdere i CPH var i 2008 1.956. I 2008 

er der i København registreret 81 arbejdsulykker med fra-

vær, svarende til en ulykkesfrekvens på 23,7 (arbejdsulyk-

ker pr. 1 mio. arbejdstimer). Dette er en betydelig stigning 

sammenlignet med 2007, hvor ulykkesfrekvensen var på 

19. I 2008 besluttede CPH at sætte fokus på at nedbringe 

antallet af arbejdsulykker. Der blev igangsat en ulykkes-

kampagne i juni 2008. Antallet af arbejdsulykker er ef-

terfølgende faldet for 2. halvår 2008 i forhold til samme 

periode i 2007.

Den mest dominerende årsag til arbejdsulykker er manuel 

håndtering (arbejdsstillinger, løft, træk og skub), hvilket er 

det samme som i 2007. Den næsthyppigste årsag til ar-

bejdsulykker er fald til samme eller lavere niveau (på gulv 

eller trapper), hvilket også svarer til billedet fra 2007.  Den 

tredje hyppigste årsag til arbejdsulykker er, at man er ble-

vet ramt af eller stødt mod genstande. 

På trods af stigningen i antallet af arbejdsulykker, vurde-

res fravær som følge af arbejdsulykker som ubetydeligt i 

forhold til fravær som følge af øvrig sygdom i CPH. Der 

vil i 2009 være stor fokus på at nedbringe det samlede 

fravær.
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Antal passagerer i Skandinavien

24

Mio. passagerer Arlanda

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

22

20

18

16

14

12

10

Gardemoen CPH

Skandinaviens største lufthavn
På trods af, at Danmarks næststørste flyselskab Sterling 

Airlines gik konkurs i efteråret 2008, befæstede Køben-

havns Lufthavn sin stilling som Skandinaviens største luft-

havn. Det samlede antal passagerer var i 2008 det højeste 

i Københavns Lufthavns historie. I alt 21.530.016 passa-

gerer benyttede lufthavnen, hvilket er en stigning på 0,6 

% sammenlignet med 2007. De andre store lufthavne i 

Norden har i lighed med København kun haft marginale 

passagerstigninger blandt andet som følge af den globale 

finanskrise i 2008.

Støj fra lufttrafik
Støj fra flyaktiviteter er en af de mest markante miljøpåvirk-

ninger fra en lufthavn. Støjbelastningen stammer primært 

fra starter og landinger, men også støj fra fly på jorden har 

betydning for støjpåvirkningen af boligområderne 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 luft-

havnsselskabet har et løbende samarbejde med flyveledel-

sen og luftfartsselskaberne for dels at kunne overholde 

ovennævnte støjkrav og dels at gennemføre løbende til-

tag 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. Miljøcenter 

Roskilde er miljømyndighed for lufthavnen, hvad angår 

støj og luftforurening. 

 

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. 

Derfor samarbejder CPH både med miljømyndighederne 

og Statens Luftfartsvæsen om overholdelsen af de be-

stemmelser, 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 er i 2008 beregnet til 146,0 dB. 

Dermed har lufthavnens støjbelastning ligget på stort set 

samme niveau siden 2003. Den samlede trafikmængde i 

2008 steg i forhold til året før. Der blev udført 264.095 

flyoperationer, hvilket var en stigning på 2,5 % i forhold 

til 2007. 

TDENL-værdien faldt fra slutningen af halvfemserne indtil 

2002. I denne periode blev en række af de mest støjende 

flytyper udfaset. Udfasningen skete samtidig med, at luft-

havnen i 2000 havde det højeste antal flyoperationer, hvil-

Trafikudvikling og støj

1998 - 2008

· flere passagerer
· færre flyoperationer
· lavere støjbelastning
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Registrerede støjniveauer på eller over 81dB(A)

80

Antal

Kvartal
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Støjbelastning og antal flyoperationer
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TDENL, dB 1.000 flyoperationer
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2003
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2005

2006
2007

2008

ket gjorde, at TDENL-værdien kun steg marginalt i dette 

år. Fra 2003 og fremefter har TDENL-værdien ligget på 

stort set samme niveau.

De flytyper, der benyttes til beflyvning af lufthavnen, har 

stor indflydelse på støjbelastningen fra lufthavnen. At an-

tallet af flyoperationer kan stige i 2008 samtidig med, at 

TDENL-værdien viser en svagt faldende tendens, skyldes 

blandt andet, at antallet af flyoperationer med MD80 

(McDonnell Douglas) fly faldt med 4.483 fra 2007 til 

2008.  

Antallet af operationer med fly mindre end 30 tons er i 

lighed med de foregående år faldet yderligere i 2008. I 

forhold til i 2004 er der tale om et fald på 32 %. Fly i 

størrelsen 30-50 tons er steget markant, mens mellem-

vægtklasserne henholdsvis 50-70 tons og 70-120 tons 

tilsvarende har oplevet stigninger i operationstallet. 

Københavns Lufthavn er, med sin placering kun 8 km fra 

hovedstadens centrum, en meget bynær lufthavn i forhold 

til mange andre store europæiske lufthavne. Lufthavnens 

to hovedbaner er lagt parallelt med storbyens havneløb, 

således, at byens centrum og forstæder normalt ikke er 

generet af flystøj. For at sikre, at færrest mulige boliger 

bliver belastet med støj, er der fastlagt en række ind- og 

udflyvningskorridorer omkring lufthavnen. 

Vejret er afgørende for, hvordan flytrafikken afvikles. 

Vindforholdene er specielt afgørende for valg af start- og 

landingsbane. Valget af bane til starter og landinger har 

en væsentlig indflydelse på støjpåvirkningen. Både starter 

og landinger afvikles i modvind af hensyn til flyvesikker-

heden. Anvendelsen af banesystemet afhænger derfor 

af den aktuelle vindretning. Banesystemet i Københavns 

Lufthavn består af to parallelle hovedbaner (04L-22R og 

04R-22L) samt en tværbane (12-30). Anvendelsen af bane-

systemet er fastlagt, så det så vidt muligt undgås at over-

flyve boligområder.

En dominerende vind fra sydvest i 2008 afspejler sig tyde-

ligt i baneanvendelsen. Hovedparten af alle starter (i alt 67 

%) blev foretaget på bane 22R med udflyvning over den 

sydlige del af Amager, og hovedparten af alle landinger 

(i alt 67 %) blev foretaget på bane 22L med indflyvning 

over Øresund. Dette billede kendetegner de sidste mange 

års trafikbillede af lufthavnen. Tværbanen (12-30) blev, i 

modsætning til året før, kun anvendt i yderst begrænset 

omgang. 

Mindre flystøj om natten
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 der-

for pålagt restriktioner om, at et maksimalt A-vægtet støj-

niveau på 80 dB ikke må overskrides i seks målestationer 

placeret i boligområderne omkring lufthavnen (se kort 

med baneanvendelse og støjmålestationernes placering 

side 12). Ved hjælp af lufthavnens støjovervågningsanlæg 

registreres alle hændelser over 80 dB. 

Der blev i 2008 registreret i alt 90 støjhændelser over eller 

lig med 81 dB(A), hvilket er et fald på 39 % i forhold til i 

2007, hvor der blev registreret 148 støjhændelser. 
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Baneanvendelse og støjmålestationernes placering

Støjmålestation 2 er placeret på toppen af SAS 
Hangar 4 til overvågning af motorkøringsområde 2. 
Motorkøregården er omgivet af ”blastfences”, der 
bl.a. skal beskytte lufthavnens vejtrafik for de kraftige 
luftstrømme der opstår under en motorkøring.
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Motorafprøvninger

1.600

Antal

1.200

800

400

0

Motorkøring Tomgangskøring

2004 2005 2006 2007 2008

I 2007 var flytypen MD80 årsag til 85 % af alle registre-

rede støjhændelser over eller lig med 81 dB(A). Der var 

hovedsageligt tale om forsinkede fly. Efter første kvartal 

2008 blev den benyttede flytype på en række sene afgan-

ge ændret fra MD80 til flytyper som Airbus 319 og 321. 

Dette afstedkom meget færre støjhændelser i de resterende 

tre kvartaler af 2008, hvilket tydeligt fremgår af figuren 

på side 11. MD80’s andel af støjhændelserne faldt til 70 

% i 2008.

Støjhændelser på 82 dB(A) og derover behandles af Sta-

tens Luftfartsvæsen. Der blev i 2008 videresendt 48 støj-

hændelser til Statens Luftfartsvæsen. Dette er næsten en 

halvering i antallet af sager i forhold til i 2007, hvor 90 

støjhændelser blev behandlet af luftfartsmyndighederne. 

Statens Luftfartsvæsen har i to af sagerne vurderet vilkåret 

om det maksimale støjniveau som overtrådt. 

Færre motorafprøvninger
I forbindelse med reparationer og vedligehold af fly fore-

tages der ofte en efterfølgende motorkøring af flyet. Af-

prøvning af flymotorer på jorden er en meget støjende ak-

tivitet, der kan medføre støjgener for lufthavnens naboer. 

Lufthavnen har derfor udlagt fire særligt afskærmede eller 

fjerntliggende områder, hvor der må foretages motorkø-

ringer efter en række regler. Størstedelen af alle motorkø-

ringer foretages i område 2, der er placeret ved SAS’s store 

hangarer i nordområdet, og som er lufthavnens bedst af-

skærmede motorkøringsgård.

Der blev i 2008 foretaget 790 motorafprøvninger, heraf 

525 motorkøringer og 265 tomgangskøringer. Dette 

er det laveste antal årligt registrerede motor- og tom-

gangskøringer i lufthavnen. Dermed fortsætter tendensen 

med et samlet fald i antallet af motorafprøvninger. Der 

blev i 2008 indberettet 8 afvigelser fra motorkøringsbe-

stemmelserne til myndighederne. 

Støjbelastningen fra fly på jorden skyldes primært støj 

fra 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 benyt-

tes 5 minutter før flyet skal af sted fra standpladsen og 5 

minutter efter, det er ankommet til en standplads. I resten 

af tiden skal flyet benytte el- og ventilationsfaciliteterne, 

som lufthavnen har etableret på de fleste standpladser. 

På 103 ud af i alt 121 nummererede standpladser er der 

installeret faste elforsyninger til fly. På de standpladser, der 

ikke har disse faciliteter, skal flyet benytte en GPU (Ground 

Power Unit), som er en diesel- eller eldrevet generator, der 

støjer væsentligt mindre end en APU. CPH har ved regel-

mæssig inspektion gennemført kontrol af anvendelsen af 

APU på standpladserne i lufthavnen.

I 2008 er der udført 117 kontroller af flyenes anvendelse 

af APU på et repræsentativt udsnit af lufthavnens stand-

pladser, hvor der anvendes jetfly. I 75 observationer blev 

der konstateret efterlevelse af de gældende bestemmelser, 

mens der i 42 tilfælde blev konstateret overtrædelse af 

vilkår for brug af APU. Dermed skete der i 36 % af kon-

trollerne en overskridelse af reglerne. 

Vurderes de sidste fire års kontrol af brugen af APU på 

standpladserne, er der på standpladser med el- og ventila-

tionsfaciliteter sket et fald i overskridelser fra henholdsvis 

62 % i 2005 til 13 % i 2008. På de standpladser, der 

ikke har disse faciliteter, er der, på trods af en kampagne 

om respekt for gældende regler, kun sket et mindre fald, 

idet hvert andet fly (52 %) ikke overholdt de gældende 

bestemmelser i 2008. Den iværksatte kampagne vil blive 

fortsat og intensiveret i 2009. 

CPH har i forbindelse med de fleste registrerede overtræ-

delser taget direkte aktion, ved at gå ombord i det pågæl-

dende fly og gjort flyets pilot opmærksom på, at lufthav-

nens bestemmelser om brug af APU skal overholdes.
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CPH måler luftkvaliteten for at kontrollere denne i forhold 

til Miljøstyrelsens grænseværdier. Dette er et krav i lufthav-

nens miljøgodkendelse af luftforurening fra flytrafikken. 

Vilkårene er fastsat på baggrund af de generelle grænse-

værdier, 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 pro-

gram 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 me-

get 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 (NO2), svovldioxid (SO2), ozon (O3), partikler (PM2,5 i 

nordområdet og PM10 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, NO2 og PM10.

Målingerne af NO viser et generelt fald siden 2001. 

Dette hænger godt sammen med målinger foretaget 

andre steder i landet i byområder, hvor det er konstate-

ret, 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 NO2, varierer 

den ikke med antallet af flyoperationer hen over døgnet. 

Generelt god luftkvalitet 
omkring lufthavnen

Døgnvariationen i NO2 svarer nærmere til variationen i bil-

trafikken i København og det omkringliggende vejsystem. 

Målingerne i 2008 viser, at koncentrationen af NO2 fortsat 

ligger på omkring det halve af grænseværdien og fortsæt-

ter den faldende tendens siden 2001. Koncentrationen af 

PM10 ligger i 2008 under niveauerne i de foregående år. 

En del af årsagen vurderes at være mindre fjerntransport 

af forurening fra Østeuropa end tidligere grundet meteoro-

logiske 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.

Miljøcenter Roskilde har givet CPH en revideret miljøgod-

kendelse på området i sommeren 2008. Den reviderede 

miljøgodkendelse har betydet, at der pr. 1. januar 2009 

er etableret et ny luftovervågningsanlæg og taget et nyt 

måleprogram i brug.

Fremover vil målingerne blive udført på de to nordlige måle-

stationer. Der måles NO, NO2 og PM2,5. Det er Danmarks 

Miljøundersøgelser, som i samarbejde med CPH udfører 

målingerne. Resultaterne vil være direkte sammenlignelige 

med de tilsvarende målinger i det landsdækkende måle-

program (LMP).
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Affaldsmængde (kg per 1.000 passagerer)

Bortskaffelsesmetode i 2008

kg

2004 2005 2006 2007 2008
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200

 Tons Procent

Genanvendelse 349 9

Forbrænding 3082 79

Specialbehandling 46 1

Deponering 422 11

Total 3899 100

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 cate-

ring. CPH’s samlede affaldsmængde er i 2008 faldet 2,3 

% i forhold til 2007. Det er første gang, der ses et fald i 

affaldsmængden, selv om antallet af passagerer er steget. 

Faldet skal dog ses i lyset af kraftige stigninger i affalds-

mængden siden 2006. Omregnet til affaldsmængde pr. 

1.000 passagerer har der været et fald fra 186 kg til 181 

kg i forhold til 2007. 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 opsamlede affald bortskaffes ved 4 forskellige meto-

der: Genanvendelse, forbrænding, specialbehandling og 

deponering.

Ved genanvendelse omdannes affaldet til nye råvarer. 

Mængden af affald til genanvendelse udgør 9 % af den 

samlede affaldsmængde. Omregnet i faktisk mængde 

er der tale om et fald på 29 %. Det er især mængden 

af jern og metal, der er faldet efter kraftige stigninger i 

2006/2007. Genanvendeligt affald udgøres primært af 

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

anvendelige affald genereres løbende i forbindelse med 

driften af lufthavnen, men en mindre og meget varierende 

del genereres i forbindelse med diverse oprydninger.

Affald, som ikke kan genanvendes, nyttiggøres ved for-

brænding til fjernvarme og el. Affald til forbrænding er 

steget med 4,6 % i forhold til 2007. I 2008 udgjorde affald 

til forbrænding 79 % af den samlede affaldsmængde. Af-

fald 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 forbrænding. 

Dette skal f.eks. afbrændes på særlige anlæg som Kom-

munekemi. Mængden af affald til specialbehandling er 

faldet med 74 % i forhold til 2007. Affald til specialbe-

handling 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 op-

samlingstankene tømmes i forhold til kalenderåret. Der vil 

derfor naturligt være store udsving i mængden af affald til 

specialbehandling. Faldet i 2008 skyldes primært et fald i 

mængden af olie/vand/sæbe.

Affald, som hverken er egnet til genanvendelse eller for-

brænding, skal deponeres på en losseplads. Mængden af 

affald til deponering er steget med 13,5 % i forhold til 

2007. Denne type affald kommer primært fra vedligehold 

af infrastrukturen og er ikke følsom over for ændringer 

i passagerantallet. Den største fraktion til deponering er 

gadeopfej fra den løbende støvsugning af standpladser og 

andre arealer.

Affaldsmængden er faldet
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Københavns Lufthavn dækker et areal på 11,8 km2. For at sikre, 
at lufthavnens baner, rulleveje, standpladser og handlingsveje 
holdes fri for regnvand, har lufthavnen et effektivt drænsystem 
og store sparebassiner, hvorfra overfladevand via fem udløb ledes 
til Øresund.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det nødvendigt, at der i vinter-
sæsonen i lufthavnen anvendes afisningsmidler. De afisnings-
midler, formiat og propylenglykol, der bruges i lufthavnen, er 
letnedbrydelige, og er i mindre mængder ikke skadelige for 
miljøet.

Vand og ressourcer
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Et effektivt drænsystem sikrer, at der ikke sker oversvøm-

melser på baner, rulleveje, standpladser og handlingsveje 

på lufthavnsarealet. Det lavtliggende baneområde gør det 

endvidere nødvendigt med store sparebassiner til opsam-

ling af vand ved kraftige regnskyl. Lufthavnens separate 

drænsystem til overfladevand sparer eksterne rensnings-

anlæg for betydelige mængder vand.

Overfladevandet ledes via fem udløb til Øresund. Lufthav-

nen har et areal på 11,8 km2, hvoraf cirka 3,8 km2 er be-

fæstet. Det største bidrag til mængden af overfladevand 

kommer fra nordområdet med terminaler og standpladser, 

hvor hovedparten af arealerne er befæstede. 

Vandkvaliteten overvåges ved analyse af periodisk ud-

tagne døgnprøver fra alle udløb. De væsentligste aktivite-

ter, som bidrager med miljøfremmede stoffer, er olie- og 

brændstofspild samt afisning af fly, baner og standpladser. 

Et begrænset forbrug af ukrudtsmidler påvirker ikke vand-

kvaliteten af overfladevandet, som ledes til Øresund. 

Øjeblikkelig oprensning af olie- 
og brændstofstofspild
Brændstoflageret Københavns Lufthavn I/S modtager 

jetfuel via en underjordisk rørledning fra virksomhedens 

pumpestation på Prøvestenen. Fra lagertanke distribueres 

jetfuel til flystandpladserne, primært via rørledninger til 

pitbrønde, hvorfra det enkelte fly tankes. I 2008 blev der 

foretaget 121.783 tankninger med et samlet volumen på 

945 millioner liter jetfuel.

På trods af stor påpasselighed kan spild ikke undgås. I 

2008 blev der registreret 190 spild på tilsammen 2.215 

liter mod 209 spild på tilsammen 11.893 liter i 2007. Der 

har i 2008 kun været et enkelt større uheld på 200 liter.

86 af det samlede antal spild er brændstofspild på tilsam-

men 1.085 liter, mens der har været 104 oliespild (hydrau-

lik- og motorolie) på 1.130 liter. Det samlede antal spild 

og den samlede volumen skal ses i forhold til det samlede 

forbrug, hvilket svarer til, at der spildes cirka 1 liter for 

hver 426.580 liter brændstof.

CPH oprenser alle olie- og brændstofspild i forbindelse 

med tankning af fly og køretøjer. Større spild suges øjeblik-

keligt op, og arealet oprenses med en sæbeblanding, der 

bagefter opsuges af en specialindrettet støvsugerbil. Her-

efter spules eventuelle olierester til nærmeste olieudskiller, 

der følgende tømmes og renses. Mindre brændstofspild 

opsamles med absorberende materiale. Alle spild registre-

res, så der opnås et samlet overblik over mængder og antal 

spild. Oprensningen sker af hensyn til både brandsikkerhed 

og for at sikre overfladevandssystemet mod forurening.

For at minimere udledningen af oliekomponenter via 

overfladevandssystemet, er der etableret 144 olieudskil-

lere i lufthavnen. Ved en fast procedure med regelmæs-

sige pejlinger og tømninger sikres en optimal fjernelse af 

olie, således at det ikke ender i overfladevandssystemet. 

På brandøvelsespladsen i lufthavnens sydområde opsam-

les overfladevand og øvelsesvand, og det ledes gennem et 

system af olieudskillere og kulfilteranlæg, inden det løber 

til overfladevandssystemet.

Når der falder 1 mm regn i 
lufthavnen, vil der blive udledt 
omkring 6000 m3 vand via over-
fladevandssystemet til Øresund.

Øget sikkerhed med brug af ukrudtsmidler

CPH forsøger at begrænse forbruget af ukrudtsmid-

ler mest muligt, men af sikkerhedsmæssige årsager 

er det nødvendigt at anvende ukrudtsmidler langs 

sikkerhedshegn og baner, hvor mekanisk rensning 

ikke er mulig eller tilstrækkelig. Ved inspektion 

langs hegnet skal det være muligt at observere, om 

der er brud på hegnet. 

I 2008 er der anvendt 262 liter ukrudtsmidler på 

lufthavnens samlede areal, hvilket er en stigning i 

forhold til 2007, hvor forbruget af ukrudtsmidler 

lå på 179 liter. I 2006 registrerede CPH bevoksnin-

ger med bjørneklo på støjvoldene. Det har fortsat 

i 2008 været nødvendigt at bekæmpe disse med 

pesticider og endog intensivere bekæmpelsen.
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Vintervejr og afisningsmidler
I vintersæsonen er lufthavnen i højeste beredskab. Særligt 

kritiske meteorologiske forhold i Københavns Lufthavn er 

temperatursvingninger omkring frysepunktet med nedbør 

eller tåge, da der her er risiko for isdannelse på baner og fly. 

I lufthavnen er der 3 afisningsplatforme, hvor afisningen 

foregår ved, at der sprøjtes cirka 200 liter 80° C varm glykol-

blanding på flyet. Den brugte afisningsvæske opsamles på 

platformene og ledes via dræn til opsamlingstanke. 

Forbruget lå i 2008 på 313 m3 100 % propylenglykol mod 

355 m3 i 2007. Af den anvendte volumen er der opsamlet 

153 m3 100 % propylenglykol. Det lave forbrug af propylen-

glykol tilskrives de sidste to års milde vintre.

Opsamlet væske fra platformene bortskaffes dels til rens-

nings- og biogasanlæg på Sjælland, dels udspredes væske 

med en propylenglykol koncentration på under 5 % på 

et til formålet godkendt areal i lufthavnen. I vintersæso-

nen føres dagligt kontrol med koncentrationen af væsken 

i tankene. Væske med en propylenglykol koncentration 

på over 5 % køres til rensningsanlæg, som anvender pro-

pylenglykol til kulstofstilskud til de biologiske processer i 

anlæggene. På udspredningsarealet føres ligeledes kon-

trol ved hjælp af jordprøver for at kontrollere, at propylen-

glykolen nedbrydes. Prøverne viser, at glykolen er helt 

nedbrudt cirka to måneder efter sidste udspredning.

Til afisning af baner og rulleveje anvendes formiat i flyden-

de og fast form. I 2008 har CPH udfaset sand/urea blan-

dingen til fordel for kvartssand på standpladsområderne, 

hvor handlingspersonalet færdes. Der blev i 2008 anvendt 

824 tons formiat mod 784 tons i 2007. Mængderne 

anvendt i 2007 og 2008 er på godt den halve mængde 

sammenlignet med forbruget i 2004-2006, hvilket skyldes 

milde vintre.

Afløbsrenovering til sikring af 
overflade- og spildevandssystemet
For at sikre mod udsivning af stoffer eller indsivning af 

grundvand gennem lufthavnens overflade- og spilde-

vandsrør, samt olieudskillere og brønde har CPH udar-

bejdet en handlingsplan frem til 2013 for renovering af 

overflade- og spildevandssystemet. 

Spildevand

Spildevandet fra Københavns Lufthavn ledes til 

rensningsanlæg i Tårnby og Dragør Kommune. 

Langt størstedelen ledes til Tårnby rensningsanlæg. 

Spildevandskvaliteten kan påvirkes af lufthavnens 

og partnernes mange forskelligartede aktiviteter.

Mængden af spildevand registreres ved kontinuerte 

flowmålinger. Volumenet af udledt spildevand per 

1000 passager i 2008 er steget marginalt i forhold 

til 2007. Spildevandsmængden per 1000 passage-

rer har de sidste fem år ligget på samme niveau. I 

2008 var udledningen 11,5 m3 per 1000 passage-

rer mod 10,8 m3 i 2007. 

Spildevandskvaliteten overvåges ved, at der hver 

måned udtages døgnprøver til kontrol. Udlednin-

gen af tungmetaller ligger generelt på niveau med 

de senere år. 

Vandbesparende foranstaltninger har medført fald i 

spildevandsvolumenet og hermed en opkoncentre-

ring af spildevand. Volumenet af udledt spildevand 

lå i 2008 på 248.419 m3 mod 232.278 m3 i 2007.

Brændstofforbrug

Forbruget af diesel til CPH’s køretøjer lå i 2008 

på 769 m3, hvilket er en svag stigning i forhold til 

2007, hvor forbruget lå på 757 m3. Diesel anven-

des primært til køretøjer i forbindelse med vedlige-

hold af arealer, herunder renholdelse og afisning af 

baner. Forbruget er derfor i høj grad afhængig af 

behovet for snerydning og dermed kørsel med sne-

rydningsmateriellet. Forbruget af diesel har været 

jævnt stigende siden 1998, dog med udsving i for-

hold til vejrliget. Stigningen i dieselforbruget svarer 

til stigningen i passagerantal.

Benzinforbruget lå i 2008 på 38 m3, hvilket er en 

halvering af forbruget siden 1998, og kan tilskrives 

udskiftning af benzinbiler til dieselbiler.

Spildevand per 1.000 passagerer

1998: 22,2 m3

2008: 11,5 m3
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Spildevand per 1.000 passagerer Vandforbrug per 1.000 passagerer

m3

2004 2005 2006 2007 2008
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m3

2004 2005 2006 2007 2008
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6

10.000 meter afløbsledning i den østlige del af Nordom-

rådet er i 2007 og 2008 blevet forundersøgt ved TV-in-

spektioner. Forundersøgelserne danner grundlag for den 

renovering, der er udført i området i 2008 på 2.300 meter 

afløbsledninger.

Vandforbrug

Vandforsyningen til Københavns Lufthavn kommer 

fra Tårnby og Dragør Kommune. Herudover ud-

nyttes sekundavand fra en lokal afværgeboring til 

toiletskyl i visse udvalgte dele af terminalerne og til 

vask af biler samt køling af teknikrum. Det primære 

vandforbrug sker i terminalerne, hvor der dagligt 

færdes omkring 60.000 passagerer. Flyselskaber, 

cateringfirmaer og øvrige lejere i lufthavnen er an-

svarlige for eget vandforbrug.

Det samlede forbrug af drikkevand i 2008 var på 

161.510 m3, hvilket svarer til 7,5 m3 per 1000 pas-

sagerer. Forbruget ligger på sammen niveau som i 

2007. Generelt har forbruget per 1.000 passagerer 

været på samme niveau de seneste fem år.

Vandforbrug per 1.000 passagerer

1998: 10,6 m3

2008: 7,5 m3
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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 i 2008 

udgjorde 80 % af trafikken flyoperationer med mindre fly-

typer i vægtklassen mellem 1 og 2 tons.

Med 87.225 afviklede flyoperationer i 2008 var der tale 

om det højeste antal flyoperationer i de sidste fem år. An-

tallet af flyoperationer blev i 2008 øget med 15 % i for-

hold til i 2007. Flyoperationer med mindre fly mellem 1 og 

2 tons tegner sig for den største stigning, idet der er blevet 

foretaget 17 % flere operationer med denne vægtklasse 

end i 2007. Vægtklassen over 2 tons er ligeledes steget 

med 7 %. 

Roskilde Lufthavn fik i 2008 udvidet sin helikopterkvote 

fra 4000 til 8000 årlige operationer. Der blev i 2008 fore-

taget 5.454 helikopteroperationer. Der har generelt været 

en stigende tendens i antallet af helikopteroperationer de 

senere år. Stigningen ses inden for forretningsflyvning, 

flyvning for TV-medier, privatflyvning, militærflyvning og 

operationer med flyvevåbnets redningshelikopter.  

Roskilde Lufthavns samlede passagertal for 2008 udgjorde 

i 2008 30.269, hvilket er et fald på 7 % i forhold til året før. 

Der er tale om det laveste antal passagerer siden 1999.    

Banesystemet i Roskilde Lufthavn er fastlagt med banerne 

03-21 og 11-29. I 2008 var Bane 21 den mest benyttede 

bane, med henholdsvis 42 % af alle starter og 38 % af 

alle landinger.  

Motorafprøvning foretages i forbindelse med reparationer 

og løbende vedligeholdelse af fly. Afprøvning af flymo-

torer bidrager til støjbelastningen af områderne omkring 

lufthavnen, og for at minimere støjgenerne mest muligt, 

er der indført en række bestemmelser herom. Ved en 

motorkøring forstås opstart og køring af en motor med 

højere effekt end tomgang med henblik på afprøvning af 

pågældende motor eller af luftfartøjets systemer. En tom-

gangskøring er således en opstart og køring af en motor 

kun i tomgangseffekt.

Motorkøringer er henvist til særligt udpegede områder og 

kan som udgangspunkt kun udføres i tidsrummet fra kl. 

07:00 til kl. 18:00 på hverdage. I 2008 blev der foretaget 

449 motorafprøvninger. Heraf var 288 motorkøringer og 

161 var tomgangskøringer. Antallet af motorafprøvninger 

steg med 9 % i forhold til i 2007, og der er tale om det 

højeste antal registrerede afprøvninger i de sidste seks 

år. Andelen af motorkøringer, som er mere støjende end 

tomgangskøringer, er dog faldet med 14 % i forhold til 

2007. Antallet af tomgangskøringer er næsten fordoblet i 

forhold til i 2007. Et airtaxi-firma har øget sine aktiviteter 

betragteligt i 2008, hvilket forklarer en del af stigningen 

i tomgangskøringerne. Der er konstateret 2 afvigelser fra 

motorkøringsbestemmelserne. 

Energi- og vandforbrug
Energiforbruget til opvarmning er faldet 3,5 % fra 2007 

til 2008. Tages der hensyn til variationen i udendørs tem-

peraturer, er energiforbruget efter denne opgørelse faldet 

med 6,8 % i forhold til 2007. Det samlede elforbrug er 

faldet med 3 % i forhold til 2007.

Miljøpåvirkninger 
fra Roskilde Lufthavn

C
PH

 M
ilj

ø
ra

p
p

o
rt

 2
00

8 
 | 

 R
o

sk
ild

e 
Lu

ft
h

av
n



23

Vandforbruget i Roskilde Lufthavn er steget med 61 % fra 

2.436 m3 i 2007 til 3.934 m3 i 2008. Den store stigning 

skal dog ses på baggrund af et ekstraordinært lavt forbrug 

i 2007. Sammenligner man forbruget i 2008 med tidligere 

år ligger det på samme niveau. 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 2008.

Afgørelser 
I 2006 gav myndighederne med henholdsvis et region-

plantillæg med VVM (Vurdering af Virkningerne på Mil-

jøet) og en ny miljøgodkendelse Roskilde Lufthavn tilladelse 

til en udvidet beflyvning samt en forlængelse af bane 

11/29. Begge afgørelser blev påklaget. I 2008 blev begge 

afgørelser ophævet og hjemvist til fornyet behandling hos 

de respektive myndigheder. 

Regionplantillægget med VVM blev i 2006 vedtaget af 

HUR (Hovedstadens Udviklingsråd), som blev nedlagt ved 

udgangen af 2006 på grund af kommunalreformen. Regi-

onplantillægget blev ophævet af Naturklagenævnet med 

den begrundelse, at det var omfattet af miljøvurderings-

loven, og at kravene efter denne lov skulle have været 

opfyldt udover de krav, der følger af planloven og VVM-

reglerne. Naturklagenævnet fandt, at HUR’s manglende 

iagttagelse af miljøvurderingsloven var en klar retlig man-

gel, som måtte anses som væsentlig, og som derfor førte 

til ophævelsen.

Miljøgodkendelsen blev meddelt af det ligeledes nedlagte 

Roskilde Amt. Miljøklagenævnet ophævede miljøgodken-

delsen med den begrundelse, at der med Naturklagenæv-

nets ophævelse af regionplantillægget med VVM ikke 

længere forelå de nødvendige planmæssige retningslinjer 

for miljøgodkendelsens indhold.

Afgørelserne betyder, at Roskilde Lufthavn fortsat lever 

efter en miljøgodkendelse, der oprindeligt blev givet af 

Roskilde Amt i 1992 og stadfæstet af Miljøklagenævnet 

i 1995. Miljøgodkendelsen er suppleret og ændret på en-

kelte punkter, men udgangspunktet for reguleringen af 

Roskilde Lufthavn er fortsat antallet af årlige operationer, 

frem for støjbelastning, hvilket ellers er den almindelige 

reguleringsform for lufthavne i dag.
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Miljørapporten for CPH beskriver udviklingen i miljøpåvirk-

ningen 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 er skematiseret på 

side 4. Miljørapporten beskriver udviklingen i miljøpåvirk-

ningerne, 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 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 tra-

fikstatistiksystem, hvor alle flyoperationer indgår med fly-

type, startvægt, baneanvendelse og tidspunkt. Den sam-

lede 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 bereg-

ningerne 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 motorafprøv-

ninger, herunder antallet af tomgangskørsler og afvigelser 

fra bestemmelserne vedrørende motorafprøvninger, er 

optaget i miljørapporten på baggrund af indberetninger 

fra flyselskaberne.

CO2

Mængden af udledt CO2 opgøres på grundlag af forbruget 

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

stof til køretøjer og dieselgeneratorer samt emissionsfak-

torer for de enkelte CO2-kilder. Emissionsfaktorer er oplyst 

af VEKS (Vestegnens Kraftvarme Selskab) for så vidt angår 

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

anvendes emissionsfaktorer for Østdanmark. I beregningen 

af udledningen i 1990 er dog anvendt emissionsfaktorer 

for hele landet, da der ikke foreligger nogen emissionsfak-

tor for Østdanmark dette år. Emissionsfaktorer for øvrige 

CO2-kilder er oplyst af Energistyrelsen.

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

varme og fyringsolie, er opgjort på baggrund af de ind-

købte/registrerede mængder fratrukket forbrug, der vide-

Regnskabspraksis
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redistribueres 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-regi-

stret, CPH’s bygningsregister og opmålinger.

Antal ansatte
Antallet af ansatte  er identisk med det offentliggjorte per-

sonaletal i CPH’s finansielle årsrapport. Opgørelsen er ba-

seret på antal udbetalte løntimer i CPH, hvilket indebærer, 

at metoden tager højde for deltidsansatte og timelønnede.

Arbejdsulykker
Antallet af arbejdsulykker er opgjort som antallet af ulyk-

ker hændt i det pågældende år, der giver en eller flere da-

ges sygefravær. Arbejdsulykkesfrekvensen er opgjort som 

antal arbejdsulykker pr. 1 million arbejdstimer. Arbejdstimer 

opgøres i denne sammenhæng som normåret fratrukket 

fem ugers ferie.

Luftkvalitet
Luftkvaliteten i Københavns Lufthavn overvåges og regi-

streres af CPH’s luftkvalitetsmoniteringsanlæg. Anlægget 

indsamler sideløbende meteorologiske data.

Affald
Hovedparten af data indsamlet på affaldsområdet kom-

mer fra vejesedler eller månedsopgørelser fra modtageren 

af affaldet. Det er i enkelte tilfælde ikke muligt at opgøre 

mængden af affaldet, da der ikke foretages en vejning 

eller opgørelse af volumen. Der foretages i disse tilfælde 

et skøn af vægten.

Spildevand
Mængden af udledt spildevand registreres via onlinemå-

lere tilsluttet CPH’s centrale overvågningsanlæg (CTS). 

Vandkvaliteten beregnes på baggrund af analyse af perio-

diske vandprøver på eksternt laboratorium.

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 sjæl-

dent er muligt at måle spildets nøjagtige størrelse.

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 

opgøres som indkøbte mængder, da CPH har konsigna-

tionslager. Ukrudtsmidler og brændstof til køretøjer og 

dieselgeneratorer opgøres ud fra indkøbte mængder kor-

rigeret for lagerforskydning.

Vandforbrug
Vandforbruget er opgjort på baggrund af de indkøbte/

registrerede mængder fratrukket forbrug, der videredistri-

bueres til andre virksomheder i lufthavnen. Opgørelsen af 

vandforbrug indeholder ikke sekundavand. Dette års tal er 

baseret på en foreløbig opgørelse, da endeligt vandregn-

skab foreligger senere end denne miljørapport.
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Den uafhængige revisors erklæring
til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S
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Vi har vurderet Københavns Lufthavne A/S’ miljørapport 

for 2008 med henblik på at afgive en erklæring om rap-

porten.  

Kriterier for udarbejdelse af
miljørapporten
Miljørapporten omfatter miljøpåvirkninger fra selskabets 

lufthavne i København og Roskilde. 

Kriterierne for udarbejdelse af miljørapporten fremgår af 

den beskrevne regnskabspraksis på side 24 - 25 og i af-

snittene på side 4 - 22. 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 mil-

jørapporten, herunder for etablering af registrerings- og 

interne kontrolsystemer til sikring af et pålideligt rappor-

teringsgrundlag, for fastsættelsen af acceptable rapporte-

ringskriterier 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	 virksomhe-

dens aktiviteter for regnskabsperioden.

•	 At	de	 i	miljørapporten	 for	2008	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 revisionsop-

gave. Vores arbejde har således først og fremmest omfattet 

forespørgsler, regnskabstekniske analyser af regnskabstal 

og andre informationer. Vi har endvidere stikprøvevis ud-

ført test af data og underliggende dokumentationsmate-

riale samt kontrol af, om regnskabspraksis er fulgt.

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

i miljørapporten for 2008 anførte data er opgjort i over-

ensstemmelse med de anførte kriterier.

København, den 20. februar 2009

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Jens Otto Damgaard Birgitte Mogensen

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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  2004 2005 2006 2007 2008

Nøgletal

Flyoperationer Antal 272.518   268.655   258.356   257.591 264.095 

Passagerer Antal 19.034.585   19.981.872   20.877.496   21.409.526   21.530.016 

Antal ansatte (CPH) (1) Antal 1.485   1.652   1.694   1.842  1.956

CO2

Samlet emission ton 28.450   28.080   35.054   31.764 NA

Emission pr. passager kg 1,5  1,4   1,7   1,5   NA  

Energiforbrug

Elforbrug TJ  151   157   166   161   171 

Energi til opvarmning TJ  124   127   122   113   116 

Energi til opvarmning pr. 1.000 kvm TJ  0,60   0,68   0,65   0,55   0,56 

Totalt energiforbrug TJ 274 284 288 274 287

 

Arbejdsulykker

pr. 1 mio. arbejdstimer (2) Frekvens  10,8   11,1   14,6   19,0   23,7 

Støjbelastning

TDENL dB  146,1   146,0   146,0   146,1   146,0 

Maksimale støjniveauer i natperioden fra ind- og udflyvninger

81 dB(A) Antal 0  16   18   58   42  

82 dB(A) Antal 0  16   18   43   20  

83 dB(A) Antal 0  11   10   25   13  

84 dB(A) Antal 0  6   6   12   8  

85 dB(A) Antal 0  4   2   5   4  

86 dB(A) Antal  3   1   1   2   2  

87 dB(A) Antal 0 0  3   1   1  

88 dB(A) Antal  1   2  0  2  0 

89 dB(A) Antal 0 0  1  0 0 

90 dB(A) Antal 0 0 0 0 0 

> 90 dB(A) Antal 0 0 0 0 0 

Københavns Lufthavn

(1) Historiske data er ændret som konsekvens af ændret regnskabspraksis.

(2) 2007 er korrigeret med en arbejdsulykke, som først er anmeldt i 2008.
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  2004 2005 2006 2007 2008

Anvendelse af baner

04L Start % andel 0,0  0,1   0,8  0,0  0,1  

04L Landing % andel  30,3   30,1   29,2   33,8   29,0  

04R Start % andel  30,0   29,3   27,8   33,5   29,7  

04R Landing % andel  0,1   0,1   0,1   0,1   0,7  

22L Start % andel  4,8   4,4   3,9   3,2   2,8  

22L Landing % andel  65,8   67,0   68,0   60,6   66,5  

22R Start % andel  65,0   65,9   67,3   61,7   66,9  

22R Landing % andel  1,6   1,7   1,5   1,6   0,6  

12 Start % andel 0,0  0,2   0,1   1,0   0,1  

12 Landing % andel  0,2   0,4   0,2   0,9   0,6  

30 Start % andel  0,2   0,1   0,1   0,7   0,3  

30 Landing % andel  2,0   0,7   1,1   3,0   2,7  

Vægtfordeling af flytyper

0-29 ton Antal  101.359   95.367   90.242   83.078   69.410  

30-49 ton Antal  11.916   14.950   15.981   15.232   25.178  

50-69 ton Antal  92.777   96.509   94.314   97.503   101.504  

70-119 ton Antal  55.799   50.706   45.828   50.030   55.877  

120-299 ton Antal  9.213   9.310   9.846   9.629   10.177  

300- ton Antal  1.454   1.813   2.145   2.122   1.949 

Motorafprøvninger

Motorafprøvninger Antal  1.465   1.371   1.263   1.054   790  

Heraf tomgang Antal  695   677   447   390   265  

Afvigelse fra vilkår Antal  10   3   20   7   8  

Luftkvalitet

NO µg/m3  6,3   4,9   5,2   4,4   3,7  

NO2 µg/m3  22,1   20,8   20,7   20,2   16,9  

PM10 µg/m3  19,6   24,1   25,3   18,1   18,4  

Affaldsmængde

Genanvendelse ton  402   376   438   493   349  

Forbrænding ton  1.781   2.039   2.649   2.947   3.082  

Specialbehandling ton  119   118   93   179   46  

Deponering ton  341   336   421   372   422  

Total ton  2.643   2.868   3.601   3.991   3.899  

Pr. 1.000 passagerer kg  139   144   172   186   181  

C
PH

 M
ilj

ø
ra

p
p

o
rt

 2
00

8 
 | 

 M
ilj

ø
d

at
a 

 | 
 K

ø
b

en
h

av
n

s 
Lu

ft
h

av
n



30

  2004 2005 2006 2007 2008

Vandforbrug 

Vandforbrug m3  141.171   146.408   156.118   159.347   161.510 

Vandforbrug pr. 1.000 passagerer m3  7,4   7,3   7,5   7,4   7,5

Udledning af spildevand

Total m3  225.506   242.009   250.353   232.278   248.419  

Pr. 1.000 passagerer m3  11,9   12,1   12,0   10,8   11,5  

Spildevand - Udledte stoffer

Total-N kg  21.631   22.791   26.474   27.002   26.073  

Total-P kg  2.533   2.149   2.579   2.604   2.699  

COD kg  122.493   167.225   139.746   161.074   168.510  

Detergenter kg  1.515   1.982   2.338   2.827   1.592  

Olie og fedt kg  3.220   10.621   4.791   5.966   4.538  

Zink kg  61,0   46,0   41,3   60,3   76,5  

Krom kg  1,0   4,5   1,4   1,2   1,8  

Kobber kg  12,0   31,0   12,5   12,9   24,5  

Nikkel kg  3,2   1,7   1,4   1,4   2,9  

Bly kg  0,7   0,6   0,7   0,8   1,6  

Cadmium kg  0,2   1,3   0,3   0,4   1,3  

Oliespild

0-9 liter Antal  131   143   128   99   107  

10-49 liter Antal  66   115   81   88   75  

50-249 liter Antal  17   6   12   21   8  

250- liter Antal  3  0  4   1  0 

Brændstofforbrug

Benzin m3  58   59   48   38   38  

Diesel m3  718   765   793   757   769  

Baneafisning

Sand (5% urea) kg  55.000   6.000   32.000   17.000  0 

Formiat kg  1.093.241   1.706.255   1.691.327   783.507   823.931  

Flyafisning

Glykolforbrug m3  530   721   796   355   313  

Opsamlet glykol m3  373   370   500   211   153  

Ukrudtsmidler

Ukrudtsmidler liter  133   127   180   179   262 

Københavns Lufthavn
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  2004 2005 2006 2007 2008

Nøgletal

Passagertal Antal  33.511   32.228   32.792   32.675   30.269 

Flyoperationer

0-999 kg Antal  11.084   9.648   8.723   9.031   9.706  

1.000-1.999 kg Antal  56.615   52.170   52.579   59.765   69.814  

2.000- kg Antal  5.532   7.386   6.915   7.179   7.705  

Total Antal  73.231   69.204   68.217   75.975   87.225  

Baneanvendelse

03 Landing %  8,1   7,5   5,3   6,6   5,5  

03 Start %  7,7   6,7   4,9   6,3   5,2  

11 Landing %  33,4   34,0   32,1   28,3   30,5  

11 Start %  27,8   27,2   26,6   24,1   27,1  

21 Landing %  33,5   31,5   35,0   32,8   38,4  

21 Start %  39,7   39,2   41,0   37,2   43,3  

29 Landing %  25,0   27,0   27,6   32,4   25,6  

29 Start %  24,8   26,9   27,5   32,3   25,3  

Motorafprøvninger

Total Antal  118   115   416   413   449  

Heraf tomgang Antal  7   6   114   78   161  

Afvigelser fra vilkår Antal  1  0  2  0  2  

Energiforbrug

Elforbrug GJ  3.121   3.134   3.344   3.392   3.288  

Energiforbrug til opvarmning GJ  3.327   3.275   3.274   3.175   3.064  

Energiforbrug pr. m2 GJ  1,13   1,07   1,11   1,08   1,04

Vandforbrug

Vandforbrug m3  3.724   6.144   4.341   2.436  3.934 

Arbejdsulykker

pr. 1 mio. arb.timer Frekvens  15,8   15,8  0,0 0,0  18,0  

       

 

Roskilde Lufthavn

C
PH

 M
ilj

ø
ra

p
p

o
rt

 2
00

8 
 | 

 M
ilj

ø
d

at
a 

 | 
 R

o
sk

ild
e 

Lu
ft

h
av

n



32

Afisning: Fjernelse af is og sne fra befæstede arealer i 

lufthavnen eller is fra vingerne på et fly.

APV: Arbejdspladsvurdering.

Arbejdsulykkesfrekvens: Antal arbejdsulykker pr. mil-

lion arbejdstimer

CO2: Kuldioxid.

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 nedsæt-

telse 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 døgnmiddeltempera-

turen, 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 forbindel-

se med eftersyn og reparation. 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.

Ordforklaring

Operation: Anvendes blandt andet i lufttrafikstatistik 

som betegnelse for en start eller landing.

Partikler: Små faste eller flydende partikler af sod, støv, 

røg, udstødningsgasser og aerosoler.

PM10: Partikler med en størrelse på maksimalt 10 µm i 

diameter.

PM2,5: Partikler med en størrelse på maksimalt 2,5 µm i dia-

meter.

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; Bereg-

ningsmetode til løbende kontrol af støjbelastningen om-

kring lufthavne og flyvepladser. Metoden, der udtrykker 

støjbelastningen ved ét enkelt tal; TDENL-værdien, anbefa-

les af Miljøstyrelsen og baseres på DENL, der benyttes ved 

støjkortlægning af lufthavne. DENL er det energimidlede, 

A-vægtede lydtrykniveau (Day Evening Night Level) over 

et gennemsnitsdøgn med 5 dB tillæg for støjbegivenheder 

mellem 19:00-22:00 og 10 dB tillæg for støjbegivenheder 

mellem 22:00-07:00.

TJ: Tera Joule, 1012 Joule.

Total-N: Det samlede indhold af kvælstof.

Total-P: Det samlede indhold af fosfor.

Ultrafine partikler: Partikler med en størrelse på under 

0,1 µm i diameter.

Urea: Kvælstofbaseret afisningsmiddel.
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